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a. Szempontok a naplószöveg értelmezéséhez 

1.  A műfaj helyzetének megváltozása
Bártfay  László  kéziratos  naplójának  megjelentetése  egy  egyre  bővülő  sorozatba 

illeszkedik,  amely  a  műfaj  iránti  érdeklődés  reneszánszát  jelzi.  A  kiadott  memoárok, 

magánnaplók  száma  folyamatosan  növekszik  az  1970-es  évek  végétől.1 E  forrástípus 

felértékelődése  elsősorban  a  történeti  múlttal  foglalkozó  tudományok  szemléletében 

végbemenő fordulatnak köszönhető,  noha az irodalomtudomány és a pszichológia2 számos 

területe  számára  is  fontosakká  váltak:  a  naplószövegek  az  emlékezés,  a  narráció,  a 

személyiség,  az  identitás  kialakulásának  kutatásához  is  nélkülözhetetlenek.  A 

történettudomány módszertanában bekövetkező változások3 átértékelték  a  történeti  valóság 

fogalmát, amely mintegy „a megélt emberi tapasztalatok, a megélt történeti események és a 

megélt  társadalmi  struktúrák szűrőjén,  közvetítésén  keresztül  ragadható meg.”4 A történeti 

tény fogalmának elbizonytalanodásával,5 a  múlt  elbeszélhetőségének megkérdőjelezésével,6 

1 A napló műfajának új kontextusairól: Gyáni Gábor: A napló mint társadalomtörténeti forrás. A közhivatalnok 
identitása. A cikken belül A napló mint társadalomtörténeti forrás című fejezet.  In uő: Emlékezés, emlékezet és a  
történelem elbeszélése. 2000, Napvilág, 148-142;  K. Horváth Zsolt: Önarcképcsarnok. A személyes emlékezés 
mint  történelmi probléma.   In  Szekeres  András  (szerk.):  A történész  szerszámosládája.  A jelenkori  történeti  
gondolkodás néhány aspektusa. L ’Harmattan, Atelier, Bp., 2003. 81-102. elsősorban A napló és a saját idő című 
fejezet: 83-35.
2 Pléh  Csaba  Gyáni  Gábor  Emlékezés,  emlékezet  és  a  történelem  elbeszélése  (Napvilág,  Bp.,  2000)  című 
könyvét  a  pszichológia  szemszögéből  ismerteti.  Kapcsolódási  pontokat  keres  a  pszichológia  különböző 
irányzataihoz, amelyek  egyrészt  elismerik bizonyos  pszichikus funkciók történeti  jellegét:  „az emberek lelki 
természete maga mennyiben változó, mennyiben történeti jellegű, mely így kicsúszna a természettudományok 
nomotetikus  hálójából  […]  jelentésteli,  megértő  pszichológia,  amely a  történelemben  élő  emberre  irányul”. 
Másrészt „az emlékeket a felidézés és a társas közeg által konstruáltnak képzelik el.” BUKSZ, 2001. tavasz, 
199.; Ehhez: Kónya Anikó: A személyes emlékek társas természete. In uő (szerk.): Kollektív, társas, társadalmi. 
Akadémiai, Bp., 1999. 149-162. 
3 Magyarul  a téma összefoglalása:  Bódy Zsombor  – Ö. Kovács (szerk.):  Bevezetés  a társadalomtörténetbe.  
Hagyományok,  irányzatok,  módszerek. Osiris,  Bp.,  2003.;   szűkebben  ugyanott  a  mikrotörténetről:  Szijártó 
István:  A  mikrotörténelem,  494-513;  a  történeti  antropológia  irányzatairól  11-22.,  a  „nyelvi  fordulat” 
következményei  a  történetírásban  uo.  41-46.  Valamint Czoh Gábor –  Sonkoly Gábor (szerk.):  Bevezető.  In 
Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Csokonai, Debrecen, 
2000.; Bódy Zsombor – Czoh Gábor – Sonkoly Gábor: Paradigmaváltás a francia társadalomtörténet-írásban. 
Aetas, 1995. 4. 131-141.; Dülmen, Richard van: A történeti antropológia a német társadalomtörténet-írásban. In 
Vári András (szerk.): A német társadalomtörténet-írás új útjai., MTA Történettudományi  Intézete,  Budapest, 
1990.  80-101.;  Gyáni  Gábor:  Miről  szól  a  történelem?  Posztmodern  kihívás  a  történetírásban.  In  uő: 
Emlékezés…  i. m. 11-47. Összefoglaló cikk a fordulatról: Niedermüller Péter:  Paradigmák és esélyek avagy a 
kulturális  antropológia  esélyei  Kelet-Európában. Replika,  13-14.  1994.  június,  89-129.  ;  elsősorban  A 
mindennapi  élet  története:  az  “antropologizált”  társadalomtörténet  című fejezet,  112-117.,  ld.  ehhez   Gyáni 
Gábor  hozzászólását  a  történettudomány  szemszögéből:  A  társadalomtörténet  mint  retrospektív  kulturális  
antropológia. Replika 15-16. sz. 1994. december, 191-198.
4 Niedermüller Péter: Paradigmák… i. m. 117. 
5 Röviden foglalja  össze Szekeres  András:  Mikrotörténelem és általános történeti  tudás.  In  Dobrossy István 
(szerk.):  Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 1999.  
évi miskolci konferenciájának előadásai. Miskolc, 2003. 20-30, elsősorban 26-29.
6 Hayden White: A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében. In uő: A történelem terhe. Osiris, Bp. 1997. 
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az adatok megalkotottságának tudomásulvételével a hétköznapi valóság fogalma is átalakult.7 

Más kultúrafogalom jelent meg, amely a közösségivel és statisztikaival szemben felértékeli a 

magánélet,  az  egyéni  tapasztalat,  az  érzések  kulturális  jelentőségét.  Más  típusú, 

partikulárisabb, egyedi forrásokat helyezett reflektorfénybe, olyanokat választva ki elemzésre, 

amelyekbe minél  kevésbé szűrődnek be a mindenkori  elit  szempontjai,8 fontossá válnak a 

peremre szorult jelenségek s vele a másság történetírói megértése és hiteles bemutatása.9  

A naplókat  korábban elsősorban a tények és adatok rekonstruálására,  pontosítására, 

más forrásokkal való szembesítésre, ellenőrzésre használták, illetve a többi hasonló forrással 

együtt egy korszak megjelenítésében volt szerepük – a kiemelkedő történelmi személyiségek 

tevékenységéhez rajzoltak segítségükkel élethű hátteret. A Bártfay-naplót az irodalomtörténet 

korábban  szinte  kizárólag  ebben  az  összefüggésben  említi,  kutatása  az  irodalmi  élet 

mozgásainak,  viszonyainak  feltérképezésére,  dokumentálásra,  máshonnan  ismert  tények 

megalapozottságának  igazolására  irányult.  A  történeti  antropológia,10 a  mikrotörténet,11 az 

emlékezetkutatás12 és  számos  más,  az  előbbieknél  is   nehezebben  körülhatárolható 

társadalomtörténeti  irányzat  térnyerése után más olvasási  módot  kívánnak a korábban már 

ismert  források  is.  Ebben  a  megközelítésben  a  személyes  emlékezet  és  a  történeti  tudat 

szétválasztásával a naplók által leírt valóság nem szorul korrekcióra, az maga a valóság. Az 

események  perifériáján  élő  személyek  élményei  is  beemelődhetnek  a  történetírásba, 

103-142; Gyáni Gábor: Történelmi tény vagy fikció? In uő: Emlékezés… i. m.  48-71.
7 Gyáni Gábor: Miről szól a történelem? Posztmodern kihívás a történetírásban. In uő: Emlékezés… i. m.,  főleg 
11-21.
8 A kritikai kultúrakutatásról, amely a 19. századot nagy egységesítő folyamatként láttató történettudománnyal 
szemben az alternatív jelenségekre hívja fel a figyelmet: Sári B. László: A kultúra demokratizálása. Helikon, 
2005/1-2. (A kritikai kultúrakutatás.) 3-25.
9 Gyáni Gábor: A mindennapi élet mint kutatási probléma.  Aetas, 1997/1, 151.
10 A  kulturális  antropológia  önmeghatározása  körüli  vitákban  felbukkanó  kérdések  igen  közel  állnak  a 
történészek  problémáihoz.  A  kulturális  antropológia  színrelépésével,  az  Európán  kívüli  civilizációkkal  való 
találkozás élményéből születik meg az a saját kultúrát is idegenként látni képes tekintet, amely a történeti múltat 
antropologizálja, s általában megkérdőjelezi a pozitivista tudományosság érvényességét. "Úgy tűnik, mintha a 
szaktudományokban valami lényegi sikkadna el. A tudományosság homogenizál, szinte érzéketlen az egyedire, 
képtelen reagálni a másságból eredő problémákra és elfeledkezik az individuálisról." Biczó Gábor :  Egy vita  
margójára. Replika, 15-16. sz. 1994. december. 183.
11 Az  olasz  és  német  mikrotörténelemről  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  új  társadalomtörténeti  irányzatokról 
összefoglalólag  ld.  Ö.  Kovács  József:  A  társadalomtörténet  németországi  útjai  és  Szekeres  András:  Az 
„ellentörténettől”  a  mikroelemzésig:  társadalomtörténet  Olaszországban  című  fejezetét  a  társadalomtörténeti 
kézikönyvben. In Bódy Zsombor–Ö. Kovács (szerk.): Bevezetés… i. m.  167-186 és 187-207.; a mikrotörténelem 
helyéről  a  társadalomtörténetben  ld.  Dobrossy  István  (szerk.):  Mikrotörténelem:  vívmányok  és  korlátok.  A  
Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 1999. évi miskolci konferenciájának előadásai. (Miskolc, 
2003) című kötetet. Itt elsősorban Szijártó M. István bevezetője: 7-18.
12 K. Horváth Zsolt: Az eltűnt emlékezet nyomában. Pierre Nora és a történeti emlékezetkutatás francia látképe. 
Aetas,  1999/3.,  ;  Assman,  Jan:  A  kulturális  emlékezet.  Írás,  emlékezés  és  politikai  identitás  a  korai  
magaskultúrákban. Atlantisz, Bp., 1999.; Gyáni Gábor: Történelmi tény vagy fikció?  In uő Emlékezet… i. m. 
48-71;  uő   A  mindennapi…  i.  m. 151-162.;  K.  Horváth  Zsolt:  A  lehetséges  emlékezésektől  a  lehetséges 
történelmekig. Az 1848-49-es emlékezések történeti képe és olvasási dilemmái. In Hudi József és Tóth G. Péter 
(szerk.):  Emlékezet,  kultusz,  történelem.  Tanulmányok  az  1848/1849-es  szabadságharc  150.  évfordulója  
alkalmából. Laczkó Dezső Múzeum – VEAB, Veszprém, 1999. 7-17.
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hangsúlyeltolódás  megy  végbe,  a  jelentős  és  a  jelentéktelen  más  értelmet  nyer. 

Megközelíthetővé,  személyessé,  átélhetővé  válik  a  közösségi  múlt.  Nem  az  általános 

törvényszerűségek  feltárása  a  történész  célja,  sokkal  inkább  annak  belátása,  hogy  „a 

látszólagos szabályszerűség – avagy a társadalmi viszonyok kontextusa – mily kevéssé lehet 

képes  az  emberek  cselekedeteinek  mozgatórugóit  megragadni”13.  Ennek  az  új 

történelemkoncepciónak központi fogalma nem a globalitás, hanem a személyesség, nem az 

igazság, hanem a valószerűség, nem a dokumentum, hanem a tanúságtétel.

A naplók a személyiség megalkotásának eszközei és lenyomatai. Bártfay Lászlónak, 

Károlyi György titkárának 1838-41 között keletkezett magánfeljegyzései esetében különösen 

hangsúlyossá válhat ez a jellemző,  itt  a napló hősének szerepek sokaságát kell  integrálnia 

önmagába,  tevékenysége  a  korabeli  magyar  világ  egymástól  távol  eső kulturális,  politikai 

területeit,  egymással ritkán érintkező csoportjait köti össze. Saját helyzetéről alkotott képe, 

önreflexiói  így  társadalomtörténeti  vonatkozásban  érdekesek:  „…az  identitás  mint  a 

történelmi  társadalmak  belső  tagozódásának  valamiféle  iránytűje  kiegészíti,  sőt  olykor 

helyettesíti  is  a  korábban  megszokott  rétegződési  modelleket,  és  végeredményben  akár 

módosíthatja  is  a  struktúráról  alkotott  képünket.  Az  identitás  rétegképzőként  különösen 

azokban az esetekben válik fontos szemponttá, melyekben nem vagy csak igen tökéletlenül 

illeszkednek  egymáshoz  a  társadalmi  státus  objektív  és  szubjektív  összetevői.”14 Bártfay 

színes  borítójú,  keményfedelű,  egyenletes,  pedáns  írású  füzetei  hihetetlenül  sűrű  és 

szövevényes életről adnak tanúságot. A napló által kijelölt időpontban 19 éve gróf Károlyi 

György titkára,  a jogi-,  hitel-  és birtokügyek, a terményeladások, a palota felújításával,  az 

alkalmazottak felügyeletével, bizalmas feladatokkal megbízott nélkülözhetetlen munkatárs. 41 

éves, megbecsült, megállapodott ember, az üllői úti Károlyi-palotában lévő lakása az 1820-as 

évek  közepétől  az  irodalmi  társasélet  fontos  helyszíne,  bizalmas  barátai  közé  számítja 

Kisfaludy  Károlyt,  Vörösmartyt,  Wesselényit,  Kölcseyt  és  Szemerét,  de  jó  ismerősei 

Kazinczy, majd Bajza, Toldy és Szemere Bertalan; Széchenyi, Deák és Kossuth is. Bártfay 

szűkebb  baráti  társaságának  „praktikus”  embere,  könyvvásárlásokról,  színházi  belépőkről, 

baráti kölcsönökről gondoskodik, az Akadémia pénzügyeinek kezelője, a pályázati munkák 

szorgalmas  bírálója,  Vörösmarty lelkiismeretes  korrektora.  Háza,  szalonja óriási  forgalmat 

bonyolít, családias, közvetlen hangulatát többen megörökítik a kortársak közül. A napló egy 

drámai  fordulóponton  kezdődik:  az  1838-as  árvíz  elsöpri  korábbi  életének  színterét,  új 

13 Lüdke, Alf:  Anyagiság, hatalom – vágy és a felszín varázsa. Az „Alltagsgeschichte” perpektíváiról. Aetas 
2003/1 155.
14 Gyáni Gábor: A napló mint társadalomtörténeti forrás. A közhivatalnok identitása. In uő: Emlékezet… i. m.  
145.
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háztartást, új életkereteket kell kialakítania a belvárosi Károlyi-palotában.

Ennek a folyamatnak,  az élet  mindennapjainak az áramáról  szólnak a bejegyzések, 

szinte különleges esemény nélkül, mégis izgalmasan és fordulatosan. „A naplót és a hozzá 

hasonló többi dokumentumot az teszi különösen becsessé, hogy a bennük foglalt információk 

a  múlt  személyes  átéléséről  szólnak.  Naplót  azzal  a  határozott  szándékkal  veszünk  a 

kezünkbe, hogy segítségével megalkossuk a történelem szubjektív fogalmát”15 – írja Gyáni 

Gábor a naplót mint forrást elemző írásában. Bártfay szövege, mivel a naplók többségével 

szemben nem nagyobb egységre, hetek-hónapok történéseire tekint vissza, hanem diárium-

szerű, több éven át napról-napra vezetett, noteszfunkciójú feljegyzés, sajátosan közvetlenné 

teszi  a benne rögzített  tapasztalatokat.  Megfelelési,  önigazolási  vágy,  a beépített  elvárások 

csak  közvetve  olvashatók  ki  belőle.  „1848-49  naplói  és  még  inkább  visszaemlékezései 

általában  pozitív  magatartásformákat  rögzítenek,  ami  abból  is  következik,  hogy  naplók, 

memoárok írására eleve az vállalkozott,  belső késztetésének csak az engedett,  aki az adott 

társadalmi mentalitásban uralkodó értékrendhez tudta vagy akarta igazítani mondanivalóját.”16 

–  figyelmeztet  Vörös  Károly  a  korszak  egyik  elsőként  megjelenő  „hétköznapi” 

magánnaplójáról  írott  cikkében.  Az írásnak ekkor,  mintegy húsz éve még  védenie  kell  a 

napvilágot  látó  szöveget  mint  „személyes  történelemként”  megélt  valóságot  a  nemzeti 

beszédmódban  feloldódó,  heroizáló  történelemírás  álláspontjával  szemben,  mivel  e 

honvédnapló megközelítése gyökeresen – ma már azt mondanánk, izgalmasan – különbözik a 

visszaemlékezések hagyományos hangvételétől.

A napló típusú szövegek kutatásba való bevonását  a kiadások jelentős  növekedése 

követte.17 A  történészi  figyelem  a  forráskritika  hagyományaitól  eltérően  nem  más 
15 Gyáni Gábor: A napló… 149.
16 Vörös Károly:  Egy gömöri nemzetőr két hete 1848 decemberében. Alexy Lajos naplója. klny. In Borsodi 
Levéltári Évkönyv, 1985. 731.
17 A szövegkiadásokról:  [Részletek  Ferenczy János joghallgató  (OSzK Kt.),  Francsics  Károly (OszK Kt.), 
Schlachta Etelka (Soproni Állami Levéltár)  és Alexy Lajos  ügyvéd magánnaplójából  (OszK Kt.)]  ld.  Vörös 
Károly(vál., s. a. r.): Pest-Budai hétköznapok. Egykorú naplók és emlékiratok tükrében. 1805-1848. (Emlékek 
Budapest múltjából), Bp. 1966.; Temesi Alfréd – Szauder Józsefné (szerk.): Mindennapi. Horváth István Pest-
budai naplója.  1805-1809. Tankönyvkiadó,  Bp.,  1967.; Gábor Júlia (vál.  és bev.):  Kölcsey Antónia naplója. 
(Magyar Hírmondó) Magvető, Bp., 1982.; Mohay Tamás: Egy  naplóíró parasztember. Nagy Sándor élete és  
gazdálkodása a XX. század első felében Ipolynyéken. ELTE,  Bp., 1994.; Tóth Árpád (közead,; bev. és jegyz. 
ell.): Pápay Károly naplótöredéke. (1845. december – 1847. április.) Fons, 1999. 3. 209-275.; Hudi József (s. a. 
r. és szerk.): Francsics Károly visszaemlékezései. Pápai Református Gyűjtemények, [Veszprém], 2001.; Katona 
Csaba (közread.):  „… kacérkodni fogok vele.” Schlachta Etelka soproni úrileány naplója 1838-1840. 1. kötet. 
Mediawave Alapítvány, Győr, 2004.; Katona Csaba (közread.):  „… kacérkodni fogok vele.” Schlachta Etelka  
soproni úrileány naplója 1840. március-december. 2. kötet. Mediawave Alapítvány, Győr, 2005.
– a naplókról: Vörös Károly: Egy gömöri… i. m. 727-746.; Francsics naplójának időközben előkerült további 
köteteiről: Hudi József: Egy veszprémi kispolgár a reformkorban. Francsics Károly borbélylegény iratai. In 
Dobrossy István (szerk.): Mikrotörténelem… i. m. 122- 127.; erről Vörös Boldizsár: Napok, emlékek – naplók,  
emlékiratok. Kérdések és válaszok Francsics Károly visszaemlékezései kapcsán. Acta Papensia, 1. 2001. 3-4. 
127-134.;  K. Horváth Zs.: A lehetséges emlékezésektől a lehetséges történelmekig. Az 1848-49-es emlékezések 
történeti képe és olvasási dilemmái. In Hudi József – Tóth G. Péter (szerk.): Emlékezet, kultusz… i. m. 7-17.; 
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dokumentumokhoz  való  viszonyukra,  objektív  hitelességükre,  hanem  belső  valóságukra 

irányul.  Gyáni  Gábor  írja:  „Nem vethető  a  személyes  dokumentum ellen,  hogy felettébb 

kérdéses  statisztikai  reprezentativitása  partikuláris  érvényessége  okán.  Nem lévén ugyanis 

átlagos élethelyzet és annak megfelelő átlagos emberi élettapasztalat, mivel minden kellően 

szituált, s a konkrét tér, idő és társadalmi hely összefüggésébe illeszkedik, a napló és a többi 

személyes dokumentum a maga sajátos egyéni voltában egyaránt éppen ezt a konkrétságot 

reprezentálja”.18 Bártfay  esetében  például  ez  azt  jelentheti,  hogy  a  kérdező  nem  a  „kor 

emberének”  szokásait  kívánja  kiolvasni  a  naplóból,  lemond az „átlagos  pesti  értelmiségi” 

életformájának  rekonstrukciójáról.  Nem  vizsgálja,  hogy  alkalmas-e  a  szöveg  általános 

érvényű következtetésekre, hanem annak értelmében, hogy az így használt valóságfogalom „a 

megélt emberi tapasztalatvilágban kialakult, létrejött tudást, illetve ennek primér leképezését, 

közvetítését”19 jelenti,  a  történész  egyszerűen  tudomásul  veszi  a  szöveg 

megkérdőjelezhetetlen autoritását.20 A naplóíró ideje tehát nem a történeti, hanem a saját idő: 

„privát  életét  –  annak  akár  legszemélyesebb,  legintimebb  részleteivel  –  gyakran  érzelmi 

alapon historizálja”.21

2. Szubjektumalkotás
A naplószövegek elemzésekor megkerülhetetlen az írás által létrehozott személyiségnek, az 

énalkotás  folyamatának  a  vizsgálata,  a  személyes  történetek  szubjektumképző 

mechanizmusainak,  a  hatalmi  diskurzusokkal  való  összefüggésrendszereinek  feltárása.  „A 

személyek  csak  akkor  képesek  személyes  identitásuk  kialakítására,  ha  felismerik,  saját 

cselekedeteik sora narratív módon ábrázolható élettörténetet képez.”22 Gyáni Gábor egy,  az 

adott időszakban keletkezett magánnaplóról szóló cikke például kifejezetten ezt a problémát, 

Tóth Árpád: A kapcsolatháló és funkciói. Társadalmi viszonyok egy reformkori mérnök naplója tükrében. In 
Sasfi Csaba (szerk.): Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. A Hajnal István Kör – 
Társadalomtörténeti Egyesület 1998. évi esztergomi konferenciájának előadásai. (Rendi társadalom – polgári 
társadalom 11.) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2000. 42-52.; Gyáni Gábor: 
Női identitás egy reformkori napló tükrében. In Steinert Ágota (szerk.): Évek és színek. Tanulmányok Fábri  
Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. Kortárs, Bp., 2005. 33-40.
18 Gyáni  Gábor:  A napló… i.  m.  151. ugyanehhez  uő:   A történeti  emlékezet  rítusai.  In   Szekeres  András 
(szerk.): A történész…  i. m. 103-111.
19 K. Horváth Zsolt idézi Gyáni Gábort: K. H. Zs.: Önarcképcsarnok… i. m. 84.
20 K. Horváth Zsolt: Önarcképcsarnok…. i. m. 86.
21 K. Horvát Zsolt: Önarcképcsarnok… i. m. 84. majd Martin Kohlit idézi: „a napló hívebben képezi le, foglalja 
elbeszélésbe a történések „saját időben” való megélését, mely éppen azért fontos számunkra, mivel »az egyén 
számára  a társadalmi struktúra feltételei és problémái a ’saját időben’ bontakoznak ki; az egyéni cselekvést az 
egyéni  idő  igazítja,  és  cselekvéseink  társadalmi  következményei  is  abban  csapódnak  le.«  Kohli,  Martin.: 
Társadalmi idő és egyéni idő. Az életút a modern társadalom szerkezet változásában. In Gellériné Lázár Márta 
(szerk):  Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Akadémiai, Bp., 1990. 176.
22 Ricoeur,  Paul:  A  narratív  azonosság.  In  László  János–Thomka  Beáta  (szerk.):  Narratív  pszichológia. 
Narratívák 5.  Kijárat, Bp., 2001. 15-25. idézi K. Horváth Zsolt: Önarcképcsarnok. i. m. 88. 
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az „autonómmá váló személyiség adekvát megnyilvánulásait”, a női szubjektum születését23 

állítja vizsgálódásainak központjába.

Bártfay  naplójának  jellegzetessége  diáriumszerű  formája,  a  napi  jegyzetek  tömör 

egymásutánjában ritkán bontakoznak ki hosszabb, egybefüggő esemény-  és gondolatsorok, 

kicsi a tere az önreflexivitásnak. A beszélőt szinte mondatonként más és más helyszínen, más 

szerepben látjuk, az identitás sok-sok „egy napra szóló én”-ből áll össze. Ugyanakkor jelen 

van  a  szövegben  az  állandó  önvizsgálat  igénye,  a  többnyire  este  készülő  bejegyzés 

visszatekintés  az  elmúlt  napra,  időnként  moralizáló  megjegyzésekkel  kommentálja  a  saját 

tetteit.  A napló főhőse rendszeresen, tudatosan figyeli és elemzi magát és környezetét – az 

időjárási  jelenségeknek,  testi  tüneteinek  pontos  rögzítése  is  erre  utal.  Belső  világa, 

személyisége változását a gyermekkortól az érett férfikorig folytonos fejlődésnek írja le, több 

ízben hangsúlyozza az önismeret, az önnevelés fontosságát. Ebben segítséget nyújt a napló, a 

gyakori  újraolvasás lehetővé teszi  a korábbi énállapotokkal  való összevetést.  A különböző 

benyomások,  élmények nyomán keletkező érzések,  indulatok azonnali,  precíz  leírása néha 

fontosabb Bártfay számára, mint a tények dokumentálása. Olykor meglepő sikerrel követi a 

lélek  talán  önmaga  számára  sem  tudatosuló  mozgásait:  például  egy  érzelmi  veszteség, 

csalódás  és  tényleges,  súlyos  testi  betegség  okozta  kettős  fájdalom azonos  ütemben  való 

távolodását,  gyógyulása  párhuzamos  stációit.  Bártfay  erkölcsös  –  megbízható,  tisztakezű, 

őszinte,  rendszeres,  fegyelmezett  –,  de  esendő  embernek  írja  le  magát,  kendőzetlen 

őszinteségre törekszik,  egyszerre vannak jelen a kinyilvánított  életelvek és azok tökéletlen 

megvalósulásai,  gyakorlata.  Erre  a  sokféleségre,  sőt  a  tartalmi  disszonanciákra  maga  a 

naplóíró nem reagál, a szöveget egységbe olvasztja, hogy egyetlen alak köré szerveződnek a 

legkülönfélébb helyzetek, magatartásmódok. A napló egyik feladata vélhetően éppen ez: az én 

egységének, időbeli folytonosságának biztosítása. Az idejével nem maga gazdálkodó, kifelé 

élő,  állandó  alkalmazkodásra,  készenlétre  kényszerített,  intenzív  társaséletet  élő  ember 

igényét  jelzi  a  belső  intenzitásra,  korlátoktól  mentes  nyíltságra,  egyénisége  rejtettebb 

oldalainak  megélésére.  A  hangsúlyozottan  puritán  életvitel,  a  családdal,  hivatásával, 

szolgálatával  és  társadalmi  feladataival  szemben  érzett  mély  és  őszinte  kötelességtudata 

együtt él Bártfayban a külvilág előtt titkolni való vágyakkal és tettekkel, gyötrő kétségekkel: 

életélvezet  és  önmegtagadás  kettősségét  a  legkülönbözőbb  formákban  rögzíti  a  napló.  A 

szöveg önnön erkölcsi állapotának vizsgálata is, saját életének belső törvényeit, a vele történő 

változások jellegét akarja kiismerni. 

23 Gyáni Gábor: Női identitás… i. m.  
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3. A kommunikációs helyzet
A  napló  (és  a  levél)  mint  műfaj  általában  a  magánélet  és  nyilvánosság 

határmezsgyéjén mozog, a szöveg minőségén, a létrehozó szándékán múlik, megmarad-e a 

hétköznapi  életet  dokumentáló,  privát  írásműnek vagy átlép  az irodalomba,  esetleg  – egy 

harmadik  lehetőségként  –  korlátozott,  meghatározott  körben  válik  ismertté.24 A  korabeli 

magánnaplók  nyilvánosságának  gyakorlata  a  fenti  három  lehetőségnél  sokszorta 

bonyolultabb: Bártfay szövegében szó esik például mások számára írt útinaplóról és kizárólag 

egy  személynek  szánt  bizalmas  napi  jegyzésekről  is.  Kölcsey  Antónia,  Schlachta  Etelka 

naplója,  noha  személyes  hangvételűek,  minden  bizonnyal  nem  voltak  elzárva,  elrejtve  a 

szűkebb környezet,  a  család  előtt.  Bártfay kizárólag  önmagára  számít  olvasóként,  s  hogy 

mégis tart az avatatlan tekintetektől,  azt a jelek, a titkosírás használata jelzi. Írásmódjának, 

szerkesztésének  lényeges  eleme  az  aznapi  történésekhez  kapcsolt  múltbeli  esemény 

felidézése,  a kétféle  idősík.  A párhuzamosságok árnyalják a megállapításokat,  viszonyítási 

pontokkal  segítik  az  emlékezést,25 mintegy  régebbi  önmagával  való  párbeszédre  adnak 

lehetőséget.  A  múlt  Bártfay  számára  kedves  jeleneteinek  ismételt  átélése  hol  támogatja, 

megerősíti  a  naplóírót  a  jelenben hozott  döntéseiben,  hol  keserű  kontrasztként,  hiányként 

jelennek meg az ekkor szinte önbüntető módon felbukkanó pozitív és – paradox módon – 

egyre fontosabbá váló emlékek.26 „A társadalom kényszeríti az ember arra, hogy időről időre 

ne  csak  reprodukálja  gondolatban  életének  előző  eseményeit,  hanem  inkább  átjavítsa, 

kitörölje, kiegészítse oly módon, hogy mégis meg legyünk győződve arról, hogy emlékeink 

24 Mezei Márta: Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben. (Irodalomtörténeti füzetek 136.) Argumentum, 
Bp., 1994, 97-111.
25 „Egy  emlékkép  annál  gazdagabb,  minél  nagyobb  számú memóriakereszteződésében  tűnik  fel.”  Maurice 
Halbwachs: Az emlékezet társadalmi keretei. In  Ferge Zsuzsa (vál.): Francia szociológia. Közgazdasági és Jogi, 
Bp., 1971. 131.
26 „Boldogult B[arthos] A[antal] névnapja. Egy év előtt ez alkalomra melly szívesen irtunk egymásnak. Már  
akkor ajánlotta háznépét; de még sem gondolám, hogy év'  multán gyermekei  árvaságra jutnak, 's fia nálam  
leend.”  (1838. nov. 30.) – „Gyertyagyujtáskor irtam P[aulinána]k két  lapot szíves emlékezetűl  a'  letünő év'  
határán. Ezt végezvén bemenék háznépem közé, hol Bajza és nője, 's Vörösmarty gyültenek össze az estet nálunk  
töltendők. A' nőnem együtt maradt beszélgetve; mi pedig férfiak, és Muki meg' Ödön kártyáztunk vacsoráig 's  
vacsora után is 11ig.  � Ekkor lefekvém. Gondolkodtam. Ma két év előtt erős szélben és hidegben gróf Cshoz  
kisértem, délelőtt 10 óra tájban, 's a' lépcsőn oda menet � pihentünk; hazajövet a' legszivesb bizodalom' hangja  
és  szavai; estve  gyónás,  és  másnap,  új-év'  napján,  templomba  menetkor,  vagy  –  talán  –  áldozás  után,  az  
elhatározó igérkezés.  � Ezek valának végső gondolatim 's e' visszaemlékezések közt szunyadtam el. Érzésem 's  
gondolkozásom e' részben változatlan maradt, 's hiszem ollyan lesz a' sírig: benne csalatkozni nem fogok.  � 
Sokat,  sokat  kellene  összejegyeznem  a'  mult  évről; az  rám nézve  sok  tekintetben  terhes  és  fájdalmas  volt.  
Azonban megsegített isten. És részesültem olly örömekben is, mellyek éltem' legédesebbjei közé számitandók.  
Tapasztalám olly bizonyságait  a'  szeretetnek 's szives föláldozásnak, mellyek napjaimat földeríték 's  az éltet  
kívánatossá teszik. Ezek felejthetetlenek maradnak előttem. � Mit ad az új év? majd meglátjuk.” (1838. dec. 31.) 
– „Nap szerint ma egy éve jókor reggel P[auliná]val meglátogatám atyja' sírját. De ő azt, a' mit ott könyezve  
fogadott, meg nem tartá. Ha e' miatt  nyugodtan lehet, legyen.” (1839. szept. 8.) –  „ A' színház csarnokában  
szőlőt vettem: az idén most evém elöször 's elég jónak találám. Most egy év előtt Újhelyben valék 's ott lakoztam  
szőlővel 's egyébbel. Akkor nem tudtam volna hinni, ha valaki megjövendöli a' változást.” (1839. szept. 12.) 
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pontosak, s olyan presztízst tulajdonítsunk nekik, mely a valóságban nem volt meg.”27 

Bártfay  naplószövegének  sajátossága  a  jegyzetszerű  töredezettség,  személyek, 

események, helyszínek bukkannak föl, majd tűnnek el újra, a bejegyzések a mindenkori jelen 

önálló pillanatainak lenyomatai. Az a tény, hogy egyetlen olvasó számára készült, akinek a 

rövidítések, az utalások feloldása nem jelentett gondot, sajátos feszültséget kelt a szöveghez 

közeledőben:  nincsenek  összefüggő  történetek,  csak  mozaikszemek,  szakadozott,  hiányos, 

félbemaradó eseménysorok.28 A kijelentések,  megfogalmazások helyenként  homályosak  és 

értelmezhetetlenek,  számos  ellentmondás  hozza  zavarba  a  befogadót,29 mintegy  arra 

kényszerítve, hogy „megfejtse”, saját logikája szerint értelmezze, rendszerezze a történéseket, 

próbálja  tisztázni  jelentőségüket.  Elbeszéléseket  kell  készítenie  a  rendelkezésre  álló 

adatokból, ezért másképp, mint a narráció eszközével nem tud közel férkőzni a szöveghez.30 

Kiváló  példa  erre  a  Bártfay-napló  egy részletét  kiadó Vörös  Károly tanulmánya:  „Péntek 

délelőtt még szokott hivatali munkáját végzi Károlyi György gróf pesti irodájában: szerződést 

készít  Koppelyvel,  a  kor  híres  fővárosi  gabonakereskedőjével  nagyobb  tömegű  zab 

szállítására, levelet ír a grófnak, lakására viteti át a grófné drágaköveit. A délutánt ezúttal egy 

Pesten  időző  vidéki  rokon  foglalja  le:  vele  megy  este  színházba  is.  De  amikor  hazafelé 

sétálva, évtizedes szokás szerint csillagot keresve, feltekint az égre, bizonyára a szokottnál 

aggodalmasabban szemléli a borús, csillagtalan éjszakát. Mert úticsomagja már ebéd utántól 

fogva készen áll: másnap hajnalban barátjával, Vörösmartyval együtt  útnak indulnak majd, 

27 K. Horváth Zsolt idézi Halbwachot: Les cadres sociaux de la mémoire. Mouton, Paris – La Haye 1976. 112-
113. K. H. Zs.: Önarcképcsanok... i. m. 87.
28 Vörös Károly így értékeli a Bártfay-naplót: „száraz, darabos és egyhangú olvasmány”. De éppen ezért érdekli 
a  magát  még természetesen  nem „mikrotörténészként”  definiáló  szerzőt,  aki  kiváló esettanulmányt  készít  a 
szövegrészből. „Alaposabb és huzamosabb olvasás után azonban egyszerre megérezzük, hogy az egyhangú és 
száraz  sorok és adatok mögött  ennél  lényegesen  több, fontosabb rejtőzik:  az új  magyar  irodalom, a születő 
magyar  polgári  kultúra  hétköznapjait  látjuk  itt  megelevenedni.  Nem  ihletben  égő  alkotókat  és  magvas 
gondolatokat,  az  Akadémia  vagy  a  Kisfaludy  Társaság  ünnepélyes  üléseit,  –  hanem  magát  azt  a  kevésbé 
látványos  és  néha  már  egyhangú,  napról  napra  gördülő  életet:  írók,  dilettáns  irodalmárok  vagy  egyszerűen 
irodalomszerető emberek gyakori,  sokszor csak szürke és jelentéktelen találkozásait színházban vagy egymás 
otthonában -, mindazt, ami tulajdonképpen alapja minden úgynevezett irodalmi életnek.” Vörös Károly: Füred és 
vendégei 1838 egy nyári hetében.  In Éri István (szerk.): A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei. 3. kötet. 
Veszprém, 1965. klny. 13-14.
29 A naplót használók, idézők időnként „félreolvassák” a szöveget. Pl. Kalmár Ödön: Bártfay… i. m. 12.
30 A hiányos,  töredezett forrás történetté olvasásának problémájáról írja Gyáni Gábor: „A történész ebben a 
helyzetben alkotó tudományos fantáziával pótolja az adataiból eleve hiányzó koherenciát: egységes történetet és 
logikus  magyarázatot  kerekítve  belőlük;  azzal  cementezi  tehát  össze  az  emlékfoszlányokat,  amit  korának 
eszményeiből,  értékeiből  és  nem utolsósorban,  a  jelen időhorizontjának ismerettöbbletéből  magának  leszűr.” 
Gyáni Gábor: A mindennapi… i. m. 154. Az adatokból megépített történet érvényességéről ld. Szekeres András 
ismertetését  Natalie  Zemon  Davis  Martin  Guerre  visszatérése  könyvéről:  „A  történet  azonban  sohasem 
egyféleképp  jelentőségteljes:  az  elemző  szubtilitására  vagyunk  kénytelenek  hagyatkozni,  aki  a  megértés 
érdekében hipotéziseket állít fel, ezek koherenciája garantálja a valószerűséget. Nincs az eseményeknek „valós” 
kontextusa:  a  kutató  feladata  ezt  folyamatosan  létrehozni.  […]  A kontextus  inkább  a  történeti  lehetőségek 
tere…” BUKSZ 2000/ 2. 162.
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úgy, ahogy azt két nappal előbb, a költő lakásán megbeszélték”.31 Bártfay szövegében ezt így 

olvashatjuk: 

18d  ;   szerda  . […] Sokat emlékeztem arra, hogy tavaly Júl. 18kán P[aulina]  

tőlünk  elköltözött.  Estve  felé  voltam  Radnics  és  Józsival  Vörösmartynál; 

értekeztünk  a'  Füredre  menetel  felől.  Ugyan  odajött  Luczenbacher,  Gaál,  

Vásárhelyi.  Öcsémmel színházba menék.  Nappal meleg, estve szelíd. Csillagos.  

Láttam.

19d  ;   csütörtök  . � Nőm annyira jobban volt az orbáncztól, hogy a' reggeli  

6 órai misére is elment. Felöltözvén irogattam. A' Grófhoz menék 's végeztem. Ott  

láttam  Majláth  György  status  tanácsnokot  's  néhány  szót  szólottam  Ő 

Excell[enciá]j[á]val.  � A'  Gróf  elutazott  Csurgóra.  Kötöttem  Contractust  

Koppelyvel 3 ezer köböl zabra. Végeztem Kozlikkal. Volt nálam Figdor. Voltam 

az ellenőri hivatalban. Itt ebédelt Jóska öcsém. Délután Budára menék fiakeren  

dolgaimat  végezni  a'  várban.  Velem  jött  Jozefina,  Léni  és  Jóska.  A'  

typographiának fizettem 1119 f[orin]t 37 k[rajcá]r pengőt.  Onnan visszajövén 

irtam Vásárhelyre  Brüneknek.  Addig  Jóska  könyveimet  papirosaimat  rendezte.  

Özv.  Vojnicsné  jött  látogatóban  két  leányával,  de  nőm  Budán  maradván  

Wartenslebenéknél 's Hinkáéknál, nem sokáig mulattak itt. 7 óra után színházba  

menék  Józsival.  Az  idő  délig  tiszta  és  meleg; délután  és  estve  borult; � 

csillagtalan. � Délelőtt megfizettem Waltherrnek 5 f[orint] 12 k[rajcá]r pengőt a'  

Kalocsáról  vett  Katona hist[oria]  criticaért.  � Reggel  a'  kis  kanari  fészkéből  

kivétetett,  de  egész  nap  nem  akart  enni.  Ma  ismét  volt  egy  kis  alkalmam  

tapasztalni, hogy T[abódy] hitvány gondolkozásu ember. �

20d  ;   péntek  . � Kiadtam Koppelynek a' zab contractust. Irtam a' Grófnak.  

Volt  nálam  Pesky.  Átnéztem  az  irományokat  a'  Gróf  szobájában.  A'  grófné  

drágaköveit  áthozattam lakásomba. Ebéd után készültem Füredre és pakoltam.  

Jött Jóska 's itt mulatott egész estig. Adtam Léninek névnapi ajándékul 3 tallért  

(mivel júl.  22d. távol leszek).  Olvastam Jóskának jegyzeteimből.  Vele menék a'  

színházba.  � A'  meleg tűrhetőbb. Estve az ég borult.  � Lefekvés előtt  hallám 

hogy Karl[lovszky] már visszajött.32

Vörös Károly szövegét a naplóval összevetve jól látszik, hogyan emeli ki és szerkeszti 

egybe a történész az elutazásra vonatkozó momentumokat, hogyan „teszi értelmessé” a 

31 Vörös Károly: Füred… i. m. 113.
32 1838. júl. 20.
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látszólag érdektelen apróságokat is, hogyan építi  be előismereteit:  Bártfay „évtizedes 

szokás szerint” (dokumentálhatóan csupán a naplóírás időszakában) tekint fel az égre a 

csillagot (bizonyosan csupán a sarkcsillagot) keresve, és „aggodalmasan” (ennek semmi 

nyoma a naplószövegben) figyeli a borult eget.   

 A megértésre irányuló erőfeszítést, az ehhez választott eszközöket minden bizonnyal 

befolyásolja az a tudat, hogy nem fikcióról van szó, hogy a szövegben elmondottak „igazak” 

– a valós életesemények rekonstruálásának kihívása. „Végső fokon az irodalom is az adott 

korokban és társadalmi helyzetekben emberileg lehetségest térképezi fel, miként a Medick-

féle »a lehetséges történelme«: az irodalommal szemben ott áll a konkrétan megvalósult (s 

ezért bizonyosan lehetséges) esetek sora rajzolja fel ezt a mezőt. Mögötte áll tehát a valódiság 

biztosítéka, a tényleg volt és csak egyféleképp volt (ha ilyenként teljesen fel nem tárható és 

így  sokféleképpen  rekonstruálható)  múlt  aranyfedezete.”33 A  naplók  megközelítésének 

csapdája a fikciós történeteknél intenzívebb beleélés: ez egyszerre hátrány és előny, ahogy a 

mikrotörténelmi  kutatások is  hangsúlyozzák.  „A mikrotörténelemben az olvasó átéli,  hogy 

közvetlenül  közelebbi  kapcsolatba  kerül  a  múltban  élt  emberekkel,  mint  az  egyébként 

lehetséges történelmi tanulmányok során.”34 Aki magánnaplót értelmez, időről időre hátra kell 

lépnie, hogy ellenőrizze az általa rajzolt kép, tabló arányait, nem torzítják-e el túlságosan az 

előfeltevései, a saját pozíciójából fakadó, akaratlanul is mozgósuló előítéletek, nem alakult-e 

ki benne a szereplőkkel szemben valamiféle szimpátia vagy elutasítás, s azért is, hogy lássa, 

milyen irányban kell bővíteni ismereteit az általa készíthető legjobb kép megalkotásához.35 

Bártfay  naplójának további, a szöveghez való viszonyulást árnyaló jellemzője, hogy tartalma 

készítője szándéka szerint „rejtett”, egy másik ember intimszférájának része, vagyis olvasása 

33 Szijártó M. István: Bevezetés. In Dobrossy István (szerk.):  Mikrotörténelem… i. m. 13. 23. lábjegyzet. K. 
Horváth Zsolt az 1848/49-es visszaemlékezések kapcsán lemond az adatok verifikálásáról: „ezen elbeszéléseket 
ne tényirodalomként, hanem inkább fikcióként olvassuk, hiszen […] nem a külső referenciák, a bennük elmesélt 
eseménysorok  okán érdekesek elsősorban,  hanem a bennük artikulált  történetfelfogás,  személyes  történetkép 
miatt.  […] Ezek az önálló narratív világok azonban nem a globális történelem egyes szeleteiként, részeiként 
gondolhatók el, melyből mégis összerakható egy egész, hanem szintén autonóm státuszra tartanak igényt, ezért 
használom a „lehetséges történelmek” kifejezést. K. Horváth Zsolt: A lehetséges… i. m. 13.
34 Szijártó M. István: Bevezetés. In Dobrossy István (szerk.): Mikrotörténelem… i. m  15., egy, a Bártfay-naplót 
feldolgozó műkedvelő így rögzíti benyomásait: „A ma már nagy mult felhőiben álló események akkor zsibongók 
és frissek voltak. Bártfay naplójából a kort erről a friss, életszerű oldaláról ismerhetjük meg. A mellett, hogy 
tanúja a  szalon irodalmi találkozásainak,  tükrözi  a  kort  is;  ez az egyik  értéke  a naplónak.  A feljegyzett  kis 
dolgokban a kor hétköznapjainak életét érzékeljük.” Kalmár Ödön: Bártfay… i. m. 11. 
35 Kalmár  írja  Bártfay  műveltségéről:  „És  ha  mindössze  Kölcseyt  és  Eötvöst  említi  is  [magyar  irodalmi 
olvasmányai  közül],  biztosra  vehetjük,  hogy nem jelent  meg akkoriban  számottevő  könyv,  amelyet  el  nem 
olvasott  volna.”  Bártfay… i.  m.  11.  A  hiányzó  adatok  kiegészítésének  rutinműveletére  példa  ez  a  mondat. 
Minden a kortársaktól származó adat, visszaemlékezés hangsúlyozza, hogy Bártfay a pesti irodalmi élet egyik 
legolvasottabb  értelmiségi  alakja  volt,  a  napló  mégis  szinte  kizárólag  történeti,  publicisztikai  és  német 
szépirodalmi művekre utal Vörösmarty művein kívül – vagyis nem tudhatjuk, kit, mit olvasott a korabeli magyar 
szerzők közül. 
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ellenkezik a füzetcsomó eredeti szándékával.

4. A narráció váltásai, elbeszélő részek a naplóban
Bártfay  szövegének  érdekességét  aránytalansága,  a  magánnapló  szűk,  sajátos 

perspektívája adja, a benne leírtak elszakadnak a korról való hagyományos történeti tudástól, 

minden bizonnyal  eltérnek  a  konvencionális  várakozásoktól:  Kölcsey vagy Vörösmarty itt 

nem országos  hírű  költőként  van  jelen,  hanem támogatásra  szoruló  barátként.  Széchenyi, 

Kossuth  alakja  magától  értetődően  kevésbé  határozott  kontúrokat  kap  a  naplóban,  mint 

Bártfay  közvetlen  ismerőseié,  az  alkalmazottaké,  ismerősöké,  családtagoké.  Figyelmet 

érdemel  a  sok,  természetes  módon  „hiányzó”  esemény  is:  Bártfay  bejegyzéséből  kiderül 

ugyan, hogy színházban volt a Bánk bán bemutatójának estéjén – de ez a darab, sok más mára 

már elfeledettel szemben, nem tesz rá semmilyen benyomást. Az ebből az aránytalanságból 

kiinduló  értelmezés,  amely  feltételezi  az  egyes  történeti  szintek  relatív  önállóságát  és 

egyenrangúságát, némileg rokon a mikrotörténet „léptékváltás” fogalmával, amely az egyes 

részletek elkülönítését és felnagyítását tartja gyümölcsözőnek.36 

A napló szikár, sokszor egyhangú, erősen fragmentált, szerkesztetlen szövegét időről-

időre szinte irodalmi igénnyel  megírt  „betétek” szakítják meg.37 Az idő a Bártfay számára 

fontos pillanatokban kitágul, és egy egészen másfajta narratíva jelenik meg.38 

 A' versenyadó, közállitás szerint, még egyszer sem játszott annyit mint ma � és  

milly játék vala az!  � Lehetetlen azt leirni, mert a' megfoghatlannal határos.  � 

Tenger-özöne a'  hangoknak és zengeménynek; � ő valóban óriása a'  zenének:  

valami  dämoni,  tündéri  's  iszonyatos  gyönyör  ragadja  ellenállhatlanúl  a'  

hallgatót, kinek lelke örömben sír és tombol,  � mint midőn Lord Byron műveit  

olvassa. � Közel ültem hozzá 's jól láttam kezei' 's ujjai' mozgását. Minden szünet 

's lelépés után mélyen pihegett, mint a' ki lélekszakadva győzte meg ellenét. Arcza  

36 Revel, Jacques: A mikroszintű vizsgálat és a társadalmi jelenségek konstruálása. In Czoh Gábor – Sonkoly 
Gábor  (szerk.):  Társadalomtörténet  másképp.  A  francia  társadalomtörténet  új  útjai  a  kilencvenes  években. 
Csokonai, Debrecen, 2000, 51-71. Ehhez Gyáni Gábor megállapítása: „A személyesség tehát egyszerre erénye és 
korlátja e forrásoknak, amelyek találó megfogalmazás szerint csupa triviális dolgot közölnek fontos emberekről 
és fontos dolgokat tudatnak velünk triviális emberekről.” Emlékezet és oral history.  In uő:  Emlékezet… i. m.  
138.
37 Ez  a  kétféle  narratíva,  rögzítésmód  megfelel  Gustav  Rene  Hocke  Das  europäische  Tagebuch (Limes, 
Wiesbaden, [1963]) című könyve felosztásának. A szöveggyűjteményhez írt tanulmány megkülönböztet „Notiz-
Tagebuch”-ot  –  amely  emlékeztetőül,  a  külső  világ  eseményeinek  rendezésére  szolgál,  az  egyéni  nézőpont 
rögzítésével és önmegfigyeléssel egészül ki –, illetve „erzählende Tagebuch”-ot, ez elbeszélő formában írja le az 
eseményeket.  Egyik  típus  sem  tartozik  a  szépirodalom  körébe,  mindkettő  „vorliterarische  menschliche 
Selbstzeugnisse”, vagyis mentalitástörténeti dokumentum.
38 „Bártfay máskor szűkszavú és száraz naplója e napok leírásánál nemcsak megbővül, de meg is elevenedik, 
meg is színesedik.” Füred… i. m. 114.
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egyébiránt nyugottan maradt, de sápadt 's izzadástol úgy elboritva, mintha olajjal  

kenték  volna  meg.  És  a'  többi  � látni  kell  azt,  és  hallani,  és  bámulni  a'  

csodatevőt.39 

Ezek az érzékletes,  a  benyomásokat  aprólékosan rögzítő,  képeket,  jeleneteket,  helyzeteket 

kiválóan  felidézni  képes  leírások  az  olvasóban  a  jelenlét  illúzióját  keltik.  A  napló 

legjelentősebb  betétei  Bártfay  életének  számára  jelentősnek  tűnő,  nyilvános  epizódjait 

örökítik meg: egy Füredről induló társas kirándulást Vörösmartyval a Tihanyi-félszigetre, a 

többéves börtönre ítélt Wesselényi drámai búcsúját, Liszt fergeteges hatású pesti koncertjeit.40 

Legkorábban ezek a szövegrészek kerültek nyilvánosságra a Bártfay-naplóból,41 általuk vált 

„az emlékezet helyévé”, ezek a szövegek váltak az irodalomtörténeti hagyomány részévé. 

Bár  az  „emlékezés  maga  is  narratív  rendszerező  és  megjelenítő  aktus”,42 és  az 

emlékezés sokkal inkább konstrukció mint puszta reprodukció43 mégis ezekben az egymást 

követő  jelenetekként  megírt  történetekben  a  szöveg  más  helyeitől  eltérően  különösen 

erőteljesen érezhető a megszerkesztettség.44 Bártfay szándékai, céljai ezekben az esetekben 

egyértelműek:  a  felolvasásra,  esetleg  nyilvános  közlésre  szánt  szakaszoknak  tartalmát  és 

formáját  a  feltételezett  hallgatóság  igényeihez  igazítja.  Az  egyik  esetben  ez  talán  csak 

egyetlen személy, máskor a pesti baráti társaság, néha pedig általában a kortársak, a szélesebb 

értelemben vett utókor. Bártfay mintegy kötelességének érzi, hogy amikor a nemzeti közösség 

számára  jelentős  esemény  tanújává  válik,  mások  számára  is  tanulságos,  különleges 

pillanatokat  él  át,  azt  megörökítse,  pontosan  és  részletekbe  menően,  hitelesen  tudósítson. 

Természetesen  mivel  még  az  észlelés  is  szelektív,  egy  bizonyos  esemény  leírásában  a 

„hitelesség”, „megbízhatóság” kategóriájával óvatosan kell bánni. A részvételnél – minden 

ismeretelméleti dilemma ellenére – közvetlenebb megismerési státus aligha gondolható el, írja 

39 1839. jan. 6.
40 Ld. a Liszt Ferenchez című vers jegyzetét. Vörösmarty Mihály Minden Mukái.  Tóth Dezső (s. a. r. ): Kisebb 
költemények III. kötet. Akadémiai, 1962. 217-224.
41 Liszt  pesti diadala 1840-ben. Fővárosi  Lapok,  1877. 12;  Wesselényi  Miklós bezáratása,  Fõvárosi  Lapok, 
1877. 12. 65–67.; Vörösmarty Balatonfüreden. In Lukácsy Sándor (szerk.): Vörösmarty Mihály. 1800-1855. Bp., 
1958. 241-244.; Vörös Károly: Füred és vendégei 1838 egy nyári hetében.  In Éri István (szerk.):  A Veszprém 
megyei Múzeumok Közleményei. 3. kötet. Veszprém, 1965. klny.
42 Gyáni Gábor: Emlékezés és oral history. In uő Emlékezet… i. m.  133. és uő: A napló… i. m. 145-160.
43 Barlett, Frederic C.: Az emlékezés. Kísérleti és szociálpchichológiai tanulmány. Gondolat, Bp., 1985, 288.
44 „…az eseményekkel egyidőben, vagy megtörténtüket közvetlenül követő időben felidézett (és naplóban vagy 
magánlevélben)  írásba  foglalt  élmény  egyrészt  nem  feltétlenül  ugyanaz,  mint  amit  erről  jóval  később  az 
emlékezés keretében  elmondhatunk, másrészt nem ugyanaz a történet kerekedik ki belőle. Különbségük részint 
az emlékezet kétfajta működési módjából, részint abból fakad, hogy a narratív jelleg kezdetben még nem olyan 
meghatározó,  mint  amilyenné  utóbb  lesz.  Egyszerűen  azért,  mert  az  események,  vagyis  a  róluk  szerzett 
élmények rendszerezése a tapasztalatszerzés pillanataiban még nem egészen, vagy csak részben történik meg. 
Utóbb, az elbeszélés másfajta perspektívájából előhívott emlékképek ezzel szemben összefüggőbb konstrukcióba 
rendeződhetnek, ami a célzatos, vagyis a kívánt emlékezés folytán már olyan múltbéli élményeket is előhívhat, 
melyek akkor, az események sodrában még nem tudatosodtak kellőképpen.” Gyáni: Emlékezés és oral history. In 
uő: Emlékezet… i. m. 140.
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K.  Horváth  Zsolt  a  visszaemlékezések  forrásértékével  kapcsolatos  fejtegetéseiben.45 A 

Wesselényi börtönbe vonulásáról46 szóló hosszú, egyszerre tárgyszerű, pontos és ugyanakkor 

fojtott indulattal és keserűséggel teli elbeszélés például voltaképpen egyetlen délután, hat óra 

története. Bármennyire kétségbeesik Bártfay a Wesselényin végrehajtandó ítéleten, mégis van 

ereje  és  kedve  pillanatról  pillanatra  rögzíteni  utolsó,  barátai  körében  töltött  óráit, 

bebörtönzését,  már  a  tragikus  esemény  estéjén  egyezteti-hitelesítteti  a  szöveget  a  többi 

szemtanúval. 

E szövegegységek kapcsán vetődik fel legélesebben az a kérdés, milyen mértékben 

igazította Bártfay mondandóját külső referenciákhoz.

Föltűnt  előttem,  hogy  Wesselényi,  mihelyt  a'  kaszármába[!] 's  a'  Hadnagy'  

szobájába lépett,  a'  legszebb magaviselet'  példáját  mutatá.  Minden büszkeség, 

vagy  dacz  vagy  keserűség  nélkül  férfias  méltóság nyilatkozott  minden szaván, 

mozdulatán, 's a' vétlenség' nemes önérzete. Nyájas, szíves megadással szólott  � 

néha  néha  bánatos  komolysággal,  de  a'  melly  távol,  igen  távol  vala  akár  

hunyászkodástól akár leverttségtől.  Hű maradt magához, 's Wesselényi maradt,  

bár fogoly lett.47 

A történet zárómondatai jól példázzák, hogy Bártfay leírásában alig elválasztható a percepció, 

az ítéletalkotás, az emlékezés momentuma. A feljegyzés aznap este készült, alig pár órával a 

történtek után, de tudjuk, hogy mire papírra került, Bártfay már többször előadta, elmesélte, 

elrendezte  a  vele  történteket.  Az  elbeszélés  tónusát  alapvetően  meghatározzák  személyes 

helyzete és életnézetei: büszke Wesselényi barátságára, dühös az ítéletet fogadó közöny miatt 

–  a  méltatlan  viszonyok  és  sorscsapások  higgadt  elviselése,  a  sztoicizmus  példaszerű 

számára.48

45 K. Horváth Zsolt:  Önarcképcsarnok… i. m  . 89.  Jókai két, azonos témáról született szövege kapcsán írja 
ugyanott  a szerző:  „Két esetlegesen kiragadott  példa,  mely nyilvánvalóan nem azt a kérdést  feszegeti,  hogy 
melyik ’hitelesebb’, melyik áll közelebb a múlt ’valóságához’? E kérdéseknek ebben a formában alig is lenne 
értelmük,  hisz  jelen  esetben  a  valóságra  eminensen,  mint  szövegre  tekintünk,  s  mivel  a  résztvevő 
autentikusságánál  közvetlenebb autoritást  neheze  tudok elgondolni,  így azt  kell  mondanom, hogy a belőlük 
nyerhető történetképek elsősorban nem az események sorát gazdagítják, hanem az emlékezés folyamatára, erre a 
folytonosan  változó újra  és  újra  megkonstruált  képzetre  világítanak  rá…”;  ld.  még a naplók forrásértékéről 
Gyáni Gábor:  Emlékezés és oral history. Emlékezet… i. m.  128-144.
46 Bártfay szoros elkötelezettségét  jelzi  az a saját  kezűleg másolt  iratanyagtömeg,  amit  Wesselényi  perével 
kapcsolatban összegyűjtött.  Országos  Széchenyi  Könyvtár  kézirattára,  Bártfay László másolatai  és jegyzetei. 
Periratok 1837. Waltherr Imre hagyatékából. Quart Hung. 1526. IV. kötet, 64-71, 82-87, 96-97 f.
47 1839. febr. 9.
48 Wesselényi készült erre a pillanatra, naplójába 1839. január 4-én, csaknem egy hónappal a történtek előtt a 
következőket jegyzi:  „Minden szenvedésim, s keserűségim mellett annyi  szépet, jót és kedveset  értem, s oly 
derült, sőt fényes pontjai vannak életemnek, hogy mindez egy bő tárát alkothatná az édes emlékezetnek: nem is 
kedvetlen  érzés,  sőt  vidámító,  midőn azokat  gondolatimmal  átfutom, de tartós  éldellést  nem tudok azokból 
szívni. Boldog az, aki múlton kérődzni s emlékezetben élni tud. Előttem a múlt, az mi velem történt, s mit tettem, 
örökké kicsinynek,  többnyire silánynak  s már birtokomon kívülinek tetszett:  a jövőnek volt egyedül  előttem 
cselekvéseimre  s  tetteimre  nézve  becse,  s  annak  rajtam  kívüli  alakulását  vágytól  jórészt,  félelemtől  pedig 
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A bejegyzés zárása is erre utal,  Bártfay minden kommentár nélkül – fejből – idézi 

Horatius  Regulusról  szóló  ódájának  egy  részletét,  amely  szinte  minden  elemében  illik  a 

börtönbevonulóra:

   Interque maerentes49 amicos Quam si clientum longa 
negotia

Egregius properabat exul. Diiudicata lite relinqueret;
Atqui sciebat, quae sibi barbarus Tendens Venafranos in agros
Tortor pararet: non aliter tamen Aut Lacedaemonium 

Tarentum.
Dimovit obstantes propinquos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -50

Horat. Lib. III. Ode V.

(S indult fogolynak vissza ismét,
           régi barátaitól búcsúzva.

Jól tudta, mily nagy gyötrelem éri majd
barbár kezektől, [mégis a sok rokon,

s kiváncsi nép közt elhaladva – törölt sor]
      félresodorta az útban állót.

Úgy ment derűsen, mintha pereskedők
ügyét lezárván, most a venafrumi

kies vidék, vagy hűs Tarentum
      várna reá, pihenést kinálva.)51

Abban a körben, amelyben Bártfay leírását felolvasta, minden bizonnyal fölösleges volt 

részletezni a párhuzamot, amely a történet zárásaként mitikus magasságba ragadja Wesselényi 

alakját.  Regulus  a  római  hagyományban  az  elveihez  sziklaszilárdan,  ragaszkodó,  az 

ellenséggel semmiféle tárgyalásba nem bocsátkozó férfi példája.52 Marcus Atilius Regulus, a 

köztársaság  konzuljaként  az  I.  pun  háborúban  véres,  kíméletlen  csatákban  győz  Afrika 

földjén, mígnem egy ütközet során fogságba kerül. Öt éves fogsága után előkelő karthágóiak 

szabadon bocsátása fejében és elsősorban a béketárgyalások előkészítésére  Kr.  e.  250-ben 

egészen menten vártam: a reménnyel, mit többnyire gyengeség szüleményének és menedéknek tartottam, ritkán 
cimboráztam. Most midőn a jelen s jövő oly borult, s midőn az utóbbi felett a nem tehetés párája lebeg, midőn 
nem a halva létel, hanem a halvalételnek szüntelen s milliárdszori érzése áll előttem – most valóban jó lenne ha 
tudnék a múlt emlékezetével bábként játszani. Minden hihetőség arra mutat, hogy el fognak ítélni. Halált bajosan 
mondanak ki,  de  ha mondanak  is,  fenn  elengedik:  s  ez  a  rémítő,  mert  a  vérpad előttem koránt  sem olyan  
borzasztó, mint a börtön.” Idézi  Veress Dániel:  Fürkészések a naplóíró Wesselényi  körül. In  uő:  Férfibú és  
történeti gyász. Glosszák Wesselényi Miklós életéhez, művéhez, eszmevilágához. Pallas- Akadémiai, Csíkszereda, 
2000. 75.
49 tollhiba: maerentis
50 a hiányzó sor: „et populum reditus motantem”. Carm. III. 5. 6. Klingner, Fridericus (kiad.): Q. Horati Flacci.  
Opera. Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Tevbneriana. Teubner, Leipzig, 1859. 76.  
51 Religius hősi példája. Szepessy Gyula (vál. és ford.): Horatius legszebb ódái. Bp., 1984. 113-114.
52 Der kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Bd. 4, Deutscher Taschenbuchverlag, München, 1979, 
1368-1369, Regulus címszó alatt.
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visszaengedik  Rómába,  ő azonban szenátusi  beszédében a  kegyelmet  nem ismerő,  elszánt 

küzdelemre bíztat, és azt kéri, adott szava szerint hadd térjen vissza Karthágóba.  „Nem veri 

majd a punt, / nem űzi újabb fergeteges csatán, / ki karjain már szíjat érzett, / s várta remegve 

halála napját. // Harc menti csak meg most a mi életünk, / háborúban szégyen a megalkuvás!” 

Horatius versében Regulus – akárcsak Wesselényi – teljes megadással várja, míg a szenátorok 

elfogadják  személyes  döntését,  elköszön  családjától  és  elindul  vissza  Karthágóba,  ahol 

megérkezésekor kivégzik. Horatius és Bártfay története számos ponton találkozik – önkéntes 

börtönbevonulás,  az  adott  szó szentsége,  a  kegyelem elutasítása  –,  a  különbséget  a  törölt 

sorral emeli ki Bártfay: míg Regulus a nép és rokonai sorfala közt, fájdalomtól és csodálattól 

övezve  vonul  ki  a  szenátusból  és  példája  ezáltal  fennmarad,  Wesselényi  méltóságteljes, 

higgadt, sőt „derűs” viselkedésének alig néhány barát lehetett tanúja.53

Bártfaynak ezek a betétjellegű szövegei semmiképpen sem igazolnak egy gyakori,  a 

hétköznapi emberek naplóival kapcsolatos deheroizáló történészi várakozást: „ ...ha az érdekel 

minket, hogy  bizonyos történeti eseményeket hogyan láttak az azokat megélők, akkor el kell 

fogadnunk  azt,  hogy  a  kortársak,  a  saját  idejükben,  alkalmasint  jóval  prózaibbnak, 

szürkébbnek, ugyanakkor kevésbé heroikusnak vagy romantikusnak élték meg, mint azt mi 

hagyományként hozott, s konvencióként elfogadott ismeretrendszerünk okán (vagyis bizalmi 

alapon), elváráshorizontunk révén esetleg szeretnénk.”54 

5. A napló célja
Minden magánhasználatra készült életdokumentum esetében önként adódik a kérdés, 

felderíthető-e,  milyen  szándék  vezette  íróját,55 volt-e  tudatos  célja  vele,  hogyan  és  mire 

használta az elkészült  szöveget.  Bártfay valószínűsíthetően élete több szakaszában vezetett 

naplót,56 de csupán az 1838-41-es időszak és az 1849-51-es évek feljegyzései maradtak fenn 

az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában.57 Feltételezhetjük, hogy bár az ismertté vált 

53 Wesselényi naplója többször rögzíti a közhangulat vele szembeni megfordulását: „Annak aki nem egyedül 
önmagában, s magávalteli él, keserű lehetne magát úgy elhagyatva, s így divatból kimenve látni, mint most én 
vagyok.  […]  Minő  különbség  három  évvel  ezelőtt,  midőn  egy  egész  város  világosítása  ezerek  ujjongó 
üdvözlésére csillámlott. Ez a sors játéka.” Idézi Veress Dániel: Fürkészések… i. m. 74.
54 K. Horváth Zsolt: Önarcképcsarnok… i. m . 86.
55 „Mint minden naplónál, ez esetben is nyomban felmerül a naplóírás feltehető indítékának kérdése. Túl az 
ezzel  kapcsolatban  gyakorta  hangoztatni  szokott  általános  magyarázatokon,  Etelka  kapcsán  külön  is 
megemlíthetjük  az  érzelmi  magára  hagyatottságból  fakadó  nyilvánvaló  motivációt.”  Gyáni  Gábor:  Női 
identitás… i. m. 34.
56 Toldy visszaemlékezésében azt írja, Bártfay „a naplózás hasznos, de időt rabló szokásáról nem mondott le 
soha”. T. F.: Irodalmi társasköreink emlékezete Bessenyeitől Kisfaludy Károly köréig. Budapesti Szemle, 1875. 
XV. sz. 11. 
57 Bártfaynak egy 1847-es müncheni útjáról írt levelében utal arra, hogy feljegyzéseket készített tapasztalatairól: 
„Egyébiránt máris olyan vagyok mint a’ részeg; itt is, ott is , és mindenütt új meg új látvány mutatkozik; ki kell 
majd józanodnom, csendesednem, a’ látott- ’s tapasztaltakat elrendeznem, hogy szólhassak felőlök. ’S ha Isten 
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magánnaplók  száma  csekély,  a  naplóvezetés  mégis  erős  hagyományokkal  rendelkező 

közösségi  gyakorlat  lehetett.  Az első Ratio  Educationis  (1777) is  javasolja  a diákoknak a 

diárium készítésének  megtanítását:  „Úgy  rendezzék  idejüket,  hogy  minden  egyes  órának, 

amely az előadásokon és az előírt  felfrissülési időn túl fennmarad,  meghatározzák a maga 

tennivalóját, hogy az idő egy pillanatát se engedjék valamiféle hasznos tevékenység nélkül 

elröppenni. Ahhoz pedig, hogy ezt minél könnyebben megvalósíthassák, szükséges lesz, hogy 

tájékoztatást kapjanak a naplófeljegyzések készítésének módjáról: ezekben mindent pontosan 

felsorolnak,  amelyről  dönteni  szabad  lehetőségük  van,  s  amelyekbe  napi  tennivalóikat  – 

miután  este  ezeket  számba  vették  – gondosan feljegyzik.”58 Munkaadója,  Károlyi  György 

egész  életén  át  vezetett  naplót,  akárcsak  barátai,  Széchenyi  és  Wesselényi,  de  velük 

ellentétben soha nem voltak irodalmi ambíciói: „… írói pályára nem születtem, rosszul pedig 

és hibásan írni nincs nagy kedvem.”59 Ugyanakkor rendkívül fontosnak, hasznosnak tartja a 

naplóírást,  s ez a felfogás,  életgyakorlat  mindenképpen ismert  lehetett  Bártfay számára is: 

„Csurgó, július 30. Még csak kevés órákat fogok itt tölteni, és főképp azon örülök, hogy jelen 

naplókönyvemmel valahára megint currensbe [egyenesbe] jöttem, és reménylem, egyhamar 

nem jövök ki belőle. Nem lehet hinni, mely nagy avantage [előny] vagyon abban, ha az ember 

gondolatait, ideáit, projectumit, egyszóval mindent, amit feljegyzésre méltónak tart, azonnal 

papírra  teheti.  Napokkal  és hetekkel  később sokakat  másképp lát  az  ember,  és  korántsem 

annyi[ra] interessével [érdekesen] írhatja. […] De mindenesetre Károlyban, üres óráimban, a 

haza kritikus állapotát feljegyzem, mert nem hiszem, hogy már rég szegény hazánk nagyobb 

krízis alatt lett volna, mint éppen most.”60 

 Bártfay füzeteiben az utolsó, már  nem egyetlen napról, hanem több hétről  készült 

összefoglaló feljegyzés praktikus okokkal indokolja a naplóírást.61

Napi  jegyzéseim  hosszú  időre  félben  szakadtak.  � Tudom  ugyan  ebben  nagy 

veszteség nincs: de rám nézve, ki naponként annyifélével el vagyok foglalva, jó 

emlékeztető  gyanánt  szolgálnak,  ‘s  általok  már  több  izben  eligazodtam,  hol  

emlékező tehetségem elhagyott. Pedig mondhatom, eddig igen eleven emlékezettel  

birtam,  órákat,  napokat  sőt  talán  éveket  el  tudván  sorolni  részletesen,  a’  mi  

életet ’s kérdezni fogtok, annyit mesélhetek, mint egy hazug obsitos.” Bártfay László Waltherr Lászlóhoz, 1847. 
aug. 18., Országos Széchényi Könyvtár kézirattára, Levelestár
58 Az 1806-os, Bártfay iskoláztatása idején érvényes szabályzat már nem tartalmazza ezt a részt. Idézi Sasfi 
Csaba: Négy dunántúli nemesifjú kiművelése a reformkorban. Iskoláztatás, szocializáció, pályaválasztás a 19. 
századi emlékiratokban. In Sasfi Csaba (szerk.): Régi témák…i. m. 18.
59 (kiad. és bev.) Fazekas Rózsa: Károlyi György naplójából. 1835. július 20 – 1836. május 14. Fons, 1998/3.; 
idézi Károlyi Bártfay Lászlóhoz írott, 1834. április 21-i leveléből. 309.
60 Fazekas Rózsa: Károlyi… i. m.  335-336.
61 A  naplók  lezárásáról,  félbeszakadásáról  ld.  Lejeune,  Philippe:  Hogyan  végződnek  a  naplók?  In  uő: 
Önéletírás, élettörténet, napló. L ’Harmattan, Bp. 2003. 210-221.
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(kivált velem) történt.  Így tehát csak folytatom a’ mint lehet ‘s a’ mikor tehetem.62

 A legtöbbször  tömör mondatokat,  adatokat,  időpontokat,  teendőket  rögzítő napló legfőbb 

feladata minden bizonnyal Bártfay memóriájának a megtámogatása, a tennivalók könnyebb 

észben  tartásának  segítése.  Bártfay  gyakran  panaszkodik  naplójában  a  nyakába  szakadó 

rengeteg különféle ügy miatt,  naponta 15-20 emberrel  is tárgyal:  hivatalnokok, kerekedők, 

alkuszok,  bankárok  keresik  fel,  a  Károlyiak  sokhelyütt  fekvő  birtokainak  tisztviselői,  s  a 

legváltozatosabb feladatok elintézését kell gyorsan és pontosan teljesítenie, pénzkölcsönöktől 

a grófi család portréinak festetéséig.

 A naplóírásra vonatkozó fenti idézet azonban félrevezető is lehet, hiszen jobbára az 

utolsó év (1841) gyakorlatára vonatkozik. Ekkorra, a magánéleti válságok elültével a szöveg 

egyre  szikárabbá,  hiányosabbá  vált,  láthatólag  csökkenő  kedvvel  vezeti  Bártfay.  A  napló 

indításakor, 1838-ban azonban még más motívumok játszhattak vezető szerepet. Bártfay célja 

–  saját  bevallása  szerint  –  a  naplóval,  hogy  felvegye  a  harcot  a  szubjektív  és  szelektív 

emlékezet  ellen:  ekkor  még  a  szöveg  jó  része  benyomásokat,  beszélgetéseket  rögzít,  s  a 

nyomukban születő hangulatok, érzések megörökítésére szolgál. Az írás folyamata itt keretet 

szolgáltat az idő érzelmi feldolgozásához, a praktikus funkciókon kívül szerepe elsősorban a 

számvetés, a múlt viszonyítása a jelenhez, a régvolt pillanatok újraélésének lehetősége, a jövő 

képének megrajzolása a jelenből és a múlt  tapasztalataiból.  Bártfay ugyanakkor  gyakorlati 

eszköznek  is  tekinti  a  naplót.  Kölcsey  halálhíre,  s  az  ehhez  kapcsolódó,  személyes 

felelősségvállalást  kívánó,  kényes  feladat  –  a  labilis  személyiségű  Szemerével  közölni  a 

tragikus  és  megváltoztathatatlan  tényeket  –  úgy  kizökkenti  egyensúlyából,  hogy  napokig 

szünetelteti a tárgyszerű bejegyzéseket. Később mégis nekilát a pótlásnak:  Jegyezni kezdém 

emlékeztetőimet  elmaradásom'  idejére.63 Ugyanígy  gyűjti  össze  a  kimaradt  napok 

legfontosabb, praktikus feljegyzendőit súlyos betegsége, utazásai időszakaiból is.

 Valószínűleg  szerepet  játszott  a  naplóírás  megkezdésében,  hogy  ezekben  a 

hónapokban  egy,  a  személyes  életkörülményeit  érintő,  súlyos  érzelmi  viharokat  okozó 

változást él át: kényszerű elszakadást nevelt lányától, akihez kölcsönös vonzalom köti. Az írás 

talán az elválás, a távolság, a vágyakozás, a magány élményének befogadását, feldolgozását 

könnyíti  meg,  a  kapcsolat  folyamatos  fenntartásának  illúzióját  nyújtja,  a  belső  rend 

visszaállítását  is  szolgálja.  Amikor  kölcsönösen  kicserélik  egymás  számára  írt  naplóikat, 

amelyek  az  utalásokból  ítélve  talán  Kölcsey  Antónia  szövegéhez  közelíthettek,  mintegy 

beköltöznek a másik, egy idegen ember világába.

62 1841. dec. 12.
63 1838. aug. 31.
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 Még  délig  egyet-mást  végezvén  kezdém olvasni  P[auliná]m'  naplóját,  másod 

ízben.  Olly  örömest  érzem  's  gondolom  magam  azon  helyzetekbe,  miket  

följegyezget, bár némellyek reá nézve szomorúk 's kedvetlenek is64. ― Ebéd után 

elvégzém a' napló'  olvasását. Sok helyütt  úgy látszott mintha lelkéből olvastam  

volna.65

Bártfay ebben az időszakban – hiszen ébredésének pillanatától  késő estig  emberekkel  van 

körülvéve – tudatosan keresi az egyedüllét, a magányos séták, az ábrándozás, a levél- vagy 

naplóírás óráit. Ezek a pillanatok lelki felüdülést, a magával való társalkodás örömét, egy, a 

többiekétől elkülönülő, saját szabályok szerint működő világ létrehozásának lehetőségét adják 

meg neki. A sokféle feladat, követelmény, elvárás szorításában élő ember szuverenitásának 

hangsúlyozása is a naplóírás.

6. A vizsgálat módszerei
A dolgozat fejezetei, az általam választott témák és módszerek sokat köszönhetnek a 

mikrotörténeti  kutatásoknak,  noha  az  eredményeim természetesen  nem érik  el  az  intenzív 

történészi  vizsgálódás  –  elsősorban  a  különböző  levéltári  források  összeolvasásának 

eredményeit  hasznosító  –  elemzéseinek  mélységét,66 és  egyáltalán  nem  törekszem 

makrotörténeti  struktúrákba illesztésükre.  Nem csupán a fogalomhasználat  és megközelítés 

tekintetében  voltak  ötletadóak  és  ihletőek67 az  általam  olvasott,  az  egyébként  témámtól 

történetileg  távol  eső  mikrotörténeti  kísérletek,  hanem  a  feldolgozás  szempontjainak 

kiválasztásában is. Az olasz, német, francia történészek munkáin és elméleti írásain kívül68 

64 1839. jan. 30.
65 1839. jan. 31.
66 Jó  példa  erre  a  Bártfay-napló  szövegét  is  felhasználó  írás:  Völgyesi  Orsolya  Főispáni  beiktatás  Békés 
megyében 1842-ben. 157-167. (In  Pásztor Cecília (szerk.):  Ünnep – hétköznap – emlékezet.  Társadalom- és  
kultúrtörténet határmezsgyéjén. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Szécsény,  
2000. augusztus 24-26. Salgótartján, 2002.) A tanulmány rendkívül szerteágazó forrásanyagból  rekonstruálja 
egy viszonylag rövid esemény körülményeit  a valóságelemek lehető legteljesebb körének összegyűjtésével: a 
békési  installáció  programjának,  költségeinek,  eszközeinek,  menüjének,  a  felhangzó  zenéknek,  a  részvevők 
viseletének,  a  közreműködők  körének,  beszédeinek,  személyes  és  közéleti  hátterének  részletekbe  menő 
feltárásával s jelentőségük megadásával.
67 A fogalomhasználat és módszertan tekintetében a mikrotörténelemről: Lepetit, Bernard:  Építészet, földrajz,  
történelem. Aetas, 1995/4. 142-157.; Szíjártó M. István: Mi a mikrotörténelem? Aetas, 1996/4. 157- 183., Gyáni 
Gábor:  A hétköznapok historikuma. In  Dusnoki-Draskovich József  – Erdész  Ádám (szerk.):  A hétköznapok 
historikuma. Békés Megyei Levéltár, Gyula, 1997/1. 151-162.;  Gyáni Gábor: A mindennapi élet… i. m. 
68 A szövegek illetve az ismertetések: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. 
Európa,  Bp.,  1991.;  az  Osiris  kiadó  mikrotörténeti  sorozata:  Le  Roy Ladurie,  Emmanuel:  Montaillou.  Egy 
okszitán falu életrajza. Bp., 1997.; Zemon Davis, Natalie: Martin Guerre visszatérése. Bp., 1999.; Fügedi Erik: 
Az Elefánthyak  a  középkori  nemes  és  klánja. Bp.,  1999.;  Für  Lajos:  A berceli  zenebona,  1784.  Kísérlet  a 
történelmi  pillanat  megragadására. Bp.,  2000.  (Szekeres  András  és  Szilágyi  Márton  kritikája  a  könyvről  a 
Korall 2002/9. számában: Sz. A.: Milyen lesz a magyar mikrotörténelem? 233-237 és Sz. M.: Irodalomtörténeti 
megjegyzések.  238-243.);  Levi,  Giovanni: Egy  falusi  ördögűző  és  a  hatalom.  Bp.,  2001.; Boyer,  Paul. 
Boszorkányok Salemben a boszorkányság társadalmi gyökerei. Bp.,  2002. – és  a Magvető  Klaniczay Gábor 
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elsősorban a Hajnal István Körhöz és az ELTE Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszékéhez 

kapcsolódó,  történeti  antropológiai  szemléletű  kutatók  írásait  hasznosítottam.69 A 

mikrotörténelem körébe sorolható magyar esettanulmányok jelzik, ez a módszer elsősorban a 

nehezen  megszólaltatható  forrásokkal  dolgozó  történészek  (levéltárosok,  helytörténészek) 

számára  jelent  inspirációt.  Az  esettanulmányok  gyakori  alapanyaga  a  magánnapló: 

politikusok,  tanárok  klasszikus  napi  feljegyzései  vagy  egy  híres  fizikus  útinaplója, 

hadifogságról,  egy  háztartás  hétköznapjairól  szóló  feljegyzések,  nemritkán  a  kéziratok 

megjelentetése a tanulmányok apropója.70 „A mikrotörténeti,  mentalitástörténeti  módszerek 

alkalmazása az esetek egy részében nem következetes, »inkább csak öntudatlan paradigma- 

vagy csak szemléletváltás« része71, ezeknek a kísérleteknek a megszaporodása azonban nagy, 

látványos  gesztusok  nélkül  is  tudósít a  társadalomtudományi  kutatás  hétköznapi 

gyakorlatában lezajlódó, gyakran jelentéktelennek tűnő változásokról,  amelyeknek azonban 

jelentős elméleti, módszertani hozadéka volt.”72

Az esettanulmányokat készítő magyar történészekre talán a mikrotörténetnek az a fajta 

értelmezése  hatott  leginkább,  amely  nem  a  különöst,  a  szokatlant,  az  egyedit  állítja 

vizsgálódása középpontja, hanem a „szokványost”, „az élet és együttélés alapvető mintáit”, az 

„egyszerű” emberek kapcsolatmintáit és stratégiáit. A gyakorló szaktörténészek egyébként a 

vizsgált  jelenségek  szempontjából  leghasznosabb  módszer  kiválasztásában  az  elméleti 

megfontolások meglehetősen széles spektrumából válogathatnak.

Mintát  jelentettek  számomra  a  fenti  szövegek  abban,  hogyan  választja  ki  a 

mikrotörténet eszköztárával dolgozó történész a múltnak azt a szűk, a történeti szempontból 

szerkesztette sorozata: Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori Pesten. Bp., 1989; 
Szabó Péter: A végtisztesség. A főúri gyászszertartás mint látvány. Bp., 1989; Endrei Walter: Patyolat és posztó; 
Bp.,  1989;  Gyáni  Gábor:  Bérkaszárnya  és  nyomortelep.  A budapesti  munkáslakás  múltja. Bp.,  1992;  Timár 
Lajos:  Vidéki  városlakók.  Debrecen  társadalma,  1920-1944.  Bp.,  1993.   A  terjedelmesebb  mikrotörténeti 
kísérletekről,  esettanulmányokról  szóló  kritikák  többnyire  szkeptikusak  az  eredmények  értékét,  módszertani 
hozadékát illetően. ld. Bódy Zsombor:  Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Aetas 1996/4. 201-206.; az olasz 
mikrotörténelem  eredményeiről:  K.  Horváth  Zsolt:  A  minden  embernek  kijáró  különösség Életrajzi  
konfigurációk  a  microstoria  világában. Helikon.  2002/3.  328-335.;  Szekeres  András:  Natalie  Zemon  Davis 
Martin Guerre visszatérése. BUKSZ 2002/2. 162-163.
69 In Dobrossy István (szerk.): Mikrotörténelem… i. m.
70 Sasfi  Csaba  (szerk.): Régi  témák…  i.  m.;  Pásztor  Cecília  (szerk.):  Ünnep  –  hétköznap  –  emlékezet.  
Társadalom-  és  kultúrtörténet  határmezsgyéjén.  A  Hajnal  István  Kör  –  Társadalomtörténeti  Egyesület  
konferenciája.  Szécsény,  2000.  augusztus  24-26. Salgótarján,  2002.  és  Dobrossy  István  (szerk.): 
Mikrotörténelem… i. m.; Láczay Magdolna (szerk.): Nők és férfiak avagy a nemek története. Rendi társadalom – 
polgári társadalom 16. [A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciakötete.] Nyíregyházi 
Főiskola Gazdaságtudományi Kar, Nyíregyháza, 2003.
71 Gyáni  Gábor  tanulmánya  a szaktudományosság és  az elmélet  összhangjáról  Duby–Lardeau  Párbeszéd a 
történelemről című beszélgetéskötetére  (Akadémiai,  Bp.,  1993.)  reagál.  Gy.  G. :  A társadalomtörténet  mint  
retrospektív kulturális antrolológia. Replika 15-16. sz. 1994. december. 191-198., az idézet 192.
72 Niedermüller Péter: Paradigmák… i. m. 100.
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sokszor jelentéktelen szegmensét, amelyet vizsgálni kíván,73 s amely az azt körülvevő, abba 

beleágyazódó történeti apparátus nélkül az olvasó számára megközelíthetetlen.74 A Bártfay-

napló töredezettsége, bonyolult belső utalásrendszere miatt hasonló problémákat vet fel, mint 

a mikrotörténet által hasznosított források.75 Erős olvasói jelenlétet igényel, külső ismeretek, 

információk  nélkül  helyenként  értelmezhetetlen  a  szöveg.  A  mikrotörténeti  módszerek 

használatának szükséges, kivédhetetlen feltétele a narratíva használata, a történész mintegy 

elbeszélést  alkot  az  általa  feltárt  apró  adatokból,  ez  teszi  érdekessé  és  élményszerűvé 

munkáját. Ennek megfelelően a bevezető fejezetei, sőt maguk a jegyzetek, a mutatók adatai 

nem pusztán az olvasáshoz szükséges előismereteket közvetítik, hanem maguk is az általam 

összerakott  apró történetekből  születő következtetések,  mintegy a szöveg sajátos olvasatai. 

Nézetem szerint ez indokolja az esettanulmányokban használt nagy mennyiségű idézetet. A 

szövegösszefüggések  megőrzésének  igénye  a  megállapításokkal  szembeni  távolságtartás, 

óvatosság garanciája.

A szövegkiadásnak  a  kritikai  kiadásokhoz  kapcsolódó  gyakorlata  egyértelműen  az 

irodalomtörténet  területére  utalja  a  Bártfay-napló  megjelentetéséhez  kötődő  kérdéseket, 

ugyanakkor  a  bevezetőben  megjelenő  témák  viszont  elsősorban  társadalomtörténetiek. 

Irodalomtörténet  és  történeti  antropológia  egyre  gyakoribb  összekapcsolódására,  az 

interdiszciplinális  kutatások  termékenységére  hívja  fel  a  figyelmet  Szilágyi  Márton  a 

társadalomtörténet  új  irányait  összefoglaló  kézikönyv  egyik  önálló  fejezetében:  „A 

történetírás  számos  esetben  kiaknázhatta/kiaknázhatja  ezeket  az  irodalomtörténet-írás 

fölhalmozta forrásokat – igaz, sok esetben mindmáig csak a lehetősége van meg annak, hogy 

az  irodalomtörténet  feltárta  szövegek  köré  valódi  társadalomtörténeti  elemzés  épüljön”.76 

Lisznyai  Kálmánról  írott  munkája77 meggyőző  példa  arra,  hogy  érdemes  kísérletezni  a 
73 A lépték problematikájához  Szekeres  András:  Mikrotörténelem és  általános történeti  tudás.  In  Dobrossy 
István (szerk.):  Mikrotörténelem… i. m. 20-30. ;  Gyáni Gábor írja: „E történetírói irányzatok tárgya  ugyanis 
többnyire és ismétlődően maga a mindennapi élet  és annak szereplői,  az átlagemberek,  az ő tárgyi  világuk, 
életgyakorlatuk és mentális univerzumuk: vagyis csupa banalitás, történelem alatti jelenség, ha történelmen csak 
és kizárólag a mindenkori elitet, az államok politikai létét megszabó eseményeket és intézményeket értjük.”  A 
mindennapi… i. m. 151.
74 Ilyen  munka  a  komoly  társadalomtörténeti  tanulságokkal  szolgáló,  ugyanakkor  hatalmas  adatanyagot 
mozgató és rendszerező monográfia: Tóth Árpád: Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete  
a reformkorban. L ’Harmattan, Bp., 2005.
75 Bártfayéhoz hasonló típusú, tematikájú diárium Wesselényi  Miklós naplója, az adott időszakra vonatkozó 
számos párhuzammal. Ld. Veress Dániel: Fürkészések… i. m.  
76 Szilágyi Márton: Irodalomtörténet és társadalomtörténet In Bódy Zsombor – Ö. Kovács (szerk.): Bevezetés… 
i.  m.  559-572.  az  idézet  563.  Mikrotörténet  és  irodalomtörténet  lehetséges  kölcsönhatásairól  még:  Szilágyi 
Márton: 19. századi írói életpályák a mikrotörténelem dimenziójában, avagy lehetséges-e az irodalomtörténet és 
társadalomtörténet ötvözése? In Dobrossy István (szerk.):  Mikrotörténelem… i. m. 108-120.; és Takáts József: 
Antropológia és irodalomtörténet-írás. BUKSZ 1999./1. 38-47. 
77 Szilágyi  Márton:  Lisznyai  Kálmán.  Egy  19.  századi  írói  életpálya  társadalomtörténeti  tanulságai. 
(Irodalomtörténeti füzetek 149.), Argumentum, Bp., 2001. ; a könyv módszeréről: Margócsy István: Madarak 
pajtása. ÉS, 2001. 43. sz. okt. 26.
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feltáratlan  forrásokat  megmozgató  mikrotörténeti  módszerek  és  az  irodalomtörténészi 

diszkurzusvizsgálatok  ötvözésével.  A kötet  bevezetője  rámutat:  egy,  a  hagyományosan  az 

irodalom másodvonalába sorolt szerző személyes dokumentumainak, a róla szóló adatoknak 

az  aprólékos  vizsgálatából  születő  eredmények  messze  túlmutatnak  egy  monografikus 

feldolgozás lehetőségein. Az effajta „határsértés” mára elfogadott gyakorlattá vált. Egyre több 

az  irodalomtörténet  fegyvertárával  készülő,  ugyanakkor  (részben)  történeti  antropológiai 

kérdésfelvetésű,  a  valóságrekonstrukciót  és  a  megértést  központi  kategóriává  emelő 

tanulmány. Bár az irodalomtörténészek nem használják a mikrotörténelem kifejezést, inkább a 

mentalitástörténetet, a történeti antropológiát nevezik meg elméleti keretként, számos kiváló, 

elsősorban  társadalomtörténeti  problémára  kérdező  írás  alkalmazott  módszereit,  célját  és 

témáját tekintve akár ide sorolható.78

A feldolgozandó témák kiválasztásában elsősorban a forrás sajátosságaira ügyeltem: 

melyek lehetnek azok az egyedi kulturális jelenségek, amelyek csupán ezen a forrástípuson 

keresztül megközelíthetőek?79 Így került a vizsgálandó kérdések közé a dolgozat fejezeteiben 

az idő érzékelése, mint a rendszeresen, több éven keresztül vezetett, a napi életritmust, az év 

ciklusait, az ünnepeket, a munka és pihenés idejét pontosan rögzítő dokumentum segítségével 

feltárható  struktúra.  Bártfay  folyamatosan  feljegyzi  napi  teendőihez  kapcsolódó  térbeli 

mozgásait, a séta, a város bejárása kedvenc tevékenységeinek egyike, érdekli az 1838-as árvíz 

után újjáépülő város – ez lehetőséget ad a városi terek jelentőségéről, használatáról, a város és 

a  (mesterséges)  természet  viszonyából  levonható  következtetésekre.  Ebben  a  munkában 

Gyáni Gábor tanulmányai voltak támaszaim,80 noha írásai a főváros jóval későbbi időszakát 

78 Maguk a szerzők gyakran használják írásaik műfajaként az „esettanulmány” megjelölést. Zentai Mária: A 
város szerepe a kora reformkori magyar irodalomban. In uő: Vörösmarty Mihály: A Rom. JATE, Szeged, 1981. 
107-115; Margócsy István: Petőfi és az irodalmi gépezet. Petőfi mint modern polgári író. In uő: Petőfi Sándor.  
Kísérlet. Korona, Bp., 1999. 48-74.; Kerényi Ferenc: A Petőfi-kultusz korai szakaszának szociológiájából.  In 
Kalla Zsuzsa (szerk.): Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2000. 
198-203;  Thímár  Attila  az  általa  indított  kutatási  terület  definiciójában  is  hangsúlyozza  ezt:  „Az  irodalmi 
intézménytörténeti  adatbázis  és  a  hozzá  kapcsolódó  vizsgálatok  az  olyan  társadalomtörténeti  szempontú 
megközelítésekhez  tartoznak,  mint  amilyenek  például  az  irodalomszociológia  kutatások,  a  tudás-,  az 
olvasásszociológiai, a kultusztörténeti vizsgálódások és sok hasonló kutatási terület és irány, amely az irodalom 
vizsgálatakor  annak  nem  elsősorban  a  személyek  közötti,  hanem  a  társadalmi  kommunikációban  betöltött 
szerepét  vizsgálja.”  Thímár  Attila:  "A  társaság  állapotja."  Egy  irodalmi  intézménytörténeti  adatbázis  
megtervezésének tanulságai. Itk, 2001/1-2. 105-106.; Takáts József: Arany János szokásjogi gondolkodása. Itk, 
2002/3-4.  295-313;  Dávidházi  Péter  monográfiájának  számos  fejezete:  „Engedd,  hogy  fiadat  testvérként 
szólítsam”:  tegeződés  és  családi  szóhasználat,  a  Kazinczy  fiává  fogadás  nyelvi  rítusai.  233-243,  Kóda:  a 
képviseleti  én  szerzővé  avatása  Toldy  néven.  315-347,  A  nemzet  mint  res  ficta  et  picta  keletkezéséhez: 
„párducos  Árpád”  útja  a  költészettől  és  a  képzőművészettől  a  történetírásig.  453-469.  In  uő:  Egy  nemzeti  
tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Universitas, Bp., 2004.
79„A történeti antropológiai megközelítés számára viszont ennél is fontosabb, hogy a naplóból kiderüljön végre: 
a forrás szerzője milyen fogalmat alkotott magának például a térről, az időről, vagy hogy milyen jelentést és 
jelentőséget tulajdonított a természetnek, az emberi kapcsolatoknak és sok más egyébnek.” Gyáni: A napló… i.  
m. 151-152.;  K. Horváth Zsolt: A minden…i. m. 328-335.
80 A történeti irodalomban való tájékozódáshoz  Gyáni Gábor: A városbiográfia és a mikrotörténet valamint 
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vizsgálják.  A dolgozat  fejezetet  szentel  a  vizualitásnak,  a  látványnak:  megkísérli  számba 

venni, mit rögzít a szöveg a naplóírót körülvevő tárgyi világból, mi jelent számára látványt, 

térélményt,  melyek  voltak vizuális  ízlésformálás  korabeli  csatornái.  Ezt a témát  a Bártfay 

képzőművészeti  érdeklődéséről,  az  árvíz  miatt  újra  berendezendő  biedermeier  stílusú 

otthonról  és  a  Károlyi-palota  éppen  befejezéshez  közeledő  átépítéséről  szóló  bejegyzések 

indokolták. A szalonban folyó társaséletről szóló fejezetben esik szó a naplóíró kivételesen 

gazdag személyes  viszonyrendszeréről,  ez a szakasz kijelöli egy későbbi részletes elemzés 

kereteit  is.81 Adatbázis  és  statisztikai  módszerek  segítségével  megismerhetőek  lennének  a 

napló szereplői közötti hivatalos és személyes, a családi és különböző intézményekhez kötődő 

csatornák, feltárható lenne a szereplők származása,  szociális  státusza illetve az interakciók 

gyakorisága, minősége.82 A mikrotörténet „a múlt embereit cselekvő egyénekként fogja fel, 

viselkedésmódjukat és kapcsolataikat állítja a középpontba”83 – ezzel a szemlélettel közelíti 

meg  a  gazdasági  ügyeket  intéző  titkárról  szóló  fejezet  Bártfay  szövegét.  Egyrészt  az 

alkufolyamatot  vizsgálja,  mint  fontos,  pontosan  szabályozott  társadalmi  rituálét,84 amely 

azonban a hétköznapi viselkedés más formáihoz hasonlóan ritkán tanulmányozható történeti 

forrásokban. Másrészt, mivel Bártfay napi ügyfelei a Károlyi-birtokok terményeit felvásárló 

nagykereskedők, hitelező bankárok és megbízottaik,  a szöveg az eltérő státuszú társadalmi 

csoportok közötti érintkezés vizsgálatára is módot ad. A Bártfay naplóbeli alakját megrajzoló 

fejezet  egy  kis  életvilág,  a  személyes  ideálok,  értékek,  erkölcsi  meggyőződések, 

beállítottságok feltárására  tesz kísérletet,  ahol  a  magánszféra  történései  a  napló  jellegéből 

adódóan  értelemszerűen  háttérbe  szorítják  a  közéleti  ember  alakját,  hűen  tükrözve  azt  a 

hétköznapi  tapasztalatot,  hogy  „az  emberek  többségének  életét  éppen  nem  a  történelmi, 

hanem a lassan változó, ezért öröknek tűnő szenvedélyek teszik ki.”85

Közösségi megrendelő és festő viszonyát, a kompozíciós elvárások kérdését tárgyalja 

a Szatmár megye  által  megrendelt  Kölcsey-festményről  szóló szakasz.  A mikrotörténet  az 
Mai várostörténet-írásunk: teljesítmény és irányzatok.  Mindkettő In  uő:  Történészdiskurzusok.  L’Harmattan, 
Bp.,  2002.   59-77.;  Gyáni  Gábor:  Hétköznapi  Budapest.  Nagyvárosi  élet  a  századfordulón. Városháza,  Bp., 
1995.; Uő.: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten, 1870-1940. Új mandátum, Bp., 1998.
81 A hálózatelemzés mikrotörténeti alkalmazásának elméleti kereteire Brandt, Juliane: Társadalmi hálózatok és 
hálózatelemzés  –  egy  lehetséges  átmenet  a  mikro  és  makrolépték  között?  In  Dobrossy  István  (szerk.): 
Mikrotörténelem… i. m.  94 -107.
82 Tóth Árpád: A kapcsolatháló és funkciói. Társadalmi viszonyok egy reformkori mérnök naplója tükrében. In 
Sasfi Csaba (szerk.): Régi témák…i. m.  42-52.
83 Pozsgai  Péter:  „…én  az  általános  eseteket  állítottam  munkám  középpontjába.”  Beszélgetés  Jürgen  
Schlumbohmmal. Aetas, 2000/4.  163.
84 Az  inteperszonális  kapcsolatok  –  az  egyéni  döntésekben  érvényesülő  szabadság,  a  társadalmi  szereplők 
racionalitása  – elemzéséhez  Czoh Gábor: A társadalmi rétegződés vizsgálata mikrotörténelmi szempontból. In 
Dobrossy István (szerk.): Mikrotörténelem… i. m. 44-60.
85 Bojtár Endre: Ember a történelemben! In uő: Kelet-Európa vagy Közép-Európa? Századvég, Bp., 1993. 186. 
idézi K. Horvát Zsolt: Önarcképcsarnok… i. m. 84.
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„aktív, saját célokkal és stratégiákkal rendelkező egyéni cselekvőket kívánja megjeleníteni, 

megérteni”,86 feltárni a személyközi kapcsolatok mikrostruktúráit,  a függőségi viszonyokat. 

Ennek  megfelelően  a  Bártfay-naplóban  megjelenő  számos  nőalakról  szóló  bejegyzések 

„összeolvasása” egy férfitekinteten keresztül  kínál lehetőséget  a korabeli  női életstratégiák 

feltárására: milyen feltételek, kényszerek és célok mozgatják őket döntéseik meghozatalakor. 

Ugyanakkor  speciális  forrás  e  szöveg  az  intim  személyes  viselkedés,  a  testi  kontaktusok 

mintáinak  magyarázatára,  a  férfi-női  viszonyban  a  társadalmi  normarendszer  ténylegesen 

működő  szabályainak,  réseinek  belátására.  A  Bártfay  homeopátiás  gyakorlatáról  szóló 

naplójegyzeteknek  és  a  kor  népszerűsítő  orvosi  cikkeinek  egybevetése  értékes  támpontot 

nyújt annak rekonstruálásához, hogyan és miért válik az értelmiség egy része az új gyógymód 

elkötelezett hívévé, milyen szemléleti keretek befolyásolják a napi, gyakorlati életstratégiákat, 

hogyan alakul ki egy jól körülhatárolható, többé-kevésbé politikai nézetek mentén kialakuló 

társadalmi csoportnak a hétköznapi életvilágra vonatkozó közös meggyőződése. E fentiekben 

vázolt témák természetesen sok ponton keresztezik egymást, ebből erednek a ismétlődések, 

ugyanaz  a  jelenet,  bejegyzés  más  és  más  szempontból  válik  fontossá  a  különböző 

fejezetekben.

86 Pozsgai Péter: „…én az általános eseteket”… i. m.  174.
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2. Bártfay László portréjának irodalomtörténeti megformálása I.

1. Egy megrendelt kép: Kazinczy és Kisfaludy találkozása
Az alábbi fejezet célja, hogy összefoglalja, rekonstruálja a Bártfay László alakjához 

kapcsolódó sztereotípiák létrejöttét, vizsgálja forrásaikat, fennmaradásuk tartósságának okait. 

Neve  többnyire  hivatkozásokban,  lábjegyzetekben  fordul  elő,  önálló  szerepeltetésére 

mindössze néhány példa akad, ezért érdemes ezeket együtt vizsgálva kijelölni a személyéhez 

kötődő megállapítások legfontosabb csomópontjait.

Bártfay alakjának kontúrjait  az irodalomtörténet-írás számára máig a  kortárs  Toldy 

Ferenc rajzolta meg a leghatásosabban. Ennek két legfontosabb eleme: Bártfay az „összekötő 

láncszem” Kazinczy és Kisfaludy Károly között, illetve Bártfay „szalonjának”, az itt létrejövő 

kapcsolatrendszernek döntő jelentősége volt az 1820-as évek végén, az 1830-as évek elején az 

irodalmi korszak- és generációváltásban.

Bártfay a szerepének legnépszerűbb megfogalmazása nem szöveges, hanem vizuális: 

az  1859-es  Kazinczy-évforduló  kapcsán  Orlai  Petrics  Soma  feltehetőleg  Toldy 

sugalmazására1 készített festménye, a  Kazinczy és Kisfaludy találkozása.2 Az emblematikus 

erejű  mű,  amely  a  nagyközönség  számára  közvetítette  Toldy  Ferencnek  a  reformkor 

irodalomtörténeti  fejlődéséről  felvázolt  nagyhatású  vízióját,  döntő  momentumát,3 egyúttal 

szélesebb  körben  tette  ismertté  –  ha  egyáltalán  –  Bártfay  nevét.  A  bevésődésben 

természetesen alapvető szerepe volt a Kazinczy-ünnep társadalmi hatásainak: 1849 után ez 

volt az első, a teljes országra kiterjedő, a belpolitikai életet fellendítő és minden réteg számára 

reprezentációs alkalmat kínáló rendezvénysorozat. „Az ünnepelt személye és életműve persze 

egyedülállóan kedvező alkalmat kínált ahhoz, hogy a legkülönfélébb (nemzetiségi, rendies, 

felekezeti  és  kulturális)  identitások,  fölfogások  és  törekvések  egyetlen  táborban 

egyesüljenek”.4 A  hatást  fokozta  a  közadakozásból  létrehozott  kép  bemutatásának 

1 Keserü Katalin írja Orlai-monográfiájában: „A két személyiség közti közvetítő (a képen is) Toldy Ferenc volt, 
aki segítette a festőt, hogy művén tizenkét író «hű arcképét» megfesthesse.” (Vasárnapi Újság, 1859. III. 27. 151. 
és VÚ, 1859. X. 23. 515.) „Orlai mindenesetre az ő segítségével szerezte meg Bártfayné eredeti arcképét. (Toldy 
levele  Orlainak  1859,  Magyar  Nemzeti  Galéria  Adattára  2129/1927.  Keserü  Katalin:  Orlai  Petrics  Soma. 
Kossuth, Bp., 56.
2 Az eredeti kép Széphalmon, a Kazinczy-mauzóleumban található. Ld. Keserü Katalin: Orlai… i. m. katalógus 
121. Reprodukcióként  szinte  minden népszerű irodalom- és művelődéstörténeti  összefoglalóban  szerepel.  Pl. 
Rexa Dezső: Pestre… Bp., 1928. XXXII kép; Magyar Művelődéstörténet (Bp. 1941.) 364. 
3 Ekkor jelenik meg Toldy nagyhatású tudományos vállalkozása, a Kazinczy Ferenc és kora. Toldy szerepéről az 
1859-es  ünnepségekben  ld.  Dávidházi  Péter:  Egy  nemzeti  tudomány  születése.  Toldy  Ferenc  és  a  magyar  
irodalomtörténet.  Universitas,  Bp.,  2004.  A  végső  birtokbavétel  rituáléja  felé:  engesztelő  áldozat,  irodalmi 
kanonizáció és rejtett testvérharc a Kazinczy-ünnepen című fejezet. 265-282. 
4 Fábri Anna: „Sosem volt még ily compact egyetértés. A Kazinczy-ünnep – 1859. In Kalla Zsuzsa (szerk.): 
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különlegessé tett pillanata, nem elhanyagolható a gondosan felépített kompozíció jelentősége 

sem. „A Kazinczy-ünnepen a Nemzeti Múzeum díszterme melletti rotondában egy kultuszkép 

fogadta   az  érkezőket  […]  A  Vasárnapi  Újság  a  kép  témájául  Kazinczy  és  Kisfaludy 

kibékülését  nevezte  meg.  E  kibékülés  aktuális  jelentőségére  a  centralisták  ’irányeszméi’ 

utalnak:  »A különérdekek és célok ápolásának és villámhárítója  a közös hazai  és nemzeti 

célok  felismerése  […] Ezek együtt  erősökké lesznek...  szülik  a  közjót.«.  Orlai  festménye 

Velázquez  Bréda átadása című monumentális festményének kompozícióját idézve eleveníti 

meg a valóban kibékülést  hozó találkozást.  A fiatal  Kisfaludy enyhe meghajlása s az idős 

költő barátságba fogadó gesztusa Bréda holland város elöljárójának és spanyol hódítójának 

mozdulatára  rímel,  de  nagyobb  az  egyensúly  a  két  alak  közt  úgy  arckifejezésben,  mint 

jelentőségben.  A  kép  Kazinczy  lendületes  mozdulatával  a  (nyelvi)  forradalmárt  és  lelki 

nagyságát  mutatta  be,  egy személyben is egyesítve a francia felvilágosodás  és forradalom 

(vagy klasszicizmus és romantika)  eszméit”.5 A képet  a Kazinczy-panteonban helyezik el, 

még fontosabb, hogy litografált és különböző eljárásokkal sokszorosított másolatai a magyar 

polgári  otthonok falaira  kerültek,6 s  magyarázó,  a  helyszínt,  mellékalakokat  is  megnevező 

szövegmellékletet adtak ki hozzá. A kép hátterében egyszerű, harmonikus szobabelső látszik, 

Orlay  valószínűleg  szemtanúk  visszaemlékezése  alapján  rekonstruálta  e  tipikusan  polgári, 

biedermeier  lakásbelsőt.  „Lantlábú  bútorok,  szépen  hajlott  oromzatú  szekrény,  a  falon 

aranyrámás arckép, a sarokban simavonalú porcelán kályha […] a kép sarkában, az asztalnál 

Szemerével ülő háziasszony háta mögött, Vörösmarty balján a házigazda áll: okos pillantású, 

körszakállas,  fiatal  férfi,  választékos polgári  öltözetben”7 – így értelmezi  a kép hátterének 

elemeit  a történész Vörös Károly.  A kompozíció számos eleme mindenesetre finoman utal 

arra, hogy a két főszereplő mellett ő az első számú mellékalak, Bártfay. Neki is emléket állít a 

festmény, érzékeltetve azt a szemlélő számára is fontos tanulságot, hogy a szerény, névtelen, 

áldozatkész  hazafiasság  hozta  létre  a  közeget,  ahol  a  generációváltás  lezáródásának 

szimbolikus aktusa végbemehetett.

A  nyugodt,  szinte  idilli  beállítás  fiktív:  a  sokszorosított  nyomatok  kísérőszövege 

ugyan magától  értetődően hiteles  történeti  ábrázolásnak tünteti  fel  a képet,  ezzel  szemben 

Kegyelet  és irodalom. Kultusztörténeti  tanulmányok. Petőfi  Irodalmi  Múzeum, Bp.,  1977.  183; az ünnepség 
politikai, közéleti vonatkozásairól: uő: „… újra érez, újra él e hon”. A Kazinczy-ünnep. Műhely, 1992/6. 55-58. 
és  Margócsy  István:  Az  1859-es  Kazinczy-ünnepélyek  nyelvhasználatához.  In  Kalla  Zsuzsa  (szerk.):  Az 
irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok.  Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2000. 109-118.
5 Keserü  Katalin:  A  kultusz  köztes  helye  Kazinczy  magyarországi  kultuszának  tükrében.  In  Kalla  Zsuzsa 
(szerk.): Tények és legendák – tárgyak és ereklyék. [Petőfi Irodalmi Múzeum], Bp., 1994.
6 „A kőrajz elsőként a Divatcsarnok és a Hölgyfutár melléklete volt 1859-ben. 1860-as dátummal két nyomda is 
kiadta:  Weibezahl  rajzában  Haske  és  Tsa  (Petőfi  Irodalmi  Múzeum,  ltsz.  59.720.1)  és  Werfer  Károly  (uo. 
62.1203). Harmadik variációja uo. 64.1499.” Keserü  Katalin: Orlai…. i. m. 75.
7 Vörös Károly: Füred… i. m. 113.
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tudható,  és  tudták  is  a  még  élő  szemtanúk,  hogy  az  első,  nevezetes  találkozás  nem  itt, 

Bártfayéknál  ment  végbe,  bár  „történhetett  volna itt  is”,  sőt  voltaképpen „itt  kellett  volna 

történnie”.8  Toldy leírása szerint: „Szemerénél ott volt az ünnepelt vendég, Bártfay és neje, 

Vörösmarty és Kiss Károly. Az ajtó nyílik, Kisfaludy Károly lép be, barátjaitól (Helmeczy, 

Bajza,  Toldy  Fenyérytől)  követve.  Szemere  megsúgja  vendégének  a  Kisfaludy  nevét. 

Kazinczy felkél azon percben, melyben Toldy örömtől reszketve mondja Kazinczynak: Ez az! 

― A két férfi kezet fog, s Kazinczy ifjabb társához szívesen így szól: »Igen tisztelt férfiú! 

barátságodat  kérem.«  Összeölelkeztek.”9 Így történt  Toldy  szerint,  de  a  találkozást  mégis 

Orlai  Petrics  Soma  kompozícióján  keresztül  rögzíti  a  nemzeti  emlékezet  és  a  Bártfay-

irodalom is,  jó  példát  kínálva  arra,  hogy nyelven  kívüli,  szimbolikus  ábrázolások  milyen 

mélyen rögzíthetnek a nemzeti irodalom történetére vonatkozó sztereotípiákat:  „Miközben a 

széphalmi mester boldogan szemlélte a fejlődést, az irodalmi vezérség szinte magától átment 

a pesti Kisfaludy Károly kezébe.”10 

2. Toldy Ferenc Bártfay-képének hagyománya
Toldynak  nyomós  és  kézzelfogható  indoka  volt,  hogy  Kazinczy  és  Kisfaludy 

találkozásának  kissé teátrális  jelenetét  Bártfay lakásának hátterével  rajzoltassa  meg,  vésse 

bele  az  utókor  emlékezetébe.  Tudta,  hogy  lényegében  valóban  Bártfaynak  köszönhető  a 

kapcsolatfelvétel,  hogy Kisfaludy a tőle kölcsön kapott  Kazinczy-fordítások újszerű nyelvi 

eszményének  revelációszerű  hatása  alatt  írt  első  levelét  a  széphalmi  mesternek.  Toldy 

Kisfaludy Károly halála után alig két évvel megjelenő munkájában magát Bártfayt  kéri fel 

tanúskodásra:  „Láttuk  melly  termékeny  év  vala  az  1819ki  Kisfaludyra  nézve;  még  is 

fontosabb  azért,  mivel  annak  végén  ismerkedék-meg  Kazinczyval,  kinek  munkái  ki  nem 

számolható hasznokat árasztának,  a’ nyelv” dolgában olly gondatlan,  barátunkra.  De hadd 

szóljon itt Bártfay, az elhúnyt ’s minden jó által, ki őt isméri, szeretett ember. »Én Kisfaludy 

Károllyal – ugy mond – 1819. Decemberben ismerkedém közelebbről egy ebéd után a’ gróf 

Károlyi  háznál,  hová  ő  gróf  Waldsteinék  által  hivatalos  vala.  Szabadulván  a’  tisztelkedő 

körből  szobámba  jöve,  minthogy  akkor  titoknok  létemre  a’  háznál  laktam.  Bizodalmas 

beszédünk  majd  külföldi  majd  a  honi  literaturáról  folya;  ’s  e’  közben  szót  ejte,  hogy 

Kazinczy’  munkáiból  keveset  ismer.  ’S elvivé tőlem Ossian’  fordítását.  Kevés nap mulva 

8 Kazinczy és Kisfaludy Károly Szemere Pálnál találkoztak 1828. február 19-én délután, majd aznap este közös 
vacsorán vettek részt Bártfayéknál.
9 Idézi Fábri Anna:  Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten. 1779-1848. Magvető, 
Bp., 1987. 511.
10 Kalmár Ödön: Bártfay László, Bp., 1942.
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tüzzel robban szobámba, ’s a’ többi darabokat kéri: mert, ugy mond, új világ nyílt meg előtte, 

’s képzeteinek más színök ’s alakjok, érzeményeinek más hangja készül. – - És lelke hevében, 

1820. Martius’ 15.  az első levelet  irá Kazinczyhoz;  irá pedig azt  szobámban,  asztalomon. 

Megtartám  mását,  valamint  Kazinczy’  válaszának  eredetijét  is,  mellyeket  itt  az  olvasó’ 

kedvéért teljesen közlök«”11 

Bártfay  alakjának  igazi  emléket  azonban  egy  viszonylag  rövid  Toldy-mű  állít,12 

amelynek azonban fontos, más tétje van.  Az Irodalmi társasköreink emlékezete Bessenyeitől  

Kisfaludy Károly köréig című tanulmánya az irodalom intézményrendszerének kialakulását 

vázolja, a polgári, „szabad és magán társaskörök” hatását az irodalom fejlődésére, hiszen ezek 

„némely irányokban messze kiható befolyást gyakoroltak az ízlés s az irodalmak sorsára.”13 

Sőt, Toldy szerint  ezek hozták létre azokat a szilárd alapokat,  amelyekre majd a hivatalos 

szerveződések, például Széchenyi Akadémiája és nem utolsó sorban a szöveg ünnepeltje, a 

Kisfaludy Társaság felépülhetett.

Toldy  cikkének  erre  a  fontos  állítására  az  intézménytörténeti  kutatásokkal 

kapcsolatban Labádi Gergely is felhívja a figyelmet:  „a Toldy által felvázolt genealógia az 

általunk  –  talán  lehet  ezt  a  kifejezést  használni  –  megszokott  intézménytörténeti 

összefoglalásokkal  ellentétben  nem az  Akadémia  megalakulásának,  működésének 

előzményeit keresi”.14 Ebben az összefüggésben sajátos tétje lehet annak a kijelentésnek, hogy 

Bártfay  „valódi”  szalont  működtetett-e,  vagyis  otthona  része  volt-e  az  irodalmi 

intézményrendszerek alakulóban lévő hálózatának,  vagy inkább egy laza,  főként Kisfaludy 

Károly és az Auróra körül csoportosuló baráti társaságként definiálható.15 

Toldy írásának hangnemét és érvelésének módját meghatározza emlékbeszéd16-jellege, 

valamint  a  személyes  tanúságtétel  és  áldozat  gesztusa:  „egymagam  én  hozhattam  meg  a 

kegyelet  áldozatát,  az  egyetlen  és  utolsó  rom e  szép  világból”.17 A nemzeti  irodalomhoz 

11 Toldy Ferenc: Kisfaludy Károly élete. Buda, 1832. 17-18.
12 Toldy Ferenc:  Irodalmi társasköreink emlékezete Bessenyeitől Kisfaludy Károly köréig. Budapesti Szemle, 
1875. XV. sz. 1- 15.
13 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 1.
14 Labádi Gergely:  Kéziratos források az irodalmi intézménytörténeti kutatások tükrében. Itk, 2005/4-6. 520-
521.
15 Labádi a két fogalom elkülönítéséhez Thímár Attilát idézi: „az irodalmi intézmény fogalmát el kell különíteni 
azoktól az írói csoportoktól, amelyekben – némiképp leegyszerűsítve – a csoport léte elválaszthatatlan egy-egy 
meghatározó  jelentőségű  személytől,  az  író  személyes  kapcsolatban  van  olvasóival,  és  csak  addig  tagja  a 
közösségnek, amíg (térben és időbe) jelen van.” Labádi Gergely: Kéziratos… i. m. 504-505.
16 Dávidházi Péter: Irodalomtörténet és ünnepi beszéd. In Kalla Zsuzsa (szerk.): Az irodalom… i. m. 137-141. ; 
Takáts József: Gyulai, emlékbeszéd, kanonizáció. In Takáts József (szerk.):  A magyar irodalmi kánon a XIX.  
században. Kijárat,  Bp.,  2000.  163-176.;  Porkoláb  Tibor: Néhány  szempont  az  emlékbeszéd  műfajának 
vizsgálatához. In Biczó Gábor – Kiss Noémi (szerk.): Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése.  
Csokonai,  Debrecen,  2003.  225-240.  és  Uő:  "Nagyjainknak  pantheonja  épűl".  Közösségi  emlékezet,  
panteonizáció, emlékbeszéd. Anonymus, [Bp.,] 2005.
17 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m.
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hivatásszerűen  vagy  kedvtelésből  kötődők  körének  szorosságát  a  „család”  metaforáinak 

gyakorisága  jelzi,18 s  minden  bizonnyal  nem  csupán  saját  szerepének  hangsúlyozása, 

pozíciójának kijelölése miatt fogalmaz így. Bártfaynéról írja: „A leggyöngédebb barátság volt 

az, mely minket hozzá, őt hozzánk kötötte, s idővel, mikor minket is saját családjaink vettek 

körül, s ezek is megtanulták rajta csüggeni, ezekre is kiterjedt, sőt az évek folytán, ha lehetett, 

mind erősebbé, bensőbbé vált. Hitveseink nővérei, gyermekeink az ő gyermekei lettek.”19 

A  Kisfaludy  Társaságban  elmondott  emlékbeszéd  nem  titkolt  célja,  hogy  Bártfay 

szalonjának,  figurájának  középpontba  helyezésével,  mintegy  kiemelje,  jelentősebbé, 

kivételesebbé  tegye  a  társaság  alapításának  helyszínét,  szereplőit,  pillanatát.  A  szöveg 

alakításában  Gyulai  Vörösmarty  monográfiájának  ihlete  egyértelműen  szerepet  játszott  – 

„egyetlen pesti szalon sem tudott fölmutatni annyi irodalmi és politikai nevezetességet, mint 

gr. Károlyi György titkárának szerény laka.”20 –, de az előzmények ismertetése (I-VII. fejezet) 

után,  a  velük  azonos  terjedelmű  Bártfay-fejezet  tárgyalásához  érve  Toldy  az 

irodalomtörténész értekező hangneméből átvált a visszaemlékező többes szám első személyű 

elbeszélőjébe: Kisfaludy esztétikai ítéleteit hallgatva „egy új világ nyílt meg előttünk.”21

 Az  írás  központi  témája  –  amely  mintegy  kiegészíti  és  más  módon  megismétli 

Bártfaynak  az  Orlai-képben  megtestesülő  „összekötő  kapocs”  jelzőjét  –  az  „irodalmi 

szalonoknak”  mint  az  irodalom  meghatározó  intézményeinek  története.  Máig  számos 

tanulmány22 követi Toldy nyomvonalát, ahol a gondolatmenet mélyén a magyar és az európai 

irodalmi  élet  belső  mozgásainak,  szervezeti  kereteinek  párhuzamba  állítása,  lehetséges 

összevetése munkál. Toldy megkísérli, elsősorban a francia irodalmi szalonokat véve mintául, 

a magyar irodalmi szalonnak mint hiányzó vagy csökevényes formának – legjobb esetben az 

eredetitől  eltérő,  mégis érvényes – változatát  leírni,  bizonyítva,  hogy e társaskörök többek 

voltak,  mint  hasonszőrű,  viszonylag  homogén  ízlésű,  irodalmat  gyártó-értő  értelmiségiek 

rendszeresen összejáró baráti  társasága.  A szalon mint  intézmény fontos jellemzője Toldy 

számára,  hogy elsősorban nő irányította  szellemi  központ.  (Talán  ennek köszönhető  Orlai 

képén  is  a  biedermeier  nők,  a  háziasszony  hangsúlyos  szerepeltetése.)  Ezt  szolgálják  a 

18 Toldy már pályája elején is a magyar irodalom „családjába” való befogadásra áhítozik. Ld. Dávidházi Péter 
fejezetét  „Engedd,  hogy fiadat  testvérként  szólítsam.”:  tegeződés  és  családi  szóhasználat,  a  Kazinczy  fiává 
fogadás nyelvi rítusai. In uő:  Egy nemzeti … i. m.  233-243.; Bajza Józsefnek orvossá avatásáról írott 1829-es 
levelében szintén a barátin túlmenő, családias nyelvi formát használ: „én voltam az első mindedig, ki magyarul 
is disputált.[….] jelen volt [….] Az én Kisfaludyn és Bártfaym”. Toldy Ferenc levele, 1829. júl. 4., Oltványi 
Ambrus (s. a. r.): Bajza József – Toldy Ferenc levelezése. A magyar irodalomtörténet forrásai. Akadémiai, Bp., 
1969. 465. 
19 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 12.
20 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. II. kiad. 1879. 146. és következő szöveghelyek 76-78., 143-146.;
21 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 10.
22 Végh Károly:  A reformkor szalonja.  Polisz, 45. sz. 1999/10-13. 46.; Torda István:  Egy literátus ügyvéd a  
XIX. századi Pesten. Népszabadság, 2002. 104. sz. 34.
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Bártfay-szalon előzményeiként tárgyalt társaságokban a női főszereplők jellemzései. Beleznay 

Miklósné  Podmaniczky Anna,  Teleki  Lászlóné  – „a  lelkes  grófné,  biztos  szépérzékével  s 

kedélyes modorával mindig győztesen kiegyenlítette az ellentéteket.”23 –, Vitkovics Mihály 

Theodórája,  mind  a  hasonlóságot  vannak  hivatva  erősíteni  a  művelt  és  befolyásos  nők 

irányította európai szalonok világával: „soha nőben ennyi észt ily kedéllyel, ennyi méltóságot 

kellemmel, a legforróbb hazafiságot ily európai cultúrával egyesűlve nem láttam”.24

Ezért  nem meglepő,  hogy  Toldynak  a  Bártfayéknál  tartott  összejövetelekről  szóló 

emlékeiben rendkívül nagy hangsúlyt kap a feleség alakja. „Josephine nem volt Ninon de l’ 

Enclos vagy Madame du Boccage: amaz egy bájos, de frivol, ez szabályos és hideg irodalmat 

csinált: ő körülötte a lángész érezte a határt, melyet soha át nem szabad siklani; az irodalmi 

harcok  pedig,  melyek  azon  korban  sűrűen  követték  egymást,  nemtelenekké  részünkről 

legalább, nem válhattak.” Az idézet első mondata, az összevetés már Kazinczyék érvelésében 

is jelen van25, de Toldy mintha más következtetésre jutna: eszerint az irodalomszerveződés 

Magyarországon a maga sajátos módján ugyanazokat a formákat követte, mint Európában. 

Természetes,  hogy  a  szöveg  emlékező,  laudáló  hangnemének  és  logikájának 

megfelelően  egyre  valószínűtlenebb szellemi  magasságokba emeli  a szereplőket,  érdemeik 

hatóköre  egyre  szélesebb.  A  Kritikai  Lapok  indítása,  az  Auróra  folytatása,  majd  az 

Athenaeummal  való  felváltása,  a  Kisfaludy  Társaság  alapítása,  mind-mind  Bártfay 

szalonjában dőlt el. „Egyáltalán: ’irodalmi actióink és polémiáink is itt  határoztattak el,  itt 

bíráltattak meg, mielőtt a közönség elé léptünk velök”.26 Mégis szokatlan, hogy Toldy milyen 

döntő,  meghatározó  szerepet  tulajdonít  Jozefinának  az  irodalmi  élet  színvonalának 

kialakításában, a minőség folyamatos kontrolljában: „Bártfay neje volt azon őrszellem, ki e 

szép kör érzései és tevékenységi fölött lebegett. Nem-tudva, jobbak lettünk általa, ítéleteink 

méltányosabbak, kifejezésünk melegebb, a költők alakjai mindinkább közelítők az erkölcsi 

eszmény felé.”27 Sőt, léte feltétele volt a művek létrejöttének is: „…az lett volna-e nála nélkül 

életünk, munkásságunk, sőt némely munkánk is, a mi lett? Bocsánat a hosszabb kitérésért – de 

nem kitérés ez: e nő volt a gyémántkapocs, mely e legszebb láncot összetartotta, mikor még 

23 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m.  3.
24 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m.  4.
25 Kazinczy önéletrajzából idézi Toldy: „Mi leheték vala, ha Bécsben, Párizsban, Rómában születtem volna!” 
Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és kora. MTA, Pest,  1859. IV-V. köt.  27.  Hasonló érvelés  Toldy Csokonai 
értékelésében:  „Nem  lehet  tehát  méltatlanabb  párhuzam  a  Kölcseyénél,  ki  Csokonai  Dorottyájának  Pópot, 
Boileaut, Wielandot állítja ellenébe. Hát Csokonai volt-e az oka, hogy Debrecen nem Párizs, Patak nem Weimár, 
Csurgó nem Windsor?” Toldy Ferenc: A magyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől a legújabb időkig. I-II. 
köt.  Heckenast,  Pest,  1855-57.  8.  mindkettőt  idézi  Dávidházi  Péter:  Csokonai  és  az  irodalomtörténet  
feltételessége. (Kézirat)
26 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 
27 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 
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egész és  ép volt”.  A kétségkívül  rendkívül  olvasott,  magyarul  jól  beszélő,  ám elsősorban 

németes  műveltségű28 Bártfaynénak a  magyar  irodalom műveire  kifejtett  hatását  Toldy itt 

jótékonyan  túlértékeli.  Az  inspiráló  közeg  megteremtése,  ez  Bártfayék  közös  érdeme,  ha 

nehezen  meghatározható  is,  teljesítették-e  az  irodalmi  szalontól  elvárható  kritériumokat. 

Bártfaynak a saját maga által  megfogalmazott  „szalon-képe” kötetlen,  fogadónap és külön 

rituálék  nélküli,  fesztelen  együttlétek  hangulatát  közvetíti,  ahol  felesége,  aki  maga  a 

„szelídség és példátlan jóság”, nem szalonvezetői, inkább a háziasszonyi erényeivel vívja ki a 

baráti kör tiszteletét.

Megvonulva lakomban éltem hivatalomnak, kötelességimnek � 's e' miatt bizony 

nem  furdal  semmi  vád.  Munkálkodtam  helyzetemben,  's  tevék,  a'  mit  teheték.  

Tettem jót, a' hol módom és alkalmam lőn; 's ez örömmel és megnyugvással tölti  

keblemet.  Örömest  tanultam,  's  e'  végből  csekély  tehetségemhez  képest  

gyüjtögetém  könyveimet  's  kéziratimat.  Nem sok  barátimmal  dicsekszem,  mert  

megválasztás nélkül soha sem csatlakoztam senkihez határtalan bizodalommal és  

szeretettel:  de  mind  azokra  büszke  vagyok,  kik  barátságukra  méltattak,  � 's 

egyetlen egy miatt sincs okom pirulni. Sok jó, kedves, szíves órát töltöttek csekély  

hajlékomban Kisfaludy Károly és Helmeczy, Waltherr László, Klauzal és Nagy 

Károly; Vörösmarty, Stettner, Bajza, Schedel, a' bold[ogult] Tittel Pál és mások; 

és  a'  kiket  legelőbb  kellett  volna  említenem:  Kazinczy  Ferencz,  Szemere és 

Kölcsey. Ezek 's még néhány köztiszteletű ember' emléke olly kedvessé tevé nekem 

a' lakást, hogy azt e' miatt a' legpompásabb palota' fényével sem cseréltem volna 

örömest.  A'  derék  Wesselényi huzamos  idő  óta  hon  érzette  magát  nálam; 's  

szeretett enni tálamból, szeretett melegedni tűzhelyemen. � 'S mind ezek nem olly  

kincsek e, mellyeket sem pénz sem vagyon nem pótolhat ki?  � Hazámnak olly  

jeles, tisztelt, szeretett férfiai, ha szabad úgy szólanom, megszentelék hajlékomat.  

� Megházasodtam 1826d; � 's Julius 13dikán reggel hoztam ide nőmet. Ő volt  

azóta  a'  ház'  angyala.  Szelídsége  's  példátlan  jósága  tölték  el  azt,  's  tevék 

nyugodalom 's béke' lakává.29

A Bártfay Lászlóról szóló irodalom szinte egyöntetűen – talán Horváth János 

28 A német  anyanyelvű  Jozefina  haláláig  németül  levelezett,  s  akárcsak  idősebb  barátnője,  Török  Sophie, 
valószínűleg nem tudott  magyarul  tökéletesen  írni.  A Bártfay-napló kizárólag  német  nyelvű  olvasmányairól 
emlékezik meg, Bártfayné ugyanakkor természetesen jelen van Vörösmarty műveinek vagy a Kisfaludy Társaság 
pályázatainak felolvasásain is. 
29 
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könyvét  kivéve30 – a Toldy felrajzolta  európai  párhuzamok nyomdokán halad.31 Bártfayék 

szalonja „eddigi irodalmi szalonjaink között a legelőkelőbb helyet foglalja el”,32 ahol „ami az 

esték külső fényét, szellemét illeti, talán alatta maradt a klasszikusan kifejlett francia irodalmi 

szalonnak, nehézkesebb, csiszolatlanabb, korszerűen magyarosabb volt”,33 ahol a háziasszony 

„sok olyan irodalmi vitában, amelynek eredménye jelentős lépéssel vitte előbbre kultúránkat 

[…] személyesen is résztvett a tiszta hangnem igényét és kötelezettségét kérve.”34

Fábri Anna Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten. 1779-

1848. című könyve a Toldyétól eltérő kérdésekkel közelít az irodalom intézményrendszerének 

kiépüléséhez,  a  rendiség  keretei  fellazító,  a  magánélet  kereteit  átalakító  társas  formák 

egymásba alakulását szélesebb összefüggésben vizsgálja.35 Ahogy egyik fejezetcíme is jelzi, 

nála  az  irodalom  –  társulás.  A  szalon  tehát  nem  csupán  az  irodalom  szereplőinek 

találkozóhelye,  hanem  egy  célirányos  tevékenység  helyszíne:  tényleges  társas  együttlét 

lehetőségének hiányában „börtönszalonként” és „levélszalonként” vagy „munkavacsoraként” 

is működik.

Az irodalmi élet kereteinek kijelölésébe számos, korábban hiányzó szempontot von be, 

ráirányítja a figyelmet a szépirodalom produktumait befolyásoló, mellékesnek nem tekinthető 

körülményekre:  a nők jelenlétére  íróként,  feleségként,  háziasszonyként  és közönségként;  a 

vidéki  és városi  lét  közegének különbségeire;  az  öltözködés,  a megjelenés  és a  gesztusok 

egyénítő erejére; a kommunikáció, a baráti viszonyok, a személyes viszonyok,  a megélhetés, 

a miliő, az életkörülmények fontosságára.

A szalon szerepe itt a társas munkálkodás kereteinek biztosítása – ezt segíti a maga 

módján a kiterjedt levelezés is –, az írók és a közönség kapcsolatának, a nyilvánosságnak, az 

értelmiségivé válásnak a terepe. „Vörösmartynak, Bajzának és Toldynak meglehetősen eltérő 

az  ízlése,  a  vérmérséklete,  alkotói  tehetsége  és  elkötelezettsége  is  származás,  vallás  és 

30 Horváth János mindkét motívumot említi, Bártfay összekötő szerepét és szalonját, de egyiknek sem tulajdonít 
különösebb jelentőséget: „Helmeczyvel együtt Kazinczy híve volt, ő adta Kisfaludy Károlynak tanulmányozás 
végett Kazinczy Ossziánját, miután 1819-ben összebarátkoztak. […] Az Aurórában néhány verse s 1826-ban egy 
sikerültebb  történeti  novellája  jelent  meg:  Királyi  fény  és  kegyelmesség  címen,  ez  Szinnyei  Ferenc  szerint 
Kisfaludy Károly Tihamérjával  együtt  Jósika előfutárának tekinthető, s W. Scott hatása is jelentkezik benne; 
Mátyáskori, várhoz fűződő történet, sok leírással (Mátyás esküvője, Beatrix koronázása, a királyi  palota stb.) 
Mióta 1826-ban megnősült, Kisfaludy Károlyék sokszor összejöttek nála, ő volt a »Szövetség« házigazdája.” 
Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai. Művelt Nép, Bp., 1955. 125. 28. A másik, a pesti irodalmi életről 
szóló összefoglaló, amely nem vagy alig használja a „szalon-motívumot” Waldapfel József: Ötven év Pest-Buda 
irodalmi életéből. Magyar Tudományos Akadémia, Bp., 1935.
31 Ágoston József:  Bártfay László és neje. Budapesti Szemle, 1885. 44. sz. 161- 170.; Kalmár Ödön:  Bártfay 
László, Bp., 1942.
32 Kalmár Ödön: Bártfay… i. m. 36
33 Kalmár Ödön: Bártfay… i. m. 36.
34 Kalmár Ödön: Bártfay… i. m. 33.
35 Fábri Anna: Az irodalom… i. m. 8-9.
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kulturális örökség tekintetében. Mindez azonban – egy ideig – nem akadályozza meg őket 

abban,  hogy  vállvetve  –  ki-ki  a  maga  eszközeivel  harcoljanak  az  irodalmi  élet 

polgárosításáért, az írói-szerkesztői jogokért, a liberalizmus térhódításáért: az új értékrendért, 

új irodalomért és tudományosságért.”36 

Felhívja a figyelmet a nők irányította irodalmi szalonok lehetséges német mintáira,37 

ezek  hangulata,  keretei,  témái,  gesztusrendszerei  közelíthettek  a  Bártfay-szalonhoz.  „A 

testvériség,  a  szeretet,  a  barátság  érzéseit  olykor  kissé  talán  teátrálisan  nyilvánították  ki; 

sokszor  talán  túl  határozottan  fejeződött  ki  kiválasztottságuk,  kiválóságuk,  erkölcsi 

fensőbbségük tudata, s ezek itt e körben fontosabbnak látszottak irodalmi ízlésnél és filozófiai 

felkészültségnél   […]  Persze  a  fesztelenséget  sem kell  itt  francia  értelemben  elgondolni: 

csupán  a  társasági  korlátok  fellazítását  kell  ezen  értenünk:  egy  új  etikett,  egy  új  forma 

kialakítását,  amelyben  évszázados  előítéletek  halványulnak  el.”38 A  szalon  fogalmának 

meghatározását  Fábri  nem bízza formai  jegyekre:  „Nem fennköltségről,  nem intellektuális 

erőről van szó elsősorban, hanem arról a sajátos képességről, amit a szalon fejleszt ki, s amely 

a  társaságot  úgy  szolgálja,  hogy  közben  önmagát  egyre  tökéletesíti.  Kialakítja  a 

beszélgetésnek és magatartásnak azt a könnyedségét és csiszoltságát, amelynek célja kettős: 

egyfelől  hozzásegít  hétköznapi  önmagunk  átlényegítéséhez,  másfelől  megteremti  ehhez  – 

másokkal  együtt  és  mások  számára  is  –  a  lehetőséget,  a  kereteket  is.”39 Vagyis  a 

kommunikációs  formák  kerülnek  a  figyelem  középpontjába,  a  szalon  milyenségének, 

„európaiságának”  mércéjévé  a  társalgás  színvonalát  teszi:  „Karacséknál  is,  Vitkovics 

Teodórájának házában is a társaság elsősorban nem a nők kedvéért gyűlt össze, a nők sem itt, 

sem ott intellektuális vonzerőt nemigen képviselnek. A művelt és szellemes társalgásnak azt a 

művészetét, amelyet a berlini, jénai, szentpétervári, párizsi szalonok dámái birtokoltak, a pesti 

irodalmi társaságokban hiába keressük. A csevegés, ez a mindenestül  városi  műfaj  idegen 

még a pesti  hölgyektől,  s  ezért  a társasági tónus vagy nehézkes  és okoskodó, vagy pedig 

gyermeteg és csacsogó volt.”40 Ennek megfelelően, bár a nők szerepét Toldyhoz hasonlóan 

központinak  láttatja  a  szalonéletben,  mégis  egészen  másban  látja  Bártfayné  jelentőségét. 

„Mauks Josephine egész lényét, ízlését és műveltségét, életelveit és magatartását a nemesi és 

polgári, az aufklérista-szentimentális és a romantikus-biedermeieres lelkület és ízlés közötti 

sajátos átmenet jellemzi. Csakis ez tehette őt képessé arra, hogy […] sajátos átérző képessége 

36 Fábri Anna: Az irodalom… i. m 492.
37 Caroline Schlegel,  Henriette Herz, Rahel Levin és Caroline Pichler szalonját mutatja be. Fábri Anna:  Az 
irodalom… i. m.  124-141.
38 Fábri Anna: Az irodalom… i. m 132-133.
39 Fábri Anna: Az irodalom… i. m 366-367.
40 Fábri Anna: Az irodalom… i. m 365.
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és finom tapintata révén megkísérelje a kor, a fölfogás és az ízlés korlátai miatt egymással 

szemben  állókban  a  megértés  és  a  türelem  szellemét  felkelteni.  […]  Ez  az  ő 

irodalomtörténetileg is jelentős egyedülálló teljesítménye”.41  

Fábri Anna könyvének fontos alakja Bártfay László, hiszen a műben elbeszélt történet 

a  század  első  felének  jelen  időben  való  megjelenítésére  vállalkozik  –  szemben  az 

irodalomtörténeti  hagyomány  műcentrikusságával;  az  aktuális,  informális,  az  életművek 

későbbi  megítélésétől  független  belső  erőviszonyok  feltérképezésére,  bizonyítva,  hogy  a 

személyes  kapcsolatrendszerek  alakulásában a személyiség  ereje,  a származási,  házasodási 

viszonyok  sokszor  többet  számítanak,  mint  az  irodalmi  ízlés  azonossága.  Ez  a  szándék 

számos olyan személyt is előtérbe helyez, akinek nincs az irodalomtörténetben számon tartott 

műve. A könyv koncepciója azt sugallja: a feledésbe merült  műveknél sokszor fontosabb a 

művelődés folyamatának vizsgálata. Ezért válik az elbeszélés jórészének összekötő alakjává, 

mintegy rezonőrévé Szemere Pál, s a róla leírtak akár Bártfayra is igazak lehetnek: „sajátos 

közvetítői  működésével  töltött  be  fontos  szerepet  az  ízlés  formálódásában,  a  kritikai  és 

esztétikai ítélkezés korszerűbb formáinak kialakulásában.”42

3. Bártfay portréja a levelezésben
A korszakról  szóló  irodalomtörténeti  szövegekben  a  Bártfayról  szóló  hivatkozások 

szinte  kizárólag  levelezésére43 vonatkoznak,  elsősorban  a  Kölcseyvel,  ritkábban  a 

Kazinczyval,  Wesselényivel  való levélváltásokra.44 A megszólalás  keretei,  a író és fogadó 

közötti viszony alapvetően befolyásolta a Bártfayról kialakult képet. Leveleinek hangneme az 

igényes társalgás nyelvéhez közelít:  a kiegyensúlyozott  és többnyire derűs, saját személyét 

udvariasan  a  háttérbe  rejtő  emberé.  Kölcseyvel  melegebb,  baráti,  időnként  érzelmes,  de 

tiszteletteljes, Kazinczyval mindenkor szolgálatkész és szinte familiáris, hangsúlyozva a két 

feleség mintegy 16 éves barátságából adódó szoros, családias kötődéseket: közlik egymással a 

41 Fábri Anna: Az irodalom… i. m 537.
42 Fábri Anna: Az irodalom… i. m 325.
43 Bártfay László leveleit  Kölcseyhez  ld.  Szabó G.  Zoltán (s.  a.  r.):  Kölcsey Ferenc  levelezése.  Válogatás. 
Gondolat, Bp., 1990. és a Ráday Könyvtár gyűjteményében 16 db levél, ugyanitt négy levél Szemere Pálhoz. Ld. 
L.  Kozma  Borbála  –  Ladányi  Sándor:  A  Dunamelléki  Református  Egyházkerület  Ráday  Gyűjteményének  
(Budapest) kéziratkatalógusa – 1850 előtti kéziratok. Budapest, 1982.; az MTA kézirattárában nyolc levél Toldy 
Ferenchez és egy-egy Kölcseyhez és Wesselényihez; az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában két levél 
Bajza Józsefnek, három Waltherr Lászlónak és egy Vörösmartynak szól.  
44 Toldy  tanulmányaiban  a  Bártfayhoz  írott  levelekből  idéz,  önálló  személyként  az  emlékbeszéden  kívül 
semmilyen összefüggésben nincs jelen. Toldy: Magyar költők élete. II. köt. Pest, 1871. Kölcsey Ferenc. 217-223. 
(28.,  29.,  32.,  38.,  43.,  45  lábjegyzet);  Toldy:  Magyar  költők  élete.  II.  köt  Vörösmarty  Mihály.   255.  (12 
lábjegyzet); Bártfay László levelei Wesselényi Ferenchez 1830. dec. 19., 1830. aug. 28., 1833. máj. 27., 1844. 
ápr.  5.  Közli  az  Erdélyi  Múzeum  Wesselényi-archívumából  Pap  Károly  (s.  a.  r.):  Br.  Wesselényi  Miklós  
levelezése íróbarátaival. Itk, 1906. 241-248.

34



Bártfay László portréjának irodalomtörténeti megformálása I.
—————————————————————————————————————————————

közös ismeretségi kör születési, házassági, halálozási híreit is. 

A  szerep,  amelyet  Bártfay  szívesen  vállal,  a  kedvező  helyzetben  lévő,  segítőkész 

baráté. Ennek legfontosabb eleme pesti otthonának központi helyzete, a hírközvetítés. Ezért a 

neki szóló sorokban kinyilvánított  elvek,  vélemények,  szándékok a közzététel  szándékával 

kerülnek  a  levelekbe,  a  pesti  irodalmi  élet  nyilvánosságát  célozzák  meg,  gyakori  az  én-

reprezentáció.45  Jellemző példa a Vörösmarty Csongor és Tündéjéről szóló levélrészlet, ahol 

a műhöz való közelítése teljes folyamatát leírja Kölcsey első benyomásától végső ítéletéig: „A 

mi Vörösmartynk nagy költő,  s ritkán nagyobb, mint  a Csongor sok helyeiben.”46 Bártfay 

véleményét nemigen kérdezik – kivéve Kazinczyt, Sallustius-fordításáról –, a pesti kör közös 

véleményére  annál  inkább kíváncsiak  a  levélírók:  „Amely  órában elment  Zmeskál,  hozzá 

fogék annak dolgozásához, a’ mit itt küldök Vörösmartynak. Bár Te és a mi Szemerénk ezt 

javalhatnátok. Millyen az előadás, az eránt tiétek legyen az ítélet,  de az Olvasó lehetetlen, 

hogy mind ezt nagy gyönyörűséggel ne olvassa.”47 Néha kifejezetten direkt üzenetet bíznak a 

Bártfayhoz küldött levelekre: „A mi kedves Toldynk tudatá velem hogy pallástját megnyerte, 

Szalay László azt is, hogy azt nagy fénnyel nyerte-meg, s nem csak deákul, hanem magyarul 

is disputála,   ’s  ezt  első példával.  Örvendettem magának is,  szüléjinek is,  ’s levelem úgy 

hiszem  kezébe  ér  míg  Pestet  elhagyja.  Hordozza  a’  jó  Szerencse  a  derék  ifjút,  hogy 

dicsőséggel megrakva jöhessen karjaink közé.

Ő  engem  azzal  vádola  hogy  Bajzának  charactere  felől  kímélés  nélkül  szóllék, 

ellenkezőjének adott felelete miatt. Kedvetlen textusról soha nem kell szóllani, ’s én a’ Szent-

Miklóssy és Bajza közt történteket szeretném ha soha nem történetek volna. Mit mondánk, és 

melly szókkal mondánk, azt kevés ember fogja tudni; én sem vitatok tehát semmit: csak azt 

engedjétek mondanom, hogy minekutána Bajzát nem csak igen nagyon becsülöm, hanem igen 

nagyon szeretem is, ’s minekutána én azt a vitát  meg sem olvastam – nem hihetem magam 

felől,  hogy Bajza felől  bántva szóllhattam volna. Nem jó dolog a’ hírhordás, ha az elmék 

felingerlésére esik.

Téged hívlak bizonyságul,  édes Bártfaym,  hogy én a’ te házadhoz járó barátit  ügyünknek 

tettetés  nélkül  szeretem.  Ezt  hidd,  kérlek,  és  ezt  hagyd  hinnek.  Éljetek  mindnyájan  igen 

szerencsésen.”48 Kazinczy  közlendőjének  rengeteg  lehetséges  árnyalata  van,  számunkra 

45 Mezei Márta: Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben. (Irodalomtörténeti füzetek 136.) Argumentum, 
Bp., 1994. 82.
46 Kölcsey Ferenc levele Bártfay Lászlónak, 1831. ápr. 9., (s. a. r.) Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc levelezése.  
Válogatás. Gondolat, Bp., 1990. 115.
47 Kazinczy Ferenc levele Bártfay Lászlónak. 1828. nov. 30., Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. 
MTA, 1910. XX. köt. 547.
48 Kazinczy Ferenc levele Bártfay Lászlónak. 1829. júl. 15., Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. 
MTA, 1911. XX1. köt. 75.
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fontos, hogy többes szám második személyű megszólításra vált az idézet közepén: mintegy 

Bártfay tapintatára bízza, hol, kinek, milyen körülmények között olvassa fel, adja tovább a 

benne foglaltakat. Olyan véleményeket bíz neki küldött leveleire, amelyeket szemtől szembe 

talán nem akar megírni, a közlés diplomáciai érzéket kívánó művelete Bártfayra marad. Ez, 

úgy  tűnik,  az  alkatának  megfelelő  feladat:  kellemetlenségek,  nézeteltérések  elsimítása. 

„Kérlek édes Lacim, intsed a szeretetre s tiszteletre méltó Bajzát,  kíméljék a szent öreget. 

Nincs  ember  gyöngeség  nélkül  […]”  –  kéri  tőle  Kölcsey.49 A  magáról  valló,  ritka 

megjegyzések közé tartozik,  amikor önként vállalt  kiegyenlítő,  békéltető szerepéről,  ennek 

motívumairól vall Kölcseynek: „kétszeresen is fáj, hogy éppen azok tépelődnek, ütköznek, 

méltatlankodnak, kiket nem lehet nem szeretnem és becsülnöm. Ne vedd édes Ferim ezeket 

literariai hireszteléseknek; én olyanokat sosem űztem: hanem vedd fájdalmam kitörésének, 

mely neked elmondva kedves Barátom, ki sem félre érteni, sem pártosnak tartani nem fogsz 

inkább veszt keserűjéből, mintha magamban zárnám el.”50  Nyíltan vállalja ezt az attitűdöt 

Kölcseyvel szemben is: „Te tudod, kedves Ferim, hogy én az úgynevezett literátori dolgokba 

nem szoktam avatkozni,  s  olyanokról,  kivált  barátaimmal,  éppen  nem szeretek  levelezni; 

azonban mégsem zárhatom el azon ohajtásomat előtted, hogy bár Pali a Muzariont nem úgy 

adta volna ki,  amint  adva van […] véleményem szerint  sem az író nem javúl általa,  sem 

publikum nem igazodik el. Okot okkal, de nem keserűséget keserűséggel. Ez az én hitem. […] 

s most előtted csak azért hozom fel, mert neved ott áll mint kiadótársé. Hallottam neheztelést 

amiatt is, hogy Kaz[inczy] felett mondott beszéded itt jöve ki előbb, s nem a Tud. Társaság 

évkönyveiben,  melyek  számára  készitéd.”51 Kölcsey  feltétlen  bizalommal  fordul  hozzá  a 

megpályázandó akadémiai titkári állás kényes, személyes ügyében. Bártfay eleven, jelenetező 

előadásmódja,  amely  hitelesen,  részletesen,  az  apróbb  rezdüléseket  is  közvetítve  adja  elő 

Széchenyi,  Döbrentei,  Toldy  reakcióit,  garancia  arra,  hogy  Kölcsey  reálisan  mérheti  fel 

esélyeit. 

Bártfay levelezése mintegy része a nyilvános irodalmi életnek, a levélírás közvetlen 

oka  többnyire  gyakorlati:  közös  munkákról,  publikálásról,  kéziratküldésről,  együttes 

cselekvések  összehangolásáról  szól,  esztétikai  ítéleteket  közvetít.  Bártfay  jól  él  a 

személyesség  megteremtésének  különböző  eszközeivel,  képes  felidézni  az  örömteli  vagy 

fájdalmakat  megosztó  baráti  együttlét  hangulatát,  hangsúlyozottan  családias  tónusban,  a 

tanulóévek, a hivatás, a közélet révén ismeretségi-rokoni szálakkal is összefűzött értelmiség 
49 Kölcsey Ferenc levele Bártfay Lászlónak, 1831. ápr. 9., (s. a. r.) Szabó G. Zoltán: Kölcsey… i. m. 114.
50 Bártfay László levele Kölcsey Ferencnek. 1831. jún. 22., (s. a. r.) Szabó G. Zoltán:  Kölcsey… i. m.  118. 
Bártfay  megdöbben  Kazinczy  írásának  (Kazinczy  útja  Pannonhalmára,  Esztergomba,  Vácra.  Pest,  1831.) 
személyeskedő hangján.
51 Bártfay László levele Kölcsey Ferencnek 1833. máj. 29., (s. a. r.) Szabó G. Zoltán: Kölcsey… i. m. 154.
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nyelvén szólalva meg.  Wesselényivel  folytatott  levelezése  jól  példázza,  hogyan jut  el  alig 

három  év  alatt  a  „Méltóságos  Báróhoz  intézett  alázatos  kéréstől”52 az  oldott,  praktikus 

közlendőkre  szorítkozó,  ugyanakkor  közvetlen,  tegeződő levélstílusig:  „Mi  élünk,  vagy is 

inkább tengünk. Adja a’ jó Isten, hogy felőletek minél előbb minden jót ’s örvendetest és 

megnyugtatót hallhassunk. Tartsd-meg szíves emlékezetben igaz tisztelőidet.”53 

Ez  az  otthonosság,  közvetlenség  az  alapja  Bártfay  másik  fontos  szerepének. 

Gyakorlatias  készségeit,  ismereteit,  a  Károlyi  György  titkáraként  élvezett  lehetőségeit 

készséggel,  kényesebb  ügyekben  természetes  diszkrécióval,  s  a  másik  fölényének  nem 

alázatoskodó  elismerésével  kamatoztatja.  Mindenféle  apróbb  szívességet  elintéz:  képeket, 

könyveket rendel, hitelez, írásokat közvetít, nyomdával, könyvárusokkal tárgyal s nem utolsó 

sorban számon tartja,  kinek milyen  irodalmi-közéleti  hír lehet fontos. A levélcenzúra és a 

posta bizonytalansága miatt a Károlyi-birtokok között folyó magánkézbesítés, az ún. „táska” a 

bizalmas  iratok  biztos,  illetéktelen  bepillantástól  mentes  célba  juttatását  teszi  lehetővé.54 

Szemere írja Kölcseynek: „A címek felől [a cím nélküli verseknek adandó címekről], talán 

júniusban vagy májusban írtam volt hozzád; de az én leveleim, a manó tudja, hová lesznek. 

Utoljára  azt  kell  hinnem,  hogy írok hozzád;  de a  levél  csak Pécelen marad.  Ezután talán 

Bártfay  táskáját  fogom  postámnak  választani.  Ott  legalább  biztosabban  juthat  hozzád.”55 

Kazinczy gyakran pontokba szedi, listát készít az elintézendőkről Bártfay számára, Kölcsey – 

kicsit restelkedve –  olykor női ruha méret szerinti megrendelését kéri tőle. Bártfay a levekben 

rajzolt önképében pontos, reális, de szürke embernek láttatja magát, akinek illik, szükséges 

ilyen  módon  is  hasznossá  lennie:  „én  magam  is  különös  ember  vagyok;  emiatt  és 

elvonultságomért,  melyben  a  hivatal  s  mindennapiság  prózai  terhét  csigaként  viselem 

hátamon, bizony nem igen vagyok képes figyelmet s hajlandóságot gerjeszteni.”56 Ezek a – 

ritkábban kölcsönös – többnyire egyoldalú szívességek, hosszabb-rövidebb vendégeskedések 

a  legszorosabb  kapcsolatépítő  erővé  válnak,  egyfajta  elköteleződéssé  Bártfay  iránt,  így 

irodalmi  művek  hiányában  is  kihagyhatatlan  lesz  az  olyan  szerveződésekből,  mint  az 

Akadémia vagy a Kisfaludy Társaság. 

Apró jelek utalnak rá, hogy Bártfay számára a Kölcseyvel folytatott  levelezés több 

baráti  csevegésnél,  hírcserénél.  Ezekben a  levekben időnként  szokatlan módon magáról  is 

52 Bártfay László levele Wesselényi Miklósnak. 1830. dec. 19., Pap Károly (s. a. r.):  Br. Wesselényi Miklós  
levelezése íróbarátaival. Itk, 1906. 242.
53 Bártfay László Wesselényi Miklósnak. 1833. máj. 27., Pap Károly (s. a. r.): Br. Wesselényi… i. m. 247.
54 A debrecen-pesti gyorskocsival is több ízben küld Kölcsey személyes iratokat Bártfaynak, pl. Bártfay levele 
1838. április. 4. Ráday Könyvtár, L. Kozma Borbála–Ladányi Sándor: A Dunamelléki… i. m. 
55 Szemere Pál levele Kölcsey Ferencnek. 1837. okt. 7., (kiad.) Szvorényi József: Szemere Pál munkái. III. köt. 
Levelei. Bp., Franklin, 1890. 280.
56 Bártfay László levele Kölcsey Ferencnek. 1838. jan. 4.,  (s. a. r.) Szabó G. Zoltán: Kölcsey… i. m. 280.
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megemlékezik, panaszkodik például, hogy az akadémiának véleményt kellett írnia egy „Hajós 

nevű balgatag  exkapitány”  közgazdasági  tanulmányáról.  Másrészt  az  emelkedett,  érzelmes 

hangnem arra  utal,  hogy talán a szokásosnál  gondosabban fogalmaz Kölcseyvel  szemben: 

„Isten  angyalai  legyenek  veled  édes  Barátom,  s  hintsék  rád  az  ég  legszebb  áldásait! 

Feleségem,  gyermekeim  a  legszívesb  tisztelettel  köszöntenek,  én  pedig  nagybecsű 

hajlandóságidba, szeretetedbe zárva ölellek csókollak”57 Amikor hosszú időre megszakad a 

levélváltás, Kölcsey majdnem egy teljes levelet szán egy éles hangú, csaknem kétségbeesett 

„prédikációra”,  amelyben  a  „próbát  kiálló,  róla  elfelejtkező  keveseket”  ostorozza.  „Te  a 

küzdésben  lévő  barátodnak  részedről  semmi  vigasztalást  nem  nyújtasz”58–  írja.  Bártfay 

válaszában azzal érvel, erőszakkal kell kiszakítania magát hétköznapi életéből, hogy kettőjük 

közös  világába  visszataláljon:  „akkor  fogok  írni,  midőn  lelkem a  napi  gondok  salakjától 

valamennyire megtisztúl; mert igazat szólva profanationak tartanám oly irást küldeni a kezeid 

közé, mely szívemnek ne legyen szabad kiömlése, s melybe vesződségeim érzete vegyűljön 

el.  – De ma írok,  mert  végtelenűl  fáj  látnom,  hogy miattam szinte  elkeseredtél  kedves jó 

Ferim”.59 

A Bártfay levelezéséből származó adatok, benyomások alakítják ki azt a képet, amely 

minden róla szóló írásban visszaköszön: „Bártfay szerepe némely tekintetben Vitkovicséhoz 

hasonlított:  mindkettőjüket  előszeretettel  kérték  fel  barátaik,  az  irodalmárok  ügyes-bajos 

dolgaik elintézésére, hiszen jogi felkészültségük és társadalmi hivatali összeköttetéseik már 

önmagukban is  a sikeres  megoldás  lehetőségét  ígérték.  Bártfay különleges jelentőségét  az 

irodalmi  és  politikai  életben  azonban  nemcsak  az  ellenzék  munkájában  való  tevékeny 

részvétele, nemcsak a komissiók és ügyintézések elvállalása, nemcsak vendégszerető háza és 

irodalmi estélyei  adják meg,  hanem valami  más is.” – Fábri  Anna itt  a  „táska” szerepére 

céloz.60

Egy  levél  két  emberről  szól:  egyszerre  jelenik  meg  benne  írója  és  címzettje,  és 

tükröződik benne a közeg, amely kettőjüket összeköti. A korabeli helyes levélstílus alapvető, 

fontos  jellemzőjének  tekintették61 a  rugalmasságot,  a  másik  érdeklődéséhez,  ízléséhez, 

stílusához való alkalmazkodás készségét. „Az emberismeret tehát voltaképpen helyzetismeret: 

az egész személyiség megértése, felfogása, számontartása helyett a pillanatnyi, relációjában 

57 Bártfay László levele Kölcsey Ferencnek. 1831. márc. 16.,  (s. a. r.) Szabó G. Zoltán:  Kölcsey… i. m. 113-
114.
58 Kölcsey Ferenc levele Bártfay Lászlónak. 1837. ápr. 25., (s. a. r.) Szabó G. Zoltán: Kölcsey… i. m. 248.
59 Bártfay László levele Kölcsey Ferencnek. 1837. máj. 7., (s. a. r.) Szabó G. Zoltán: Kölcsey… i. m. 253. Ebben 
a levélben tudósítja Kölcseyt Kossuth elfogatásáról. Megjelent a Vasárnapi Újság 1870. 2. számában.
60 Fábri Anna: Az irodalom… i. m 529.
61 Mezei Márta: Nyilvánosság… i. m.  150-152.
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számbaveendő  megnyilvánulásokra  irányul.”62 Bártfay  levelei  kiválóan  megfelelnek  a 

hajlékonyság,  az  idomulás  feltételének.  Más-más  világ  és  viszonyrendszer  tükröződik  az 

irodalom világába küldött, a Károlyi Györgyhöz írt és másokhoz címzett leveleiben. 1997-ben 

jelentek meg a Nagy Károlynak,  a korszak egyik érdekes, különös figurájának Bártfayhoz 

írott levelei63, akit Bártfay Kölcseynek így mutatott be  „benne egy igen jeles eszű s nemes 

érzésü  kis  kálvinistát  vagy  hugenottot,  vagy  quakert  fogsz  ismerni”.64 Az  Amerikát  járt 

gyógyszerész,  vegyész,  orientalista  és  csillagász  Nagy,  aki  Magyarországon  elsősorban 

matematikusként,  gyakorló  közgazdászként  és  a  lengyel  ügy  iránti  elkötelezettségéről, 

radikális nézeteiről ismert, elsősorban nemzetközi politikai, közéleti híreket cserél barátjával. 

Levelezésük hangneme jócskán elüt a Kölcseyhez írottakétól:  „Hát te, kedves Lacim, kitértél 

a nyomásból, hogy oly kegyetlenül káromkodsz, god dame!”65 – írja Nagy Károly az 1831-es, 

pesti  áldozatokat  is  követelő  koleralázadás  leírására  válaszolva,  majd  így  folytatja:   „Jaj, 

barátom, mely jobb sorsot érdemelne ezen gyülevész, félholt, szamár, ostoba, szardeák, kába, 

bohó, félbolond, redves, büdös penészes, elfajult, rodhadt szarsár rakás? Ne káromkodj tehát, 

az eb teremtettét,  ezen akasztófának megérett kutyákon, mert különben vélem lesz dolgod, 

hanem írj vagy írass valami automatával minden másodnap legalább, hogy megtudjam, mit 

csináltok,  hogy  vagytok.  […]  Ezek  a  Koller-,  Mayerhof[f]er-féle  emberek  engemet  csak 

bombardálnak  pénzért,  kurvaannyok,  úgy-é?  Servus,  kedvesem,  csókollak  forróan”.  A 

Bártfayról írtak újabb elemekkel gyarapítják, megerősítik a harmóniára törekvő, áldozatkész 

barát sokak által leírt vonásait: „Te igen becsületes ember vagy, kedves Lacim, hogy tulajdon 

hibádat elesméred, de igen csókolásra méltó, hogy azonnal írsz is, mihelyt a meggyőződés 

lelkiesméreted  egy  kicsit  bosszantja”.66 „Ezer  meg  ezerszer,  többször,  szünetlen  te  vagy 

előttem, kedves Lacim, ki a te tiszta lelkeddel állsz mint hazai barát és ember; a te meleg 

kebledben hordod a jónak szerelmét s égsz iránta. Előttem állsz fájdalmiddal, érzelmeiddel”.67 

„Igen nagy lelkiörömmel vevém észre, hogy a te szép és nemes lelked,  melyet  én sohase 

fogok eléggé a annyira szeretni tudni, mint az azt kívánja, érdemli, a mézet szereti, s csupán 

azt szedni az élet virágaiból”.68 Furcsán szelíd sorok az egyébként senkit sem kímélő, ironikus 

modorú  szerzőtől,  aki  kíméletlen  szarkazmussal  támadja  a  kegyelemért  folyamodó 

Wesselényit, az őt üldöző Széchenyit, a szenvedélyein uralkodni nem tudó Károlyi Györgyöt: 

62 Mezei Márta: Nyilvánosság… i. m.  152.
63 (kiad. és bev.) Kovács Katalin: Nagy Károly levelei Bártfay Lászlóhoz. (1831-1838) Aetas, 1997/4. 63-86.
64 Bártfay László levele Kölcsey Ferencnek. 1833. máj. 29., (s. a. r.) Szabó G. Zoltán: Kölcsey… i. m. 153.
65 (kiad. és bev.) Kovács Katalin: Nagy Károly… i. m.  67.
66 (kiad. és bev.) Kovács Katalin: Nagy Károly… i. m. 72.
67 (kiad. és bev.) Kovács Katalin: Nagy Károly… i. m. 80.
68 (kiad. és bev.) Kovács Katalin: Nagy Károly… i. m. 75.
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„Ő barátom,  mindenben  gazdálkodik,  csak  abban  nem amit  indulatjai  parancsolnak.”69 A 

levelek  írója,  egy  időben  maga  is  Károlyi-alkalmazott,  jól  ismerte  ezer  gonddal  küzdő 

barátjának  hétköznapjait:  a  palota  átépítésének  nehéz  feladatát,  a  terménykereskedők 

zaklatásait,  a lélekölő uradalmi ügyintézést,  a Közel-Keleten utazgató gróf ritkásan érkező 

utasításait: „Hogy vagy, édes Lacim? Szinte előttem állsz haragosan, tele bajjal és dologgal, 

szinte  tudom,  hogy  építésed  méreggel  tölt.  Gróf  György  nemigen  ír,  az  uradalmak  nem 

adminisztrálnak, a sok zsidó nem hágy békét, s lecsapván tolladat odahagyod Alzacziát  és 

mész  –  orrod  után”.70 A  levél  víziójával  szemben  Bártfay  soha  nem  adta  fel  ezt  a  sok 

feszültséggel járó életformát és nem „hagyta oda Alzacziát” sem, vagyis menedéket, otthont 

nyújtott a – Walter Scott regényében a londoni törvénytelenek búvóhelyéül szolgáló városrész 

nyomán – magukat Alsatáknak nevező baráti társaságnak.

69 (kiad. és bev.) Kovács Katalin: Nagy Károly… i. m. 78.
70 (kiad. és bev.) Kovács Katalin: Nagy Károly… i. m. 78.
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3. Bártfay László portréjának irodalomtörténeti megformálása II.

1. Bártfay és az irodalom

1845-ben egy Lipcsében névtelenül megjelent, szatirikus hangú röpiratban a magyar 

közélet, az Akadémia tagjai között Bártfay Lászlóról is készül karikatúra.1 A kiadvány bízik 

benne,  hogy a  „közönség látni  fogja,  hányadán  van  azon férfiakkal,  kik  a’  magyar  világ 

szellemi dolgait viszik.”2

BÁRTFAY LÁSZLÓ
„A’ nagyvilág sokat regél terebélyes tudományosságáról, gyönyörű nyelvezetéről. Csak már 

láttuk volna termékeit.  De hiszem a’ tudóst, kivált a’ magyart,  nem munkáról kell és lehet 

ismerni, mert tudjuk: hogy „lucus a non lucendo”… Azután pogány kis kívánság is az tőlünk, 

hogy valaki rövid tizennégy év alatt, mióta t. i. – mint Bártfay úr – tudósnak kereszteltetett, 

tudósságának világos jeleit adja?

Valószínűleg Horácz »nonum praematur«ját  megkettőzteti,  ’s  akkor jő világra a’  – 

pándi csoda!

Várjunk tehát; még hátra pár esztendő”3

Vajon  milyen  érzésekkel  olvashatta  az  akkor  48  éves  Bártfay  a  tudományos 

tehetetlenségéről szóló kritikát? Tényszerűen valóban igaz írói terméketlensége, azonban az 

akadémiai  tagság  mégsem  meglepő,  és  a  széleskörű  műveltségéről,  tájékozottságáról, 

nyelvéről  mondottak  is  a  valószínűleg  közvélemény  ítéletét  tükrözik.  A fenti  torzkép,  az 

elvárások és a teljesítmény közötti feszültség végigkíséri Bártfay irodalmi pályáját.

Bártfay  László  személyéről,  életéről  kevés  közvetlen  forrás  szól.  A  napló  említi 

ugyan,4 hogy Toldy felszólítására készített egy életrajzi vázlatot az Akadémia számára, de ez 

elveszett.  Csupán  egy  rövid,  szűkszavú  levéllel  rendelkezünk,  ami  „irodalmi”  pályaképét 

foglalja  össze  1828-ban  a  Handbuch  számára.5 Ami  ezen  kívül  tudható,  a  levelezésre,  a 

1 Az akadémikusok egy másfajta osztályozására  példa R. Várkonyi  Ágnes  elemzése,  amely szintén érinti  a 
Bártfay  által  betöltött  szerepet:  „…a  tagok  két  alapvető  csoportja  között  tett  különbséget:  a  tradicionális, 
polihisztor típusú, de elsősorban a humaniórákban otthon lévő tudósokat, akik gyakran nemes származásúak, 
vagy  egy  főnemes  alkalmazottai;  illetve  világot  járt  de  a  nemzet  ügye  iránt  elkötelezett,  az  előbbiek 
tekintélyelvűségétől  mentes,  jobbára  fiatalabb  nemzedéket,  melynek  tagjai  megélhetésükben  és  a  tudomány 
művelésében  is  új  utakat  kerestek.”  Idézi  Tóth  Árpád:  Önszervező  polgárok.  A  pesti  egyesületek  
társadalomtörténete a reformkorban. L 'Harmattan, Bp., 2005.  173.  
2 [Sz. n.]: Magyarkák 1845-ből. Teubner, Lipcse, 1845. 104.
3 [Sz. n.]: Magyarkák… i. m. 113.
4 Bártfay László naplójának bejegyzései: 1841. máj. 20. és 21.
5 Bártfay László levele Toldy Ferencnek. Közli Jenei László (vál. és jegyz.): Bártfay László naplójából. I. köt. 
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naplóra és a kortársak szűkszavú visszaemlékezéseire alapul. Az a nagymennyiségű iratanyag, 

amit  az Országos Levéltár  Károlyi-gyűjteménye  őriz,  a pontosan vezetett  hivatalos  iratok, 

naplófőkönyvek, a Károlyi Györggyel, az uradalmi tisztviselőkkel folytatott levelezés, a jogi 

ügyek aktái viszonylag kevés adattal egészítik ki az életrajzot.6 

1797-ben született, az abaúji Felsővadászon – a „Rákóczyak Praedicatuma egykor”7 – 

valószínűleg szegény kisnemesi családból. A grófi titkári állás, a presztízsét nagyban növelő 

házasság és széleskörű ismeretei,  folyamatos és kitartó  önművelése együtt  lendítik messze 

eredeti státuszlehetőségei fölé a társadalmi hierarchiában.  A magasra ívelő pálya folytonos 

feszültséget  is  jelent  Bártfay  számára,  bizonyos  területeken  képtelen  megfelelni  saját  és 

környezete  elvárásainak:  „örök  ígéret”  marad  először  a  szépirodalom,  majd  a 

történettudomány  művelői  számára.8 „Magát  műkedvelőnek  tekintette:  hogy  író  legyen 

hiányzott  belőle  az  önbizalom”;9 „később  egész  lélekkel  történelmi  kútfő-tanulmányokat 

űzvén, több jogtörténeti kérdésre tömegét gyűjtötte az adatoknak, melyeket, ha majd egykor 

nyugalomba  bocsáttatik,  feldolgozni  szándékozott”10 –  írja  róla  Toldy.  Arra,  hogy milyen 

pályát futhatott volna be Bártfay történészként, talán barátjának, Waltherr Lászlónak az írásai 

szolgálhatnak  mintául.  A szintén  ügyvédi  képzettségű Waltherr,  aki  előbb jószágigazgató, 

majd 28 éven át a Károlyiak levéltárosa, csakúgy mint Bártfay élénken részt vesz a reformkori 

közéletben, az Akadémia, a Kisfaludy Társaság, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

tagja. Mindemellett lelkes bibliofil, gyűjteménye egykor majd a British Múzeum hungarika 

anyagát  gazdagítja.11 Cikkeinek  tematikája  korántsem  tükröz  korszerű  értelemben  vett 

Petőfi Irodalmi Múzeum – Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1969. 5-8. – Bártfay hivatalos pályaképéhez ld. 
Magyar Tudományos Akadémia Almanachja. 1863. 290-291.
6 Az Országos Levéltár Bártfayval kapcsolatos anyaga:
1. Károlyi György levelei Bártfay Lászlóhoz 1829-41 és 1839-52 (7. f. Lad. 7. 1-2.); Bártfay levelei Károlyi 
Györgyhöz 1839-1855, és Mauks Josephine levelei ugyanahhoz 1851-53 (7. f. Lad. 7. 5.).
2. Vegyes levelek Károlyi Györgyhöz 1840-50-es évek, köztük Bártfayéi, ill. neki szóló levelek, szerződések, 
jogi iratok Bártfay rájegyzéseivel (7. f. Lad. 8.2.); 
3. Károlyi Györgyné levelei Bártfayhoz (7. f. Lad. 7.4.); Zichy Károly és János levelei Bártfayhoz Károlyiné 
különélése miatti elszámolásokról (7. f. Lad. .7. 6.).
4. Bártfay László naplója (7. f. Lad. 8. 3.), Bártfay naplóját kiegészítő iratok 1848-1849 (8. f. Lad. 8. 9-10.), 
Bártfay László feljegyzése a Károlyi György ellenfolytatott eljárásról, elszámolás a beszállásolásról 1848-1853 
(8. f. Lad. 8. 12.). 
Tágabban a Károlyi adósságaira, a vidéki igazgatási ügyvitelre, Károlyi György hivatali, egyesületi ügyeire, a 
csongrádi és békési főispánság ügyeire vonatkozó anyagokban bukkan fel Bártfay kézírása. Számos utalás 
található tevékenységére Károlyi György naplóiban, Károlyi Györgyné kiadási naplójában ill. a részben Bártfay 
által vezetett naplófőkönyvekben.
7 Jenei László: Bártfay… i. m. 5.
8 Hasonló  életút  „közhaszna”  mellett  érvel  Kazinczy  Gábor  Szemere  Pál  felett  mondott  emlékbeszédében. 
Budapesti Szemle 1864. 19. szám 158-178.
9 Toldy Ferenc:  Irodalmi társasköreink emlékezete Bessenyeitől  Kisfaludy Károly köréig. Budapesti  Szemle, 
1875. XV. sz. 11.
10 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 11.
11 Waltherr László irodalmi hagyatéka.  Országos Széchenyi  Könyvtár kézirattára, Quart. Hung. 1523. 1-38. 
kötet. A második kötet tartalmazza Waltherr László 1828-1850 között született cikkeinek kéziratait. ld. még Éble 
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történészi, tudósi hozzáállást. Számos tudományos és népszerűsítő folyóiratban publikál, de 

nem  válik  specialistává,  szakértővé,  pusztán  a  keze  ügyébe  kerülő  értékes  források 

közzétételét érzi feladatának. 

 Bártfayt az életmódját biztosító kenyérkereset kényszere és erős megfelelési vágya – e 

két tényező együtt – tartja az irodalom peremterületein egy életen át: vitacikket, akadémiai 

bírálatokat ír, bizottságokban, az irodalom informális köreiben fejti ki a nézeteit: „nem csak 

házi gazdánk, hanem valóságos elnöke volt szabad társaságunknak”.12 Az irodalmi életben 

elfoglalt  helye és írói teljesítménye miatti  konfliktus sokáig élő marad: „Restelte,  hogy az 

akadémiába őt puszta remény fejében beválasztottuk, kik azt hivénk, hogy ezzel kényszerítjük 

félre tenni bátortalanságát:  ez egyre nézve mindazonáltal  csalódtunk benne: az írónak úgy 

mond,  egész  ideje  urának  kell  lennie:  nekem  kötelességem  egész  lélekkel  uramat 

szolgálnom.”13 Ezt a felemás helyzetet világítja meg Gyulai Bártfay jellemének árnyoldalairól 

elejtett megjegyzése:  „Mívelt lelke és jó szíve vonzotta és lebilincselte barátait  s örömest 

megbocsátották  neki  egy  kissé  fontoskodó természetét.  Nem adott  nekik  irányt,  de  híven 

szolgálta őket s dicsőségöket a magáénak tekintette.”14

Soha nem gondolt komolyan magántisztviselői állása megváltoztatására, valószínűleg 

ezt  tekintette  élete  legszilárdabb  keretének.  Döntését  aláhúzza,  megerősíti,  hogy testvérei 

hasonló pályát választanak. Bátyja kamarai intéző az ungvári uradalomban – Bártfay szerint 

hiányos  képzettsége  miatt  –  meglehetősen  szerény  egzisztenciával,  ezért  folyamatos 

támogatásra szorul. Egyik öccse a hódmezővásárhelyi Károlyi-birtok alkalmazottja, aki majd 

–  Bártfay  rosszallása  ellenére  –  egy  rokon  özvegyasszonnyal  kötött  házassággal  próbál 

szabadulni terhesnek érzett gazdatiszti állásától. Másik öccsének életútja ismétli leginkább az 

övét: Bártfay József Szabadkán a bácsmegyei főispáni helytartó titkára 24 éven át. Fiatalon 

megjelentet néhány elbeszélést és drámát, várostörténeti tanulmányt ad ki.15

Mindőjük  közül  a  legsikeresebb  Bártfay  László  lesz,  s  ez  valószínűleg  nagy 

szorgalommal és elszántsággal folytatott tanulmányainak köszönhető. Elemi iskoláit Kassán 

végzi,  majd  ott  végzi  az  akadémiát  1813-17  között  az  elsősorban  praktikus  okokból 

jogászpályára készülő fiatalember, aki közben elkötelezetten látogatja a történelmi, magyar 

irodalmi  előadásokat  is.  A  naplóban  ritka  elérzékenyüléssel  emlékezik  meg  a  történész 

Gábor: A gróf Károlyi nemzetség levéltárának története. (Közread.) Sunkó Attila. Fons., 4. 1997. 2. 179-194.
12 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 11.
13 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 11.
14 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. II. kiad. Bp., 1879. 143.
15 Bártfay József (1812–1864) ügyvéd, báró Rudics József bácsmegyei főispán titkára. Művei: Zaránd és Tógul  
vagy az indulat és átok hatalma,  dráma, Pozsony,  1834.;  Szabadka története,  Társalkodó,  1843. 32–36. sz.; 
Anejka című drámáját 1837-ben bemutatták Szabadkán (Honművész 1837. 18. sz.).
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Weszerle Józsefről,16 aki elsőként keltette föl érdeklődését a bölcsészet iránt.

Ma reggel hallám Jozefinátol, hogy a' derék Weszerle József Hist[oria] Professor 

hirtelen meghalálozott. Tegnap még a' Dékán választásnál jelen volt. Déltájban  

guta  üté  meg; délután  4-5  óra  tájban  ismét,  's  7  órakor  elhunyt.  � Áldás  

emlékezetének!  � Nekem  igen  kedves  Tanitóm  vala  1812-813ba  Kassán  a'  

historiában,  's  igen  sokat  köszönök  neki.  Mindig  jóra  oktatott,  buzdított  

szeretettel. � 'S már akkor kitűntető hajlandósággal viseltetett hozzám � 's mióta 

Pesten lakom, mindenkor kedvelt. � Különös jó előadás módja volt az iskolában.  

Ő kedvelteté meg velem leginkább a' történeti tanulmányokat.”17 

Bártfay  egyetemi  évei  alatt  német  irodalmat  olvas  és  olaszul  tanul,  önerőből,  baráti 

segítséggel.  Később  pesti  jurátusként  Schwartner  Márton  előadásait  látogatja:  „pontos 

jegyzeteket állítván össze Schwartner Márton heraldikai előadásai után, eltökélt szándéka volt 

azokat megbővítve, magyar nyelven kiadni.”18 Az irodalom iránti korai elkötelezettségét jelzi, 

hogy az ő neve alatt  jelenik meg Pongrácz Jánosnak a kassai  akadémia  magyar  nyelv  és 

irodalom  tanárának  tanterve,  tételjegyzéke:  Állítások  a’  magyar  literaturának  elmélkedő  

részéből.19 Pongrátz Jánosnak, A’ Kassai Királyi Academiában a’ M. Nyelv, és Literatura,  

Kir.  Tanítójának  oktatásai  szerínt,  Köz  megfejtésre  kitett  Nemes  és  Tanúltt  BÁRTFAY  

LÁSZLÓ ÚR a’ Böltselkedésnek, és Magyar Literaturának másod Esztendőbéli Halgatója.

Az irodalmi életbe való belépés lehetőségét, ízlésének, terveinek határozottabb irányt 

adó  fordulatot  egy  magánéletében  bekövetkező  változás  hoz.  1815-től  egy  éven  át 

joggyakornok  Zemplénben,  nagybátyja  Gosztonyi  István  házában,  ahol  több  irányban  is 

elkötelező  benyomások  érik.  Így  vall  erről  Toldy  Ferenc  Handbuchja  számára  készített 

önéletrajzi vázlatában: „törvénytapasztalatra [mentem] Bátyámhoz. Ennek felesége, ’s nekem 

ángyom,  igen  áldott  lelkű,  ártatlan  s  tiszta  erkölcsű,  csinos  nevelésű  és  ízlésű,  szóval 

szeretetre ’S tiszteletre felette méltó asszony, úgy fogadott házánál,  mint saját testvérét,  ’s 

észrevévén  történetből,  hogy  én  nemcsak  Citatóriákat  ’s  Pörbeli  actákat  irogatok,  hanem 

16 Weszerle József (†1838) kassai, majd pozsonyi jogakadémiai tanár, a pesti egyetemen az érem és régiségtan, 
majd a történelem tanára.  Korai  halála miatt félbe marad a hazai éremtani eredményeket  összegző munkája. 
Hagyatékát,  amely a Nemzeti  Múzeum egyik  legnagyobb együttese,  1841-ben József  nádor 20 000 forintért 
vásárolja meg.
17 1838. júl. 30. – Megemlékezik egy másik kassai professzoráról is: Voltam a' tudom[ány]egyetem évünnepén:  
Wolfstein József (egykori tanítóm Kassán a' mathematikai tudományokban) tarta latín beszédet, � tűrhetőt, mint  
az illy tisztelkedéseken szokott történni. 1839. jún. 25.
18 Ágoston József: Bártfay László és neje. Budapesti Szemle, 1885. 44. sz. 162.
19 „Mellyeket Nagyságos és Fő Tisztelendő Zuhányi Xav. Ferentz Úrnak Bóldogságosa Szűz Mária Pankotai  
Apáturának. Ts. Kir. Apostoli Felsége Tanátsosának, a’ Kassai Királyi Tudománybéli Kerűlet’ Fő Direktorának  
helybenhagyásával a Kasai Királyi Académia Palotájában 1813. eszt. K. Aszszony Havában, Kassán, Nyomt 
Ellinger  istván  betűivel.”  –  A  négylapos,  8r  nyomtatvány  kolligátumként  található  az  Országos  Széchényi 
Könyvtárban.
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éjszakánként sok gyertyáját fogyasztgatom, ’s németül olvasgatok, – reám fordítá e részben is 

figyelmét,  ’s fenn szóval olvastatott  magának velem. – Szinte látom magam még most is, 

miként  vonakodtam,  pirultam,  ’s  ő  mint  bátorított  ’s  dícsért,  midőn  legelsőbben Wieland 

Musarionát  kezdém  tördelni.  –  Így  éltem  két  esztendeig  az  ő  mindennapi  társaságában, 

szívesség, jótevő lelkes ápolás ’s megkülönböztetés között első kiléptemmel a világba, – egy 

igen  kedves,  nékem  örökké  felejthetetlen  szakasza  életemnek,  melly  jövendőmre  a 

legnagyobb  befolyással  vala.  Úgy érzem,  ott  nyílt  meg  nékem a  legszelídebb  és  tisztább 

fényben a’ Való, a Szép, a’ Jó ’s lelki állapotomat,’s ennek fejléseit valamikor leírjam, ha 

hozzá erőm-szóm volna. Ott szállottak reám, (–bocsánat illy kifejezésekért!–) arany álmok, ’s 

ott érzettem ki első költéseimet.”20 A visszatekintő szöveg 1828-ban készült, ekkor Bártfay 

már majd tíz éve a Károlyiak titkára és két éve az a fenti szövegben emlegetett hölgy,  az 

1824-ban megözvegyült, vele közel egykorú nagynénje, Mauks Jozefina férje. Ez a kapcsolat 

az  előkelő  nevelésű,  igen művelt,  arisztokrata  és értelmiségi  körökkel  érintkező,  a kassai, 

eperjesi,  újhelyi  társaságban  magabiztosan  mozgó  asszony  és  az  energikus,  és  fogékony 

fiatalember  között  már  a  kezdetektől  több  szerelmi  viszonynál  és  az  „ifjúkor  arany 

ábrándjainál”.  Gosztonyi  Istvánék  könyvtára  és  Jozefina  segítségnyújtása  meghatározza 

Bártfay  szellemi  tájékozódásának  irányát:  „Verseken  kívül,  mellyek  nem  sokat  érnek, 

fordítottam  is,  jelesebben  Schiller  Fieskojából  több  jeleneteket,  de  abba  hagytam.  Irtam 

vigjátékot is, ’s egy Tragoedia’ gondolatját fogtam fel Vesselényi Ferencz Nádor idejéből, de 

ez csak feltételben maradott. Mathissen után egy-két verset szabadon forditám, vagy is inkább 

utánozám,  de ennek sincs  semmi  érdeme.  –  Wielandból  sokat  olvastam akkor,  igen  szép 

kiadásban lévén az meg a háznál (a’ Goeschené, úgy tetszik 179.-ki velinre, latin betükkel 8 

ban). Utána Klopstock Messiását, – Goethét, Faustnál kezdve, ’s különös esetből éppen Nagy 

Pénteken-Szombaton,  valamint  Tassot  Pünkösdkor,  ’s  igy  különösen  reám  lett  hatással. 

Wilhelm Meistert őszkor”.21  Az olvasmányoknál talán még fontosabb, hogy Jozefina kezdi el 

kiépíteni  számára  azokat  a  csatornákat,  amely  a  magyar  irodalom legfontosabb  figuráival 

kötik majd össze. Kazinczy írja Kis Jánosnak 1821 decemberében: „Minap eggy igen érdemes 

Asszonyságnak juték ismeretségébe, ki németesen neveltetett, és a’ ki az én írásaim által leve 

Magyarnyelvű magyarrá – Direktor Gosztonyiné. Ennek egy Bártfay nevű rokona van, s ez 

testi-lelki  jóbarátja  a  te  fiadnak.22 Beszéllé,  mit  köszönhet,  Bártfay  László  a  te  fiad 

társalkodásának, és ezt úgy festé, mint a szeretetre legméltóbb ifjút. Alig várom, hogy Pestre 

20 Jenei László: Bártfay… i. m.  6.
21 Jenei László: Bártfay… i. m.  6-7.
22 A Barátomnak című szonettjét eredetileg Kis Lajosnak, az író fiának emlékkönyvébe írta mellékletként, egy 
esti táj rajza mellé 1818-ban. (Jenei László: Bártfay… i. m. 7.)
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mehessek, s a két barátomat a szívemre szoríthassam.”23 A levél szövegéből kitűnik, Jozefina 

kiváló  kapcsolatépítő  képességekkel  rendelkezett.  Bártfay  a  baráti  viszony megerősítésére 

már 1822-ben, egy nagybátyjánál tett  utazása alkalmával tisztelgő látogatást  tesz az éppen 

nagybeteg Kazinczynál és neki ajánlja A tavaszban című szonettjét.24 

1817-től Pesten jurátus és – mint Kazinczy levele is utal rá – Kis Lajos és „egynehány 

lelkes-szives barátja társaságában édesen éldegél”,25 amikor 1819-ben bekövetkezik életének 

másik, meghatározó fordulata. A szorgalmas, kiváló jogi képzettségű – tanulmányait  1823-

ban  ügyvédi  vizsgával  záró  –  fiatalembernek  Waldstein  Emmánuel,  a  Károlyi-testvérek 

gyámja ajánl fel titkári állást, amit az a Toldynak írt életrajz szerint csak vonakodva fogad el: 

„Számos gond ’s mondhatom sok munka áradt reám, melly annyival inkább nyomott, mert a 

Gr. Károlyi jószágok helyheztetését (localitását) az előtt keveset ismertem.”26 Bártfay évekkel 

később  már  szerencsésnek  mondja  magát,  hogy  a  hajlamainak,  energiáinak  megfelelő,  a 

„megélhetés gondjai ellen fedező” állás birtokába jutott. Amikor 1827-ben, Károlyi György 

nagykorúsodásával  birtokainak  jogi  és  személyes  ügyeinek  intézője  lesz,  joggal  lehet 

elégedett  sorsával:  két  azonos  világnézetű,  erkölcsi  értékrendű  ember  élethossziglan  tartó 

együttműködése kezdődik meg. A kölcsönös bizalom légköre, majd az 1830-as évek elején 

kifejtett intenzív politikai tevékenység, a közös munka, amely Bártfayt Kölcsey és Wesselényi 

barátságához  juttatja,  a  palota  átépítése,  a  birtokok  irányításával  kapcsolatos  terveik  és 

gondjaik,  1848-49  időszakának  megpróbáltatásai  kivételesen  szorosra  fonják  a  kettőjüket 

összekötő szálakat.

Bártfay  megkérdőjelezhetetlen  hűsége,  lojalitása  Károlyival  szemben,  az  önerőből 

elért biztos és alkatának, életelveinek is megfelelő egzisztencia a 1820-as évek végétől egyre 

inkább komolytalanná teszi számára az olyan terveket, hogy életét kizárólag az irodalomnak 

vagy a történettudománynak szentelje.27 Toldynak írt levelében részletezően és talán inkább 

már nosztalgikusan idézi fel költői próbálkozásainak időszakát, első, nyomtatásban napvilágot 

látó versének keletkezését – (amelyet mindössze három további követ a rákövetkező évben): 

„1820nak végén,  ’s  821-nek  elején  Horvát  István  kedvelt  meg  […] –  Horvát  faggatta  ki 

belőlem, hogy van valami vers-forma firkám. Május elsőjén jókor reggel szabadba mentem-ki 

’s  sétálás  közben  csinálám  a  Sonettet  (Aurora  A  Tavaszban  jobbítsd  Tavaszkor)  »Lágy 

23 Kazinczy Ferenc levele Kis Jánosnak, 1821. december 5., Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. 
MTA, 1907. XVII. köt. 574. 
24 Auróra, 1822. 67. Eredeti ajánlása a Toldy Ferenchez írott levél szerint: „Horvát Istvánnak felserkenésére 
dalol Vándorfy”. (Jenei László: Bártfay… i. m.  8.)
25 Jenei László: Bártfay… i. m. 7.
26 Jenei László: Bártfay… i. m 7.
27 Az elveszett gyűjtemény jellegéről képet adnak Bártfaynak árvíz után gyűjtött kéziratos forrásai. ld. Bártfay 
László másolatai és jegyzetei. Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára, Quart. Hung. 1526.
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himzetekben olvad a mező«. Én ezt másnap leírám, de foglalatosságim miatt ki nem mehetvén 

Majus 3kán reggel 8 óra előtt Horvát István szállásán egy leány-cselédnek adám kezébe, levél 

gyanánt  lepecsételve  ’s  belől  az  első  lapon  e  szavakkal:  Horvát  Istvánnak  vidám 

felserkenésére dalol Vándorfy.  – A szerencse úgy hozta,  hogy az nap (Máj. 3kán) Horvát 

születését ünnepli: – a levelet a’ kis Árpád vitte édes atyjának, midőn ez még ágyban feküvék, 

de  –  később,  Horvát  az  utcán  véletlenül  Vándorfy-t!  kiált  utánam,  –  visszanéztem,  ’s 

alattomosságom  kitudódott!  NB.  Én  csak  akkor  tudtam  meg,  hogy  dalocskám név-napot 

köszöntött.”28

  Az életpályájával kapcsolatos dilemmák végső lezárását készíti elő az 1826-os év: 

Bártfayék  házasságkötése:  két,  az  ifjúkoron  már  jócskán  túljutott  ember  közel  11  éves 

vonzalmát29 teszi hivatalossá ez a lépés, amely egy mindkettőjük számára kétségtelenül vonzó 

és kielégítő életforma – igényesen berendezett otthon, élénk társasélet  – lehetőségét kínálja. 

Mindkettőjük komoly ambíciója, hogy művelt, érdekes és hasonló gondolkozású embereket 

gyűjtsenek  maguk  köré,  hogy  mintegy  felkínálják  házukat  a  magyar  irodalomnak. 

Elkötelezettségük  első  jele,  ahogy  házasságkötésük  után  Pestre  jövet  első  útjuk 

Kazinczyékhoz vezet. Majd a korábban is barátként fogadott Kisfaludy Károly után Kazinczy 

pesti ismerősei, Horvát István, Szemere Pál lesznek első, tartós vendégeik, s már a következő 

évben  sorban  kapcsolódik  hozzájuk  Kölcsey,  Toldy,   majd  Vörösmarty,  Stettner,  Bajza, 

Vitkovics. 

Bártfay 1826-ig Vándorffy néven, illetve „B.” monogrammal publikál. Négy szonettje 

jelenik meg az Aurórában.30 Egyszerű,  szelíd életörömöt hirdető versek, amelyekből kettőt 

Szemerén keresztül Kazinczy kezébe is eljuttat.31 Az irodalomtörténet egyetlen művét tartja 

számon, amelyet már saját neve alatt közöl, a Királyi fény és kegyelmesség című novelláját,32 

amelyet  Szinnyei  József  Kisfaludy  Károly  Tihamérjával  együtt  Jósika  prózájának  egyik 

előfutáraként  tárgyal.33 A  Mátyás  korában  játszódó,  a  Walter  Scott-i  elbeszélés  hatását 

magánviselő  történet  tetszett  Kazinczynak.  Megcsodálta  benne  „a  tárgy  szerencsés 

választását, a bölcs alkotást, a karakterek hív fenntartását, a dolgok végigvitelét, az igen nagy 

gondú,  tudós  nyelvet.”34 Guzmicsnak  és  Bárány Ágostonnak még  általánosságban  dicséri: 

28 Jenei László: Bártfay… i. m 8.
29 Toldynak írott levele szerint 1819-ben „ángyom, Josefine nevenapjára egy fejér és egy piros rózsa mellé írtam 
a’ Sonettet.” – a Barátnémnak című versét. Jenei László: Bártfay… i. m.  7.
30 A tavaszban. 1822. 67.; Barátomnak. 1823. 94.; Barátnémnak 1823. 152.; Emlékül 1823. 266.
31 Az Emlékezet és emlékeztetés [Emlékül] ill. a Barátomhoz [Barátomnak] címűt. Szemere Pál levele Kazinczy 
Ferencnek, 1822. jan. 28., Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. MTA, 1908. XVIII. 24. 
32 Auróra, 1826. 227-287.
33 Szinnyei József: Novella és regényirodalmunk története a szabadságharcig. Bp., 1925. II.  k. 303. Horváth 
János: Kisfaludy Károly és íróbarátai. Művelt Nép, Bp., 1955. 125.
34 Könyvbecslés. FelsőMagyarországi Minerva, 1826. 696.
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„Bártfay  is  ugyan  jót  ada,  s  mely  tudós nyelven!”35 Kis  Jánosnak  írt  levelében  már 

konkrétabban fogalmaz: „Bártfaynak (noha helyenként dagályos nyelvű) szép novellájáról” 

beszél.36 Toldy már olvasása előtt rajong az írásért: „Az idei Auróra remekjei közé tartozik 

Bártfaynak,  nevével  alájegyzett  prózája  is:  Királyi  fény  és  kegyelmesség.  Kis[faludy]  s 

Helmeczy oda vannak tőle, én még nem olvashattam. De Bártfay elméjétől és tollától minden 

szépet lehet várni. Ő egykor classikusaink közt szép helyet  fog elfoglalni.”37 A lelkesedés 

részben talán az új, korszerűnek számító műfajnak szól, értetlenkedve írja Bajzának, hogy 

Kulcsár, az Auróráról írott ismertetőjében miért nem említi „Bártfay remekét”.38  

A novellán  látszik,  hogy szerzőjét  elsősorban a  kor  megjelenítése  izgatja:  képes-e 

olyan  leírásokat  produkálni,  amelyek  történetileg  hitelesen,  ugyanakkor  szemléletesen, 

képszerűen jelenítik meg a jellemző helyszíneket, tárgyakat, viseleteket.39 „Felségesb látvány 

vala  ennél,  mint  állott  a’  deli  termetű  Mátyás,  emeltebb  helyéről  kitünőleg,  virító  férfi-

korának erejében: szőke haja vállaira folyva sugárzott le koronázott fejéről ’s feketés szemei 

élesztő sugárit lövellve azon lángnak, melly nagy lelkéből gyuladoza ki ’s arczát kedveltető 

pirosra  hevítgeté;  karcsú  derekán  drága  kövekkel  kirakott  öv  csilloga,  ’s  öltözetének  ’s 

díszesen lehabzó palástjának színe alig-alig vala kivehető aranyhímzeteiből. Elvonhatatlanul 

mulatott rajta minden szem.”40 A novellában egy meglehetősen halvány, érdektelen történet és 

figurák köré szerveződik a „népszerű történelemként” megformált elbeszélés, ahol az igazi 

főszereplő  a magyarság  hajdani  nagysága,  az  igazi  cél  talán az ismeretszerzés  iránti  vágy 

felkeltése  a  múlt  megelevenítésén  keresztül.  Ezért  kap  –  aránytalanul  nagy  –  helyet  a 

cselekményben Mátyás  esküvője,  Beatrix  koronázása vagy a királyi  palota  leírása.  A laza 

szerkezetű,  a  konfliktust  és  határozottabb  körvonalú  jellemeket  alig  felmutató  novella 

„történetírói  szárazsággal”41 adja  elő  az  eseményeket,  amit  burjánzó,  ide-oda  kanyargó 

leírások akasztanak meg:  „’S mint  midőn az éltető  nap árasztja enyhe sugárait  a’  serkenő 

tavasz’ alkotmányira, – megnyílik minden virulmány ’s kebele édest – illatozik fel a’ fény’ ’s 

világosság’ tenyészetének, ’s a’ völgy, a bércz ’s az egész természet zeng nagy ünnepének 

35 Kazinczy Ferenc levele Guzmics Izidornak, 1826. febr. 12.; és Bárány Ágostonnak, 1826. febr. 14.; KazLev 
XIX. 529. és 531.
36 Kazinczy Ferenc levele Kis Jánosnak, 1826. okt. 27., Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. MTA, 
1910. XX. köt. 138.
37 Toldy Ferenc levele Bajza Józsefnek, 1825. aug. 19., Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József – Toldy Ferenc  
levelezése. A magyar irodalomtörténet forrásai. Akadémiai, Bp., 1969. 248.
38 Toldy Ferenc levele Bajza Józsefnek, 1825. okt. 2., Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József… i. m.  256.
39 A kettős irodalmi-történettudományi kötődés magyar hagyományáról ld. Dávidházi Péter monográfiájának 
fejezetét: „Édes eleink” útja „dicső honnyunk” „boldog földjére”: A nemzetképviselet költői nyelve Virág és 
Horváth történetírásában.  kül.  440-441. In  uő:  Egy nemzeti  tudomány születése.  Toldy Ferenc  és  a magyar  
irodalomtörténet. Universitas, Bp., 2004. 439-453.
40 Bártfay László: Királyi… i. m. 251.
41 Kalmár Ödön: Bártfay László, Bp., 1942. 50.
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áldozatjain: – ugyan a’képpen ébreszté fel a’ dicső királyi Szűznek malasztos megjelenése a’ 

temérdek  népet;  –  sebesen  terjedő  mozgások  és  tompa  zúgás  ragadá  meg  az  öszveséget, 

mellly csak hamar végtelen É l j e n ! É l j e n ! kiáltozásokkal nyita utat gerjedelmeinek, ’s 

ezekkel közbevegyűlt a’ sípok és trombiták’ hangörvénye ’s kivülről a’ fegyverek ropogása és 

álgyú-durrogás  csattana  öszve.”42 Bártfay  novellájának  stíluseszménye  a  verses  hősepika 

lehetett: Kisfaludy Károly, Vörösmarty; az emelkedettség, a gyakran versritmusban gördülő 

mondatok ezt erősítik.43 Rendkívül erőteljes a különbség Bártfay leveleinek laza, könnyed, az 

élőbeszédhez közelítő természetes nyelve és a novella „tudós prózája” között, ahol a szerző 

láthatólag küzd a nyelvi megformálással. „Boldog vagy, hogy író nem levél! Pedig a literatura 

boldogtalan,  hogy  általad  még  eddig  nem  gazdagodott.”44 –  írja  neki  Kölcsey  s  első 

megállapításával biztosan egyetérthetünk.

Valószínű, hogy a környezete által biztos ízlésűnek tartott szerző maga is érzékelte 

kísérletei  gyengeségét,  s  a  múló  évekkel  egyre  inkább  „magát  csak  műkedvelőnek 

tekintette”,45 de mindenesetre teljesen nem adta fel irodalmi ambícióit. Ennek egyik jele, hogy 

a  külföldön  utazgató  Toldyhoz  jambusokban  írott  verses  episztolát  intéz,46 amire  az 

Vörösmartyn  keresztül  enyhe  iróniával  hárítja  el  a  megfelelő,  „irodalmi”  választ.  Viszont 

lelkesen  tesz  hitet  a  Bártfay-ház  hangulata  és  Bártfayné  utánozhatatlan  fánkjai  mellett: 

„Bártfaynak  nem [írtam],  mert  ámbár nem tartozom az Ihlettek közzé,  még sem akartam 

rosszabb lenni nálánál, ’s készűltem versben válaszolni én is, csak hogy időm’ szűke miatt 

mindég készűltem, készűlök ’s tudja isten mikor jutok hozzá: addig is mondjon minden szépet 

neki ’s a’ mi tisztelt barátnénknak, az ő hitvesének ’s ennek mondja-meg, hogy itt olly jó 

fánkot nem sütnek mint ő. Megengedem Helmeczynek, hogy távollétemben az én portiómat ő 

eméssze-meg.  Istenem!  Ha  köztetek  lehetnék,  édes,  édes  barátim!  Melly  szép  estvéket 

töltöttünk együtt! Én, a’ merre jártam, mindenütt jól, sok helyen pedig felette jól fogadtattam, 

de nem volt pillanat, mellyben hozzátok vissza ne kívánkoztam volna!”47 Toldy leveleiben 

reálisan méri fel, hogy Bártfaytól komoly, elmélyült munkát kívánó művet már aligha várhat: 

„Stettner, mint eddig semmit sem csinált, úgy ezután sem fog semmit sem csinálni; Bártfay, 

42 Auróra, 1826. 252-253.
43 A hozzá közelálló Vörösmarty ebben az időszakban már képes iróniával, öniróniával tekinteni a hősepika 
általa (is) kialakított eszményére. Ld. Dávidházi Péter: Egy nemzeti…i. m. 362-363. 
44 Kölcsey Ferenc levele Bártfay Lászlóhoz, Szauder Józsefné – Szauder József (s. a. r.): Kölcsey Ferenc Összes  
Művei III. Levelezés. Szépirodalmi, Bp., 1960. 626. 
45 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 11.
46 „Minek Bártfaynak az a versben írás? Irj neki prózában.” Bajza József levele Toldy Ferencnek, 1829. dec. 10. 
Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József… i. m. 481.
47 Toldy Ferenc levele Vörösmarty Mihálynak, 1829. nov. 12., Brisits Frigyes  (s. a. r.):  Vörösmarty Mihály 
Összes Művei. Levelezése I- II., Akadémiai, Bp., 1965. 244-245.
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Helmeczy hasonlóképp.48 […] Stettner vagy inkább Bártfay is csinálhatna valamit,  mondd 

neki,  hogy könnyű  munka,  s  nem kívánja,  hogy az ember  magát  összeszedje.”49  Bártfay 

generációja számára még nem is húzódott  merev határvonal  az írást  hivatásuknak tekintő, 

abból élő értelmiségiek és a laikus, kedvtelésből írogató „amatőrök” között. „A tanulmány reá 

nézve csak önmívelés és pihenés volt”50 – írja róla Toldy. Kisebb dolgozatait a Tudományos 

Gyűjteményben  teszi  közzé,  lefordítja  Tacitus  Agricoláját,  írt  vígjátékot,  útirajzokat,  egy 

hosszabb beszámolót a pesti árvízről; jogi és történelmi munkákon dolgozott.51 Mindezek a 

művek  azonban  csak  a  kortársak  emlékezetében  maradtak  fenn,  mivel  Bártfay  iratai 

elpusztultak az 1838-as árvízben. 

Bártfay  az  1830-as  években,  Kisfaludy  Károly  halála  után  már  egyértelműen  az 

irodalmi  élet  intézményeinek  működtetését,  a  színházi  élet,  a  sajtóviták  figyelemmel 

követését tekinti tényleges feladatának, szervezői, közvetítői szerepeket vállal. 1831-ben az 

Akadémia  történeti  osztályának  levelező  tagjává  választják.  Igazán  fontos,  és  szigorú 

következetességgel  ellátott  tisztsége az 1832-től ellátott  pénzügyi  ellenőri  funkció: minden 

vasárnap délelőtt pénztári órát tart a kifizetések teljesítésére. 1831-ben, mint Kisfaludy Károly 

közeli  barátja  természetesen  aktív  tagja  lesz  az  író  „emlékére  és  munkáira  ügyelő” 

társaságnak, majd amikor 1836-tól „jutalmazó társasággá” alakulnak, vállalja az időigényes, 

terhes  kötelezettséggel  járó  bírálói  tevékenységet,  sőt  1842-től  pénzügyi  ellenőrként  is 

dolgozik.

Károlyi  György  az  országgyűlést  előkészítő  megyei  operátumok  készülését  kíséri 

figyelemmel, bár aktívan nem kapcsolódik bele vitákba. Valószínűleg ennek az érdeklődésnek 
48 Bajza József levele Toldy Ferencnek, 1829. nov. 15., Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József… i. m. 477.
49 Toldy Ferenc levele Bajza Józsefnek, 1830. máj. 29., Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József… i. m. 501.
50 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 11.
51 Bártfay naplójába számos regény- és novellatémát feljegyez.

Mert a' tihanyi sziget' keletéjszaki részén, a' Balatonra söppedő hegy oldalában két kisebb 's két  
nagyobb barlang találkozik, 's ez utóbbi mind kettőt valaha remeték lakták. Az Apátságtól mintegy  
félórányira esnek távol. Az út most szőlők alatt viszen oda; 's hol ezek végződnek a' hegyoldal  
meredekebb, 's csak keskeny ösvény vezet odáig a' szikla oldalban. Balról magas [törölve:szikla]  
szirtfalak: jobbról mélység egész le a' Balatonig, de a' melly nem épen szédítő (mint nekem előre  
mondák Füreden), nem veszedelmes, 's törpe bokrokkal és tüskével benőtt, úgy, hogy a' lecsuszás'  
esetében  is  könnyen  föltarthatná magát  az  ember.  � A'  két  barlang csak ugyan jeleit  hordja  
annak,  hogy  lakásul  szolgáltanak:  mert  rakott  kőfallal  van  mind  az  egyik  mind  a'  másik  
elválasztva,  's  két-két  rejteket  vagy  szobát  képez  mindenik; az  egyikben  tüzhely'  nyomait  is  
láthatni, sziklában vésett ablakot, ülő helyet 's a' t. � Ezeket látván gondolat villant föl bennem e'  
localitást  regénynek  használni  meg.  � Ha valahol,  itt  bizonyára  alkalom lehet  arra:  Tihany,  
régente sziget, a' Balaton' vizeitöl körűlharsogva; a' magány 's elvonultság, hajdan erdőség, mire 
a' bokrok mutatnak; fen, a' bércz' tetején Apátság, � itt a' sziklaoldalban természettől alkotott 's  
kézzel is készített remeteségek, mind meg annyi hely a' kesergő, vagy világot únt szív elvonulására,  
vak és nem vak buzgóságú ajtatosság gyakorlására; 's ehhez gondolva a' régibb kori életmódot,  
szokást, történetet 's a' t. „ – 1838. júl 24.; „Éjjelem álmatlan. Sokat gondolkodtam, tünődtem. � 
Forgattam elmémben egy regény'  tervét  is. (Iván Herczeg) melly Mátyás k[király]  halála után  
történnék. 's a' t.
1838. jan. 25.
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köszönhető Bártfay  In re literaria et  educationali címmel  ír  véleménye  Csongrád követei 

számára az országos bizottság munkájáról  1832-ben,  amely követutasításul  is szolgált.  Az 

1830-as évek közepére, végére az egykori külső Üllői úti ház baráti társaságának világa már 

átalakul, megváltozott céljaikról így tudósítja Szemere Kölcseyt: „Kazinczy triászát Kisfaludy 

Károly triásza (Bajza, Schedel, Vörösmarty) váltotta föl; s ebben a mi Laczink úgy áll, mint 

valaha  te  állottál  a  mienkben”.  Más  az  ízlés:  Jósikát,  Tóth  Lőrincet  dicsérik  Eötvössel 

szemben.  „Egyébiránt  mind  Laczi,  mind  én  nem  gyönge  viszonyban  állunk  velök.  Ő  a 

költészetet törvénytudománnyal cserélte föl; én az iróból olvasóvá váltam, – s e körülmények 

üdvösséges  változtatásokat  hoznak  elő.  Ide  járul,  hogy  Laczi  hivatalában  pontos  és 

szorgalmas  azon  fölül,  hogy  gyors  és  ügyes;  s  azon  fölül,  hogy  az  »Athenaeum  és 

Figyelmező«  számára,52 minden  fölszólíttatáskor  dolgozni  kész.  […]  Egyik  legfőbb 

nyereségem  az,  hogy  a  derék,  a  tiszta  lelkű  Bártfay  házánál  teljes  bátorságban  és 

bizodalommal jelenhetek meg.”53 Egy 1841-es – álnéven folytatott – sajtóvitában, súlyosan 

kétségbe vonják ítélőképességét, nyelvi készségeit. Záró fejtegetéseiben a tudomány szerény 

és szorgos, a műveltséget a maga hatókörén belül terjesztő szürke munkásairól beszél: „Nem 

juta mindenikünknek annyi szerencse és tehetség, hogy szellemi határunk országos dolgokra 

kiterjedjen, vagy nagyszerű fölfedezésekben nyilatkozzék54 de, miként legujabban Scribe is a’ 

színpadon jelenleg divatozó »Egy pohár víz« czimű vígjátékában élethűn előnkbe ábrázolá, 

sokszor  maga  a’  még  oly  parányi  ok  is  megszüli  a’  maga  következményét.  A’  mit  még 

mondanom kell, csak ez: legyünk igazságosak, ’s mennyire rajtunk áll méltányosak nem csak 

magunk  de  mások  iránt  is.  Mit  ér  az  ész,  mit  használ  minden  műveltség,  ha  általok  

magunkban és másokban jobbulást, tökéletesbülést nem eszközlünk?”55

Az egykor összetartó Alsaták társasága az 1838-as árvíz után költözködni kényszerülő 

Bártfay  új  otthonában  már  alig-alig  van  jelen,  Kisfaludy,  Kazinczy,  Kölcsey  halálával 

meglazul  a hajdani  kapcsolatrendszer,  a  családot,  önálló  otthont  alapító,  korosodó barátok 

nem  járnak  már  esténként  hozzájuk.  Az  1840-es  évek  közepétől  az  irodalmi 

generációváltással, az új típusú sajtó, a politizáló irodalom megjelenésével Bártfayék hajdani 

befolyása, népszerűsége biztosan a múlté már, Petőfiék irodalmi majd politikai radikalizmusát 

teljes értetlenséggel  és ellenérzéssel  figyeli.  1848. március  18-án bátyjának írott  levelének 

52 Bártfay az Athénaeumba Labancz Lipót álnéven ír vitacikkeket (1841. 61-73), aminek sorsát, a nyomában 
támadó összeütközést Bajzáékkal részletesen követi a naplóban (1841. máj. 23.; máj. 26., jún. 2-8., 16., 20., 21., 
25., júl. 4., 7., 9., 12.)
53 Szemere Pál levele Kölcseynek, 1838. január 7-9.; Szvorényi József (kiad.): Szemere… i. m. 286.
54 [törölve: mélyebb tudományok’ fejtegetésében buvárkodjék]
55 Bártfay László másolatai és jegyzetei. Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára, Quart. Hung. 1526. I. kötet 
Bártfay László cikke Bajza József „Athenaeumja” számára. 257. fólió
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egyik értékes melléklete a  Dicsőséges nagyurak… kéziratos másolata.56 „Vajjon ki biztosít 

máról  holnapra,  hogy  valami  irtózatba  nem  sodortatunk-e?  Eddig  ugyan  személy  s 

vagyonbiztosságunk  nem támadtatott  meg:  azonban  a  néptömeg  ollyan  mint  a  hó-lavina; 

nyomrul-nyomra szaporodik, s magával sodor a mélységbe. Hogy a rosz akarat nem hiányzik, 

láthatod  a  tulsó  lapra  írt  gyönyörűséges  felhívásból  is.  Oh  valóban  betegek  és  gonoszak 

vagyunk.  De hol  vannak  hát  az  Üdvözítők?  Ha felháborították  a  sárkányt,  álljanak  elő  s 

állítsák vissza a rendet, melly minden felé szakadozik.”57

 Károlyihoz  írott  1848-as  levelei  egy  egyre  passzívabbá  és  sodródóbbá  váló  pesti 

polgár  hangulatának  értékes  dokumentumai,  amely  nem  tud  mit  kezdeni  a  forradalmi 

változásokkal:  „Csak  a  hirlapok  izgatnak  s  mindenféle  hireket  és  okoskodásokat 

terjesztgetnek, főkép a „Martius 15” napilap, melly mint látszik azt tüzte ki feladatául, hogy a 

Miniszteriumot bosszantsa folytonos megtámadásaival, minden érdeket sértsen, személyeket 

piszkoljon, s nyiltan hirdeti már, hogy szándéka revolutio. A kormány pedig ennek ellenében 

hallgat,  mind  a  mellett,  hogy alkotmányunk  monarchiai,  és  igy ezen  állapotunkat  kellene 

consolidálnunk, s további zökkenések vagy épen gyászos dulakodások nélkül  iparkodnánk 

átalakulni:  mert  bizony  máris  nyaktörtő  ugrást  idéztek-elő  Martiusi  haza  boldogítóink, 

mellyből, a mennyire csak birunk, rendre és erőre kellene felkászolódnunk, mi különben is 

évek munkájába kerül, ha isten segít.”58 A Lederer tábornok elleni tüntetést pedig értelmetlen 

provokációnak  írja  le,  mivel  „a  macska-zenészek  tanuló-ifjak,  henyélő  ügyvédek  s  holmi 

járda-tapodók s.  a.  t.  mondatnak lenni”:  „Képzelhető,  hogy ha neki  nem estek volna is  a 

fegyveres katonaságnak, ez eléggé fel vala bosszantva, részint mivel hetek óta ugy szolván 

hadi-lábon  kell  készen  lenniök  éjjel-nappal,  részint  a  parancsnok  illy  alávaló 

meggyaláztatásáért; s ha a katonának becsülete támadtatik meg, s illy utczai insultusok által, 

mindene meg van támadva. – Mind a mellett, ugy beszélik hogy a bekeritett nép számára, 

kivált  az  olaszok rést  nyitottak,  mellyen  eltávozhassanak:  de még is  nem csak elég ütleg 

osztatot, hanem a szuronyok is derekasan dolgoztak, s állítólag 3 ember (a nép közül) agyon 

szuratott, vagy 12-15 pedig kisebb sebet kapott.”59

Károlyi  1848-ben  fontos  feladatokat  vállal,  a  március  15-i  feliratot  Bécsbe  vivő 

56 A viszontválaszában Bártfayhoz hasonló tisztséget betöltő, ellenzéki gondolkodású bátyja így aggódik: „a 
volt oppositio szepeg, mert hiszem torkára fog forrni a rögtönzés, s ugy látom hogy: az akasztanivaló Petőfi 
Sándor az uj divatu nyakravalót számunkra készíté!” Bártfay József levele Bártfay Lászlóhoz, 1848. március 21. 
Oltványi  Ambrus – Kiss József (s. a. r.  és szerk)::  Petőfi-adattár. II.  kötet. Petőfi a kortársak leveleiben és  
naplóiban. Akadémiai, Bp., 1987.  71.
57 Bártfay László levele Bártfay Józsefhez, 1848. márc. 18.; Oltványi Ambrus – Kiss József (s. a. r. és szerk):: 
Petőfi-adattár… i. m. 67-68.
58  Bártfay László levele Károlyi Györgyhöz 1848 máj. 8., OL
59 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1848. máj. 11., OL
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küldöttség egyik tagja, szatmári főispán és őrnagy a nemzetőrségben, az őszi fordulat után 

azonban  birtokaira  vonul  vissza.  1849  júniusában  részt  vesz  a  Pestre  bevonuló  Kossuth 

díszkíséretében,60 így később nem kerülheti  el  a  letartóztatást,  a  bírósági  eljárást,  börtönt, 

majd a magas összegű pénzbüntetést. 1849-ben Bártfayra hárul a feladat, hogy felkészítse és 

átadja  Haynaunak  a  főhadiszállásnak  kiszemelt  Károlyi-palotát  és  teljesítse  a  beszállásolt 

katonák igényeit. Minderről 1849-51-es naplója, Károlyihoz írott levelei tudósítanak. Bártfay 

halálig,  1858-ig  megmarad  „méltóságos  gróf”-ja,  „különösen  tisztelt  kegyelmes  ur”-a 

szolgálatában.

2. „Talán képzete sem lehet arról, a' mi keblemben él és forr” –

Bártfay életnézetei a naplóban
„A szép tehetségű, nagy készületű s buzgó férfiút némely külső okok, mindenek fölött 

egy mindinkább gyérülő  tulajdon:  az önbizalmatlanságig túlzott  szerénység,  távol  tarták a 

tettleges  résztvevéstől,  de  szívélyes,  baráti  készségben  kifáradhatatlan,  minden  súrlódást 

kerülő s távolító személyisége,  bizonyos összetartó engesztelő elemként,  a netalán élesedő 

viszonyok között is közös méltánylat tárgya volt. Azon egyéniségek egyike, mik, szögletek és 

ellenzetek, lobogás és hullámzás nélkül, zajtalan hűséggel haladnak szerény ösvényükön, mit 

sem a diadal nem keres fel, sem annak szülője a szenvedély.”61 Kazinczy Gábor emlékbeszéde 

a kortársak véleményét összegzi.

Az  előző  fejezetekben  különböző  források  –  visszaemlékezések,  levelek, 

önvallomások  –  és  azok  interpretációinak  felsorolásával,  csoportosításával  igyekeztem 

felvázolni  azokat  a  cselekedetekben,  szóbeli  és  írásbeli  megnyilvánulásokban  tükröződő 

jellemvonásokat,  amelyeket  Bártfaynak tulajdonítottak.  A levelekben és naplóban rögzített 

életelveiből,  tetteiből  és  döntései  indoklásából  a  sztoicizmus  értékrendjének  keretei62 

olvashatók  ki,  ezt  tekintette  normának,  mint  sokan mások  is  a  korban.63 Tanulmányai  és 

60 A Debrecenből június 4-én Pestre érkező Kossuth diadalmenetéhez díszhintót és lovakat  Károlyi  György 
adja, maga mint nemzetőrtiszt rész vesz a díszmenetben. Bártfay levelezésében leírja, hogyan próbálta később 
védőiratában mentegeti a helyzetet: elrekvirálták a kocsit és a lószerszámot, főbelőtték volna Károlyit, ha nem 
vesz részt az ünneplésben stb. ld. még Baják László: Kossuth diadalmenete Pesten. Honismeret, 1993/2. 45-48.
61 Fábri Anna:  Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten. 1779-1848. Magvető, Bp., 
1987. 526-527.
62 A sztoicizmus XIX. századi magyar hagyományáról ld. Takáts József: Gyulai, emlékbeszéd, kanonizáció. In 
Takáts  József  (szerk.):  A  magyar  irodalmi  kánon  a  XIX.  században. Kijárat,  Bp.,  2000.  kk.  171-172.  és 
Dávidházi Péter fejezete Korjellemző igény 1849 után: a tacitusi eszmény sztoikus olvasatának kelendősége. In 
uő:  Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Universitas, Bp., 2004. kk. 
611-618.   A „sztoikus világnézet fokozódó igénylését” és az önfegyelem-eszmény elterjedését egyértelműen a 
szabadságharc utáni időszak jellemzőjének tartja. uo. 540. és 606.
63 „A kortársak tudatában a látható, a megnyilatkozó szociabilitás elfojtása,  az önmegtartóztató fegyelem, a 
csendben maradás szokássá válása egytől egyig felmagasztosult polgári erénnyé és osztálytulajdonsággá.” Gyáni 
Gábor: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten 1870-1940. Új mandátum, Bp., 1998. 25.
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érdeklődése alátámasztják ezt a választást: az önuralom, az élet nehézségeinek panasz nélkül 

való elviselése, a hűség, az áldozatkészség, a puritán életvitel, a józan mértékletesség azok a 

fő értékek, amelyek köré erkölcsi rendje, ítéletei szerveződnek.  Horatius, Tacitus64 kedvenc, 

fejből idézett szerzői, de a Korán és Konfuciusz filozófiáját is élvezettel olvassa.65  A róla 

írottak talán egyetlen ponton térnek el  a sztoikus erkölcs komoly és kissé komor,  szigorú 

ismérveitől,  amikor  kompromisszumkészségét,  figyelmességét,  lényének  kellemességre, 

kiegyensúlyozottságra, derűre törekvő vonásait emelik ki.66 Egyetlen, a Magyar Tudományos 

Akadémia  Tudósklubjában őrzött  portréja  –  egy kisméretű,  bőrtokos,  igényes  kidolgozású 

Barabás-akvarell – megerősíti ezt a képet: ápolt, választékos külsejű, tekintélyes, ugyanakkor 

eleven tekintetű, fiatalos férfit ábrázol. 

A  napló  szövegével  összevetve  különösen  érdekes  az  idézet  utolsó  szava,  a 

„szenvedély”. Ezt és szinonimáit akkor használja Bártfay, amikor értékeket rangsorol, amikor 

másokról  vagy  magáról  mond  véleményt,  vagy  amikor  általában  elmélkedik  az  emberi 

cselekedetek okairól és indítékairól. Érdemes lehet tehát körbejárni, valójában mit jelentenek, 

mit  takarnak a szövegben az erkölcsi  ítéletekkel  összefüggésbe hozható fogalmak,  milyen 

környezetben  fordulnak  elő.  A  szóhasználat  vizsgálata  a  naplóíró  mentalitásának 

megközelítéséhez  termékenyebb  eszköz  lehet,  mint  egy,  a  belső  világáról  szóló 

naplóbejegyzések  alapján  összeállított  jellemrajz.  A  nyelvi  megformálásból,  a  gyakran 

ismétlődő,  fontos,  értékhordozó  szavakból  az  általános  beállítódásra  is  megbízhatóbban 

következtethetünk.

A  szenvedelem  –  szenvedély  kifejezések  Bártfaynak  azokban  a  megjegyzéseiben 

fordulnak elő, ahol általában a tettek mozgatórugóit keresi, az embert irányító, uraló erőkre 

utal.67 Foglalkoztatják  az  emberi  természetben  rejlő  rossz  elszabadulásának  pillanatai,  a 

túlzás,  a  féktelenség,  amely  nem  csupán  az  egyéni  élet  harmóniáját  veszélyezteti,  de  a 

közösségét  is,  legyen  szó  baráti  vagy  politikai  csoportról.  Nevelt  fia  tűrőképességét 

rendszeresen  és  tudatosan  próbálja  növelni,  ahogy  a  szenvedélyességet,  ezt  a  számára 

legkevésbé  kívánatos  vonást  felfedezi  benne.  A  változás  elérésére  Bártfay  a  sakkot  mint 

imitált küzdelmet látja a legalkalmasabbnak.

64 Bártfay  jegyzetei  között  található  Tacitus  életrajzának  magyar  fordítása:  „Agricola  életrajza.  Igy  forditá 
szórul szóra Baricz. Lemásolám Pesten, Jun. 25d. 1844, a forditó kéziratából Bártfay László.”, Bártfay László 
másolatai és jegyzetei. Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára, Quart. Hung. 1526. II. kötet
65 (kiad. és bev.) Kovács Katalin: Nagy Károly levelei Bártfay Lászlóhoz. (1831-1838) Aetas, 1997/4. 70.
66 „A maga csendes, kiegyenlítő lényével otthont teremt az irodalom számára”. Fábri Anna: Az irodalom…i. m.  
Fábri Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten. 1779-1848. Magvető, Bp., 1987. 
527.
67 A kor szenvedély fogalmáról,  az általánosan ismert  antik szöveghelyekről,  az „önfegyelemmel  leküzdött 
indulat” toposzáról ld. Dávidházi Péter: „Sine ira et studio”. Toldy és a tacitusi eszmény meghonosítása. kül. 
569.; 586. és 590.; 612. In uő: Egy nemzeti… i. m. 569-618.
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„Ő indulatosan látszik játszani 's a'  vesztés boszantja.  � Emlékezem, bizonyos 

minister felől hallám, hogy ha valaki 's főkép fiatal ember hivatalt kért, magához  

rendelé  és schachozott  vele.  � 'S valóban nem rosz tapintás  akár a'  tehetség,  

lélek-ébrenség'  � akár a' temperamentum' kitudására.  � Még most nem szólok  

Mukinak semmit; játszom vele még néhányszor: de ha hevességét veendem észre,  

figyelmeztetni  fogom,  a'  mérsékletre.  � Indulat'  szertelensége  's  tudatlanság 

legbővebb 's talán egyedüli forrásai minden rosznak”.68 

Bártfay  szövegében  a  test  az  ember  óvandó,  értékes,  de  feltétlenül  a  tudat  irányításának 

alárendelt  része,  nem  önállósodhat,  szenvedélyeit,  hirtelen  késztetéseit  el  kell  fojtani, 

mederben kell tartani, vagy legalábbis meg kell próbálkozni vele.

„Az  ember  csak  ember  míg  él,  azaz:  gyarló  portéka.  Mennyit  küzdünk  az  

állatisággal,  mennyit  hajlandóságaink,  az  önzés,  a'  szenvedelmek  elfojtásában 

vagy nemesítésében  � 's még is, jönnek pillanatok mellyekben a' lelki felsőség  

nem gyakorolhatja diadalát 's az akarat a' testiséghez hajlik. Invitumque trahit  

nova vis; aliudve cupido, Mens aliud svadet [Új az erő, mi magával ránt. Mást súg 

a  kivánság,  mást  az  eszem.69] � E'  megjegyzés  magamat illet,  mert ma ollyat  

tevék,  mit  az  okosság  nem helyeselhet.  � De  már  híában!  � Ha kellemetlen  

következései lesznek, egyedűl magamnak kell tulajdonítanom, ámbár való, hogy 

adott  szavam  szerint  tevém  azt,  's  inkább  magam  szenvedek,  mint  sem  azt  

megszegjem.”70

 De nem csupán a nemiség jelenthet kihívást, a testi vágy sokféle lehet, más életveszélyes 

kockázatokba sodorja a napló személyes biztonságára egyébként gondosan ügyelő hősét.

„'S ha a' pillanat 's vágy hatalma, melly velem minden mást elfeledtete, nem űzött  

volna,  gyönyörűségből  vagy  csak  tréfából  is  alig  mentem  volna  a'  már 

szembetűnőn pohanyú jégre.”71

Bártfay  a  fentieknél  sokkal  súlyosabbnak  tartja,  ha  valakinek  szellemi  ítélőképességét 

korlátozzák, befolyásolják indulatai.

„Itt Szemerével ismét kellemetlen beszédem volt Csató és Szemléje miatt. Erről  

máskor  talán  bővebben teszem jegyzetimet; valóban különös,  hogy Szemere a'  

Szemle  és  Csató  alacsonyságait  mindenben  tudja  védeni,  � ellenben  az 

Athenaeum' kiadóit mindenben kárhoztatja. � Mi az? � nézet? vélemény? itélet?  

68 1838. dec. 25.
69 Ovidius: Metamorphoses. Ford. Devecseri Gábor. Helikon, Bp., 1964. 187. 
70 1839. okt. 12.
71 1839. febr. 9.
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vagy valami boszús indulat?  � 'S ezt már több ízben tapasztaltam Szemerénél.  

Minő elfogultság azt mondani, hogy ebbeli nézeteit a' sirba viszi magával! Tehát  

ő  nem  is  kíván  többé  a'  valóságról  máskép  meggyőződni.  Megvallom, 

szerencsétlen, magammal megbontakozott embernek tartanám magamat hasonló 

állapotban.”72

 Számos alkalommal figyelmezteti önmagát is, hogy a hirtelen, meggondolatlan, az értelem 

kontrollja  nélküli  tettek  megsebzik  a  környezetében  élőket,  jóvátehetelen  érzelmi  károkat 

okozhatnak.  Amikor  névtelen  cikkben  fricskázza  meg  az  Athenaeum  szerkesztőit,  s  a 

viszontválaszokban a hang egyre inkább eldurvul, felfedi magát és bocsánatot kér:  10 óra 

tájban Bajzához menék, ‘s capasitáltuk egymást a’ Társalkodói czikkre nézve. Megvallom,  

kár volt hirtelenkednem.73 Feljegyzi azt is, ha példamutatóan türelmesnek mutatkozott: Végre 

kaptam levelet; szeretem, hogy eddig nem írtam: szavaim nagyon keserűk lehettek volna; új  

indító-ok 's tanúságul szolgálhat,  hogy nem kell  hirtelenkedni:  mert az ember ollyat  tehet  

hevültségében, mit a' megbánás helyre nem hozhat.74

Sokkal  keményebben fogalmaz,  amikor  a  másokat  hergelő,  indulatokat  keltő  tettek 

nyilvánosak, nyomdafestéket látnak.

Majd  megmutatja  az  idő,  a'  közvélemény,  mivé  tette  magát  Csató  eddigi  

botránkoztató szemtelenségeivel; 's mit tevének Csató' ellenében az Athenaeum'  

kiadói, önvédelmökre a' gonosz és embertelen garázdaságok által kényszerítve. � 

Orosz  és  Csató  nyomorultakká  lesznek,  mert  előttök  nincs  semmi szent,  nincs  

tiszteletre  méltó,  csak önséggel  kórhadó személyeik,  és  � a'  zsold.  � Minden 

áron, minden isteni és emberi tekintet nélkül összevissza piszkolni akarni minden 

jobbat és jelesebbet,  minden a' mi felettök van  � ez az ő mesterségök, mellyet  

űznek. Nem a' való, nem az igaz 's ezek' kifejtése fekszik szívökön, hanem pénz 's  

herosztratusi hirkórság: � 's mit bánja az illyen ha minden rend, 's a' viszonyok'  

legszentebb kötelékei  megszakadoznak is?  � Ők még az ember szándékáról  is  

eléggé vakmerők 's elvetemültek itélni; ők ki lesik embertársaik' legbensőbbjét; az  

érzelem  's  gondolat'  első  mozgalmairól  szólanak  bírálataikban,  's  midőn  írói  

műről, literaturai dolgozatról van szó, az egyházban elmondott prédikaczió felől  

beszélnek, gyűlölettel és ártalommal, a' mint ezt Gegőn és Herpein bebizonyíták.  

� De hiszen nekik is megjön a' fizetés' ideje. � Hagyjátok a' konkolyt és dudvát  

72 1838. dec. 29.
73 1841. júl. 9.
74 1838. nov. 28.
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megérni,  mond  az  evangelium,  nehogy  a'  rosszal  egyszersmind  a'  jót  is  

kitépjétek75.  � Opinionum  commenta  delet  dies,  natura  judicia  confirmat  [A 

képzeletszülte  koholmányokat  megcáfolja  az  idő,  és  jóváhagyja  a  természet 

ítéletét.76]77

A közélet, a politika világából jegyez fel legtöbbször olyan történeteket, híreket eseményeket, 

amelyek magyarázatául a ráció és az erkölcs korlátait nem vagy nehezen tűrő, lázadó emberi 

természet gyarlóságai kínálkoznak.

Említé,  hogy  a'  Barsiak  is  bajban  vannak,  mivel  a'  hír  szerint,  az  ellenpárt  

Maróthot  fölgyujta  talán  három  helyütt; 's  midőn  a'  nép  az  égéshez  csödűlt,  

többen,  névszerint  pedig  Balogh  is,  azt  állíták,  hogy  ezt  az  Administrator  

(Majthényi)  teszi,  's  azért  vessék  őt  a'  tüzbe  � mire  Majthényi  félelmében 

elszökött. Egyike az ott állóknak mentegeté Majthényit, hogy a' gyujtogatás csak  

még sem az ő munkája: mire legelőbb is Baloghtól támadtatott meg, mintha ő is  

az Administrator pártfelekezetéhez tartoznék, 's ő maga, Balogh, üté azt le � mire 

a' fölbőszült körűlállók agyba-főbe verték talán halálig. � Részemről megvallom 

az illyeket nem hihetem; mert az indulat 's bőszűltség szertelenségre ragadozzák 

ugyan az embert: de az okosság' szavára még is csak hajt kivált a' míveltebb � 's 

B[alogh]  lehetetlen  hogy  annyira  vad  és  vak  legyen.  � Hanem  a'  hír  már  

magában nagyítja a' dolgokat � fama crescit volando [szállva nő a hír] �; azon 

felűl  van a'  mi kedves hazánkban egy olly sepredék gaz nép, melly úgy látszik  

kedvét találja a'  balhirek és rágalmak' terjesztésében  � sokan pedig esztelenűl  

tovább fecsegik a' hallottakat, ha azok még olly zöldek volnának is. � Egyébiránt  

majd megválik, mi van a' dologban való 's mi koholmány. � Adja isten, hogy sem 

a'  Barsi  sem a'  Tolnai  esetek szomorúbb következményeket  ne szüljenek.  � A'  

helyesség 's igazság' ösvényéről soha ugyan, de kivált most eltérni nem kellene,  

midőn itt is ott is törvénytelenség ellen panaszok emelkednek.78

Kiemelkedik  ezek  közül  az  a  részletesen  megjelenített  megyegyűlés,  ahol  –  mint  Bártfay 

felháborodva  jegyzi  le  –  részrehajló  és  elhamarkodott  jogi  döntés  születik  Fáy András  a 

dologhoz illő komolyságú s nyugalmas mérséklettű, de nagyon alapos beszéde ellenére.

Mintha minden rend fölbomlott volna nem csak zúgás támadott mindenfelől, tizen-

húszan  is  lármázva  beszélvén  egyszerre  úgy,  hogy  szavát  egynek  nem  lehete  
75 Mt 13, 29-30
76 Cicero:  Az  istenek  természete. Ford.  Havas  László.  Helikon,  Bp.,  [1985.]  59.  –  Az  istenek  létezésének 
bizonyítékai. II. könyv I. rész 2. 5. 
77 1838. dec. 29.
78 1839. júl. 2.
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tisztán  érteni,  hanem  azonfölűl  Szeles  balkarjánál  ragadta  meg  Simont,  és  

helyéről  elránczigálni  akarta,  � a'  mi bizonyosan annál helytelenebb volt  egy  

Szolgabirótul, mivel a' hely 's közönség is tiszteletet kívánt a' dolog is, magában 

véve, el vala hirtelenkedve a' fölfüggesztés által; mert a' fölfüggesztés Simonra 

nézve nagy büntetésnek tekinthetö: már pedig büntetés csak arra szálhat, ki birói  

ítélet  által  vétkesnek  nyilvánittatik; itt  pedig  nem  csak  vétket  nem bizonyított  

senki, de még vádat sem tett.  Valóban sajnálatos, hogy illyennek kelle történni  

Pest  V[árme]gye' közgyülésén,  a'  mi az elméket  annyira fölháboritá; sajnálom 

részemről  azt  is,  hogy  a'  szolgabirák  megfeledkezvén  birói  szent  hivatásokrúl,  

mielőtt  meggyőződést  szereztek  volna,  vétkes  e  Simon?  's  a'  fölhozott  gyanú  

alapos e?  � őt olly indulatosan kárhoztaták,  holott  hivatal-fogáskor  [hivatalba 

lépésükkor]  is  megesküvének:  hogy  kinek-kinek  "sine  amore,  odic,  timore  et  

complacentia"  [szeretet,  harag,  rábeszélés  és  tetszés  nélkül] igazságot  fognak 

szolgáltatni.  � Ha  én  vagyok  főispáni  Helytartó  � hivatalaikról  történt  

lemondásuknak megfontolására 24 órát engedek, 's annakutána minden tétovázás 

nélkül � elfogadom. Bizonyos vagyok benne, hogy befogták volna látni, mennyire 

nem valának igazságosak a' hirtelenkedés által, 's tetteiket megbánták volna.79

A  mértékletességre,  józanságra,  indulatmentességre  és  méltányosságra  való  törekvés 

meghatározza a reformellenzék politikai lépéseire vonatkozó megjegyzéseit is: csak a ráció, a 

higgadt mérséklet szül a helyzetnek megfelelő, jó döntéseket. 

Színházba menet Fáy Andrással találkozám. Kérdést tevék a' pozsonyi állapotok  

iránt:  de azt  mondá, néhány nap óta semmi tudósitás nem jön;  azonban úgy 

hallik, mintha a' készülő kir[ályi] leírásban talán tizenhatan volnának a' szónokok 

közűl  megnevezve.  Alkalmasint  tehát  innen  származik  a'  hír,  hogy  16an 

megactioztatnak, mit Vodjaner is említe, hogy fia irta volna Bécsből, még pedig 

hiteles értesités után.  � Mondják, a' leírást maga a' Főherczeg Nádor tevé föl,  

meg  pedig  olly  kemény  kifejezésekkel,  hogy  azt  Bécsben  a'  szerint,  a'  mint  

odaterjesztetett,  expedialni  jónak  nem  találák.  � Isten  tudja,  hol  és  hogy 

végződnek ezen viszonyos ingerültség 's keseredés'  következései.  � Kár, kár a'  

dolgokat illy végsőségekre fesziteni.  � A' nemzetnek sok és nagy panaszra van 

oka  � miért  tehát  annak  semmiben  igazat  nem  adni?  � De  más  részről  

okosabbaknak  's  nyugalmasabb  elméjüeknek  kellene  lenni  azoknak,  kikre  az 

ország'  boldogsága  's  a'  nép'  ügye-sorsa  bizatik.  Szenvedelem  és  tudatlanság  

79 1839. nov. 12.
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szülik a' legtöbb bajt � 's vajmi kevés ember tartja azt szeme előtt!80

Ez  a  bűnös  szenvedélyeket  ostorozó  hang  természetesen  felerősödik  1848-as 

leveleiben. Mélyen elítéli a tüntetéseket, az utcai politizálást és az arra való felbujtást, amikor 

„mivelt emberekhez nem illő piszkos kicsapongások miatt polgári vér folyt”, s helyesli, hogy 

„felszólitás  intéztetik  a  lakossághoz,  hogy illy  alacsony kihágásoktól  tartózkodjanak;  a  ki 

illyenekre képes, az vagy nem akar vagy nem tud élni a szabadsággal.”81

A szenvedélyek tehát károsak mind a hétköznapokban, mind a közéletben – sugallja a 

napló szövege. Annál kívánatosabbak az előadóművészetben, s elsősorban a zenében: a szó 

minden pozitív jelentésű előfordulása erre a területre vonatkozik.

Olly érzeményi örvényt kavart föl játékával 's hangjai' özönével, millyennek azon 

hős' keblében kell áradoznia, ki egy iszonyú csatát végez, 's az elzengett zaj után,  

� képzeletem szerint � biztos pillanattal 's a' diadal' szent dühével néz szerte, 's  

lelke csak akkor remeg, midőn már nincs többé mit legyőznie.  � Vagy magam 

sem  tudom,  mint  jellemezzem  szóval  's  képpel  a'  kimondhatatlant.82 ― 

„Schodelné  még egyszer sem énekelt  olly  jelesen,  's  annyi  szenvedélylyel  mint  

ma.83

A másik, az elutasított  minőséggel – szenvedelem/szenvedély – szembeni pólust az 

önmegtagadás – önuralom fogalma jelöli ki. Ez a naplóbejegyzésekben nem egyszerűen az 

erkölcsi  jó  nevében a  vágyakról  való lemondást  jelöl,  hanem aktivitást,  állhatatos,  kitartó 

cselekvést – akár egy életen át – a helyesnek tartott  célok érdekében. Fogadott fiának így 

fogalmazza meg ezzel kapcsolatos életelveit.

Buzdítottam  fiúi  kötelességire,  engedékenységre,  müveltségre,  tehetségeinek  

használására. � Szólottam az önmegtagadásról, mint az élet' minden helyzetében  

olly  igen  szükséges  tulajdonról; előhozám  a'  felületességet,  szenvedelmi  

ingerültséget,  's  magán  uralkodást; előhozám  az  önhittséget,  elbizakodást,  

makacsságot. […] Intettem őt minden jóra, 's közlém vele, mit tevék én magammal  

fiatalkorom óta,  's  mint  vergődtem,  mint  küzdöttem míg azon pontra juthaték,  

mellyen vagyok.84

A folyamatos  önművelést,  ismeretszerzést,  a napi olvasást,  tájékozódást  – csakúgy mint  a 

sétát  –  elvégzendő  kötelességei  közt  tartja  számon  Bártfay.  Toldy  őt  méltató  sorai 

valószínűleg  ennek  a  rendíthetetlen  szorgalomnak  szólnak:  „Kevés  férfiút  ismertem,  ki 
80 1839. júl. 12.
81 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1848. máj. 11., OL
82 1840. jan. 4.
83 1839. júl. 25.
84 1839. jan. 13.
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Bártfaynál  több  általános  műveltséggel,  alaposabb  ismeretekkel  a  szépirodalomban,  a 

történetben és a jogban bírt.”85 (Példája ténylegesen hatott, a nevelt fiú, barátjának árvája, a 

napló  időszakában  joghallgató  Barthos  János  Bártfayhoz  sokban  hasonlító  pályát  fut  be. 

Ígéretes  szépirodalmi  kísérletek86 és  –  Bártfay segítségével  –  a  pesti  irodalmi  életbe  való 

beilleszkedés után megélhetési gondjai miatt végül 1849-től vidéken vállal hivatalt, az 1860-

as évekre a király személye körüli minisztérium helyettes államtitkára lesz.)

Az önmegtagadás máshol önként vállalt passzivitást, tűrést jelent. Ilyen a házasságról, 

a személyes boldogságról való lemondás:  Miért kell neki is az önmegtagadás' nyommasztó 

állapotjában  élnie?  miért  nem  olly  boldog,  mint  szép  lelke  érdemelné.87 Ilyen  helyzet  a 

hatalomról való lemondás abban a balladatémában, amit Bártfay javasol a Kisfaludy Társaság 

pályázati témájául.

Első Géza királyfi 's magyar ország harmad részének vezére, a' nem csak birtoka  

's méltósága de még élte ellen is hit-szegéssel törekvő Salamon királynak, bár ezt  

hadával  egészen  megronthatá,  a'  haza'  nyugalmáért  's  hogy  polgári  vér  ne 

ontassék, a' koronát és uralkodást az önmegtagadás' legszebb diadala közt, oltár  

előtt harmadszor is átengedi.88

 Személyének  a  közös,  fontos  ügy érdekében való  háttérbeszorítását  szintén  az  önuralom 

gyakorlásaként írja le Bártfay. A Károlyi Györggyel szemben más álláspontot elfoglaló titkár 

önként mond le igazának bizonygatásáról a tárgyaláson.

Ekkor jelenték Ullmannt. Aha! gondolám magamban, itt  vagy; 's ohajtám, bár  

csak  Ö  N[a]g[yság]a  keményen  tartaná  magát.  Eltávozám,  nehogy 

közbenszólásim ismét indulatoskodást gerjesszenek. A' Gróf nevetve mondá, hogy  

már a' gyomrom émelyeg midőn e' tárgy kerűl elő; azt felelém, nem magam miatt  

távozom,  de  mivel  másoknak  nem  akarok  émelygést  okozni  jelenlétemmel.  � 

Tabódy ismét megbántott, midőn már az ajtóban valék, 's igen kevésben mult hogy 

vissza  nem  léptem  's  meg  nem  szidtam  mint  a'  lovat:  azonban  erőt  vevék  

magamon, mert már Ullmann is bemenőben volt 's tüzet okozni, most, nem jó lett  

volna.89

85 Toldy Ferenc: Irodalmi… i. m. 11.
86 Márk álnéven ír az novellákat az Athenaeumba, A Honderűbe, a Pesti Divatlapba és az Életképekbe. Külszín 
és való című elbeszélése az év legjobb novellájának járó díjat nyeri el. 
87 1839. jan. 31.
88 I.  Gézát  (1040-77,  uralk.  1074-77)  unokatestvére,  Salamon  német  segítséggel  kiűzi  az  országból.  Géza 
Lengyelországba  menekül,  majd  visszatérve  legyőzi  őt.  Egyezséget  kötnek,  aminek  értelmében  a  korona 
Salamoné marad, ők testvérével, a későbbi I.  Szt. Lászlóval apjuk egykori dukátusát nyerik el. Hét év közös 
kormányzás után azonban Géza megtámadja és a mogyoródi csatában legyőzi Salamont. Uralkodását a bizánci 
császár jóváhagyása támasztja alá, aki koronát küld neki, a későbbi Szent Korona alsó részét.
89 1840. okt. 19.
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Az érett, helyes viselkedés gyakorlása azonban – mint a bejegyzésekből kitűnik – folyamatos 

érzelmi veszteségekhez vezet, átalakítja, megmerevíti a személyiséget: Az élet 's világ akkor  

sem ragyogtak, akkor sem úsztak előttem rózsafényben; azonban a' tapasztalás' hidegítő keze 

még nem szorítá szívemet, nem hűtötte meg az önmegtagadások' annyi fokain érzeteimet.90

Az  napló  szereplői  közül  a  lelkes  –  valódi jelzőt  kiérdemlők  állnak  legközelebb 

Bártfay szívéhez.   A „lelkes” a bejegyzésekben a  magasabb eszméknek elkötelezettet,  sőt 

bizonyos helyeken egyértelműen hazafiast jelent.

Az előadás nagy lelkesülésre ragadá az öszves gyülekezetet, 's legtöbb hallgató'  

szemeiből forró könyeket fakasztott”91 ― Péczely József, jeles értekezést lelkesen 

olvasván  föl.92 ― Az  olvasás  alatt  három  erdélyi  fiatal  úr  látogatá  meg  

Vörösmartyt; két Zeyk, a' harmadikat nem tudom. Lelkes embereknek látszanak; 

az  egyik  Berlinből  jön.93 ― Estve  felé  Gróf  Haller  Mali  jöve  nőmhez,  's  az  

asszonyok  rákértek,  olvasnám  el  B[áró]  Eötvös  József  emlékbeszédét  Kölcsey 

felett, a' mit annál örömestebb teljesíték, mivel a' lelkes Grófné illyesmit teljesen  

tud méltánylani.94 ― A közjó előmozdításának nagy munkájában a' haza' lelkes  

leányai vesznek részt.95

A „lelkes” jelző több helyütt egyszerűen a „refomellenzékkel szimpatizáló” értelmű.

Betértem a' levéltárba, hol a' Posta által oda hozott gúnyirat fölboszantott. Most  

kezdik a' gonosz semirekellők megint a' lázítgatást illynemű iratokkal, miután az  

orsz.gyűlés' berekesztése óta valamennyire helyreállott a' bizodalom és egyesség,  

's az elmék megnyugtatvák. � Ha valaki csak lelkesebben szól, azonnal föladatik:  

az illy háborító gúnyiratok szerzőit 's terjesztőit pedig szabadon hagyják rágódni.  

Illy gazembereket meg kell vetni, kivált az olly nyomorult segnyalókat, kik eszöket  

's lelköket eladják pénzért, kenyérért sőt csupa igéretekért is.96

 A „valódi” szó használata hitelességre, érzelmi mélységre utal.

 Szebb, valódibb, lángolóbb beszédet nem hallék � ez esik legközelébb, izlésem 's 

nézetem szerint, a' Kölcsey beszédeihez.97 ― Volt nálam Radnics sokáig. Azután 

a' tiszteletre méltó Reviczkyné. Az isten áldja meg jó nemes lelkét � ritka egy nő 

90 1838. márc. 13.
91 1839. nov. 24.
92 1839. nov. 24.
93 1839. szept. 8.
94 1839. dec. 17.
95 1839. márc. 9.
96 1840. máj. 25.
97 1839. nov. 24.
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az, teli szeretettel és valódisággal.98

Az élmények, érzések, benyomások érzékeltetésére Bártfay gyakran használja az édes-  

keserű ellentétpárt.99 Az  őt  legmélyebben  érintő  lelki  örömöket-fájdalmakat  jelöli  velük, 

amelyeket szinte ízként, testi szinten érzékel.

Annak  tudása,  hogy  úgy  szerettetünk,  mint  szivünk  ohajtja,  erősit  az  

állhatatosságban,  's  könnyűvé  's  édessé  tesz  minden  e'  miatti  áldozatot100 ― 

Részesültem olly örömekben is, mellyek éltem' legédesebbjei közé számitandók.101 

― Azóta,  hogy  tehetségei  kimüveltetése  végett  a'  külföldre  utazott,  nem  volt  

alkalma az édes hazai nyelvet gyakorolnia.102

Az erkölcsi jó, az önzetlen adakozás állandó kísérőszava az is ez: „Jót tenni a' hol lehet, ah,  

olly édes, megnyugtató érzet.”103 Ellentéte,  a keserű, nem egyszerűen bántót jelent, hanem 

elfogadhatatlan, igazságtalan, érzelmileg disszonáns, érthetetlen helyzetet ír le vele. 

Reggel  még  az  ágyban  keserű  beszéd  volt  köztem  és  J[ozefina]  között  olly 

tárgyról,  melly  már  többször  hozatott  szóba,  de  a'  mellyről  jobb  lett  volna  

mindenkor  hallgatni,  mert  csak  maga  magát  keseríti  vele.104 ― B[áró] 

W[esselényi] vala rövid ideig nálam, keserűn panaszkodva, miként pörét, bár azt  

a' K[irályi] Fiscus csak tegnap submittalta [terjesztette fel ítéletre], már holnap  

referalni akarják, csak annyi időt sem engedve neki, hogy informatióit leirathassa 

's  bíráit  előbb  eljárhassa.  E'  miatt  úgymond  mind  a'  Referenssel  (Gosztonyi  

ítélőmesterrel)  mind  a'  Personalissal  kedvetlen  jelenetei  's  nyilatkozásai  

valának.105

A keserű a csalódás  szava is,  a kizökkent,  megrendült  lelkiállapot  visszatérő  kifejezése a 

napló szerelmi történetének lezárulásakor.

Muki czíme alatt jött Pakéta; abban számomra az árvízkönyv és levél.  � Annyi  

keserűt  soha,  de  soha  nem  vártam  volna  Paulinától.  Ő  nem  hálátlan,  nem 

szívtelen: ő � rosz, és közönséges; 's ez fáj leginkább.106 ― Mostani magaviselete  

98 1839. ápr. 26.
99 Ugyanezzel játszik Vörösmarty egyik epigrammája is:
„Édesen a keserűt, keserűen mondod az édest,
   Oh keser-édes lány! gyötrelem a te neved.”

A csalfa lány, 1833.
 VMMM Horváth Károly – Tóth Dezső (s. a. r.): Kisebb költemények. II. köt. Akadémiai, 1960. 119.
100 1838. okt. 26.
101 1838. dec. 31.
102 1840. jan. 4.
103 1839. ápr. 20.
104 1838. júl. 11.
105 1838. jan. 23.
106 1839. ápr. 23.
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mások előtt talán természetesnek sőt helyesnek látszhatik: � de én máskép tudom 

a'  dolgokat,  és  tudom,  hogy  megsiratja  egykor  � előbb  utóbb  � a'  mit  tett.  

Azonban ő lássa; egy keserű tapasztalással gazdagabb.107 ― Alig tudnék neki mit  

felelni, a' nélkül hogy vagy magam vagy mások iránt keserű, talán igazságtalan  

ne legyek.108

A „keserű” sűrűn előfordul a napló utolsó aktív évének utolsó hónapjaiban. A szokásos év 

végi  számvetés  mintegy megadja  a  szöveg egyre  lakonikusabb,  ritkuló,  majd  abbamaradó 

bejegyzéseinek alaphangját, előrevetíti a napló lezárását.

Letelt  tehát  ismét  egy év; adott  örömeket  és bajakat.  A'  keserű tapasztalás  és  

tágasb emberismeret okosabbá teheti az embert, de a' szívet sebzi. Mit hoz majd a'  

jövő magával?109

A szöveg gyakran  használt  szavainak,  fordulatainak  csoportosításából  jól  látszik,  a 

levelekkel szemben a napló más tónust, nyelvet használ  � a műfaj  kijelöli a megszólalás 

lehetséges  formáit  �, az  összevetés  az  egyéni  nyelvhasználat  egymástól  jelentősen  eltérő 

módjaira hívja fel a figyelmet. Ebben az intimebb műfajban sokkal nagyobb szerepet kapnak 

az  érzelmi  élet  szélsőségeit,  ellentmondásait,  polaritását  megjelenítő  kifejezések,  mint  a 

társadalmi  normákhoz  magától  értetődőbben  illeszkedő,  a  személyiség  harmonikusabb 

oldalait bemutatni kívánó levelekben.

107 1839. máj. 17.
108 1839. júl. 24. 
109 1840. dec. 31.
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IV. 8. Utószó

A fenti esettanulmányok abban a reményben íródtak, hogy megkönnyítik a hozzáférést 

a napló szövegéhez, egyúttal  felhívják a figyelmet  Bártfay szövegének többrétű társadalmi 

beágyazottságára  és  sokirányú  használhatóságára.  A  megjelenő  mű  utat  nyithat  másfajta 

megközelítésekhez  eddig  kiaknázatlan  lehetőségeket  rejt  magában  színház-  és 

intézménytörténet, gazdaságtörténet számára. Ezek a témák azonban csak a hozzájuk köthető 

más,  tekintélyes  forráscsoportok  tükrében  válhatnának  kidolgozhatóvá,  reményeim  szerint 

számos  szakma  művelői  látnak  majd  lehetőséget  a  nyomtatásban  megjelenő,  tekintélyes 

mennyiségű naplószöveg különböző irányú vizsgálatában.

Ezzel a gondolattal visszakanyarodva az előszó problémáihoz, le kell szögezni, hogy a 

forrás, jelen esetben Bártfay naplója, megszólaltatásához – az elméleti előfeltevéseken kívül – 

számos előismeretre és más,  tőle eltérő jellegű forrás igénybevételére van szükség, s ez a 

eljárás a mikrotörténeti módszereket alkalmazó művekkel szemben folyamatos kritikát vált ki.

Az  esettanulmány  jellegű  írások  legkomolyabb  korlátját  a  „forrásadottságok 

behatároltsága adja”1, így például Dajkó Pál Szilágyi Márton Lisznyairól írott könyvéről írott 

kritikájában éppen a könyv műfaját érzékeli legproblematikusabbnak: eldöntetlen átmenetet a 

biográfia  és  mikrotörténeti  vizsgálatsorozat  között.  A  recenzió  a  forráskezelés 

következetlenségét  jelöli  meg  alapokként,  a  faktumok  és  következtetések  egymásba 

fonódását.   „Ám az ideális életrajzi vázlat – mely csak tényekből áll, a melyet azután az adott 

személy  történetét  elmesélő  monográfus  feldolgozandó  anyagként  használhatna  –  nem 

hozható  létre,  hiszen  ezek  a  tények  is  szövegekből  nyert  interpretációk,  melyek  az 

elmesélendő életrajzot eleve alakítják. Szilágyi Márton is tudja ezt, de nem szereti, hogy így 

van.  (Megértem,  ezt  a  paradoxont  egyetlen  történész  sem kedveli,  én  sem.)  Véleményem 

szerint  egyes  hihetetlen  alapossággal  dokumentált  részletek  […]  a  hitelesség,  az 

elvitathatatlan tényszerűség érzetének kialakítására, megerősítésére szolgálnak. […] Szilágyi 

Márton  diszkurzusvizsgálatot  és  valóságreferens  hitelességvizsgálatot  egyszerre  kíván 

végezni. Úgy vélem, ez nem lehetséges.”2

Egy másik példa Bácskai Vera ismertetése Gyáni Gábor 1998-ban kiadott könyvéről3, 

amely a nyilvános városi terek használatának újszerű, leírásával, a „szabály, norma, értékrend 

1 Dajkó Pál ismertetője Szilágyi Márton Lisznyai Kálmán: egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti 
tanulságai című könyvéről. A Szegedi Tudomány egyetem Digitális Klasszika (A 18-19. századi magyar 
irodalom adatbázisa) honlapja, 2001. 1.
2 Dajkó Pál  i. m. 3.
3 Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten, 1870-1940. Új mandátum, Bp., 1998.
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és valóság bonyolult összjátékát”4 kíséreli meg kiolvasni egy kiadatlan, többek által vezetett 

magánnaplóból. Kritikája több ízben hangsúlyozza, hogy a kivételesen jól sikerült, rengeteg 

felismerést,  és  a  korábban  definiálatlan  történeti  fogalmak  bevezetését  hozó  munka 

hiányosságai éppen a választott elméleti keretekből fakadnak. „A mikrotörténeti módszerek 

következetes,  teljes  érvényű,  meggyőző  alkalmazása  a  nemzetközi  mezőnyben  is  kevés 

történésznek  sikerült  maradéktalanul,  s  többnyire  kivételesen  fennmaradt,  mondhatnám 

rendhagyó források alapján.”5

A fenti  kérdések  a  dolgozattal  kapcsolatban  is  joggal  felvethetők.  Bártfay  László 

naplója  egy  időben  és  térben  korlátozott  világ  gyakran  ismétlődő  eseményeit  rögzíti, 

ugyanakkor  a  számára  nyilvánvaló  összefüggéseket  nem  írja  le,  ezek  előttünk  gyakran 

homályban  maradnak.  Adatainak  rendezése,  a  történések  megközelítése  kizárólag  egy-egy 

erős  szempont,  egy-egy  szál  kiválasztásával,  nyomon  követésével  lehetséges.  Ezek  a 

narratívák,  ahogy  a  fent  idézett  bírálatokból  is  látszik,  meglehetősen  sérülékenyek,  de 

meggyőződésem, hogy bizonyos forrástípusok esetében a történésznek, nincs más lehetősége, 

mint az ilyen típusú önkényesség vállalásának kockázata.  

4 Gyáni Gábor könyvét ismerteti Bácskai Vera, BUKSZ 1999/2. 170.
5 Bácskai  i. m. 173. Gyáni Gábor egy korábbi könyvének előszavában, amelynek fejezetcímei (A nagyvárosi 
ember, A társadalmi érintkezés szabályai, Szavak és a nagyvárosi ember lelke, Házasságok kötése és bontása, A 
test  polgári  kultusza,  Hatáskeltés  és  szemléletmód)  jelzik,  hogy  megközelítése  különösen  inspiráló  volt 
dolgozatomra  nézve,  a  következőkben  jelölte  ki  vállalkozásának  célját:  „…  valamiféle  kaleidoszkópszerű 
látomás tárul az olvasó elé, hiszen a történész egymással csak lazán összefüggő tükrök sorozata segítségével 
közelít hőséhez: a múlt emberéhez. Ennek a tudatosan választott történészi ábrázolási módszernek az eredménye, 
hogy a  vizsgálni  kívánt  átlagembereket  a  legkülönbözőbb  szögekből  vehetjük  egyidejűleg  szemügyre,  apró 
mozaikkockákat helyezve egymás mellé. Az ennek során kikerekedő kép, lehet, impresszionisztikus, de minden 
valószínűség  szerint  sokban  hiteles.  S  nem  azért  hiteles,  mert  helyes  időbeli  sorrendben  ábrázolja  a  múlt 
történéseit,  hanem  mert  az  elmúlt  korok  öntudatát  komolyan  véve  belülről  igyekszik  láttatni  az  „elveszett 
világokat”.  (A  múlt  a  hétköznapokban.  Bevezető.  Gy.  G.:  Hétköznapi  Budapest.  Nagyvárosi  élet  a  
századfordulón. Városháza, Bp., 1995.)
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Balázs Géza
Gesztuskommunikáció
 

        A magyar gesztuskutatás sokat ígérően indult. A 19. századi, 20. század eleji magyar 
nyelvészek és néprajzkutatók számára a jelnyelvek vizsgálata még fontos kutatási területnek 
számított. Elég, ha itt csak Herman Ottóra utalunk, aki a balatoni halászok jeladását írta le 
Tihany szirtfokáról, a kéz és a szám művelődéstörténetével (1980. 55–83.), meg a harangok 
szavának jelentésével (1980, 418–427.) is foglalkozott. 
    Később a gesztusok iránti érdeklődés háttérbe szorult. A kilencvenes években intézményi 
háttér nélkül elindult ugyan Budapesten Terek és gesztusok címmel kutatás, de egy 
konferencián és tanulmányköteten kívül nem lett folytatása [Lipták é. n. (1996.)]. Pedig 
nagyszerű történelmi adatok vannak a magyar jelnyelvre, s az elméletalkotás is magas fokra 
jutott. A 19. század végéről már vannak adatok a balatoni halászok, alföldi és hegyi 
pásztorok, parasztok, betyárok jeladási szokásaira, mint azt Gunda Béla (1973, 1975) 
összefoglalja. Gunda Béla tanulmányában áttekinthette szinte a teljes addigi néprajzi anyagot. 
De mindennél fontosabb Szendrey Ákos (1941) tanulmánya, A magyar nép jelnyelve, amely 
páratlan pontossággal és elméletalkotással határozta meg a magyar jeltípusokat. Sajnálatos, 
hogy ezt követően mintegy fél évszázadig alig kutatták a jeleket Magyarországon, s e 
tekintetben ma sem sokat javult a helyzet. Büky Béla (1986, 87) szomorúan állapította meg, 
hogy az európai gesztusnyelvatlaszban magyarországi kutatópont nem létezett (D. Morris 
1979), a legközelebbi kutatópont Bécs volt. 
    Szendrey rendszere kísértetiesen emlékeztet a peirce-i jeltipológiára. Peirce korabeli 
magyarországi hatásáról gyakorlatilag semmit nem tudunk. Magyarul egészen biztosan nem 
volt olvasható; abban a korban ???szemiotikai kéziratai zömmel ismeretlenek maradtak a 
széles nagyközönség előtt” (Voigt 1977. 59.). Feltételezhető, hogy Szendrey Ákos 
jeltipológiája nem Peirce-utánérzés, hanem autentikus gondolat. Szendrey a jeleket a 
következőképpen csoportosítja:
    a) rámutató jelek (tulajdonképpen deiktikus, indexikus jelek)
    b) utánzó jelek (tulajdonképpen ikonikus jelek)
    c) szimbolikus jelek
    végül: 
    d) tárgyi jelek 
    Ez a tipológia tehát megfelel a peirce-i index-ikon-szimbólum hármasságnak. 
    Ugyancsak érdekes lenne a gesztusfolklórról értekezni. Pl. a gyermekfolklórban nagyon 
sok játékos ???mozgattató”, testrészjáték és mondóka létezik, amely elhelyezhető ebben a 
rendszerben.

    Szemiotikai-nyelvészeti megközelítéssel a gesztusokat a következő rendszerben 



helyezhetjük el (Fülei–Szántó 1981. 56.):

1
poszturális
közlés
(testtartás)

2
kinezikai,
mimikai 
közlés

3
verbális
közlés

4
vokális
közlés

5
proxemikai
közlés

6
kontaktusos
közlés

    A távol–közel oppozíció, valamint a kapcsolattartás jellege (célzott–nem célzott közlés) 
miatt jobbnak látom a következő elrendezést:

proxemikai
                    poszturális
                         kinezikai1 (távol)
                                    vokális1 (távol)
                                            verbális (távoli–közeli; kiabálás–suttogás)
                                                    vokális2 (közeli)
                                                            kinezikai2 (közel; pl. mimika)

                        kontaktusos                  nem kontaktusos
                        (célzott személyhez)     (nem célzott személyhez)

     Az utánzó (ikonikus) és a szimbolikus jelek körében találhatók például a gesztusviccek. 
Ezekre Szendrey jobbára csak utal (gesztusviccről nem is beszél, legföljebb vicces 
gesztusokról), magam helyeztem el őket ebben a rendszerben. A gesztusviccek egy helyzet 
vagy egy másik ember (élőlény) jellemzésére, kigúnyolására, illetve rejtett összefüggések 
kimutatására, vagy kimondani nem akart szavak helyettesítésére alkalmasak. A ???tiszta”, 
csak gesztusvicc ritka. Ez lenne a pantomim. Részben ide sorolhatjuk az ún. fügemutatást 
vagy ???süsü vasutas” jelzést. A fügemutatásra magyarul azt mondják: fityiszt mutat, a ???
süsü vasutasra” pedig azt: elmentek otthonról (elment az esze). Mivel Magyarországon 1846-
ban indult az első vasút, ez a gesztus és mondás sem lehet ennél régebbi. Ezek a gesztusok 
egyezményes jelek, s ugyanúgy értelmezhetők, mint a szavak, mondatok – vagy pl. a szóbeli 
viccek. 
    A gesztusviccek terminust azonban mégis jobb arra a jelenségre használni, amikor a szóbeli 
(verbális) vicc egyes elemeit gesztusok (többnyire mimika és kézmozdulatok, ritkábban egyéb 
mozgás, kinémák) helyettesítik. Ezek tulajdonképpen verbális + non verbális viccek, illetve 
geszturális + verbális viccek.
    A vicc előadói (színészi) műfaj. Nem is lehet minden viccet hatásosan leírni. A 
társalgáshoz legközelebb álló írásbeli levélműfajban alig használunk vicceket. (Vicckönyvek 
természetesen vannak, de ezek olvasásakor rendszerint hiányérzetünk van.) Nem is tud 
mindenki jól viccet mesélni. Egy kis színészi tehetség kell hozzá. A viccmesélés során tehát 
szerepet kap a nem verbális kommunikáció. Azon belül leginkább ikonikus gesztusok, ősi 
utánzó (mimetikus) eljárások: pl. kicsiség, nagyság, kövérség, soványság (beesettség), 
gőgösség, beszédmódok jelölése (pöszeség, dadogás, kis vagy nagy szájjal beszélés stb.). 
Ezek inkább jellemzésre, a verbális viccben az előadás hatásának fokozására szolgálnak. A 
szimbolikus gesztusok viszont már szöveghelyettesítők. Pl. kacsintás, ölelés, ???
fügemutatás”, közösüléssel kapcsolatos mutogatások, más szöveghelyettesítő mozdulatok: 
számolás a kezekkel, legyintés, kézzel különféle alakzatok képezése stb. Egyúttal a gesztusok 
alkalmasak a vicc tér/idő/személy/ok-okozati ???lehorgonyzására”: azaz a deiktikus 
(indexikus) kapcsolatok jelölésére. Pl. Itt fáj (rámutatással az adott testrészre), Így beszél 
(mutatva a beszédmódot, szájtartást). 
    A gesztusvicceket csak nagyon korlátozottan, nehézkesen lehet leírni. Ez a tanulmány sok 
esetben a lehetetlennel kísérletezik.



    A gesztusviccek egyik őspéldánya nyilvánvalóan a gesztusok félreértéséből, modern szóval 
az interkulturális kommunikációból származik. Ennek a viccnek az a jellemzője, hogy 
lefordítható, szemben a verbális viccek nagy tömegével, amelyek nyelvhez kötöttek. Egy 
ilyen példát mutatok be először, majd azt követően egy ehhez hasonló anekdotikus előzményt. 

    (1) Az indián és a rendőr találkozik. Az indián a mutatóujjával a rendőrre mutat. Erre a 
rendőr a mutatóujjával és a középső ujjával az indián arca felé bök.
    Erre válaszolva az indián két tenyerét rézsút egymásnak fordítja. Mire a rendőr legyint. Mi 
történt? 
    A rendőr értelmezésében: 
    – Odajön hozzám egy hülye indián, s mutatja, hogy kiszúrja a szememet. Erre 
visszamutatok, hogy kiszúrom én neked mind a két szemedet! Erre kérlelt, hogy hagyjam 
békén. Legyintettem, hogy menjen.
    Az indián értelmezésében: 
    – Találkoztam egy fura öltözetű emberrel. Kérdem tőle, hogy ki vagy. Erre mutatja: kecske. 
Kérdem: hegyi? Nem, vízi.

    Ennek a gesztusviccnek az előképét egy korábbi anekdotában is fellelhetjük. Ennek célja 
didaktikusan azt bemutatni, hogy a feltételezések miként befolyásolják a megfigyelést. 
Anthony de Mello (1997. 55–58.) így adja közre a történetet: 

    (2) Sok-sok évvel ezelőtt, a középkorban, a pápát a tanácsadói arra sürgették, hogy tiltsa ki 
Rómából a zsidókat. Mégsincs rendjén, mondták, hogy ezek az emberek háborítatlanul 
éljenek a katolicizmus központjában. El is készítettek és benyújtottak egy törvénytervezetet, a 
zsidók legnagyobb rémületére, mert tudták, hogy bárhová is mennének, csak még rosszabbra 
számítanának. Ezért aztán igyekeztek a pápát rávenni arra, hogy változtassa meg a rendeletet. 
A jóindulatú pápa sportszerű ajánlatot tett: állítsanak ki a zsidók valakit, aki pantomimban 
vitatkozna vele. A zsidók Rómában maradhatnak, ha az ő szószólójuk nyer. (A zsidók nem 
találtak senkit, aki kiállt volna a pápával, végül jobb híján a gondnokot nevezték a pápával 
való vitára.)
    A pápa szembe helyezkedett a gondnokkal, és megkezdődött a vita. A pápa ünnepélyesen 
felemelte az ujját, és végighúzta az ég és a horizont között. A gondnok azonnal és 
nyomatékkal a földre mutatott. Úgy látszott, a pápa egy pillanatra meghökkent. Még 
ünnepélyesebben felemelte egyik ujját, és szilárdan a gondnok arca elé tartotta. Erre a 
gondnok három ujját emelte fel, és tartotta olyan szilárdan a pápa elé, aki ugyancsak 
meglepődött ettől a gesztustól. Azután a pápa benyúlt a ruhájába, és előhúzott egy almát. Erre 
a pedellus benyúlt a kis papírzacskójába, és elővett egy lapos maceszt. Ekkor a pápa hangos 
szóval kijelentette: 
    – A zsidók képviselője megnyerte a vitát. A kiutasító rendeletet ezennel visszavonom. 
    (A pápa értelmezése:)
    – Ez az ember nagyszerű teológus, és a vita mestere. Azzal kezdtem, hogy végighúztam az 
ujjamat az ég és a horizont között, jelezvén, hogy az egész világmindenség Istené. De ő 
ujjával lefelé mutatott, hogy emlékeztessen engem a pokolra, ahol az ördög uralkodik. Erre 
felemeltem egy ujjamat, jelezvén, hogy egy az Isten. Képzelhetitek, mennyire meglepődtem, 
amikor ő három ujjával jelezte, hogy ez az egy Isten három személyű, amivel elismerte a mi 
tanításunkat a Szentháromságról. Látván, hogy lehetetlen legyőznöm ezt a teológiai zsenit, 
végül is más területre tereltem a vitát. Elővettem egy almát, jelezvén, hogy egy új ostoba 
elmélet szerint a föld gömbölyű. Mire ő azonnal előteremtett egy lapos kovásztalan kenyeret, 
hogy emlékeztessen, a Biblia szerint a föld lapos. Nem volt mit tenni, el kellett ismernem, 
hogy ő győzött. 
    (A gondnok értelmezése:)



    – Csupa sületlenség volt az egész. Először is a pápa a kezével úgy csinált, mintha azt 
mondaná a zsidóknak, hogy kifelé Rómából! Mire én lefelé mutattam, tisztán értésére adva, 
hogy mi nem mozdulunk. Erre ő egy ujjával figyelmeztetett, hogy ne szemtelenkedjem vele. 
Én három ujjammal mondtam neki, hogy ő háromszor olyan szemtelen volt velünk, amikor 
önkényesen kirendelt bennünket Rómából. A következő dolog, amit láttam, az volt, hogy 
elővette az ebédjét. Hát én is elővettem az enyémet. 

    Ahogy az anekdotából is láthatjuk, a gesztusok, tágabban a nem verbális (nem szóbeli) 
kommunikáció nagyon fontos, mert ugyanúgy félreérthetjük egymást, mint a szóbeli 
kommunikációban. Nem árt tudni, hogy viselkedésünket mindig jellemzi a szóbeli és a nem 
szóbeli kommunikáció kettőssége. Egyes felmérések szerint a mindennapi kommunikáció 
65%-a nem szóbeli úton zajlik, az érzelmi kommunikációnak viszont már a 90%-a folyik 
ezeken a csatornákon. A nem szóbeli kommunikáció szüntelen ad kiegészítő jeleket (ezeket az 
ember szüntelenül fejti, az ember ???jelfejtő lény”), és természetesen teljesen önállóan is lehet 
velük/rajtuk kommunikálni. 
    Némelyik gesztusunk ősi, mágikus jelentéssel bír. Például ásításnál azért kell a szájunkat 
kézzel eltakarni, hogy a gonosz ne hatoljon be, a lélek ne szálljon ki. A kézfogásnál azt 
jelezzük üres tenyerünkkel: lám fegyvertelen vagyok, adom/mutatom a kezemet.
    Hogy a gesztusok milyen mélyen élnek a köztudatban, mutatják a gesztusok gazdag nyelvi 
formái. Már magának a hanglejtésnek is milyen szépen feleltethető meg a taglejtés, de nézzük 
csak azokat a frazémákat, amelyek a gesztusokra utalnak: kézzel-lábbal beszél (magyaráz),  
fejet hajt valami felett, füle botját sem mozdítja, felhúzza a szemöldökét, a szeme sem áll jól,  
mesél a szeme, bajusza alatt beszél, sírásra görbül a szája, grimaszt vág, leesik az álla,  
nyakába borul/nem hajlik a nyaka, térdet hajt, térdre borul, karnyújtásnyira van, karba teszi  
a kezét, harangoz a lábával, megkettőzi a lépéseit stb. Szép kis szótárt állíthatnánk össze 
ezekből a kifejezésekből. 
    Új frazémák is vannak születőben: eddig/idáig vagyok vele (torkig vagyok vele – ezt 
mutatni is kell), valamint lement hídba (lehidal), dob egy hátast (hátrahőköl – ezek a szólások 
a megijedéstől való hátrahőkölést képezik le nyelvi eszközökkel). 
    A testbeszédről (taglejtésekről), az egyes csatornákról a kommunikációelmélet, azon belül 
is a nem verbális csatornák kutatói az elmúlt évtizedekben már sok mindent megállapítottak. 
Olyan tudományos és egyben tudománynépszerűsítő könyvek is megjelentek, mint pl. Edward 
T. Hall (1980) Rejtett dimenziók című könyve, amelyben egy valóban ???rejtett” 
dimenzióra, az emberek közötti távolságtartás jelentéseire és jelentőségére hívta fel a 
figyelmet. A téma fényképpel gazdagon illusztrált tárgyalása az egyes testtájak szerint 
található meg Desmond Morris (1986) könyvében (pl. haj, szem, orr, fül, száj, szakáll, kar, 
kéz, mell, láb stb.). A nem szóbeli kommunikáció rendszerezését magyarul elsőként Buda 
Béla (1979) adta meg, később Buda Béla és László János (1981) közös könyvében, amelynek 
a címe is ???beszédes”: Beszéd a szavak mögött. Máig ez a könyv tekinthető a nem szóbeli 
kommunikáció legjobb áttekintésének. Buda Béla (1985) az empátiáról szóló könyvében is 
fontos részt szán a nem szóbeli csatornáknak, különös tekintettel arra, hogy ezeknek a 
jelhordozóknak a ???beleélésben” fontos szerepük van. 
    Végül olyan munkákra is érdemes fölhívni a figyelmet, amelyek kimondottan a 
nagyközönség számára foglalják össze világosan, egyszerűen a testbeszéd lényegét (pl. Pease, 
1989). Pease könyvében a testbeszéd megtanulásáról többek között ezt írja: ???Tartalékoljunk 
legalább tizenöt percet naponta mások gesztusainak tanulmányozására és értelmezésére, s 
igyekezzünk emellett alaposan megismerni saját gesztusainkat. Alkalmas terep a 
tanulmányozásra minden hely, ahol emberek találkoznak és érintkeznek egymással. A 
repülőtér különösen megfelelő az emberi gesztusok teljes spektrumának megfigyelésére, 
mivel ott az emberek a gesztusok segítségével szabadon kifejezésre juttatják mohóságukat, 
haragjukat, bánatukat, boldogságukat, türelmetlenségüket és sok más érzelmet. Társas 



együttlétek és baráti összejövetelek szintén kiváló alkalmat nyújtanak. Aki már tanulmányozta 
a testbeszéd tudományát, menjen el egy társas összejövetelre, üljön egész este egyedül egy 
sarokban, mint aki petrezselymet árul, és meglátja, mások testbeszéd-rítusainak puszta 
megfigyelése milyen izgalmas időtöltést nyújt számára. A televízió is pompás lehetőséget 
kínál a nem verbális közlésmód megismerésére. Kapcsoljuk ki a hangot és próbáljuk a kép 
figyelésével megérteni, mi történik. Ötpercenként visszakapcsolva a hangot, ellenőrizni lehet, 
hogy a nem verbális értelmezés pontos volt-e. Nem kell sok idő hozzá, hogy egész műsort 
végignézzünk hang bekapcsolása nélkül, és éppúgy megértsük a cselekményt, mint a 
süketek.” (Pease, 1989, 21.)
    A magyar gesztuskommunikáció kutatásának új lökést adhat, hogy 2003-ban megjelent A 
kezdetektől a máig. A magyar szemiotika olvasókönyve című kötet Voigt Vilmos és Balázs 
Géza szerkesztésében, amelyben a már klasszikussá vált legfontosabb magyar nyelvű 
tanulmányok ismét olvashatók (Szendrey Ákos, Hoppál Mihály, Gráfik Imre stb.).
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test=

Az illő és az illetlen határai nagyon is jellemeznek egy adott kultúrát.

Walther  lányához:  Fiatal  nőt,  kislányt  nem  csak  ölelni,  de  megcsókolni  is  lehet 

üdvözlésképen. 1853. jun. 12.



Nem az a fontos, mi történt, hogy írja le Toldy, irodalmias

Vörösmarty

Toldy-Bajta 1826. ápr. 7. 

Testi  érintések  hosszú  részletezése  a  Toldy-Bajza  levelezésben.  Ott  egész  sorozata  a 

különböző  férfi-nő  viszonyoknak.  Semmi  köze  a  Schlachta  merevséghez  és  illemhez.  Itt 

négyszemközt  maradhatnak  a  fiatalok.  Ifjú  Toldy  szerelmi  hódítások  tömegét  osztja  meg 

bartájával,  amiben azért,  ha nem is a testi  kapcsolat  de a gyakori  ölelgetés,  üdvözlő csók 

szokás, még nem szerelemsek között is, nyilvánosan:

Toldy arról a lányról, akit már nem szeret, mert megvallotta neki, hogy egy másikat szeret 

(Máli) és szegénysége miatt úgy sem vehetné el, közben még egy másikat akar elvenni talán 

több év múlva (Hinka Mária):

„Lotti  mindeddig  az  a  szelid  bévonult  anygal,  a  ki  azóta  mindig  volt,  hogy  frigyünk 

megszakadt – Megszaakadt? Nem ezt nem mondhatom […] azóta, hogy Málihoz viseltettt 

szerelmemet elébe öntém. […] A néklül hogy tőlem szerelemet kívánna (pretenderet) , szeret! 

[…] esze meg látszik neki fejteni Maryhoz való relatióm belsejét s hogy bizonyoson hozzá 

fognék szítani örökké, ha bővebb javai volnának. […] Ő jól tudja, hogy én szívből lélekből 

becsülöm  és  szeretem,  s  hogy  nem  tudom   őt  nem  szeretni.  […]  Valami  szebbet, 

gyöngédebbet nem képzelheszt magadnak, mint a millyen ez a relátió. Keblén mindég egy 

arany gyűrűt visel lánczon, melyben üveg alatt az én hajaim  vannak! [….] Minap ismét egy 

fürtet tuda fejemről lopni – minek? Nem tudom, ő azt mondá, hogy barátnéjának küldi: én 

gyermekiségét említém nyájas ellenkezéssel, de szívemnek lehetetlen volt nem örvendenie. 

[…] Mikor megölelem, megcsókolom – mintegy bárány úgy csügg rajtam, s ajka nem tud 

megválni  az  enyémtől,  s  mikor  kezét  fogom egyszeretettel  teljes,  gyönge  kéz  szorítás  a 

válasza. De mind mindez különös ingerrel bír azért, mert minden gyöngédség mellett is távol 

van aq legkisebb kaczérségtól, czéltól, szerénytelenségtől. Jó testvér épen így simul kedves 

testvéréhez, s minden rezgése lelkének szeretetet hangzik, szerelmet nem. Látni kell mind ezt, 

látni azt mikor keztyűim levonja, hogy azokat megtisztítsa…” 299.



Nem nyilvánosan, de részeletesen megírja, névvel barátjának:

Toldy- Bjaza 1825. jan. 20.

„Alkalmat  szerezhettem,  hogy véle  egy sötét  mellékszobába lopúlhattam:  megragadtam őt 

átkarolva,  s kezét ajkaimra tevén – s ha jól emlékszem mind ketten égtünk – így szólatm 

szóról szóra: édes lelkem Máli,  igérje-meg hogy emlékezetűl holnap egy fürtet ad? Erre ő 

csak féligfenn-szóval mondá: igen! S a rám simultat eleresztém hamar.”

189.

Toldy-Bajza 1826. júl. 10.

Egyedül marad egy ismeretlen lánnyal, a futó benyomás élménye:

„E szív még sem szűnt hevülni, szeretni. Én szeretésre születte, s csak a hosszas elzárkozás a 

kénytetett alkalom-kerülés, a száraz könyvi élet vonhatának reá kérget: de tedd-ki ezt tűznek, 

s csak hamar elhamvad s veleje a régi, noha fojtotttabb, s nem olly fris többé. Tegnap előtt 

Prof. Lemountonhoz mentem, s ott egy deli lánykát pilantotam meg, ki hitvesénél nevelésben 

van, s kit nem először láték; de először illy csinban, illy deliséggel, illy mosolygással. S meg 

kell jegyeznem hogy ekkor egyedül valék vele a szobában, s beszéllék vele, s így könnyebb a 

felmelegedés, mint ha tanúk állnak körül. Én nem vagyok olly hiú – ámbár több illy történetek 

azzá  tehettek  volna-  hogy  viseletében  udvariasság  helyett  mást  és  többet  keressek,  […] 

szivemben egy húr megrezzent  mindőn szemebe néett,  s a férfi-nem meg nem köszönheti 

neki,  ha  mindenekhez  illy  színben  mutatja  magát,  mert  az  alvó  kebelt  is  felizgatja,  s 

nyughatatlanná tesz9ii legalább egy éjre.” 327.

Konvenciókat írja le.

Amibe beletartzik férfi é férfi közti kézcsók.

Ölelés:  ritka  alkalmakkor  örökre  való  elválás,  nagyon  nagy  öröm  –  ritkaságát,  túláradó 



érzelmeket, megismerkedés, egyszeriség

nem akárcsak ma.ritualizált pillanatban érhetnek egymáshoz,  focipálya, 

Ami más a könny

Test:  „ő  mégis  a  valódi,  belső  embert  tekintve,  közönséges  ember”  –  vagyis  a  lehető 

legrosszabb – Schlachta Etelka – GYÁNI 2005. 38. és 39. -  „ne tartson közönséges lénynek”

Szerinte kétségtelen, hogy az az ötlket miszerint „minden embernek ideái, gondolkozásmódja, 

’s minden elmebéli tehetségei, testi alkotásával olly szoros öszveköttetésben vagynak, hogy 

egyik változván, a’ másiknak is szükségképpen változni kell.”1 97. 

Két tudományt esmerek az újabb időkben, mellyeknek mindegyike hatalmas revolutiókat fog 

tenni  egykor  az  esmeretek  öszveségében,  ’s  melyek  egyforma  gyülölségbnek  ,  ’s 

üldöztetésnek tárgyai voltak, ’s tárgyai még most is sokak előtt”. 98.

Gall  Organológiája,  Phrenológia  –  testi-és  lelki  atyafiságok  tudománya  –  Hahnemenn 

Homoeopathiája

Az ösztön az, ami az állatot mozgatja – belső, irányító, szervező erő, aminek székhelye az 

agy.

Az  ember  belső  lelki  élete  külső  jelekből  látszik,  mások  érzékelik  azt:  mimika,  művész 

kifejezés, rajz, zene mind a belső valóságra utalnak.

Okkeresés,  logikai  sorok,  és  a  morál,  szociális  viselkedés  korlátai  különbözteti  meg  az 

állatoktól

Az  ember  bizonyos  „erkölcsi  idomokkal”  születik,  s  ezek  befolyásolják  cselekedeteit  , 

értelmének hatókörét – hajlam, képesség, ösztön

A társadalmi jelentősége ezeknek a gondolatoknak igen nagy, mert mind a nevelésben, mind a 

1 TGy. 1825. V. 96-118.

Külföldi Literatúra.
[B. P.]: L’ existence de de Dieu et de la liberté morale, demontrées par des argumens 
tirés de la doctrine di Doctor Gall, sur la nature et l’origine des penchans etdes qvalités 
morales de l’homme et des animaux. (Az Isten és az erkölcsi szabadság lételének 
megmutatása, a’ Gall tudományából vett okokkal.) Par. E. M. Bailly D. M. P. á Paris, 
chez Delaunay. 1824. 



ítélkezésben, büntetésvégrehyjtásban stb. változtatásokat hozhat.

Testi  kapcslatból  sok,  konvencionális  gesztusok,  megengedettek,,  helyzetet  megerősítő 

férfiölelés, mindig egyforma

Sírás – pressziónáló, gyászoló,csak nők

Nemcsak  azért  nem  beszél  a  testről,  mert  nem  tud,  hanem  mert  a  testi  kapcsolat 

nyilvánvalósága megbélyegezné Paulinát.

Schlachta

Kazinczy  levelezéseben:  Tanácsok  Szemerének  a  házasodáshoz:  csak  megbízható  lányt 

vegyen el.

Ott átlépik az erről való beszéd küszöbét.

Testi gezstusok, kézszorítás, ölelé, sírás elsöprő többségben férfiak

Férfiak – érzelemkifejezésként testi gesztusok

Nők-férfiak: társasági gessztusok, üdvözlés, egymás szemébe nézés

Csók:

Írásban csak férfiak férfiakat

a tihanyi apát megcsókolja Vörösmartyt, mint nevzetes költőt

Kezemet  szorítá  meg; Vörösmartyt  pedig  megölelé,  megcsókolá  a'  lépcsőnél,  különösen 

örvendve, hogy vele megismerkedett. 

Hónaponként  úgymond  Bécsbe  szaladgál,  egyszer  legalább  Metternich  H[e]r[ce]g' 

kézcsókjára  (ezek  Matics'  szavai),  's  majd  oda  viendi  a'  dolgot,  hogy  tovább  is  fizessék 

szolgálatait.

A' tegnapi muzsikások' egyike szinte megjelent, kinek 5 p[engő] f[orin]tot adtam; kezemet 

csókolá meg értte:  innen gyanítom,  nem volt  kevés a'  mit  adtam; egyébiránt  a'  pattantyús 

zenekarából valók voltak, kik (- hatan -) az udvaron muzsikáltak. � 



Délután  Koch volt  nálam egy ideig,  és  Radnics.  5  óra  tájban  W[altzernéék]hez  mentem; 

szívesen láttak; panaszképen értésemre adák szorultságokat. Itéletet kelle mondanom. N[ina] 

megcsókolt, még pedig úgy látszott szivesen.  

– W[esselényi] megölelé Benyovszkyt, utána Kelement, legutóljára engem. �

– Legelőször S[usanna] és Sz[erafina] pillantának meg, 's ez utóbbi örvendeni látszott 

látásomon, de midőn öleléssel idvezlém, zavar és tartózkodás mutatkozott rajta.

Mit használ az? mondá W[esselényi]; végre csak ugyan el kell válnunk, másként erővel is 

elvisznek; 's megfogá nőm' kezeit, 's szemei nedvesen fölcsillámlottak, látván a' megilletődött 

asszony'  arczvonaglását  's  könyeit.  Ekkor  kéré  nőm,  engedjen  neki  hajából  vághatni. 

W[esselényi] lehájtá fejét 's oda tartá. Ha csak ugyan meglátjuk még egymást, akkor hihetőn 

ősz hajam lesz

Megemlékezzetek rólam. Isten veletek!  � 'S én a' jelenlévők közül egyet sem láttam, kire 

csak szememet  vetém,  kinek arczán a'  részvét  's  mély megindulás'  könyei  nem ragyogtak 

volna. � Megrázva, némán állottunk mindnyájan, csak kézszorításait érezve.  � Én távolabb 

állék tőle:  de ő engem is  megpillanta  's  a'  körülállók fejei  között  nyújtá  felém jobbját; � 

sokáig, igen sokáig szorítá oda nyújtott jobbomat � 's kiment.

Bezerédy a' búcsúzónak nyakába borult. W[esselényi] azt mondá neki: Te követ léssz; elmégy 

Országgyűlésre; ha ott egy hajszálnyit elmulasztasz a' mi könnyebbségemet, nem miattam, de 

a' megsértett közügy miatt törvényes úton eszközölheti, � soha sem száll rád az ég' áldása! � 

Megemlékezzetek rólam. Isten veletek! �

K[elemen] 's én együtt menénk színházba, hol Lendvayné mint Griseldis2 megint néhány forró 

könyet gyűjtött szemeimbe.

Munkához akartam fogni, midőn Bányi jött az ügyészi oklevéllel. A' jó ember olly annyira 

örült, e' nagy gondtól szabadultában, hogy örömtől nyakamba borult.
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Később  Mukinak  is  szobámban,  's  ennek  mind  édes  anyjáét  mind  testvéreét.  Hosszas 

nyilatkozás következett elborult szemekkel, 's ez a' nap' folytában többször megújult, mert a' 

jó ifjú szükséget látszott érezni a' hozzám csatlakozásra.

'S  ide,  Pestre,  csatlakozni?  ah úr  isten adj  erőt  mind neki  mind másnak,  hogy elsülyedés 

nélkül egymás szemeibe nézhessenek.

Ezek tényleg sírnak nyilvánoan:

Kölcseíy Antónia, pedig ő lány, úgy érzi, megszólják érte

Mind a'  beszéd'  magas  érzeményü  tartalma  mind  az  előadás  nagy lelkesülésre  ragadá  az 

öszves gyülekezetet, 's legtöbb hallgató' szemeiből forró könyeket fakasztott. �

Később, de az ülés' eloszlása előtt, a' szeretetre méltó szónok, másokkal beszélgetve, 

közelembe is  eljutott,  's  nyájasan  köszönt.  � Egy kérésem van,  szólék hozzá.  � O,  igen 

szivesen teljesítem úgymond,  Szalaynál  lesz beszédem'  irata,  ha azt  parancsolja.  � Ezt  is 

örömmel  fogadom 's  kérem; de  mostani  kérelmem az:  nyujtsa  ide  jobbját  azon  melegen, 

mellyre az iménti lelkesülés hevíté. � Igen kedves arczczal 's ragyogó szemekkel szorítá meg 

kezemet. � Ekkor mondám: "Ma nagy zálogát tevé le a' nemzet' színe előtt jövendőjének �" 

's újra hévvel 's erősen szoritá meg jobbomat. Azzal ő is, én is más felé fordultunk. � A' jó 

isten tartsa meg, 's erősitse minden jóban a' nemzet' javára, díszére, hogy áldva dícsérje őt 

minden hazafi kebel, minden jobb ember!

Klauzál és Czilhert itt ebédelvén, együtt menénk délután a’ lóversenyre. Ott elbeszélé Ottlik 

Gróf Rádayné temetését3 Péczelen, könyűs szemekkel.

Visszajövén itthon találám Szemerét. Kimélve 's vigyázva annyit mondék neki, hogy Kölcsey 

megmaradásához  semmi  remény nincs,  készen  kell  lennünk elvesztésére.  Minek hallására 

könyűk lepték el szemeit 's arczát, 's mindég némább lett.

Nők zokognak ill Radnics, alárendeltség
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R[adnics]t megszidta a’ Gróf; sirt.

Féhatkor N[iná]hoz mentem. A' városon volt. Az anyja holmit előre értésemre adott, 's midőn 

N[ina] később hazajött, sirva közlé esetét. Sajnálom, 's ohajtottam volna ne úgy legyen.

Nőmhez a' fekete asszony (így nevezik a' gyászban öltözött 's férje után szüntelen siránkozó 

Preghierinét) jött látogatóban

De  atyja  olly  rosszúl  volt,  hogy  az  nap  nem  láthattuk.  Később  10  óra  felé,  jött  a' 

V[endég]fogadóba Paulina és Muki. Velök mentünk házukhoz, hol minden sírt, könnyezett.

Úgy látszik sajnálni kezdi, hogy annyira hozá a' dolgot; több ízben sírt 's kért maradjak hozzá 

szíves: ő semmi rosszat nem gondol, csak úgy látszott neki, hogy megváltoztam iránta.

Igen meleg szívességgel láttak mindnyájan. P[aulina] nyakamba borult és sírt. Öröm és bánat' 

érzései váltották egymást nálam is.

Délután  félötkor  W[altzernéé]kat  látogatám  meg.  Könyeztek.  N[ina]  azt  mondá,  hogy  a' 

dolgot rövid idő fogja megválasztani, talán 14§ mulva is fog tudni bővebben nyilatkozni. Úgy 

látszik, valami fekszik szivén, vagy én nagyon csalódom.

A'  hivatalos  irományokat  szedém  rendbe,  midőn  Özv.  Gosztonyi  Lóri  jött  szobámba,  ki 

tegnapelőtt érkezvén Pestre Fejérváryval, tegnap Váczra rándult, ott tanuló fiát látogatni meg, 

's ma tért vissza. Itt sírt, panaszkodott elöttem

Tenger-özöne a' hangoknak és zengeménynek; � ő valóban óriása a' zenének: valami dämoni, 

tündéri 's iszonyatos gyönyör ragadja ellenállhatlanúl a' hallgatót, kinek lelke örömben sír és 

tombol, � mint midőn Lord Byron műveit olvassa.



kulturális jelenség aprólékos megközelítése

illő  és  az  illetlen  határvonala  mindig  jellemző  egy adott  kultúrára,  és  talán  itt  kadhatunk 

váratlan dolgokra

kérdés  a  tipikusság,  rejtett  szfére  hogy ezekből  az esetekből  milyen  körben lehet  levonni 

következtetést, nyilván nagyobb szöveganyagon, ezért hozom példaként fiatal Toldyt, hisen 

abban a körben él, mint Bártfay. Vagy Toldy lenne a „normális kivételes” a mikrotörténelem 

szóhasználata érdtelmében?

Például máshonnan is ismert, a Bártfay napló megerősíti , hogy a korban Férfiak között a testi 

érintkezés  szorossága megszokott,  a tihanyi  apát  megcsókolja  Vörösmartyt,  mint  nevzetes 

költőt

De finomítható, csak elváláskor.

test  Nina  után  Napló,  Vörösmarty,  Szajbély:  erotikára  nincs  nyelv,  iskolai  ókori 

tapasztalatokhoz kell  visszanyúlnia a testiségben. Romantikus,  égies – földi,  közönséges – 

állandó feszültsége. Állandó probléma a égi érzelmek és testiség összekapcsolása: Tünde – 

Ilma

a kulturális tapsztalatok visszajelezhetősége,, a nem szövegszerű kultúra megragadhatósága.

erkölcsi, viselkedésbeli viszonyok, testiség – Gyáni szerint ekkor még vigyázni kell az 

érintésre
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A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat

Ez a fejezet a homeopátia magyarországi történetének első néhány évtizedét tekinti át, 

de nem elsősorban orvostörténeti  szempontból.  Arra keresi a választ,  miért  válik,  sok más 

hasonló irányzattal  együtt  –  mint  például  a  mesmerizmus  – szakmai  kérdésből  társadalmi 

vitatémává,  miért  vált  ki  tartós  érdeklődést.  „A  különböző  mozgalmak  a  bennük  levő 

különbségek, hangsúlyok ellenére alapelvükben megegyeztek. Rokon bennük az a nézet – a 

mesmerizmus és a kezdeti spiritizmus esetében még talán csak a sejtés –, hogy az emberiség 

anyagias  kultúrájának  végére  érkezett,  és  ebben  a  helyzetben  a  szellemi  erők,  energiák 

felhasználásával,  az  immateriális,  spirituális  erők,  az  ember  transzcendens  lényének 

újraélesztése szolgálhatja a továbblépést, a válságból való kilábalást és az emberiség szellemi 

újjászületését. Mindegyikük a szellemi világra helyezi a hangsúlyt az anyagi világról […] a 

hajdani  egységes  szemléletet  kívánta  visszaállítani,  a vallásra,  a  filozófiára,  a  tudományra 

szétesett részekből új egységet teremteni.”1 A homeopátiával kapcsolatban felmerülő másik 

érdekes kérdés,  amire  már  a téma korábbi kutatói  is  felhívták a figyelmet:  miért  éppen a 

reformellenzék válik elkötelezett hívévé.2

A  homeopátia  népszerűsödésének  egyik  fontos  tényezője  minden 

bizonnyal a hivatalos tiltás, a kormányzati elutasítás volt, választása egyfajta ellenzékiséget 

jelentett.  Előtérbe  kerülésének  másik  oka  több,  más,  hasonló  „ellenirányzattal”  együtt 

provokatív, elméletalkotó jellege, hogy a vele kapcsolatos vita nem marad az orvostudomány 

területén.  Nyilvánosan,  népszerű  folyóiratokban  és  –  Bártfay  naplója  is  bizonyíték  –, 

elsősorban értelmiségi körökben zajló beszélgetésekben ütköznek meg hívei és ellenzői. Ebéd 

alatt 's után a' homeopathiárul beszélgettünk.3 (Ennek a mozgásnak, hatásnak tulajdonítható, 

hogy később az  irodalomtudomány látókörébe  is  bekerülnek  az  irányzatokkal  kapcsolatos 

ismeretek,  elsősorban Kölcseynek a mesmerizmusról  szóló írásai4 vagy Vörösmarty versei 

révén.) A fenti polémiák nem egyszerűen a módszerek hatékonyságáról szólnak – ahogy a kor 

1 A  téma  tudománytörténeti  jelentőségéről  ld.  Tarjányi  Eszter:  A  szellem  örvényében  a  magyarországi  
mesmerizmus, szellemidézés, teozófia története és művészeti kapcsolatai. Universitas, Bp., 2002. idézet: 14.
2 Antall József a homeopátiás módszer egyértelmű elutasítása mellett hangsúlyozza hazai történeti jelentőségét. 
A. J.:  A homeopátia és az orvosképzés Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, 1969/51-53. 110.
3 1838. júl. 6.
4 Maga  a  tény  nagyon  érdekes,  ahogy  Kölcsey  Kluge  „extrahálásához”  fog,  hogy  érdemesnek  tartja  a 
nagyközönség  érdeklődésére.  Szemerének  írja:  „Ird  meg,  ha  nem  leled-e  unalmasnak,  s  használd 
gyűjteményünkben,  ha  akarod.  […]  S  megvallom,  egy  kicsinyt  különösnek  tetszik  előttem,  hogy  minden 
aprólékot  recenzeáljunk.”  1823.  április  közepe,  Szauder  Józsefné ─ Szauder József  (kiad.):  Kölcsey  Ferenc  
Összes Művei II.  Szépirodalmi, 1960. 289-291. Kölcsey tanulmánya, Cselkövi névvel az 1828. Tudományos 
Gyűjteményben 1. füzetében jelenik meg  (5-19.):  Az állati Magnetizmus’ nyomairól a’ régiségben.
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gyakorló  orvosai  szkeptikusan  írják,  meggyógyulni  vagy  meghalni  bármely  gyógymód 

segítségével  lehet  –  sokkal  inkább  egy  új  természettudományos  világkép  körvonalainak 

kialakulását jelzik, annak a folyamatnak ellenhatásaként, ahogy a felvilágosodás hatására az 

orvostudomány  egyre  inkább  elszakad  a  vallástól  és  a  filozófiától,  és  a  tapasztalatilag 

bizonyítható, tudományosabb módszerekre támaszkodik. 

A  humán  tudományok  új  felfedezései  viszonylag  naprakészen  jutnak  el  a  hazai 

lapokba,  a  viták  tétje  a  leírt  fiziológiai,  pszichológiai,  antropológiai,  társadalomlélektani 

jelenségeknek  –  például  a  hipnózisnak,  a  pszichoszomatikus  eredetű  vagy  a  civilizációs 

betegségek fogalmának, a társadalmi, életmódbeli viszonyok és egészség kölcsönhatásainak, a 

primitív kultúrák világával való találkozásának – a hétköznapi tudatba való integrálása. Az 

ezen a területeken felgyülemlő ismeretanyag nehezen beilleszthető a meglévő tudományos 

fogalomrendszerbe,  de  ugyanakkor  megkerülhetetlen  a  hagyományos  orvoslás  számára, 

amelyben  a  spekulációra,  a  deduktív  megközelítésre  való  készség  a  leíró  kísérletező 

megközelítés mellett továbbra is eleven maradt. A vitacikkekben mai olvasó számára sokszor 

követhetetlenül  heterogén  módon  felsorakoztatott  tények  és  megfigyelések,  mint  hogy  az 

ember  bizonyos  „erkölcsi  idomokkal”  –  hajlam,  képesség,  ösztön  –  születik,  s  ezek 

befolyásolják  cselekedeteit,  értelmének  hatókörét,  majd  a  századvégre  öltenek  határozott 

alakot,  válnak  rendszerezett  ismeretté  a  szociológia,  pszichológia,  viselkedés-  és 

társadalomlélektan  számos  irányzatában,  s  válnak  közvetlen  hatásúvá  a  pedagógia  vagy a 

büntetésvégrehajtás  területén.  Ezzel  a  folyamattal,  az  új,  nehezen  megmagyarázható 

jelenségekkel  való  szembesülését  élményét  fogalmazza  meg  Kölcsey  a  Levelek  a 

mesmerizmusról címen ismert írásának bevezetőjében. A téma iránti érdeklődése személyes 

vonatkozásait  próbálja  megvilágítani,  leszögezi,  kívülállóként  szól hozzá a kérdéshez:  „Ki 

nem tudja, hogy az emberben,  és emberen kívül az egész természetben,  számtalan dolgok 

történtek és történnek, melyek a laikust üres álmélkodásra, a tudóst pedig mind maga, mind 

mások  előtt  érthetetlen  magyarázatokra  kényszerítik?  Ha  valamely  ilyen  történetnek  oka 

valaha  kérdésbe  jött:  négyféle  felelet  közül  lehetett  egyet  várni.  Mert  vagy egyenesen  az 

istenségtől kellett annak jőni; vagy démonoktól, vagy csillagi befolyásoktól; vagy természeti  

erőktől. Egyik felelet annyit teszen mint a másik; következőleg egyik sem többet egy betűvel 

is, azon két szónál:  nem tudom. […] Nem tudom, édes barátom, ha volt-e valaha valaki, aki 

józan fejjel és nyitva álló szemekkel démonokat láthatott? Azt sem tudom, ha valakinek a 

csillagokba vetett hiedelme vont-e maga után idvességet? Annyit mégis gondolok, hogy ha 

mindazon sok csudás dolgok között, melyről a régiség történeteiben olvasunk, volt valami, 

amit sem gonoszságból eredett  csalásnak,  sem egyűgyűségből származott  csalatásnak  nem 
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mondhatunk:  annak  a  természettől  eltanult,  s  experimentumok  által  megerősödött 

rezultátumnak kellett lenni.”5  

A  század  húszas  éveire  az  orvostudomány  specializálódásának 

megindulása,  a  korszerű  szakképzés,  az  egyedi  esetek  tudományos  közlése  az  ún.  orvosi 

esetleírás  elfogadottá  válása,  az  emberi  testben  zajló  folyamatok  bizonyításának  igénye 

átalakította a gyógyítás gyakorlatát. is, de egyben eltávolította az orvosi kart és a laikusokat 

egymástól.  Ennek  mintegy  ellenhatásaként  jelennek  meg  azok  az  elméletek,  amelyek  az 

embert  nem  csupán  testi  tüneteket  produkáló  esetként,  hanem  fizikai-mentális-szociális 

lényként  kezelik  és  ennek  megfelelően,  ezeket  a  faktorokat  is  számbavéve  kívánják 

gyógyítani.  A homeopátiáról  szóló vitában idézett  esetleírások maguk is a korabeli  orvosi 

gyakorlat gazdag tárházai, felteszik azokat a filozófia, etikai kérdéseket, amelyekre a választ 

az orvostudománynak saját kora igényei mindig újra és újra át kell fogalmaznia: mit jelent a 

„teljes”  egészség,  a  gyógyulás  fogalma,  vannak-e  krónikus,  gyógyíthatatlan  betegségek, 

mennyi  kockázat  és fájdalom árán lehet  és kell  a pácienseket  „gyógyult”  állapotba hozni, 

milyen mértékben szabad beavatkoznia az orvosnak a testben zajló folyamatokba, mennyire 

hagyatkozhat  a  szervezet  természetes  öngyógyító  képességére,  és  van-e  ilyen  egyáltalán. 

Kulcskérdéssé  válik  a  kórlefolyás  értelmezése:  egy-egy  betegség  különböző  stádiumai 

visszafordíthatóak-e,  valójában  hogyan  függenek  össze  egymással,  hogyan  leírható,  és 

értelmezendő a „gyógyulási krízis” fogalma, meddig vállalhatja az orvos a be nem avatkozás 

kockázatát, hol és milyen mértékben szükséges a fájdalomcsillapítás. Fontos vitapont, hogy az 

orvosi egzisztencia maga,  a megélhetés kényszere nem torzítja-e el eleve a számba jöhető 

gyógymódok közötti  választást.  Maga az orvosi kar is  meglehetősen megosztott  volt,  éles 

határvonal  húzódott  például  az  egyetemen  oktatók,  a  praktizálók,  a  képzetlenebbeknek 

tekintett sebészek és az állatorvosok között.6

A homeopátiának  a  századvégig  tartó  egyre  erősödő népszerűsége7 az 

1820-as  években  kezdődik,  ekkor  jutnak  el  az  első  orvosi  közlemények  és  híradások 

Magyarországra  a  Samuel  Hahnemann8 elvein  alapuló  gyógyeljárásról,  akiről  majd 

5 Szauder Józsefné ─ Szauder József (kiad.): Kölcsey… i. m. 978-979.
6 Ld.  erre  az  orvosi  egyesületek  történetét  Tóth  Árpád:  Önszervező  polgárok.  A  pesti  egyesületek  
társadalomtörténete a reformkorban. L 'Harmattan, Bp., 2005. 175-180.
7 A  homeopátia  magyarországi  történetének  összefoglalása  Kóczián  Mária  –  Kölnei  Lívia:  Homeopátia 
Magyarországon.  1820-1990. Bp.,  2003.  Noran,  25.;  Antall  József:  A  homeopátia  tegnap  és  ma. 
Természettudományi Közlöny, 1964/11. és uő: A homeopátia… i. m. 
8 A Hahnemannról  a  korszakban  Magyarországon:  Hahnemann,  Samuel Christian Friedrich.:  Organon.  Der 
rationellen Heilkunde,  Dresden,  1810.;  Bugát  Pál  ─ Horváth József (ford.):  Hahnemann Sámuel  Organon-a 
(életműve) a gyógyművészségnek vagy Hahnemann Sámuel homeopathiá-ja  (hasonszerve). Pest, 1830. reprint: 
Remedy Kft., Szentendre, [1993] ; Almási Balogh Pál: Hahnemann. Emlékbeszéd. Buda. 1844.
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reformkori kultusza tetőpontján Vörösmarty versben emlékezik meg:

„Eddig anyag harcolt anyag ellen a bús beteg ágyán,

S durva csatájok közt kín vala élni tovább

De te jövél, s durva parányokból felidézted az alvó

Szellemeket, s küldéd mesteri bűvöd alatt.

S újra szelíd nemtők kisérik az emberiséget,

És a halál retteg gyötreni áldozatit.”9

A szövegben emlegetett „szelíd nemtők” a homeopátia egyik központi gondolatára utalnak: az 

ún. „szelíd gyógymód” a hagyományos gyógyászattal  szemben lemond mindenfajta fizikai 

beavatkozás végrehajtásáról beteg testen. Hahnemann elmélete szerint a szervezetbe igen kis 

mennyiségben bevitt anyagok a saját „életerőt” mozgósítják, mintegy provokálják, a szervezet 

öngyógyító  tevékenységének  beindulását  segítik  elő,  vagyis  a  homeopátia  egyfajta 

„ingerterápiaként”  működik.10 Ehhez  az  elvhez  szorosan  kötődik  a  kivárás  módszere,  a 

hatóanyagok működésének sokszor hetekre elhúzódó megfigyelése. Ez volt a homeopátiával 

szembeni orvosi tiltakozás egyik legnyomósabb indoka, etikai alapon utasítva el a tétlenséget: 

„Azon kínos tökélletlen erőlködése a’ természetnek a’ betegségekben való ön-segítésre olly 

jelenség,  a’  melly  az embert  munkás  szánakozásra,  és  minden lelki  erejének felajánlására 

ösztönzi, hogy ezen ön-kinnak igaz gyógyítás által véget vessen”.11 A kor orvostudománya 

növényi, állati és ásványi anyagokkal, sebészeti beavatkozásokkal, kenőcsökkel, tapaszokkal, 

erősítő, roborálószerekkel gyógyít és elsősorban a szervezet megtisztítására, méregtelenítésére 

(érvágás,  hashajtás,  izzasztás,  vizelethajtás,  hánytatás),  a  bőr  mesterséges  ingerlésével 

(köpölyözés) a krónikus betegségek felszínre hozására törekszik, böjtölteti  a betegeket.  Az 

alapbetegséget, az okokat keresi  és a veszélyes tüneteket igyekezik csillapítani.

       A „hasonszervészetnek” fordított gyógymód terjedésének nem árt meg, sőt használ, hogy 

a Habsburg Birodalom területén 1819-ben betiltják, mint kuruzslást, de ugyanakkor mégsem 

igyekeznek következetesen érvényt szerezni a tiltó rendeletnek: könyvek, ismertetők jelennek 

meg róla továbbra is, az osztrák katonaorvosok napi gyakorlatában jelen van.

9 Hahnemann I. VMÖM Horváth Károly – Tóth Dezső (s. a. r.): Kisebb költemények. III. köt. Akadémiai, 1960. 
93. Vörösmarty verse a  hasonszervi  gyógyászat  megteremtője halálának  egy éves  évfordulójára  készült.  Az 
ebből az alkalomból rendezett ünnepségen Egressy Gábor szavalta, a vers a Pesti Hírlap tudósításának részeként 
jelent meg 1844-ben.
10 A  homeopátia  elveiről  magyarul  összefoglalóan:  Horváth  Katalin  dr.  ─   Bóna  László:  Homeopátiás  
gyógyművészség. HOMART,  Bp.,  1999.;  Vithoulkas,  George:  Homeopátia.  Új  korszak  a  gyógyításban. 
Remedium, [Nagykovácsi],  1999.;  Sankaran,  Rajan:  A homeopátia szellemisége.  Remedium, [Nagykovácsi], 
2000.;   Chappel,  Peter:  Lelki  gyógyítás  homeopátiával. Új  Paradigma,  Szentendre,  2003.;  Bóna  László: 
Szenvedésben  hasonló.  Az  élet  homeopátiás  rendje. Szentendre,  Új  paradigma,  2004.  Kent,  James  Tyler:
Előadások a homeopátia elméletéről. Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, Bp., 2004.
11 Dr. Csorba: Hahnemann Tudományának foglalatja szabad észrevételekkel. Tudományos Gyűjtemény, 1824. 
VII. 67.
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A  fordulat  a  magyar  homeopátia  történetében  az  1831-es  kolerajárvány,  innentől 

kezdve válik „sikertörténetté”12, ettől kezdve meglehetősen sokan kezdik el használni, olykor 

prevencióként. Látványos, a homeopaták adatai szerint csaknem 90%-os sikerrel gyógyítják 

ki  betegeiket  a  kórból  –  többek között  bécsi  orvosok közreműködésével  –,  sőt  a  járvány 

terjedését gátló hivatalos intézkedések közé is bekerül néhány a homeopata orvosok ajánlásai 

közül. Ettől az időponttól kezdve viszont, mivel tényleges konkurenciát jelent az „allopátia” 

számára, elmérgesedik a hagyományos orvoslás és a homeopátia közötti viszony. A tollcsaták 

során  születik  meg,  éppen  Bártfay  orvosának,  Ivanovics  Andrásnak  köszönhetően  a 

homeopátia első magyar nyelvű összefoglalása13  amely válasz Kováts Mihály  Antiorganon 

azaz  Orgonarosta című  vitairatára,  amely  mesmerismussal  és  más  hasonló  irányzatokkal 

együtt utasítja el a „hasonlót a hasonlóval” gyógyító homeopátia divatját. Kováts elsősorban a 

szerkészítést,  az un. potenciálást teszi kérdésessé, azt az eljárást, hogy az anyagok „erejek 

dörgölés ’s többszöri felolvasztás által nevekedik”14.

A  viták  ellenére  1837-ben  visszavonják  az  állami  tiltást,  a  homeopaták  hivatalos, 

gyakorló orvosokká válnak, ami növelte a társadalmi elismertségüket. 1843-ban Pesten nyolc, 

Budán két orvos praktizált, két patika ált a betegek rendelkezésére. A Bártfay-napló írásának 

időpontjában  Nagyváradon,  Kőszegen  és  Gyöngyösön  működött  homeopátiás  kórház.  A 

homeopátia  hívei  népegészségügyi  szempontból,  a  szerek  olcsósága  miatt  szorgalmazták 

bevezetését szegényebb rétegek gyógyításában. Somogy vármegye 1842-ben kérvény nyújt be 

a  helytartótanácshoz,  hogy  a  rabkórházban  a  hasonszervi  gyógymódot  alkalmazhassák.15 

1844-ben a miskolci börtönkórház alakul át rövid időre homeopátiás intézménnyé. 1844-ben a 

felsőtáblán  átmegy egy,  a  homeopata  orvosi  tanszék  felállítását  szorgalmazó indítvány.  A 

homeopátiás  gyógyítás  intézményrendszerének  kiépülése  azonban  már  az  1870-es  évekre 

esik, amikor Eötvös József tiltakozása ellenére, nagy társadalmi nyomásra az országgyűlés 

elfogadja  a  két  tanszék  felállítására  és  hozzákapcsolódó  kórházi  gyakorlat  állami 

finanszírozására benyújtott indítványt, s ezzel hosszú évtizedekre a hivatalos orvostudomány 

részévé válik.

A napló más forrásokkal egybehangzóan megerősíti, hogy a homeopátia határozottan 

elterjedtebb és népszerűbb volt az ellenzéki arisztokrácia és a reformértelmiség köreiben mint 

12 Bakody József:  Homöopatische Heilung der Cholera zu Raab in Ungarn. Perger,  Stein am Anger,  1832. 
Almási Balogh Pál a Tudományos Gyűjtemény szemle rovatában, 1831. I. 30. és A Homeopátia Angliában című 
művében (Sas, 1831.) 
13 Ivanovics András: Hasonszerves gyógyrendszer. Püspöki Lyceum ny., Pécs, 1837.
14 Szuhányi Márton: Az orvosi Tudományt illető rövid értekezés. Tudományos Gyűjtemény, 1827. V. 3-11., 8.
15 Kóczián Mária – Kölnei Lívia: Homeopátia… i. m.  25.
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más  társadalmi  csoportokban.  Ezt  magyarázhatja  e  réteg  szellemi  nyitottsága,  külföldi 

tapasztalatai,  a  jórészt  Németországban  tanult  orvosi  karral  való  szoros  kapcsolata,  de 

nyilvánvalóbb  oka  a  politikai  alapú  betiltással  szembeni  ellenérzés.  Vörösmarty  írja 

Kölcseynek  1838-ban,  a  hatalom túlkapásaira  utalva:  „Maga az  orvostudomány  sem elég 

szent,  hogy istentelen  kezeik  súlyát  ne  érezze;  folyóiratokban  homeopáthiáról  szólni  sem 

szabad.”16 A  Tudományos  Gyűjtemény  első  e  tárgyú  közleményének  szerzője,  aki  a 

homeopátia  ellen  emel  szót  éppen,  erre  az  okra utal.  „Orvos  Doctor  Hahnemann  Sámuel 

Úrnak illy tzímű munkáját: Organon der rationellen Heilkunde esmértem ugyan már ez előtt 

7-8  esztendőkkel;  de  valamint  a’  fellengős  Natuphilosophusok’  szemlélődéseiktől  a’ 

Hippocrates hiv követőihez vissza tértem, ’s lelkem egy Frank, Reil jobban legelteté mint 

Troxler vagy Rieser: Úgy Hahnemannt is hidegen szinte el felejtém – azonban az 1819-es tiltó 

parancs  –  figyelmemet  ismét  felébreszté”.17 A  cikk  éppen  a  tiltás  jogosságát  akarja 

bizonyítani,  mégis  felteszi  a  kérdést,  beavatkozhat-e  az  állam  polgárainak  testüket, 

gyógyításukat illető kérdésekbe. „Mindazonáltal az a’ sokak előtt különösnek tetsző dolog, 

hogy az Orvosi Tudományban is, mellynek sem a’ Státus’ dolgaival, sem a’ Hitágazataival 

semmi  köze  nints,  tilalmas  tudomány  lehet:  arra  ébresztett,  hogy  ezt  Hazánkfiaival 

megesmértessem, és azokat Felséges Urunk bölts gondoskodásáról meggyőzzem.”18 A vita 

szabadsága,  a  minden  téren szükséges  gondolatszabadság  a  megszólalók  számára  gyakran 

fontosabb tét, mint a gyógymód hatákonysága: „Haszontalanabb és nevetségesebb dologban 

nem  fáradozik  senki,  mint  az,  a’  ki  minden  embereket  egy  gondolkozásmódra  akarna 

visszavinni, a’ millyenek pedig nagy számmal vagynak.”19 „Haragudni azért, vagy az emberek 

eránt  gyülölségre  vetemedni,  hogy  mások  valamelly  tudományt  általjában  megvetni 

készebbek, mintsem az meg vizsgálni, ’s a jót belőle elfogadni, a’ józan életbölcsességgel egy 

részről, más részről pedig az igaz emberesmerettel ellenkező dolog volna.”20 Vagyis elvileg 

nem korlátozható a megismerés és a sokszínűség: „a’ kik valamelly gondolkozás módjába 

uniót, vagy egyformaságot akarnak behozni, a’ teremtői hatalomba való beavatkozás vétkébe 

esnek.”21  Az elzárkózás,  a homeopátia  létének tudomásul nem vétele már  csak azért  sem 

hasznos, mert éppen ismeretlensége, tilalmassága teszi vonzóvá: „Megvallom az is érdeklett, 

16 Vörösmarty Mihály levele Kölcsey Ferencnek. 1837. febr. 13., VMÖM Brisits Frigyes (s. a. r.):  Levelezése  
III.  373. idézi Tarjányi Eszter: A szellem… i. m. 41.
17 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m. 59.
18 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m. 59-60.
19 Külföldi Literatúra. [B. P.]:  L’ existence de de Dieu et de la liberté morale, demontrées par des argumens  
tirés de la doctrine di Doctor Gall, sur la nature et l’origine des penchans etdes qvalités morales de l’homme et  
des animaux. (Az Isten és az erkölcsi szabadság lételének megmutatása, a’ Gall tudományából vett okokkal.) Par. 
E. M. Bailly D. M. P. á Paris, chez Delaunay. 1824. Tudományos Gyűjtemény, 1825. V. 96-118., 97.
20 [B. P.]: L’ existence … i. m. 97.
21 [B. P.]: L’ existence … i. m. 97.
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hogy az említett kegyes parancsolat ellenére is kaptak némelly Orvos társaink ezen gyógyítás 

módján, sőt mintha mindenütt igaz lenne nitimur in vetium, azolta többen gyakorolják azt; 

nevezetesen  Tatába,  Pestre  némellyekhez  mint  valamelly  tsuda  tévő  Orvosokhoz  (kiket  a 

parantsolat kötele éppen úgy mint darázst a pókháló meg nem fog) szegények ’s gazdagok 

tódulnak.”22 Ekkor már ismert Magyarországon is az 1820-as évek németországi, erőteljesen 

polemikus  hangú  Hahnemannnt  védő  és  támadó  röpiratirodalma,  a  nézetei  mellé  állókat 

tömörítő egyesület megalakulása. A cikkek erről is szólnak, a vitakultúráról, a tudományos 

érvelés, meggyőzés eszközeiről. Ez az egyik jellemző érv az Organonnal szemben: „még is 

midőn néki tetszik a’ maga tzéljára minden évi íróból a’ maga állítmánya tekintetére üstöknél 

fogva is tapasztalásokat von elő. Rágalmazás nélkűl kell említenem, soha se olvastam még 

egy könyvet is mellyben  (A’ mint ezt Külföldön az ő mentségére tett Irások se tagadják) olly 

hibásan lennének a’ citációk , mint az Organon der rationellen Heilkunde tzímű könyvben”23. 

Az ismeretközlés és közvetítés, a gondolatcsere szükségessége – például akár a homeopátiáról 

–  folyamatos,  jellegzetesen  értelmiségi  igényként  van  jelen  az  érvelésben.  Bár  a  kor 

orvostudománya amellett tett hitet, hogy másként kell gyógyítani eltérő éghajlat, táplálkozás 

mellett, mégis szükség van az európai szaktudományokhoz való felzárkózásra.  „A’ természet 

nálunk is nyitva van; A’ Teremtő adott nékünk is tehetséget; az is igaz hogy ha Bagliv szerint 

az Olaszt másképp kell gyógyítani mint a Németet? Bizonyára a’ Magyar földön jó borral 

kenyérrel ’s hússal bővön élő ember’ betegsége módosítást mutat – mégis kellene közlekedés, 

hogy – egymást költsönössen esmérjük, oktassuk!”24 

A  homeopátiáról  szóló  cikkek  szinte  mindegyike  állást  foglal  abban  a  kérdésben, 

beilleszthető-e ez az elmélet az általános természeti törvényekről szóló, az orvosegyetemeken 

tanított  felfogásba,  vagyis  a  természetfilozófiai  kiindulópontok  rögzítését  tekintik  az  első 

feladatnak.25

Kérdésessé válik például, hogy az élőlények hierarchiája gondolata, az egyre nagyobb 

lendületet kapó rendszertani kutatások eredményei – voltaképpen evolúció bontakozó fogalma 

–,  mint  a  természet  működésére  és  fejlődésére  vonatkozó,  általánosan  elfogadott  képzet 

összeegyeztethető-e  egyáltalán  a  korabeli,  hagyományos  orvostudománynak  az  embert 

22 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m.  60.
23 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m.  66-67.
24 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m. 61.
25 Tarjányi  Eszter  véleménye  szerint  „a  homeopátiát  […]  olyan  korabeli  orvosi  reformmozgalomnak, 
reformelméletnek lehet nevezni, amely a tapasztalati gyógymódokkal való elégedetlenség hatására jött létre és 
egy alapvetően mágikus,  a részből az egészre következtető,  spekulatív,  de a kortársak számára forradalmian 
újnak ható gondolatrendszert kívánt alkalmazni, amely azért már a tapasztalati igazolás tényének, a gyakorlati 
orvoslás elvárásainak is fokozottabban meg kívánt felelni. A spekulatív és kísérletező orvostudomány között 
átmeneti kompromisszumként léptek fel..” Tarjányi Eszter: A szellem… i. m. 42.  
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erőteljesen a középpontba állító,  olykor  az élővilágból  kiszakító felfogásával.  A természet 

szoros láncolat az egysejtűektől a felsőbbrendű lényekig: „az embert a’ természet kebeléből 

kivennünk nem szabad”26 – szögezik le többen. Mások úgy vélik, a gondolkozás, az okok 

kutatása,  logikai  sorok felállításának képessége és  a morál,  a  szociális  viselkedés  korlátai 

erőteljesen elkülönítik az emberi létet állatok viselkedésétől.27

A hétköznapi  gondolkodás  számára  is  problémává  válik  az  élő  és  az 

élettelen természet közötti különbség léte, határainak kijelölése. Obernyik Károly jegyzi fel 

naplójába,  hogyan  érinti  egy  ízben  Kölcsey  ezt  problémát:  „Ma  Kölcseyvel  kellemes 

beszélgetésbe elegyedtem. Tárgya a mágnesről a világ és állatok lételére hatott. Jól esett, hogy 

beszédjében mindenütt a magam véleményét láttam és hallottam, miszerint a világ egy örök 

anyagból eredett, melyben csak a formák származnak és változnak. A világban munkáló erő 

az istenség, ez munkál és él minden egyes dologban.”28

Megfogalmazódik  az  a  probléma,  hogy  az  orvostudomány  számára  a 

lélek lassan korszerűtlenné vált fogalma helyett29 mi mozgatja az élő szervezeteteket: életerő? 

az ún. fluidum? Erre határozott választ ad Magyarországon szintén ismert mesmerizmus, a 

homeopátia, amely az élettelen természet és az állati-emberi lét közé húz éles határvonalat, s 

ezzel élénk tiltakozást vált ki: „Tsak a’ tökélletesség’ grádusa által elő álló különbség vagyon: 

azolta,  és e’ világosság után ollyat  mondani,  hogy az állati  testnek egészen más törvényei 

vagynak, ’s ezen állítást új tudomány alapjává tenni képtelenség.”30

A másik, szintén a filozófia területére tévedő kérdés, hogy van-e, megismerhető-e az 

igazság az orvostudományban, amely mint alkalmazott tudomány természetéből fakadóan a 

sikerességgel mérheti „igazságait”, eredményeit. Szükség van-e egyáltalán rendszeralkotásra 

ebben  a  tudományágban,  vagy  egyszerűen  az  évszázados  tapasztalatok  felgyűjtése  és 

rendszerezése  – „a természet megismerése és követése” – a feladat. 

Az igazság, a’ melly szükség mindnyájunknak

’S kútfeje emberi fő bóldogságunknak

A’ bölts kéztől; mellytől ez nékünk van szánva

Tsak el van takarva nints mélyen el ásva.31– állítja Hahnemann.

26 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m. 65.
27 [B. P.]: L’ existence … i. m.  98.
28 Obernyik Károly naplójából. In Gábor Júlia (kiad.): Kölcsey Antónia naplója. Magvető, 1982. 186.
29 A kedély „mellyel az érzések összességét jelöljük, nem csak az egész lelkület alapja, hanem az egészségre is 
a legnagyobb és közvetlen befolyású”. Schedel Ferenc. Diatetica elemei. 1839. 76-78. idézi Tóth Orsolya: 
„Titokszerű kölcsönhatás”. In Takáts József (szerk.): Vörösmarty és a romantika. Művészetek Háza – Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet, [2000.] 132.
30 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m.  65.
31 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m. 62.
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Ezzel szemben, mondja a cikkíró „igen is, ha az igazság mint titok nem vólna el rejtve, nem 

mondhatná Hanhnemann, hogy az Orvosi tudomány, a’ mint azt az ő idejéig gyakorolták, és 

még most is sok hitetlen Orvosok gyakorolják, minden részeiben balgatag, a’ tzéllal ellenkező 

egyáltaljában  semmit  érő  való,  és  haszontalan  szövete  a’  véleményeknek  és  az 

önkényességeknek”32 Egy másik, általánosan elfogadott nézet szerint : „Az igazság egyedül 

való megesmértető  jele  az egyszerűség,  és  a’  természettel  való  megeggyezés”33.  Ha bárki 

számára feltárható lenne az igazság, ha folytonosan új és új elméletekkel kellene megküzdenie 

a tapasztalati  orvostudománynak, akkor a hagyományos képzés veszítené el értelmét:   „Ki 

volna az kiben kedvetlen benyomást nem tenne azon állítás, hogy csaknem mind az, a’ mit 

eddig  ezen  két  tárgyban  [filozófia  és  orvostudomány]  tudott,  tanúlt,  a’  mit  Apáinak  vas 

szorgalma öszvegyűjtött,  mind az,  a’  mi  annyi  sok ezer  meg ezer  munkákban foglaltatik, 

semmit  nem  ér,  ’s  mind  azt  el  kell  felejteni,  és  csak  mint  emberi  elme  tévedéseit  úgy 

tekinteni.”34 Az orvostudományban minden „Systéma” káros, hiszen „tapasztalásból tudjuk, 

hogy némelly Orvosok inkább a’ veszedelemben forgó betegek életét áldozták fel, mintsem 

bal  vélekedéseket  meg  akarták  volna  esmerni.”35 „Magunk  iránt  való  szeretetünk  és 

tiszteletünk azt kivánja tőlünk, hogy a’ próbált jót, kétséges újjal fel ne tseréljük; mivel ez 

által, főképpen mint orvosok, a’ bennünk helyheztetett bizodalmat elveszítjük, és a’ mi még 

főbb, tulajdon lelki esméretünk győz meg arról, hogy kötelességünknek meg nem feleltünk.”36

Az  évszázados  tudás  összegzésének  elsőségét  hangsúlyozzák  az  új  tanok 

rendszerszerűségével  szemben:  „[Hahnemann]  elsőben  is  motskos  szókkal  megtámadja 

Hippocratestől mostanig az Orvosokat, ’s azoknak tudományokat, és tsak magát magasztalva 

állítja, hogy az eddig fenn állott fő pont (principium) helyébe Contaria Contariis curantur ő az 

ellenkezőt ’s tsak egyedül igazat homogenea homogeneis curantur állítja fel.”37 – vagyis a 

homeopátiának azt a tételét kérdőjelezi meg, hogy „hasonlót a hasonlóval” kell gyógyítani, 

azonos tünetegyüttesek  kezelésére  azonos  szereket  kell  alkalmazni.  A népi  gyógyászat  és 

hétköznapi  megfigyelések  ugyan  ismerik  a  „szeget  szeggel”  tapasztalatát,  lehet  a  fagyást 

hideggel kezelni,  a másnaposságot alkohollal,  azonban ezekben az esetekben mégis más a 

működés mechanizmusa, állítják a homeopátia ellenzői. „Az aratók, a’ katonák, a’ vadászok 

pálinkát, a’ bálosok hevítő herbatheat, ’s még puntsot is, nem azért isznak mint Hanhnemannn 

gondolja,  mert  ez  hevíti  őket,  hanem azért  hogy a’  nagyon felhevűlt  teste  lassan engedik 

32 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m. 62-63.
33 [B. P.]: L’ existence … i. m.  98.
34 [B. P.]: L’ existence … i. m. 98.
35 Szuhányi Márton: Az orvosi … i. m. 3.
36 Szuhányi Márton: Az orvosi … i. m. 5.
37 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m.  61.
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meghűlni, ’s így azután a’ víz se árthat. A’ Természet bőlts Ura tél után nem nyárt, hanem 

tavaszt, és nyár után nem telet, hanem őszt rendelt. Ha valahogy ez megfordulna akkor lenne 

a’  Világnak vége!  A’ gyógyító  légyen  hív követője  a’  természetnek,  a’  betegséget  okozó 

környűlállásokhoz, az állati test’ változásaihoz képest alkalmaztassa mind mennyiségre, mind 

minéműségre nézve az ingereket, az orvosság’ adásában a’ sokat a’ keveset kerülje: meglátja 

hogy Hahnemannak közönségesen vévén igaza nints.”38

Az anyagok nem jók és nem rosszak önmagukban, állítják a homeopátia ellenzői, csak 

megfelelő módon kell használni őket – bár éppen a felhozott, erőteljes példák szolgálhatnak 

maguk is magyarázatul a mai olvasónak, miért fordult a korabeli közönség olyan lelkesen a 

„szelíd gyógymód” felé. „Hányat ölt meg a’ hánytató, kinek oktalanul volt adva, hányat az ér-

vágás? Hányat az ópium? Hányat a jó bor? A’ kinek ezek méreg gyanánt szolgáltak. Ellenben 

hányat  gyógyított  a’  Mercirius,  a’  bürök,  az  arsenicum,  sőt  a’  Berlini  savany?”39 A 

homeopátia viszont joggal érvelt a hozzászokás, a csak egyre nagyobb és nagyobb adagban 

hatásos  orvosi  szerek  és  a  betegek  állandó  orvosi  segítségre  való  rászoktatása  rossz  és 

általános  gyakorlatával.  „A’  nappali  álmosságra  való  tartós  hajlandóság  ellen,  a’  maga 

előmüveletében vidámitó kávét rendelték, mely midőn kidolgozná magát, a’ nappali álmosság 

növekedett;  – a gyakor  éjjeli  fölocsódás ellen estkor mákonyt  adtak,  mely előmüveleténél 

fogva ez éjjel (bódító, kábult) álmot szerze, de a’ következő éjek aztán még álmatlanabbak 

lettek.”40

 A homeopátiával és mesmerizmussal41 szemben is újra és újra felmerül a kétely, hogy 

állításaik szerint a testbe való beavatkozás nélkül gyógyítanak, noha a hétköznapi tapasztalat 

szerint  anyagi  változást  csak  anyag  válthat  ki.  A  homeopátiás  szerek  rendkívül  nagy, 

százszoros, ezerszeres hígításban tartalmaznak hatóanyagokat, ellenzőik meggyőződése, hogy 

ezt  már  nem érzékelheti  a  szervezet.  „Úgy van a’  természetet  okosan ’s  idejében illendő 

orvosság mennyiséggel segíteni kell [….], és meggyógyulnak betegeink, ’s bizonyára elébb 

meg az allopathia közönséges mértékével, mint a’ homeopathia’ a’ képzettel is alig követhető 

dosisával”42.

38 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m.  65.
39 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m.  69.
40 Bugát Pál ─ Horváth József (ford.): Hahnemann… i. m. 116.
41 A  Mesmerrel  szemben  felhozott  elsődleges  kifogás,  hogy  nem  történik  úgymond  semmi,  „az  állati 
magnetizmus nagy valószínűséggel csak a képzelőerő, az utánzási ösztön és az érzéki csalódások eredménye.” 
ld.  Jászberényi  József:  Kontextusok  Kölcsey  Ferenc  magnetista  tematikájú  műveihez. 2001/3-4.  373-396.  
Kölcsey elsősorban a magnetisták hagyományismeretét és -kezelését, analógiás gondolkodásukat bírálja, orvosi 
praxisukat valószínűleg nem ismeri.
42 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m.  72.
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A vita érdekessége, hogy mindkét fél már új, hasonló módon közelíti meg test és lélek 

viszonyát: „minden embernek ideái, gondolkozásmódja, ’s minden elmebéli tehetségei, testi 

alkotásával  olly  szoros  öszveköttetésben  vagynak,  hogy  egyik  változván,  a’  másiknak  is 

szükségképpen változni kell.”43 Ahogy Toldy írja: „…az orvos keble éppen hivatalánál fogva 

hajlik mindenfelé, s hogy az ő tárgya nem lévén egyedül a test, hanem majdnem annyira a 

lélek is, mindent szeret, ami testtel és lélekkel bármely viszonyban (relatioban) áll.”44

 A  homeopátia  ellenfelei  elismerik  a  pszichoszomatikus  jelenségeket  azzal,  hogy 

„placebohatásnak”  tulajdonítják  a  homeopátiás  gyógyulásokat,  azt  állítva,  hogy  vagy  a 

természet gyógyította meg a pácienst, vagy maga a betegség képzelt természetű volt: „eleven 

képzelődésnek  pedig  az  egészségre  ’s  betegségre  való  befolyása,  sokkal  esmeretesebb, 

mintsem hogy azon kételkedhetnénk. […] Innen magyarázhatjuk meg magunknak azt, hogy 

valamelly  orvosi  szer  eránt  bizodalommal  való  teljes  reménység,  előttünk  titkos  módon 

szerzett változás által, súlyos ’s haszontalanúl gyógyított betegségeket gyógyíthat meg.”45 

A másik vád a homeopátiával szemben, hogy csupán szigorú életmódot javasló, előíró 

gyakorlata a gyógyulás alapja: „egész tudományok tzenvedőleg hasznos ugyan, de tselekvőleg 

haszontalan.” E nézet szerint  a homeopátia tisztában van szerei  hatástalanságával,  de ez a 

módszer  időt  hagy neki  arra,  hogy „a’ beteget  azon jó élet  módja segítségével,  mellynek 

rendelésében Hahnemann nagyon szoros volt” a természet meggyógyítsa. Tehát a homeopata 

pénzt  vesz fel  azért,  hogy a  beteg „magától”  meggyógyuljon.  S noha bizonyos  esetekben 

módja  lenne  ennek a  kényelmes,  diétát,  mozgást,  jó  levegőt  és  pihenést  rendelő,  be nem 

avatkozó gyógyításnak a gyakorlására a hagyományos orvosnak is, mégis kockázatos lenne az 

orvoslás jövője és a orvos megélhetése szempontjából: „Mert valósággal ha némelly betegnek 

jó lélekkel tsak élet módját szabunk, ’s azt mondjuk orvosság nélkül is meggyógyul – neheztel 

és odébb megy ahhoz a’ ki néki valamit ád.”46 Vagyis az orvos nem hagyhatja figyelmen kívül 

a  vele  szembeni  közösségi  elvárásokat  sem,  el  is  kell  tudnia  fogadtatni  eljárásait:  „Azon 

közönségnek, melly a’ sokat moralisaló Papot épen úgy nem szereti, mint a’ szükséges dosist 

rendelő Orvost, tetszik Hahnemann, ’s tetsztett azoknak, kik feszűlt képzettel ragadtatnak a’ 

különöshöz;  de  tetszett  Paracelsus  is,  noha  most  ő  róla  az  egész  Világ  azt  mondja  nagy 

Charlatan volt”47

Mindkét álláspont ismeri a „krízis” fogalmát, a heves rosszabbodás után fellépő tartós 

javulást/romlást.  Ez  jelenség  a  homeopátiás  gyógyítás  egyik  kulcsfogalma,  a  megfelelően 
43 [B. P.]: L’ existence… i. m. 97.
44 Tóth Orsolya: „Titokszerű kölcsönhatás”…  i. m. 130-131.
45 Szuhányi Márton: Az orvosi … i. m. 10. 
46 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m. 72.
47 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m. 77-78.
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kiválasztott  szer bizonyítéka,  s Hahnemann szigorú alapelve a kivárás, a nem cselekvés, a 

tünetek  csillapításának  elutasítása,  mert  csak  a  krízisállapot  segít  hozzá  a  végleges 

gyógyuláshoz.  A betegek körében elfogadott  volt  ez  a  gondolat,  ezt  erősítik  meg  például 

Bártfay Wesselényit súlyos betegségében bíztató leveleinek utalásai is. „lelki-testi szenvedő 

állapotod  nem  csak  igaz  részvétet  támaszt  mindnyájunkban  […]  hanem  fájdalmas 

aggodalommal is tölt el […] egyedül abban keresnénk, ha ugyan némi vigasztalást, vagy ki 

remélni tud reményt, hogy két év előtt is, Gräfenbergben, midőn Dr. Attomir ment fel hozzád, 

szinte  nagy szenvedéseken esél  keresztűl,  –  igy talán most  is  még győzni  fog a’  lélek ’s 

életerő.48

A  hagyományos  orvoslás  számára  elfogadhatatlan  például  a  gyorslefolyású 

betegségekben  az  életmentő  beavatkozás  vagy  a  fájdalomcsillapítás  megtagadása: 

„homeopathiai  pepetseléssel  a’  gyógyulás  ideje  el  vesztegettetik,  úgy hogy az  allopathica 

gyógyítás se lehet többé foganatos! – Azonban tapasztalgatni, – ott, – a’ hol ember élete forog 

fenn,  – tsak ugyan igen veszedelmes,  ’s  méltán tilalmas!”49 Balesetek,  agyvérzés,  fulladás 

„nem Jegyző-könyvet, de siető segedelmet kivánnak.”50. A homeopaták viszont a mindenáron 

való,  radikális  beavatkozások példatárát  sorolják az orvostudomány napi  gyakorlatából.  A 

tapasztalati  orvoslás velük szemben ugyanis  azt  állította,  csupán a  természetes  gyógyulási 

folyamatokban megfigyelhető eseményeket erősíti fel az orvos, nem tesz mást, mint amit a 

természet  is  tett  volna  –  ilyen  a  hánytatás,  a  beöntés,  az  érvágás  –  csak  gyorsabban, 

hatékonyabban  és  intenzívebben.  A tüdő,  az  agy gyulladásos  betegségeiben  –  érvelnek  – 

például gyakori a spontán orrvérzés, ezért helyes eret vágni, ki folyatni a vért az agyvérzés, 

fekélyesedés, gennyesedés elkerülésére.51

A  kor  orvostudománya  számára  idegen  volt  a  homeopátiának  az  éppen  fennálló 

tünetekre koncentráló gyakorlata. Ekkoriban már jól ismert számos hosszú lefolyású betegség 

kórélettana,  az  a  folyamat,  ahogy a  krónikus  betegségek  az  idő  múltával  újabb és  újabb 

szervrendszereket  támadnak  meg,  s  ahogy  az  újabb  és  újabb  stádiumokban  az  eredeti 

tüneteket  felülírják.  A  homeopátia  ugyanígy  beszél  elfedő,  palástoló  betegségekről  és 

kezelésekről, amelyek csak a tüneteket vagy a felülíró betegséget mulasztják el és „gyökeres 

gyógyításról”,  amelynek  mindenkor  az  adott  stádiumhoz  kell  igazodnia.  Bártfay  írja 

barátjának, Walther Lászlónak: „Az átfázástól őrizkedjetek. Ha homeop[átiás] gyógyszereid 

volnának,  a’  baj  kezdetén  ipecacuana  [hánytatógyökérből  készült  szer],  az  erősebb  fokon 
48 Bártfay László levele Wesselényi Ferenchez, 1844. ápr. 5. A levél további, részben a fentieket megerősítő 
kijelentése:  „soraidből eléggé látom, hogy lelked a’ türés’ gyakorlatában még nem fáradt ki.” 247.
49 Thaisz szerkesztői megjegyzése a cikkhez. Dr. Csorba: Hahnemann … i. m.  74.
50 Szuhányi Márton: Az orvosi … i. m. 9.
51 Dr. Csorba: Hahnemann … i. m. 67.
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veratrum [fehér  zászpából  készült  szer],  a’  legvégsőn carbo vegetabilis  [faszénből  készült 

szer]  segit.”52 Mindkét tábor közös meggyőződése, hogy az alapokat kell felszínre hozni, a 

vitában  gyakran  elhangzik  érvként  az  orvosi  értelemben  használt  góc  felszámolásának 

kívánalma, amely olyan elváltozást jelöl, amely szervezet különböző pontjain fellépve képes 

gyulladásos folyamatokat beindítani. 

A nagyközönségnek szóló cikkek közül az egyik legérdekesebbet Toldy Ferenc írja53, 

1830-ban, a Tudományos Gyűjteménybe,  Dr. Hufeland kinyilatkoztatása a’ homoeopathia’  

ügyében54 címmel.  Bevezetőjében  világossá  teszi,  hogy  nem  puszta  fordításról, 

ismeretközlésről van szó, hanem maga is állást kíván foglalni egy számára rendkívül fontos 

kérdésben. Soha nem lehetne időszerűbb Hufeland előadásának magyarországi megjelentetése 

–  annak  még  német  nyelvű  nyomtatott  változata  előtt  –,  hiszen  így  Toldy  közvetlenül 

reagálhat szintén éppen most könyvalakban Pesten kijövő Hahnemann fordításra: „valamint a’ 

magyarra  most  fordított  Organon tulajdonképpen  az  egész  publicumhoz  szól,  úgy – ezen 

kinyilatkoztatás  is  populáris  előadásánál  fogva úgy tekintetik,  mint  a’  melly hozzájok van 

intézve.55

A  szerző,  Hufeland  porosz  államtanácsos,  a  király  első  orvosa,  ismert 

Magyarországon,  többek  között  többek  között  Almási  Balogh  Pál  ír  róla  a  Tudományos 

Gyűjteményben,  aki  mellette  tanulmányozta  a  mesmerizmus  gyakorlatát.56 Hufeland 

tekintélyes  szakember,  a  hagyományos  orvoslás  melletti  higgadt  kiállásáról  ismert, 

ugyanakkor nyitottságáról más módszerekkel szemben. Ő éri el, hogy a már visszavonult, idős 

Mesmer  a  porosz  király  megbízásából  kiadja  tanai  összefoglalását  1812-ben.  Toldy  volt 

tanítványaként kéri el a berlini orvosi társaság gyűlésére készült beszédének kéziratát.57 Az 

idős  orvos  mintegy  végrendeletként  hozza  nyilvánosságra  álláspontját  ebben  a  „szíveket 

annyira eltávoztató dologban”.58 „Én az öregség” egyik legnagyobb javának azt nézem, hogy 

az embert szabaddá tészi.  Félig túl állunk már az életen; számtalan előbbeni világi tekintetek, 

ösztönök és akadályok nem érnek-el,  az ítélet szabad. Megvagyunk elégedve avval a’ mik 

vagyunk, semmivé sem akarunk többé lenni. Az vagyunk, a’ mik valóban vagyunk; a’ látszat, 

az ámulás kivülről és belűlről eltűnt, ’s a’ hosszú élet, a’ hosszu munkálkodást azt napvilágra 

52  Bártfay László levele Waltherr Lászlónak, 1848 okt. 20.
53 Toldy Bugát Ferenccel együtt indítja meg 1831-ben a korszerű ismeretek népszerűsítésére, az európai orvosi 
gyakorlat megismertetésére az Orvosi Tár című folyóiratot. Orvos- és természettudományos elkötelezettségéről, 
a mesmerizmussal kapcsolatos ismereteiről ld. Tóth Orsolya: „Titokszerű kölcsönhatás”… i. m.
54 Dr. Schedel Ferenc:  Dr. Hufeland kinyilatkoztatása a’ homoeopathia’ ügyében. Tudományos Gyűjtemény, 
1830. III. 60-81.
55 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 61.
56 Tudósítások a’ külföldről. 1830. IV. majd A Homeopátia Angliában című művében (Sas, 1831.)
57 Hufeland előadása a Journal für praktische Heilkunde februári számára készült.
58 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 67.
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hozták.”59

Toldy fordításának különlegessége hajlékony,  közérthető és erőteljes nyelve,  amely 

nem hátrál  meg a szaknyelvi  nehézségek előtt.  Külön kis szótárt  állít  össze a magyarított 

orvosi  műszavakból  a  cikk  végén  (mákony,  izgékonyság,  elleninger,  túlingerlés,  kórjel, 

jelenség, okirányos, láz, lob). Az olvashatatlanul nehézkes magyar Organonnal60 összevetve – 

amely szintén kísérletezik magyarításokkal61 – érthető a kortársak rosszmájú megjegyzése az 

Organont fordító Bugát Pálról: „Orvosló kezei alatt eddig csak megbénított, megcsonkított, 

összebonczolt  szavak haltak meg,  és igy sirkövére teljes joggal írhatni:  ’A’ legártatlanabb 

orvos nyugszik itt”62 

Toldy szövege, a többi vitacikkhez hasonlóan elsősorban a tudományos kutatás elvi 

kérdéseivel  foglakozik.  Egyik  ezzel  kapcsolatos  alapelvárása  a  doktrinérség  elkerülése, 

figyelmeztet  a  rendszerben  való  gondolkodás  veszélyeire:  „semmitől  sem  kellene  az 

embernek annyira őrizkednie, mint a’ szellem fogságától”.63 Ugyanilyen fontos a kísérletezés 

szabadságának tiszteletben  tartása:  „leginkább a’  tudományban  gyűlölöm az  elnyomást  és 

bitorlást: itt csak a szellem ’ szabadsága, alapos vizsgálat, alapos czáfolás, viszonyos tisztelet 

’s  a  dolog mellett  maradás  uralkodjanak,  ’s  ne soha személyességek!”64 „A gondolkozás’ 

szabadsága, a’ tudomány szabadsága – legfőbb palládiumunk, ’s annak kell maradnia örökké, 

ha haladni akarunk. Minden neme a’ despotiának annak sírja.”65

Az  írás  másik  fő  célja,  az  eldurvuló  hangnem,  „szenvedelmes  felingerlés”  az 

intolerancia elharapódzásának megakadályozása és értelmetlenségének nyilvánvalóvá tétele. 

Hufeland  szerint  ez  alapvetően  idegen  az  orvostudomány segítő,  mindent  magába  fogadó 

attitűdjétől:  „A  gyógytudomány  tapasztalási  tudomány;  gyakorlása  egy  az  emberiséggel 

folyton  folytatott  tapasztalás  –  aminek  lényege  –  VIZSGÁLJATOK-MEG MINDENT ’S 

TARTSÁTOK-MEG  A  JÓT” 66 „Semmi  nem  árt  annyira  a’  mesterségnek,  semmi  nem 

kisebbíti meg annyira az iránta való bizodalmat, mint a’  publicum scandalum magoknak a’ 

mestereknek a’ világ előtt viszonyos lealacsonyítása. […] A’ publicum nagyon is hajlandó 

részt venni benne ’s magát véle mulatni. Nem annyira mentünk e már, hogy a’ játékszínen is 

59 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 66.
60 Bugát Pál ─ Horváth József (ford.): Hahnemann… i. m.
61 Például a felhasznált kémiai anyagok magyarításával: mészeny- kalcium, villany – foszfor, szikeny – nátrium, 
fojtó – nitrogén stb.
62 [Sz.  n.]:  Magyarkák  1845-ből.  Teubner,  Lipcse,  1845.  116.  A  rosszindulatú  megjegyzést  tompítandó, 
valójában Bugát a kor legsikeresebb szemészeti beavatkozásának, a hályogműtéteknek elismert sebésze, a városi 
szegényeknek a nőegylet igazolásával ingyen végzi el ezt a műtétet.
63 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 79.
64 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 62.
65 A szövegben a mondat után cenzori törlést jelölő vonal áll. (?)  Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 63.
66 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 63.
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parádérozunk  épen  úgy,  mint  Moliere  idejében?”67 A  józan,  tapasztalt  orvos  tudja, 

magyarázza Hufeland, hogy egy betegséget többféle módon is meg lehet gyógyítani,  tehát 

„mit nyerünk annak megmutatása által, hogy az ember minden orvosló mód mellett meghalhat 

– a’ miről úgy sem kételkedik senki.”68

Világos álláspontja szerint a homeopátia, mint általános gyógymód elvetendő, mivel 

az  okokat  kereső  orvostudománnyal  szemben  csupán tüneteket  és  szereket  kapcsol  össze. 

Kiegészítő gyógyításmódként, eszközként – nem gyógymódként – azonban nagyon hatásos 

lehet:  „magam  tapasztalása  is  meggyőzött  a  felől,  hogy  a  homöopathia  nem ritkán  –  és 

sokszor igen feltűnőleg – más hathatós gyógymódok sikertelen használata után, a’ betegen 

segített.”69 Speciális esetekben alkalmazható, ahol a tulajdonképpeni ok felderítése sikertelen 

maradt, vagy hiába szüntették meg az okot, a tünetek megmaradtak. Bizonyos járványokban 

és a „tiszta idegnyavalyákban”,  a civilizációs  betegségekben nagy sikert  lehet  vele  elérni. 

Egyedi  odafigyelést  kíván  és  lassú  hatású,  sokszor  csak  a  harmadik,  negyedik  szer  hoz 

gyógyulást, ezért életveszély esetén egyenesen bűn a homeopátiához fordulni, mert az orvos, 

aki ehhez ragaszkodik később súlyos lelkiismeretfurdalással fizet majd érte: „embergyilkos, 

elmulasztás  által”.70 Tanai  merevsége  az  üldözöttségben  munkálkodó  homeopátia  igazi 

problémája:  „káros  és  bekorlátozó  uraságot  bitorol  a’  lelkek  felett  is,  a’  mit  minden  illy 

egyoldalu  systemának kell  lenni  […] a  legjobbak is  […]a’  rájok parancsolt  gondolkodás’ 

formájához ’s a’ mester dictatori szavaihoz félénken ragaszkodtak, ’s e’ szerint munkálódtak 

is.”71

Hufeland szerint  a homeopátiának a tünetekhez való ragaszkodása megakadályozza 

abban,  hogy  a  „távol  okokat”,  az  alapbetegséget  kiderítse,  s  a  jelen  tünetek  kezelésével 

valójában  megakadályozza  a  szervezet  öngyógyító  tevékenységének  működését:  „az  az 

önsegély, melly annyiszor olly fényesen bebizonyitja magát; az az egész nagy munka, mellyet 

a’  krizis,  a’  belső  gyógyító  munkálat’  neve  alatt  értünk,  s’  mellyet  minden  orvosnak  a’ 

legnagyobb mértékben kell tisztelni: egészen hibázik a’ homöopathiában; s ez ennek épen olly 

megfoghatatlan mint kártékony hézagja. Az orvos mindig csak minisztere ’s nem magistere a’ 

természetnek; barátjának, frigyesének kell maradnia, ha jótevőleg akar munkálódni; irányait 

és intéseit  meg kell  hallgatnia,  ha sokszor épen ellenségesen nem akar reá hatni,  a’ beteg 

67 Dr.  Schedel  Ferenc:  Dr.  Hufeland  …  i.  m. 65.  Toldy  megjegyzése  ehhez  a  lap  alján:  „Raupach  Die 
feindlichen Brüder mellyet itt a’ publicum legnagyobb gyönyörködtetésére igen is gyakran adnak elő. Én nem 
mosolyoghatttam rajta. Szerencsére csak itt adatik.” 
68 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 65.
69 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 69-70
70 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 80.
71 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 78-79.
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tetemes  kárára.  –  Nemde  úgy nevezett  betegségek is  sokszor  épen leghasznosabb kritikai 

iparkodásai  a’  tős  gyógyulásra  dolgozó  természetnek?  Elég  legyen  itt  a’  váltólázokat 

felhozni.”72 A cikk zárásában Hufeland figyelmeztet: a porosz törvények szerint homeopátiás 

gyakorlatot csak vizsgázott orvos folytathat, ő a maga részéről hozzátenne ehhez még öt év 

praktizálást, mert a gyakorlati tudást semmilyen elméleti ismeret nem helyettesíti.

Bártfay naplójegyzetei szinte alig-alig utalnak a homeopátia elmélete körüli vitákra, 

viszont megőrizték a gyógymód használatának gyakorlatát.73 Kötődése többirányú lehetett: a 

Károlyi-családdal rokoni, ismerősi viszonyban álló arisztokraták szinte mindegyike – például 

Széchenyi,  Batthyány,  Wesselényi  –  homeopatát  (is)  alkalmaz  orvosként,  barátai  közül 

Vörösmarty is élt ezzel a gyógymóddal.74 

Ő  [Vörösmarty]  mondá,  hogy  Deák  Fer[enc]  beteg,  's  W[esselényi]  

magához vévén Ivanovics d[octo]rt sietve oda utazott. 75 ―  W[esselényi] megjött  

's azt a' hírt hallám Bajzától hazajövet, hogy Deák Fer[enc] veszedelmen kivűl  

van; dr. Ivanovics' beadására lett jobban.76

 A másik lehetséges  kapcsolódási  pont,  Bártfayéknak a német  nyelvterülethez való 

szellemi kötődése, itt a módszer elismert és elfogadott volt, eredményeit az ott tanuló magyar 

orvosok közvetítették a hazai értelmiség felé. A házhoz járó orvos a családok bizalmasa, több 

mint szakember, a társasélet részese, aki éppen a napi kapcsolattartás révén kiválóan alkalmas 

a homeopata gyógymód által megkövetelt gyakorlatra: feladata az állapotváltozások huzamos, 

részletes  követésére  és  tisztában  kell  lennie  a  betegek  életviszonyaival.  A  kikérdezés,  a 

tünetek rendkívül aprólékos feljegyzése a szerek rendelésének feltétele, minden körülmény 

jelentőssé  válhat:  a  testi  elváltozásokon,  panaszokon  kívül  az  evési,  alvási  szokások,  a 

kiválasztás,  a  hőérzet,  mentális  élet,  álmok,  a  beszédmód,  a  gesztusok,  a  viselkedés 

változásának sajátosságai stb. Az orvos mintegy 70-80 észrevételt tesz alkalmanként. Talán 

ennek a gyakorlatnak is köszönhető, hogy Bártfay naplójegyzeteiben mindig feltünteti testi 

közérzetét, tüneteit, sőt képes a folyamatok irányának megítélésére.

A homeopátia akkoriban nem ismerte az alkati szer fogalmát, ami a század második 

72 Dr. Schedel Ferenc: Dr. Hufeland … i. m. 78.
73 A homeopátiát támadó cikkek elsősorban az elméleti írásokkal vitatkoznak, gyakran jelzik, szerzőjük számára 
nem ismert a homeopátiás orvoslás gyakorlata: „Bámulva néztem egy Homöopathikust, betegének egy tsésze 
kávét nyujtani azon intézettel, hogy egy más Homöopathikustól beadott orvosságok’ sikerét törölje el.” Szuhányi 
Márton: Az orvosi … i. m. 8. 
74 Arany János, Madách Imre is gyógyítatta magát, Garay János maga homeopata orvos.
75 1838. nov. 20.
76 1838. nov. 25.
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felétől majd meghatározta a gyógymód fejlődését. A naplóból egyértelmű: betegségre, tünetre 

adnak szert. L[éni] rosszúl volt fülszaggatásban; beadtam neki chamomillát [kamilla, orvosi 

székfűből készült szer].77  A testi állapot pontos megfigyelése alapján változtatnak szükség 

szerint  a beadott  gyógyszeren,  az adagolás gyakoriságán,  a potencia – a homeopátiás szer 

higításának – nagyságán. Jött Ivanovics, jóváhagyá a' belladonnát[készült szer], 's délutánra 

Rhus  toxicodendront  [mérges  szömörcéből  készült  szer] rendele,  és  estvére  megint  

Belladonnát.78 Valószínűleg a mai gyakorlathoz hasonlólóan folyadékban oldva illetve, ahogy 

Bártfay írja, „szárazon” is vesznek be szereket, sokszor sűrűn, mivel a kispotenciákat akár 5-

10  percenként,  óránként  is  adagolták.  Bártfay  elkötelezettségére  jellemző,  hogy  az  orvos 

megérkezéséig  maga is  próbálkozik  gyógyítással,  feleségének,  nevelt  lányának,  a Károlyi-

alkalmazottaknak  ad  be  szereket  számára  egyértelműnek  látszó  kórképekben.  Beadtam 

Elbelnek  láz  ellen  ars[enicumot] [arzénból  készült  szer]  homeocpathice.79 Sejti,  hogy 

felesége betegségének kiújulását, aki időszakosan súlyos orbánctól szenved, mi provokálhatta 

és rögtön orvosolni is próbálja. Reggel még az ágyban keserű beszéd volt köztem és J[ozefina]  

között  olly  tárgyról,  melly  már  többször  hozatott  szóba,  de  a'  mellyről  jobb  lett  volna  

mindenkor  hallgatni,  mert  csak  maga  magát  keseríti  vele.  Tegnap  óta  fog  fájás  ellen  

panaszkodott:  ma  reggel  pedig  nem  csak  dagadt  volt  arcza,  hanem  gyúladva  is:  mivel  

Iv[anovics] doctor nem vala itthon, én adtam be neki Belladonnát.80 Sőt, komolyabb esetekre 

is  vállalkozik.  Valószínűleg  saját  betegségének  tapasztalatai  alapján  próbálkozik  olyanok 

gyógyításával, akik azt talán nem képesek megfizetni.  Tegnap feledém följegyezni, hogy egy  

fiatal ember volt nálam kérni, gyógyítanám ki őt is hideglelésből  [tüdőbajból], mint Juratus  

társát kigyógyitám, homoeopathice.81 De a homeopátiának egy másik népszerű területére is 

belép, az állatgyógyászatba.  Kis madaram ismét beteg volt,  beadtam neki homeopatice, a’  

napra tettem pamutba burkolva,  ‘s két  óra alatt  evett,  és  ugrált.82 Saját  kézi patikája van 

homeopátiás  szerekből,  amit  orvosa  állít  össze  számára.  Dr.  Ivanovics  homeop[athias]  

gyógyszertárczámat  küldé  el,  midőn  reggelinél  ülénk.83 Laikusok  számára  az 

elsősegélynyújtást számos kiadvány segíti84, ezek egyikét szintén Bártfay orvosa, Ivanovich 

állította  össze  1837-ben:  A  hasonszervi  házi  és  úti  orvos,  vagyis  tanácsadó  a  kisebb  és  

77 1838. jan. 4.
78 1838. júl. 11.
79 1839. aug. 20.
80 1839. júl. 11.
81 1841. jún. 16.
82 1841. ápr. 23.
83 1838. máj. 7.
84 Lovász Imre:  Mit tartsunk a Homeopathiáról? Dr Kraus, Most, Caspari és Hufelandnémet munkáik után  
(főkép)a nemorvosok számára., 1838.
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sürgetőbb  bajokban.   Gyulai  Pál  életrajza  szerint  Vörösmarty  is  tevékenykedett  laikus 

gyógyítóként: „jó egészségnek örvendett s éveken át egy pár napig volt beteg. Ezt leginkább 

mértékletes  életmódjának  köszönhette,  bár  ő  a  homeopathiának  tulajdonította,  melynek 

később annyira híve lőn, hogy egy kis gyógyszertárt szervezve, másokat is gyógyítgatott.”85 

Egy Bártfayhoz írott levele alapján bizonyos, hogy körükben az 1850-es években is működött 

a homeopátiás orvoslás korábban  kialakult kapcsolatrendszere. „Id. Pázmándy Dénes itt lakik 

Baracskán,  irtóztató  kínokat  szenved  arcz-  és  szájban  egy  régi  köszvény  miatt.  Sokat 

beszéltem neki a’ homeopathiáról, (mellyet ő már egy időben megkísértett siker nélkül.) Most 

a’  napokban erős szenvedései  lévén,  eszébe jutott  […] hogy Ürményi  is  ajánlotta  neki a’ 

homoeopathiát,  mint  a’  kit  Moskovics  szinte  köszvényből  igen  szerencsésen  kigyógyított 

valami  előttem ismeretlen  gitajac  nevű  gyógyszerrel  ’s  megkért,  hogy a’  homoeopathiák 

jobbjai kőzől valamellyikkel ismeretségbe hozzam ’s e’ végett le is irta betegsége’ eredetét és 

folhgész mostanig, mit én ide zárva megküldök leendő orvosa számára. Én ugyan már tettem 

említést  Hausmannak,  mnit  általam  igen  becsűltnek  ’s  ismeretesbnek;  de  mivel  ő 

bizodalmasabb látszott  Moskovics  mint  már  általa  hírből  ismertebb iránt,  e’  részben nem 

akartam háborítani ’s kérésemet  úgy intézem hozzád, hogy ha Moskovics Pesten van, [vagy] 

lennél szives őt ezen ide zárt irat’ elolvasásásra felszólítani azon kéréssel, hogy szükséges 

utasítás mellett gyógyszereket küldene ki, vagyis adna át neked, honnan mi majd elhozhatnók. 

[…] – Ha ő nem lenne  honn,  hasonló  kérelemmel  Hausmannhoz  kellene  fordulnunk.  Ha 

később személyesen  akarná  az  orvos  meglátogatni  betegét,  ez  iránt  majd  megtennénk  az 

intézkedést.

Egy  körülmény  van,  mit  előre  kellett  volna  bocsátanom.  Pázmándy  nem  akarja 

felriasztani ’s megijeszteni családját ’s e’ miatt egy ideig nem kivánná tudani másokkal ez új 

gyógymód  választását,  miért  is  ennek  megkezdését  reám  bízta;  további  folytatását  saját 

levelezése  által  is  képes lesz fenn tartani,  mihelyt  az  orvos lakását  megtudandja,  miről  te 

engem szives lészsz értesiteni. – Mostani betegsége P[ázmánd]y’  úrnak nem veszélyes,  de 

képzelhetetlen kínos ’s e’ kínok ellen keres enyhülést, ’s úgy látom nem szeretné ha ebbeli 

kísérletében valaki ’s épen saját családja, habár a’ legbensőbb aggodalomból is, – megzavarja. 

Kérlek  édes  Laczim,  vagy  ha  te  nem  érsz  rá,  igen  tisztelt  nőd,  legyetek  szivesek  a’ 

gyógyszereket minél előbb megszerezni.” […] N. B: Betegségét németűl irta le azt  hivén, 

hogy valamelyik a’ két orvos közől nem birja tökéletesen a nyelvet.”86 

85 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. II. kiad. 1879. 147.
86 Vörösmarty Mihály levele Bártfay Lászlóhoz, 1852. nov. 16., VMÖM Brisits Frigyes (s. a. r.): Levelezése III. 
238-239.
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Bártfay bizalma a homeopátiában,  súlyos  betegségeiből  való sikeres felgyógyulásai 

annak is köszönhetőek, hogy mindkét orvosa a kor legnagyobb magyar szaktekintélyei közé 

tartozott. Ivanovich András 1828-tól már gyakorló orvosként tér át a homeopátiára, miután 

egy hosszú, reménytelennek tűnő betegségből a gyógymód segítségével kigyógyul. Bártfay 

naplója lelkiismeretes orvosnak, nyitott érdeklődő embernek írja le, aki napi rendszerességgel 

vizitel  náluk,  ezek  egyértelműen  baráti  látogatások.  A'  gyógyulás  lassan  megyen,  ámbár  

orvosom, Ivanovics D[octo]r szorgalmat 's gondot fordít rám 's napjában kétszer is látogat.87 

―  Reggel ismét előjött az orvos (ki roszúllétem alatt napjában többször jelent meg szíves  

készséggel,  a'  mit  el  sem felejtek  neki)  's  ujra beadott.88 Együtt  járnak színházba,  Bártfay 

vendégeskedik  Ivanovich  svábhegyi  birtokán,  aki  Wesselényi  szállásadója.  Terápiáiban  a 

homeopátiás  szereket  hagyományos  gyógymódokkal  kombinálja. Volt  nálam  Ivanovics  

D[octo]r 's mondá, ma estvére lábvizet vehetek, 's igéré hogy orvosságot küld holnapra.89 ― 

Ivanovics orvos jövén mindjárt reggel hozzám, rendelé, hogy levegőre menjek 's ne beszéljek,  

ne  dohányozzam.90 Év  végén  egy  inkább  szimbolikusnak  látszó  összeggel  köszönik  meg 

segítségét.  Dr. Atomir számára adtam 40 pengő f[orin]tot,  's  Dr. Ivanovicséra 30 pengőt  

fáradsági  jutalmúl  nőm'  kezébe.91 Ivanovich  tevékeny  közéleti  ember  volt,  a  homeopátia 

intézményi hátterének létrehozását tűzte ki célul, tanszék alapítását a pesti egyetemen.

Bártfayék  házának,  asztalának  gyakori  vendége  Attomyr  József  neves  homeopata 

orvos  is,  akitől  alkalmanként,  Ivanovich  távollétében  tanácsot  is  kér.  Bécsi  és  müncheni 

tanulmányai után Hahnemann személyes hatására kötelezi el magát a homeopata gyógyítás 

mellett,  a  Csákyak  háziorvosa  lesz  Pozsonyban  és  Bécsben,  később  a  luccai  herceg 

szolgálatába áll, többek között ő rendezi ásványgyűjteményét. 1839-1844 között Pesten, majd 

Pozsonyban  praktizál.  Tudományos  tevékenysége  mellett  (Briefe  über  die  Homöopathie. 

Leipzig,  1834.)  ő  szorgalmazza  az  1840-es  negyvenes  évek  elején  magyar  homeopátiás 

egyesület létrehozását. Ekkorra már természetesnek tartották, hogy csak hagyományos orvosi 

diplomával rendelkező orvos foghat a homeopátia elsajátításához – ez az egyesületi tagság 

feltétele  is.   Ugyanakkor  fontos  volt  számukra  a  felvilágosító  tevékenység  is,  laikus 

támogatókra is számítanak, egy elfogadó társadalmi közeg kialakítása a céljuk. Az egyesület 

1843 augusztusában megalakul, elnöke Kubinyi Ágoston, a Nemzeti Múzeum főigazgatója. A 

következő évben Hahnemann tiszteletére tartanak emlékülést,  ahol Egressy Gábor szavalja 

Vörösmarty Császár Ferenc, Garay János erre az alkalomra írt verseit.
87 1840. máj. 22.
88 1840. jan. 2.
89 1839. márc. 2.
90 1839. jún. 10.
91 1840. dec. 27.
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Forgó  Györgyöt  (1787-1835),  Bártfay  barátját  is  említi  a  napló,  aki  Pest  megye 

főorvosa, az Akadémia tagja, Kisfaludy Károly baráti köréhez tartozott és 1820-ban tér át a 

homeopátiás gyógyításra. A kolerajárvány idején sikerrel tevékenykedik, és segíti Hahnemann 

alapművének,  az  Organonnak  magyar  fordítását.  Megemlékeztünk,  hogy  a'  mai  nap 

bold[ogult] Forgó 's Hunyor Imre' születésnapja.92 Almási Balogh Pállal, Széchenyi, Kossuth 

Wesselényi  háziorvosával,  az  akadémiai  teendőkön  keresztül  kerül  kapcsolatba,  illetve  ő 

közvetíti  leveleit,  szereit  az  bebörtönzött  Wesselényinek  orvosságait.  Vörös  egy  pakétát  

hozott, mellyben homoeopathiai orvosságok 's könyv valának papírosba burkolva (gondolom  

Dr. Baloghtól); ennek árát is, 16 pengő forinttal rendelé kifizettetni Kelemen által.93 Balogh 

1837-44 között a Tudománytár szerkesztője, az orvostudományi nyelv magyarításának híve, 

1865-ben  a  Homeopata  Orvosok  Egyesületének  elnöke  lesz.  Bártfay  bizonyára  ismerte  a 

Batthyányak  nagy tekintélyű,  belgyógyász,  sebész,  szülész képzettségű háziorvosát  is,  aki 

első, vitairatként született történeti összefoglalót készíti a magyarországi homeopátiáról.94

A homeopátia melletti elkötelezettség nem egyszerűen a szerek használatát jelentette. 

Bártfay  esetében  alkalmazása  az  „egészséges  életmódról”  szóló  felfogásába  illeszkedik. 

Meggyőződése, hogy az ember felelős testi állapotáért, hogy a testtel ugyanúgy tisztességesen 

kell sáfárkodni, mint a rábízott javakkal. A Károlyi Györgyöt illető, rendkívül ritka kritikus 

megjegyzések  többsége  erre  vonatkozik:  könnyelműen  nem  törődik  magával,  testileg 

túlhajszolja magát. A’ Grófhoz menék irományokkal. Ö N[agysá]ga rosszúl volt, mi az arczán  

is látható volt.95 ―  Ö N[agysá]ga hivatott: még ma is bágyadtan lelém, 's figyelmeztetém 

baját  ne  hanyagolja  el.96  A  súlyos  betegsége  miatt  fogyatékossá  váló  testvéréről  szóló 

bejegyzésekben  is  keveredik  a  sajnálat,  a  vád  és  önvád –  megakadályozható  lett  volna  a 

tragédia.  Bizony szivemből  szánakodom sorsán,  's bár csak enyhiteni  tudnám azt,  ha már 

vesztesége visszahozhatatlan. � Pénz itt már nem segit, jól tudom: de a' betegség 's gyógyitás  

tudom még inkább kipusztitá,  különben is csekély tehetségét,  mert fizetéséből csak nagyon 

szükölködve élhetett, 's egészséges állapotjában is gyakran kért segedelmet, 's nyert is tőlem,  

bár  nem  felesleg  is.97 Wesselényivel  kapcsolatban  is  gyakori,  hogy  bár  távolról  és 

tapintatosan, de a diéta, a fogyás, a testmozgás jótékony hatását emlegeti. Nőm beszélé, hogy 

W[esselényi]  Gräffenbergben megfogyott; csak tejet  és  vajat  eszik,  igen  sok mozgást  tesz  

92 1840. febr. 29.
93 1839. febr. 9.
94 Rosenberg,  Carl Heinrich:  Fortschritte und Leistungen der Homöopathie in und ausser Ungarn.  Leipzig, 
1843. 
95 Széchenyi idevonatkozó bejegyzése: „Károlyi Gy[örgy]nél, ki igazán nincs jól.” Sz. I. : Napló. (vál. és s. a. r.) 
Oltványi Ambrus, Osiris, Bp., 2002.  839.
96 1841. jan. 4.
97 1839. dec. 14.
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gyalog, 's a' zuhany fürdőt szakadatlanúl használja, idő-különbség nélkül. � Az elsoványodás 

ítéletem szerint hasznára lehet: kövér, vastag testével bajosan állhatná ki a' 3 évi fogságot  

vagy  is  elzárást,  szélütés  és  elfuladás'  veszedelme  nélkül.98 A  Priessnitz  nevéhez  kötődő 

hidegvízkúra hatásmechanizmusa a korban közismert. Szemere így ír saját, ezzel kapcsolatos 

tapasztalatairól:  „tudnod  kell  édes  Ferim,  hogy  a  múlt  nagygyűlés  alkalmával  Széchenyi 

táblájánál:  először  grófnéjának,  másodszor  pedig  a  fő  és  segéd  titkároknak  (Schedel  és 

Szalay)  egészségére  köszöntém  poharamat.  Tudnod  kell,  hogy  ezen  neki  bátorodást 

alkalmasint az okozza bennem, példátlan félénk legényben, hogy reggelenkint hideg vizben 

mosakodom, még pedig tetőmtől talpamig. Tudnod kell, hogy a Hirnököt járatom. Miért? Mi 

végett? Nehéz volna megmondanom. Talán orvoslási tekintetből? Talán azért, mert a mi hideg 

és vizes hideg –hiszen minden reggel tapasztalom – bátorrá teszen?99 

Bártfay  naplójának  számos  bejegyzéséből  nyilvánvaló,  krónikus  betegnek  tartotta 

magát, akinek kínos gonddal kell ügyelnie egészségére. Életrajzi levelében említi Toldynak 

súlyos fiatalkori tüdőbaját, levelezéséből tudjuk évekig reuma gyötörte.100 Akárcsak a napló 

sok  bejegyzése,  a  kolera  időszakából  származó  Wesselényinek  írott  levele  is  azt  rögzíti, 

tisztában  volt  azzal,  az  erős  kedélyállapot  változások  milyen  jelentős  testi  tüneteket 

okozhatnak.  „Teljesen  igaza  van  Nagyságodnak,  hogy  a  félelem  és  rettegés  gonosz  egy 

portéka; de, jaj, Méltóságos Uram, – akartam én is bátran maradni, de megvallom, a’ köz 

inség:  tudása  ’s  óráról-órára  nevekedése  úgy  alányomott  engem,  mint  valamelly  óriási 

hatalomnak vaskarja. Hasztalan bátorítám magamat lelkemben; testem még is ellankadott, ’s 

azóta  –  akarom,  nem akarom –  olly  szívdobogásokba  szenvedek,  hogy  némellykor  majd 

elfullaszt. – Hanem az csakugyan bizonyos, hogy itt sokakat ölt meg maga a félelem, azaz: 

Cholera jelenségei szakadtak rájok, de ezeket valóban a’ képzelés ’s félelem szülé.”101 Másutt 

érzelmi  megrázkóztatásának  testi  következményit  jegyzi  fel  igen  érzékletesen:  Színházba 

menék; velem jött Muki is. A' 2ik felvonás alatt olly rosszúl érzém magamat, hogy közel valék  

az  ájuláshoz.  Később  bádjadság  fogott  el,  szemeim  lecsukódtak  mintha  szunyadnék,  de  

mindent  hallottam.  Szívszorulást  érzettem,  's  vajjon  csudálhatni  e?  olly  állapotjában  a'  

kedélynek?102

98 1839. júl. 31.
99 Szemere Pál levele Kölcsey Ferencnek, 1838. jan. 4.,  Szvorényi József (s. a. r.): Szemere Pál minden munkái. 
III. kötet, Bp., 1890. 283.
100 „Bártfayék  tisztelnek.  Az asszony kéret  általam engedj-meg neki,  hogy még nem felelt.  Laczi  rettentő 
rheumában szenved s harmad nap óta ágyban van s képzelheted, hogy nője, a jó lélek, melly nyugtalanságok 
közt van.” Bajza József levele Toldy Ferencnek, 1830. jan. 12., Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József ─ Toldy  
Ferenc levelezése. A magyar irodalomtörténet forrásai. Akadémiai, Bp., 1969. 483.
101 Bártfay László levele Wesselényi Miklóshoz. 1831. aug. 28. Pap Károly (s. a. r.):  Br. Wesselényi Miklós  
levelezése íróbarátaival. Itk, 1906. 243-244.
102 1839. ápr. 18.
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A napló időszakában leírt tünetei alapján krónikus tüdő- és vesetuberkulózisának fel-

fellángoló  szövődményei  kínozzák,  hosszú,  elhúzódó  görcsös  köhögéssel,  mellkasi 

fájdalmakkal  járó  hörghurut,  időnkénti  véres  vizelet.  Két  súlyos,  heteken  át  tartó, 

influenzaszerű tünetekkel  járó,  lázas  betegségen és középfülgyulladáson esik át.  Mivel  jól 

érzékeli,  hogy  „gyökeres  gyógyulására”  kevés  az  esély,  ezért  igyekszik  elkerülni  a 

nedvességet,  a  szelet,  a  port,  a  füstöt,  mindazt,  ami  ronthat  állapotán.  Folyamatos  orvosi 

segítséggel él, naplójában pontosan rögzíti és betartja az utasításokat.

Bártfay  hangoztatott  életnézeteinek  egyik  alapértéke  a  túlzások  kerülése,  a 

mértékletesség  – szellemi,  érzelmi  és  testi  szinten  egyaránt  –   ezt  ülteti  át  a  homeopátia 

segítségével  (is)  a  hétköznapokba:  kiegyensúlyozott  életvitelre  törekszik,  naponta  mozog, 

gondosan  kerüli  a  huzatot,  rétegesen  öltözködik,  keveset  vacsorázik  és  csak  név-  és 

születésnapokon fogyaszt  alkoholt.  Ezzel  a  korabeli  orvostudomány tanai  is  egyetértenek, 

amelyek  már  megpróbálja  elkülöníteni  a  tényleges  krónikus  betegségeket  és  a  kivédhető 

civilizációs  ártalmakat:  „Azon  betegségek  igen  tulajdontalanul  neveztetnek  idűlteknek, 

melyek  oly  embereket  bántanak,  kik  szűntelen  elkerülhető  ártalmaknak  vannak  kitéve, 

többnyire  ártalmos  italokkal  és  táplálmányokkal  élnek,  külömbféle,  az  egésséget  rontó 

kicsapongásokat  engednek  magoknak,  az  életre  szükséges  dolgokban  sokáig  szükséget 

szenvednek, egésségtelen, főképp mocsáros vidékeken tartózkodnak, csak pinczékben vagy 

más zárt helyeken laknak, mozgásokat a’ szabad levegőn nem tesznek, vagy kicsapongó testi 

és  lelki  erőlködések  által  magokat  egésségöktűl  megfosztják,  szűntelen  boszszongodásban 

élnek s. a’ t. Ezen ön magoknak okozott éptelenségek, ha egyébként a’ testben valamely idűlt 

gerj  nem  tanyázik,  megjobbított  életmód  által  magoktól  ismét  elenyésznek,  és  az  idült 

betegség nevét meg nem érdemlik.”103

Bártfay a ma károsnak tekintett tevékenységek közül egyedül a dohányzást űzi,  bár 

már  némi  lelkiismeretfurdalással.  Gyógyszert  vevék  be.  10  óra  után  kimenék  a'  városra  

sétálni,  mert  napfény  's  tiszta  levegő  volt; és  azért  is,  hogy  a'  dohányzást  's  tobákolást  

kikerüljem.104 Árt neki, mégsem mond le róla, társas szórakozásnak tekinti vagy magányos 

gondolatébresztőnek, esetleg a jó levegő élvezetével kombinálja: Bártfay és Ivanovics doktor 

gyakran együtt sütkéreznek, szivaroznak a palota kertjében és beszélgetnek a homeopátiáról.

103 Bugát Pál ─ Horváth József (ford.): Hahnemann… i. m. 115-116.
104 1839. okt. 18.
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IV. Témacsoportok a naplószövegben

Titkár és a grófja: alárendelődés és egymásrautaltság

A napló egyik elsődleges, talán legfontosabb funkciója: a Károlyi  György ügyeivel 

foglalatoskodó  titkár  memóriájának  megtámogatása,  emlékeztető  tárgyalásairól, 

rendelkezéseiről – magánjellegű üzleti notesz. A bejegyzések ezért mintegy körülírják Bártfay 

munkakörét:  Károlyi  György  és  családja  bevételeinek  és  kiadásainak,  hiteleinek, 

adósságainak számontartása, megtervezése, kapcsolattartás a két testvérrel a közös kezelésű 

javak ügyében és a vidéki birtoktestek jószágigazgatóival. Bártfay a gróf első számú segítője 

politikai,  közéleti  feladatainak ellátásában,  jogi szakértő,  és a pesti  palota működtetésének 

felelőse.

Ez a bonyolult és bizalmas feladatkör, amelyet közel negyven éven keresztül tölt be 

mindkettőjük kölcsönös megelégedésére, sajátos viszonyt alakít ki Károlyi és Bártfay között. 

A  napló  és  kettőjük  levelezésének  az  Országos  Levéltárban  fennmaradt  számos  darabja1 

lehetővé  teszi  a  gróf  és  titkár,  irányító  és  alkalmazott  mozgásterét  meghatározó  tényezők 

vizsgálatát. Az egyértelmű alá-fölérendeltség mellett pontosan kijelölt határok között mozgó 

bizalmasság és távolságtartás, erős egymásrautaltság, racionalitás és érzelmi elkötelezettség 

egyensúlya,  külsőségekben is megnyilvánuló kölcsönös tisztelet  jellemzi ezt  a kapcsolatot. 

Leveleik  négy  évtizeden  át  megmaradó  alapstruktúrája  a  „hivatalos  és  privát”  közlések 

csoportosítása,  az  írásban és  szóban kötelező  tapintat  megtartása  mellett  a  fontos  családi, 

pénzügyi  döntéseiket  befolyásoló  személyes  jellegű  háttérin-formációk  hatékony  cseréje. 

Mindketten függőségi struktúrák részei, ahol a társadalom által kialakított hierarchia szövetét 

át-meg átjárják a személyes hatalmi viszonyok, ahol az alkalmazók legalább olyan mértékben 

kiszolgáltatottak  a  személyüket,  vagyonukat  gondozóknak,  ellátóknak,  mint  fordítva. 

Wesselényi  Miklós  jegyzi  fel  útinaplójába:  „…  azt  hiszem,  hogy  ez  út  alatt  nem  vala 

számomra hasznosabb tapasztalat s becsülhetetlenebb előny annál, minthogy hét hónapig élék 

anélkül,  hogy valakinek is  parancsolhattam volna.  Így,  egészen saját  magára,  saját  erejére 

1 Károlyi  és Bártfay a gróf gyakori távollétei alatt sűrűn leveleztek. Elsősorban az 1839-1841 és az 1848-51 
közötti  időszakból  közel  hetven  Károlyi  és  mintegy húsz  Bártfay  levelet  tartalmaznak  a különböző fondok. 
(Országos Levéltár Károlyi Levéltára, P. 414. – Károlyi György iratai, 7. fiók Lad. 7. 1. és 2. Károlyi György 
levelei  Bártfay Lászlónak;  Lad.  7.  5.  Bártfay L.  levelei  Károlyi  Györgyhöz;  8.  fiók Lad.  9.  Bártfay László 
naplóját  kiegészítő  feljegyzések,  levelek  1848-49.;  8.  fiók  Lad.  12.  Bártfay  László  feljegyzései  Károlyi 
Györgyről 1848-1853; 9. fiók Lad. 9. Károlyi György naplói és pénzügyi feljegyzései 1835-1855 továbbiakban 
OL)  Stílusuk,  témáik,  jellegük  meglepően  homogén,  adataik  nagy  segítséget  nyújtanak  a  két  Bártfay-napló 
szövegének értelmezéséhez. 
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támaszkodva tanulja meg az ember az erőt igazán becsülni és használni.  Minden szeszély, 

makacsság s a dolgoknak helytelen ítélete, melyek előzőleg, alantasoktól állandóan körülvéve, 

gyakran bámultattak, többnyire követtettek és mindig tűrettek – így élve úgy tűnik fel nekünk, 

mint tökéletesedésünk örök akadályai s bántóan nevetséges kicsiségek. Az embertársainkhoz 

való igaz viszonylatunk tisztán áll ilyenkor előttünk. A mágnás, a nemes emberré lesz, s ez az 

egyedüli lépés, melyet tennünk kell, hogy állatok ne maradjunk”.  2 Bártfay függő helyzetű 

értelmiségiként  egyaránt  kap  és  ad  utasításokat,  ő  irányítja  a  birtokok  és  grófi  háztartás 

hatalmas  masinériáját.  Hatáskörét  önmaga  számára  pontosan  behatárolja,  nem  avatkozik 

olyan  ügyekbe,  amit  a  hierarchia  alsóbb szintjein  állók  is  megoldhatnak,  eldönthetnek,  a 

hosszú szolgálati idő alatt megtanulta, kiben bízhat, ki mire használható. Károlyi tudja titkára 

értékét,  tökéletes  megbízhatóságát,  becsüli  sokoldalúan  használható műveltségéért.  Bártfay 

magánfeljegyzései  bizonyítják,  ő  is  elismeri  Károlyi  György  gróf  személyes  kvalitásait, 

tisztelete  nem csupán grófi  címének,  munkaadó  felettesének  szól:  a  tevékeny,  birtokaiért, 

vagyonáért, családjáért felelősséget érző, művelt és igényes, áldozatkész embert látja benne. 

Kritikus pillanatokban is töretlenül mellette áll, s a gróf tulajdonát, ha lehet, még nagyobb 

gonddal  védi,  mint  saját  vagyonát.3 Az  alábbiakban  munkakapcsolatuk,  politikai 

nézetazonosságuk,  személyes  kommunikációjuk  formái  és  a  kettőjük  közötti  konfliktusok 

témái köré csoportosítom a naplóbejegyzések és az azt értelmező levelek szöveganyagát.

Kettőjük  viszonyának  legfontosabb  része  a  munkakapcsolat.  Bártfay 

feladatvégzésének mozgatórugója – s ebben osztozik a többi, hosszú időn át alkalmazásban 

álló vezető tisztviselővel – nem elsősorban a fizetés megszolgálása, a pontosság, jó minőség, 

hanem  a  „cég”  iránti  hűség,  ami  jóval  többet  jelent  a  kenyéradó  gazda  iránti 

elkötelezettségnél.  Ennek jele  az is,  hogy testvérek,  távoli  és közeli  rokonok, családtagok 

sokszor több generáción keresztül, élethossziglan ugyanannál a munkaadónál dolgoznak, csak 

más-más helyen, munkakörben. Nagy, együtt mozgó szervezet elemei a Károlyi-uradalmak 

2 A teljes idézet: „[1822. szept.] 23-án. Tehát egy éve már, hogy szülőföldemet, édes jó anyámat s szeretteim 
sírját elhagyám. Mily végtelenül sokat éltem ez aránylag rövid idő alatt, némely előző, komoran elvegetált évhez 
hasonlítva.  Sok  mindent  élvezék,  de  vajon  jobb  és  okosabb  lettem-e?  E  kérdésre,  azt  hiszem,  nyugodtam 
adhatom az igenlő választ. Azonban azt hiszem, hogy ez út alatt nem vala számomra hasznosabb tapasztalat s 
becsülhetetlenebb előny annál, minthogy hét hónapig élék anélkül, hogy valakinek is parancsolhattam volna. Így, 
egészen saját  magára,  saját  erejére támaszkodva tanulja meg az ember az erőt  igazán becsülni és használni. 
Minden szeszély, makacsság s a dolgoknak helytelen ítélete, melyek előzőleg, alantasoktól állandóan körülvéve, 
gyakran  bámultattak,  többnyire  követtettek  és  mindig  tűrettek  –  így  élve  úgy  tűnik  fel  nekünk,  mint 
tökéletesedésünk örök akadályai s bántóan nevetséges kicsiségek. Az embertársainkhoz való igaz viszonylatunk 
tisztán áll ilyenkor előttünk. A mágnás, a nemes emberré lesz, s ez az egyedüli lépés, melyet tennünk kell, hogy 
állatok ne maradjunk. S a méltó önérzet nem ismert erőket ébreszt fel bennünk, s mélyen elfátyolozott nézeteket 
nyit  meg előttünk.” Széchenyi  István – Wesselényi  Miklós:  Feleselő naplók. Egy barátság kezdetei.  (s.  a. r. 
Maller Sándor) Helikon, 2004. 235.
3 Tóth Lőrinc, hétszemélynök, maga meséli el Ágostonnak, hogy Bártfay az árvízkor saját kezűleg csomagolta 
össze a Károlyi-levéltárat. Ágoston József: Bártfay László és neje. Budapesti Szemle, 1885. 44. sz. 162.
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alkalmazottai, akiknek közös érdeke a működtetés, a haszon növelése. Ezért gyakori Bártfay 

intézkedő leveleiben a többes szám. „Nincs e valamiben baj és felakadás? […] Van e még 

pénzetek? Gazdálkodjatok a kevéssel mint  lehet:  mert  Septbr közepéig a gyapjú váltókból 

sem várhatunk”  – írja  müncheni  útjáról  az  őt  helyettesítő  Waltherr  Lászlónak.4 Ennek az 

egységnek  a  külső  kifejeződése  az  újévi  köszöntés  gesztusa,  amikor  a  vezető  tisztviselők 

január  elsején testületileg  keresik fel  a  grófot,  aki  megköszöni  előző  évi  munkájukat.  Ezt 

tükrözi az a gondosság is,  ahogy Bártfay a Károlyi-ház pénzügyi  jó hírére ügyel.  Amikor 

betegség  akadályozza  a  gróf  egy  hitelezőjét  a  Pestre  jövetelben,  Bártfay  kategorikusan 

tiltakozik a közvetítők igénybevétele ellen:  „Azután megvallom nem igen szeretem, ha híre 

futamodik,  hogy  Nagyságod’  részére  N[agy]Váradon  hosszú  históriákkal  pénz 

kölcsönöztetik”.5 Életében  a  legnehezebb,  legnagyobb  kihívást  jelentő  pillanat,  amikor 

önállóan  kell  döntenie,  cselekednie.  Károlyit  1849  augusztusában  a  kormány  Pestre 

érkezésekor játszott szerepe miatt egy hónapra bebörtönzik és „pártütés” miatt zár alá veszik a 

palotát, a pénztárat. Bártfaynak egyedül kell intézkednie.6 Az események után alig egy héttel 

már hosszú beadványban, pontos számításokkal kéri a helytartótanácstól az ügyek viteléhez 

szükséges  ideiglenes  költségvetés  elfogadását,  egy  átmeneti  pénztár  felállítását,  a  háziak 

élelmezésére és a kamatfizetési kötelezettségek halaszthatatlanságára hivatkozva.7 Sőt az év 

során  újra  meg  újra  megkísérli  kifizettetni  azoknak  a  költségeknek  legalább  egy  részét, 

amelyek  a Haynau főhadiszállásává  kijelölt  Károlyi-palota  használata  során felmerültek,  s 

amelyekről  pontos,  tételes,  a  városháza  által  is  elismert  számításokat  vezet.  1848-49  a 

legkritikusabb  év  titkári  pályafutása  során,  kétségbeesetten  követi  az  egész  addigi 

gazdálkodás eredményeinek összeomlását,  a Károlyi-birtokok nem hogy pénzt küldenének, 

hanem folyamatosan kérnek, mivel már az úrbéri munkákat is készpénzzel kell fedezni.  A 

tiszttartók jó ideig megpróbálják elfedni a bajokat a központi igazgatás elől: „azt hitte volna 

az  ember,  hogy ott  minden  rózsa és  arany színben lebeg.  Ne firkáljanak hát  ide  hasonló 

jelentéseket,  hanem  szóljanak  igazat.  […]  Ezeket  mind  biz’  én  odamondogattam  nekik 

válaszomban, ne támaszkodjanak ők a’ pesti pénztárra – mintha ide lidércz hordaná a pénzt, – 

hanem  gondoskodjanak  magukról,  mint  kell”.8 Bártfay  megjegyzése  arra  utal,  normális 

viszonyok között a birtoktesteknek önálló, legfeljebb egymást időnként kisegítő egységekként 

kellene működniük, saját tisztviselőik eltartásán kívül jelentős jövedelmet is produkálva.

Bártfaynak mint  titkárnak fontos feladata  a gazdasági  döntések előkészítése  a  gróf 
4 Bártfay László levele Waltherr Lászlónak, 1847. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Levelestár
5 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1839. szept. 26.,  OL 
6 Végzés a Károlyi György vagyonának zár alá vételéről, 1849. aug. 16
7 Bártfay László beadványa, 1849. aug. 22., OL
8 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1848. jún. 17., OL
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számára,  közvetítés a termények vevői és a birtokok tisztviselők között.  1839-ben például 

sikerül,  legalább  részben,  az  alföldi  árpát  helyben  eladni,  de  az  1837/1838.  évi  termésre 

szerződött  vevő,  nagyobb  mennyiségre  számítva,  két  hajóval  megy  le  érte  és  szívesen 

vásárolna az ideiből is. Bártfay a gróf döntését kéri, tárgyilagosan és érzékletesen vázolva a 

helyzetet, óvatosan javasol megoldást, gondosan kerülve hatáskörének túllépését. „Minthogy 

pedig a Contractusban csak 1838 és 1837ki termésű árpárol van szó, a Tisztség magátol nem 

meri  kiadni  az  839ki  termésű  árpa  pótlást.  Egész  alázatossággal  esedezem  tehát 

Nagyságodnak,  méltóztassék  e’  részben  csak  egy-két  szóval  kegyes  jóváhagyását  nekem 

megírni,  hogy  a  Tisztségnek  tudomására  adhassam.  ―  Én  a  dologban  ugyan  különös 

nehézséget  nem látok […]  ― Csak hogy August.  végével  a’  Contractus’ kivánata  szerint 

elmehessen hajóival ’s ne álljon elő holmi kedvetlen követelésekkel, mert a’ tavalyi vevőkkel 

is  elég  bajom  volt  míg  utoljára  még  is  valahogy  lecsendesedtek”.9 Mindez  a  napló  így 

folytatja:

18d  ;   csütörtök.   � Az éjjel megjött a' Gróf N[agy]Károlyból. 8 óra után szólottam  

Ö  N[agysá]gával.  9  órakor  kimentem  az  új  épülethez  Figdor[Zsigmond 

gyapjúkereskedő]nak a' gyapjút átadni, ott lévő raktárába. A' próbamázsáláskor  

minden  zsákon  kevesebbség  mutatkozván,  bejöttem  Figdorral  a'  Grófhoz,  ki  

annakutána  minden  zsákra  2  font  átalányos  potlást  határozott.  � F[igdor]  

megnézte a' buzát és árpát egyszersmind, de nem ajánlotta meg a' kivánt árakat.  

Jött  azután a'  Lazarovics  és  Hertzfelder'  tőzsére (Sensalja)  [gabonakereskedők 

alkuszai],  's  ugyan  e'  tárgyban,  de  leginkább  zab  után  tudakozódni  Koppeli 

[gabonakereskedő].  � Ebéd  után  mindjárt  Baumann.  Utána  Hertzfelder  

[gabonakereskedők]; utána Pink [gabonakereskedő]. […] Megköttetett az alku a'  

Gróf megegyezésével. Ö N[agysá]ga 6 óra után Pozsonyba utazott.

Károlyi  alig  értékeli  Bártfay  intézkedéseit,  a  jóváhagyás  a  leggyakoribb  reakció,  ritka  az 

elismerés: „Mai Postán Vettem 21rűl szólló sorait; és igen köszönöm hogy ezen reánk nézve 

olly fontos tárgyrúl körülményesen tudósít; de azon kívűl még azt is szinte köszönöm hogy 

ezen ügyet olly szerencsésen és tellyes meg elégedésemre illy hamar bevégezte. – Nékem a’ 

mint az egészet soraibul meg értettem a’ fő érvekben semmi kifogásom nem lehet, maga a’ 

szerkezet pedig stylus dolga a’ mihez uraságtok minden esetre jobban értenek  mint én; és 

bizonyos vagyok benne hogy annyi juridicus  kézen keresztül menvén, az örök adás vevési 

szerződés úgy fel lesz téve hogy abba belekötni nem lehet.”10  

9 Bártfay László levele Károlyi Györgynek 1839. aug. 1., OL
10 Károlyi György levele Bártfay Lászlónak, 1847. jan. 23. OL
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A napló  többször  beszámol  róla,  hogy a  birtokait  gyakran  felkereső  Károlyi  együtt 

ellenőrzi  Bártfayval a birtokok új beruházásait,  fejlesztéseit,  a várható termést. Mindketten 

fontosnak  tartják  a  rendszeres,  személyes  jelenlétet,  a  felmerülő  gondok  helyben  való 

kezelését,  felelőtlenségnek  érzik  a  távolból,  az  adminisztráció  jelentéseire  támaszkodó 

gazdálkodást.  Ezeken a fárasztó munkautakon természetes módon viselik el ugyanazokat a 

körülményeket.

15d  ;   vasárnap.   � Még tegnap estve megérkezett a' Gróf. Reggel Koch Architectus  

vala  nálam.  Azután  a'  Grófhoz  menék,  's  Ö  N[agysá]gánál  valék  egész  

féltizenkettőig.  Ekkor  az  ellenőri  hivatalba  menék.  Onnan félegykor  hazajövén  

beirogatám a' pénzbeli tárgyakat 's rendelkezém. Weiner bécsi festőnek fizettem 

500 pengö f[orin]tot. Ebéden Koch és Radnics. Estve felé rövid ideig a' Grófnál.  

Estve színházban valék. Az idő szép, meleg.

16d  ;   hétfö.   � Készültem az utra. Irtam Bécsbe Schmidnek. 10 órakor a'  

Gróffal  Csurgóra  indultam  postán  [postakocsin].  12  óra  után  Martonvásáron 

ebédeltünk; 6  óra  után  Csurgón  valánk.  Az  idő  folyvást  meleg.  Megjártuk  a'  

kerteket, 's megtekintők az új rendezetü utat. Sötét volt midőn Flekl Director  [F. 

Károly nagykárolyi  jószágigazgató] Keresztesről  odajött.  Vacsoráltunk  Faragó 

Tisztartónál.

17d  ;   kedd.   � Reggelizés  után  Flekl  úr  's  én  Ö  Nagyságával  

végeztük dolgainkat. Azután a' serházat 's pálinkaföző új készületet néztük meg.  

Eső csepegett  midőn oda menénk:  midőn visszatértünk sürűn esett.  Faragónál 

ebédeltünk.  Záporként  esett; mind  a'  mellett  5  óra  tájban  a'  szilvakúti  birka 

majorhoz kocsiztunk ki 's mire visszajövénk sötét lett. Folyvást esett. Beszélgettem 

Fleklvel  és  Ignácz  fiával,  később  Jósa  Károllyal.  Lefekvés  előtt  átadám  Ö 

N[agysá]gának a' pénzt. Sár lévén vacsorára nem menék, de a' Tisztartóék sültet,  

kalácsot, szőlőt a' kastélyba küldének 's én és Flekl szobámban evénk. Estve, és  

aztán az ágyban Marino Falierot olvastam Byrontól.

18d  ;   szerda.   � Jókor keltem föl. 6 óra után a' Gróf Pozsony felé indult; én 

pedig Flekl director' kocsiján, vele és fiával Pest felé.”11 

A titkár  feladata  a  személyi  ügyek  előkészítése  is,  Károlyi  szinte  minden  új  alkalmazott 

felvételénél, elhelyezésénél kikéri véleményét, és számít folyamatos információgyűjtésére – 

megbízhatóság,  képzettség,  szorgalom,  jellemerő,  egészségi  állapot,  munkaképesség  – 

tisztségviselőiről.  Nem feladata  Bártfaynak  az adminisztráció  alsóbb szintjeinek  közvetlen 

11 1839. szeptember
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szemmel  tartása,  el  is  utasítja  minden  alkalommal,  hogy  a  cselédséget  érintő 

nézeteltérésekben – jogos volt-e a pofon? – döntsön, hiszen ez az udvarmester jogköre. Nem 

hárítja  el  azonban  a  súlyos  veszteségek  felelőseinek  megnevezését.  Ilyen  történetet  követ 

végig a napló és a levelezés 1839 nyarán. „De nagyobb baj az, hogy Július alatt az Alföldi 

birkák vérben [birkavészben] tetemes számban elhullottak. Olsavszky ugyan azt írja, hogy a’ 

baj, melly leginkább Szénáson dúlakodott, már enyhűl, mivell azelőtt 150 darab is elhullott 

egy nap – most  pedig még is  40-50re leszállott;  azonban a’  veszteség eddig elé  mind a’ 

mellett 2 ezer darabra telhetett már, – az pedig akár az eltünt érték-capitalist akár a’ jövő évi 

hiányt nézzük (-szaporodás helyett-) bizony nagy veszteség. Oka e’ rosznak kétségen kivűl az 

igen búja tavaszi legelő után a mostani iszonyú száraz hőség. Mondják Szénáson úgy kiégett 

minden, hogy legelőkrül szólni is alig lehet. ― Nikaŭ [a birkaispán], mint hallom, egész birka 

nyájakon eret vágott ’s praeservativákat [megelőzést szolgáló orvosságot] adogat: de a’ melly 

marhában  már  egyszer  a’  baj  megfogant,  nem menti  azt  meg  semmi  egyéb,  mint  ha eső 

meghűtené  a’  levegőt  ’s  a’  nyájakat  legelő  változtatásra   át  lehetne  hajtogatni.  Szilvásy 

Irnoktól tudom, hogy csak éjjel legeltetnek a’ birkák ’s ez jó volna, ha legelő volna. Ugyan 

azért,  kivált  Szénásra  nézve,  szüntelen  és  szüntelen  kell  kiáltani,  hogy annyi  faültetvény 

szaporitassék  a’  gazdasági  táblák  körűl  és  a  legelőkön,  mennyi  csak  lehetséges.  ― Ez  a 

levegőt is enyhíteni fogja ott idővel, a’ szegény marháknak is enyhelyűl szolgáland. ― Ime, 

lapályon fekszik Moson is: de mennyire különbözik a’ vegetatio és levegő a’ Győr és Gönyű 

vidékbeliektől.”12 Károlyi  válaszában  már  egyértelműen  megjelöli  a  baj  okozóját:  „Az 

Alföldön  megint  nagy  csapás  van  a  birkadögléssel,  úgy  látszik  hogy  Nikau  és  Olah 

egyenetlensége és egymás elleni feszültsége is nagy részben oka ezen kárnak. Nikau semmi 

esetre nem maradhat, ma érkezett ide a’ helyett hogy ott mentené a’ mi még menthető, és egy 

infámis  impertinens  jelentés  formát  adott  be  mellyben  Direktort  egy szamárnak,  ügyetlen 

haszontalan  csalfa  embernek  deklarálja  kit  ő  Ujságokba  az  egész  Világ  előtt  meg  fog 

esmértetni. […] Ezek után természetes, hogy illy embert ki csak egyenetlenséget ókoz és a’ 

szükséges subordinatiót a’ tisztek ’s a’ Direktor közt is fel bontja, tűrni nem lehet.” Bártfay 

mint máskor is, megfontoltságra, kellő óvatosságra inti a grófot, hiszen annak ellenére, hogy 

véletlenül kezükbe jutott az eredeti munkaszerződés, mégsem látja tanácsosnak törésre vinni a 

12 Bártfay László levele Károlyi Györgynek 1839. aug. 1., OL. A naplóban így ír ezekben a napokban:
 24d  ;   szerdán.   � A' közben eső napok alatt nem juthattam hozzá, hogy jelen naplómba jegyzéseket  
tegyek,  leginkább  mivel  dolgozó  szobámat  meszelni  's  festeni  kezdék,  's  iróasztalom 's  egyéb  
bútorom rendetlenségbe jött.  � Ma tehát pótolólag idejegyzem, hogy: 20dikán Hertzfeldernek a'  
Contractust kiadám, 's Orosházára irtam; tudósitást vevék az alföldi birka hullásról.
31d  ;   szerda.   � Ma egy év előtt  halt  meg B[arthos]  � emlékeztetőm rá Mukit  is.  Volt  nálam 
Radnics és Szilvásy.

Augusztus1én  ;   csütörtök.   � Irtam Ö N[agysá]gának a' Grófnak Pozsonyba
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dolgot, óvná ettől a grófi ház hírnevét. Mert a birkaispán „még valami csúnya lármát üt”, sőt 

„azzal  fenyegetőzött,  hogy Nagyságtok  ellen  pört  indít”,  „azzal  fogja  az  alföldi  tisztséget 

vádolni, hogy irományait  kirabolták, mert attól a dühös bolondtól minden kitellik az eddig 

tapasztaltak alapján.”13

A  lopások,  sikkasztások  felderítése  és  a  bűnügyi  eljárás  kezdeményezése,  a 

hatóságokkal való levelezés is Bártfay feladata.

Délután,  midőn  olvasni  akartam,  a'  Gróf  's  Hörmann  D[octor]r  jövének  

szobámba. Ő N[agysá]ga elmondá az íróasztalából elkövetett pénzlopás' gyanúját  

� ezt  nyomozva  szembesítettük  a'  komornyikot  és  Huszárt  meg'  Pétert,  

annakutána ezeket 's Johann inast megmotoztuk; de semmire nem akadhattunk.  

Hihetőn a' komornyik ártalom szándékkal támasztá a' gyanút, minthogy félórával  

előtt  szolgálatját  fölmondta,  's  a'  Huszárt  nem  szenvedheté.14 ―  A'  Grófnét,  

Pozsonyban, a' dajkaleány (Nethpal Kati) készpénz 's drága ékszerekben közel 5  

ezer  pengő  f[orin]tig  lopta  meg,  de  itt  Pesten  a'  gyémántos  fülfüggő15 

becsültetésekor rajta  kapatott  's a'  városházhoz vitettvén mindent megvallott  's  

mind a' pénz mind a' többi visszakerült. […] Délelőtt Radnics által küldém el a'  

városi főügyésznek a' Grófné' irt nyilatkozatát a' lopás' tárgyában.16 ― Steindel  

aranymívesnek  adtam  a'  Grófné'  nevében  50  p[engő]  f[orin]tot  ajándékul  a'  

fölfedezett lopásért17

A  súlyos  betegségbe,  adósságba  vagy  más  krízishelyzetbe  kerülő  alkalmazottak 

leghatékonyabb megsegítésében soha nincs vita Károlyi és Bártfay között, sőt ezen a területen 

még pénzszűkében sem merül  fel  a  takarékoskodás  máskor  alapvető  szempontja.  Walther 

László, Károlyi levéltárosa 1850-ben, a pénzügyileg legkritikusabb időszakban kap 600 forint 

azonnali  készpénzsegélyt  lakhatatlanná  vált  otthona  felépítésére.18 Hosszasan  betegeskedő 

kompolti  tiszttartójának,  Roykó  Jánosnak  –  aki  1819-től  1833-ig  a  keszthelyi  Georgicon 

professzora volt – Bártfay levele tolmácsolja Károlyi részvétét, érdeklődését. A továbbiakban 

is  részletesen  beszámol  a  grófnak  alkalmazottja  hogylétéről,  majd  egy  megbízható  pesti 

orvost küld hozzá a ház kocsiján „mit én bátor valék neki megigérni, nem kételkedvén, hogy 

illy  körülmények  közt,  s  keresztényi  kötelességben  Méltóságod  bizonyára  maga  is 

13 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1839. szept. 26., OL
14 1839. márc. 3.
15 fülbevaló
16 1840. máj. 22.
17 1840. júl. 31.
18 Waltherr  László  levele  Károlyi  Györgynek,  1850.  nov.  20.,  Országos  Széchényi  Könyvtár  Kézirattára, 
Levelestár
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kegyeskednék azt megengedni.”19

Ezekből a személyes elemekből, a kölcsönös gondoskodás tapasztalatából következik 

Bártfay számára a Károlyi-ház iránti hűség, a személyes elkötelezettség fogalma, az, hogy 

saját sikerességének is érzi a birtokok eredményes gazdálkodását.  Ennek a viszonyulásnak 

meggyőző dokumentuma az a Bártfay-levél, amelynek célja az 1849-ben a helytartótanács 

által  Károlyira  kirótt  150  ezer  forintot  büntetés  és  ezzel  együtt  a  fenyegető  csőd 

mindenképpeni  elkerülése.  Az  1850.  január  12-én  íródott,  a  nagykárolyi  uradalmak 

irányítójának  szóló  szövegben  Bártfay  azon  töpreng,  hogyan  segíthetnének  a  Károlyi 

uradalmak tisztviselői,  hogyan „törekedjünk mi is, kiknek a gazdászat nem ugyan egyenes 

feladatunk, de tartozásunk igen is a’ hű ragaszkodás és urunk javának előmozdítása”, a hiány 

csökkentésére. „Például nekem is volna egy gondolatom – írja Bártfay –. Csak azt ohajtanám, 

ha valósulna,  ne tőlem származott  legyen,  de mindnyájunktól  egyiránt,  kik  Ő Méltósága’ 

kenyerét esszük; és ohajtanám, hogy szándékban, akaratban, tettekben, valamennyien eggyé 

olvadva, egyenlő és közös legyen, nem az érdem – ne keressük benne azt – hanem a háladat 

és a’ helyesség öntudata.” Javaslata szerint ajánlják fel ún. „tiszti-procentuácio”-jukat – ez 

egyfajta eredményességi prémium, „szorgalom-buzdítás”, nem hivatalos, szerződéses része a 

fizetésnek  –,  „hogy a  sarcot  adósságcsinálás  nélkül  kiegyenlíthesse”  a  gróf,  „hitelezzünk 

inkább mi Ő Méltóságának, mintsem e’ végett idegenek’ segélyéhez forduljon”, hiszen nincs 

esély rá, hogy a jobbágyfelszabadítás következtében kieső úrbéri jövedelmek és a háborús 

károk összeadódásával a hiányt pótolni lehessen. Bártfay szerint a józan ész is ezt kívánja, 

mert a gazdálkodás összeomlása nyilvánvalóan elbocsátásokkal és a nyugdíjra joggal igényt 

tartók számára bizonytalan jövőbeli kilátásokkal járna. „Részemről, ki sem 1848-ra sem 1849-

re  még  egy  fillért  procentót  nem  kaptam  ’s  egyedűl  megszabott  fizetésemmel  beérni 

igyekeztem; ki két évi mozgalmak alatt szinte elég bajt és keserűséget állottam-ki; ’s kinek e’ 

napról-napra  iszonyatosan  növekvő  városi  drágaság  mellett  heted-magammal  kellvén 

élősködnöm  épen  semmi  feleslegem  nincs;  ezennel  ünnepélyesen  kinyilatkoztatom:  hogy 

tiszti-procentói  illetményemet,  melly’  a’  multakhoz  képest  évenként  300  pengő  forintra 

rughat, nem csak 1848- és 1849-re hanem mindaddig örömest benhagyom sőt feláldozom, 

valameddig azt Mélt.  Grófunk’ állapotja megkívánja”.  Bár „a régi, patriarchális szerkezetű 

világ” elmúlt, s a „polgártárs” már nem érezhet hálát és ragaszkodást – írja némi iróniával – , 

mégis  bízik  javaslata  támogatásában,  bár  kéri,  hogy  titokban  és  mindenféle  kényszer  és 

nyilvánosság kizárásával közvetítsék.20 A felajánlás létrejön, azonban Károlyi nem fogadja el: 

19 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1839. aug. 1. OL
20 Bártfay László levele Rába István nagykárolyi kerületi ügyésznek, 1850. jan. 12., OL
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„nekem abban nem lelhetvén örömem, hogy mások és annyian, talán épen az első szükségük’ 

tekintetében  fogyatkozást  szenvedjenek”.21 A  hűség  fogalma  Bártfay  számára  –  a 

megbízhatóság,  személyes,  tartós  elkötelezettség  értelmében  –  a  sok  alkalmazottat 

foglalkoztató  nagybirtokot  irányító  titkár  tapasztalatai  szerint  az  olajozott  működés  egyik 

legfontosabb kategóriája, értékelendő, sőt materiálisan is feltétlenül viszonzandó tulajdonság. 

Így ír  Károlyinak  az 1848-ban a horvátok által  elrekvirált  jószágairól:  „Az a’  különösség 

történt,  hogy  mivel  Csurgón  a’  néptől  annyi  fogat  ló  nem telt-ki,  mennyit  parancsoltak, 

Faragó az ottani igásokból kettőt adott 2-2 lóval. Ezek közűl az egyik 8ad napra megszökvén 

tőlök, lovastúl-szekerestűl szerencsésen hazajött: – a’ másik szinte 10 nap múlva módot talált 

szökni,  ’s  szinte  hazaérkezett  mindenesttűl;  de  képzelhető  mennyit  kelett  kiállniok  és 

szenvedniök. Jutalmat kapnak hűségökért.”22

Károlyi  és Bártfay több évtizedes kapcsolatának fontos kötőanyaga  politikai 

tájékozódásuk – időben folyamatosan változó – azonossága. Az ügyvédi képzettségű Bártfay 

számára  kivételes  lehetőség,  és  a  személyes  függés  ellenére  talán  az elérhető  legnagyobb 

szabadság ez a fárasztó, lélekőrlő, de biztos egzisztenciát jelentő, értékrendjének megfelelő 

értelmiségi  állás:  egy  megyei,  közigazgatási  hivatal  nem felelne  meg  erkölcsi  érzékének, 

vehemenciától  irtózó  kedélyének,  a  kúriai,  a  kancelláriai  pedig  politikai  nézeteitől, 

világlátásától állna távol.23 Az erkölcsi disszonancia elviselhetetlen lenne Bártfaynak, erre utal 

a  napló  egyik  megjegyzése  is  a  Wesselényit  a  börtönbe  kísérő  királyi  ügyészről:  Hubay 

[József királyi ügyigazgatósági ügyvéd] azt felelé: hogy szeretne 12ik évébe visszalépni.  � 

Elhiszem a' jó embernek, hogy lelke az ártatlanság' azon korába örömest térne vissza, midőn 

még felsőbb parancsolatok nem kényszeríték, felebarátja 's honfia ellen, meggyőződése ellen 

is bűnt követelni, 's igaz – nem igaz, törvényes – nem törvényes utakon elmarasztó ítéleteket  

hajhászni.  Azonban  kijut  mindenkinek  a'  maga  osztályrésze.24 Politikai  meggyőződésük 

azonossága nemcsak Bártfay, de Károlyi számára is előnyös. Titkárának a liberális ellenzék 

különböző  irányaival  fenntartott  személyes  kapcsolatait  számos  alkalommal  kamatoztatja. 

Völgyesi  Orsolya  tanulmánya  Károlyi  György  1842-es,  békési  főispáni  beiktatásának 

ünnepségéről hangsúlyozza, éppen az eseménynek a szokásostól eltérő, feltűnést keltő elemeit 

sugalmazhatta  Bártfay köre:  „A beiktatás  eseményei  továbbá nemcsak  egy ősi  szokás-  és 

21 Károlyi György’ válasz-irata, NKárolyi öszves Tisztségének ajánlatára. 1850. febr. 28., OL 
22 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1848 okt. 20. OL
23 A magánalkalmazásban lévő értelmiségi viszonylag ritka volt az ingatlan összeírások becsült adatai alapján. 
Az értelmiségi pályán lévők megoszlásáról ld. Bácskai Vera: Városok és városi társadalom Magyarországon a  
XIX. század elején. Akadémiai, 1988. 
132-140.
24 1839. febr. 9.
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szertartásrend gyakorlására,  életben tartására  utalnak,  hanem arra a  törekvésre is,  hogy az 

installáció  valódi  nemzeti  ünneppé  váljon.  A  nemzeti  tánc,  a  magyaros  viselet,  a  grófné 

magyar  nyelven  elmondott  beszéde  vagy  akár  Erdély  és  Magyarország  összetartozásának 

többszöri említése is ezt a tartalmat igyekezett erősíteni. Ezt a hangsúlyeltolódást emelte ki a 

Regélő Pesti Divatlap tudósítója is. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy maga Károlyi is 

könnyebben felelhetett meg az ilyen irányú elvárásoknak, hiszen titkára, Bártfay László maga 

is  tagja  volt  annak  a  liberális  nemesi-értelmiségi  csoportnak,  amely  ekkor  meghatározó 

módon befolyásolta és alakította a közvéleményt.”25 

Károlyi  György  politikai  pályája26 során  folyamatosan  számíthat  titkára 

háttérmunkájára,  aki  beszédeket  ír,  megyei,  országgyűlési  iratokat  szerez  be,  közvetíti  a 

legfontosabb  pesti  híreket  a  külföldön  vagy  Pozsonyban  lévő  gróf  számára. 

Együttműködésükben azonban van néhány olyan momentum, ahol Bártfay minden bizonnyal 

különösen  fontos  szerepet  játszott.  Kölcsey  és  Wesselényi,  Bártfay  közeli  barátai  a 

kulcsfigurái Károlyi 1830-as szatmári fellépésének. Károlyi György teszi lehetővé, hogy egy 

szatmári  birtoka  átadásával  Wesselényi  részt  vehessen  a  magyarországi  közéletben,  majd 

barátja és Kölcsey támogatásával választják ellenzéki követté Károlyit. Az országgyűlés után, 

a  megyegyűlésen  felolvasott  követjelentése  nagy  lelkesedést  vált  ki.  Bár  nyilvánosságra 

hozatalát  a  hatóságok  Szatmár  tiltakozása  ellenére  megtiltották,  Károlyit  az  ellenzék 

vezéralakjaként  ünneplik.  Kölcsey  így  tudósít  Bártfaynak  arról  a  kemény  politikai 

csatározásról, ahol a megye a sérelmek tárgyalásától teszi függővé a magyar királyi ezredek 

kiegészítésére  megajánlott  újonclétszámot:  „November  végén  költ  relációkat,  azaz 

országgyűlési relációkat olvasánk föl múlt hétfői kisgyűlésünkben. Követeink meghasonlának 

a  katonaság  ajánlásában.  Grófod  kevesebbet  ígért,  Csomay  többet,  s  így  vótumaikat 

kölcsönösen megsemmisítették. Szép volt a reláció, mert ugyanazon levél foglalta magában 

mind a kettőnek okait. A dicsőség grófodé! Örömkiáltás követte az olvasó notárius hangjait; s 

úgy  hiszem  Károlyi  György  ennél  szebb  jutalmat  sem  nem  várt,  sem  nem  várhatott.”27 

Amikor Károlyi megyei főjegyzőnek jelöli Kölcseyt, az meghatódottan számol be Bártfaynak 

25 Völgyesi  Orsolya:  Főispáni  beiktatás  Békés  megyében  1842-ben.  In  Pásztor  Cecília  (szerk.):  Ünnep  – 
hétköznap  –  emlékezet.  Társadalom-  és  kultúrtörténet  határmezsgyéjén.  A  Hajnal  István  Kör  –  
Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Szécsény, 2000. augusztus 24-26. Salgótarján, 2002. 166.
26 Károlyi György politikai pályafutásáról ld. Baják László: Gróf Károlyi György közéleti tevékenysége. (1825-
1849) I.  rész.  Folia  Historica,  XVIII.  köt.  Bp.,  1993. 107-121.;  II.  rész.  Folia  Historica 20.  köt.  1996/1997 
{1999}. 21-37; Fazekas Rózsa: Károlyi György naplójából. 1835. július 20–1836. május 14. Fons, 1998/3. 309-
327.;  Völgyesi  Orsolya  Főispáni  beiktatás  Békés  megyében  1842-ben.  157-167.  In  Pásztor  Cecília  (szerk.): 
Ünnep  –  hétköznap  –  emlékezet.  Társadalom-  és  kultúrtörténet  határmezsgyéjén.  A  Hajnal  István  Kör  –  
Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Szécsény, 2000. augusztus 24-26. Salgótarján, 2002. 157-167.
27 Kölcsey  Ferenc  levele  Bártfay  Lászlónak,  1830.  dec.  15.,  Szabó  G.  Zoltán  (s.  a.  r.):  Kölcsey  Ferenc  
levelezése. Gondolat, Bp., 1990. 110.
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az eseményről: „Azt amit gróf György érettem a múlt gyűlésen tett: lehetetlen elmellőznem. 

Mert felállott, s indította a rendeket, hogy nekem főjegyzői címet eszközöljenek. Főjegyzői 

cím, és korona, két dolog, ami nélkül ige-igen könnyen el tudok lenni: de lelkes férfiak általi 

megbecsülés  jeleit  venni,  ez  az  élet  legszebb  öröme.  Grófod  engem  valóban  nagyon 

lekötelezett; s e köz helyen így kijelentett hajlandóság inkább magához vonsz, mint bármely 

jótétemény.  Mert jót tenni minden gazdag tudhat;  de így tisztelni  meg csak azon kevesek 

tudnak, kik gróf Károlyi Györgyhez hasonlítanak.” 28

Dokumentálhatóan  azonosan  gondolkoznak  a  lengyel  ügyről.  Károlyit  ekkor  éri  a 

hatalom részéről az első, komoly figyelmeztetés, határozott tiltakozása miatt az udvar és a 

nádor „rossz embernek és szamárnak declarálta”.29 Menekülteknek nyújt otthont a Károlyi-

ház, ahogy ezt a titkosrendőrség is rögzíti. „[Wesselényi] Pesten az Üllői úton Károlyi György 

gróf  házában,  Bártfaynál  szállt  meg.  Ez  a  Bártfay  Károlyi  ügyésze,  s  radikális 

gondolkozásáról ismeretes.  Minden menekült  lengyel  szállást  s támaszt  talál  nála.  Most is 

tartózkodik  nála  egy lengyel.”30 Károlyi  könyvtárosául  a  majd  51  éven  át  szolgáló  Józef 

Dzwonkovszkyt  választja,  és  egy lengyel  tábornok árva gyermekeinek befogadása,  sorsuk 

irányítása is Károlyi és Bártfay sok évtizedeken át tartó, közös gondja marad.

Minden  bizonnyal  Bártfaynak  Wesselényivel  való  szoros  kapcsolata  is  hozzájárul, 

hogy a gróf őt  tekinti  politikai  példaképének,  ezért  az 1832-36-os diétán,  ahol ekkor  már 

főrendként  vesz  részt  Károlyi,  meglazulnak  az  őket  korábban  összekötő  baráti  szálak 

Széchenyivel.  Wesselényi  perbe  fogásának  fontos  előzménye  volt  az  őt  ünneplő 

fáklyásmenet, amelynek élén az országgyűlési ifjak küldötteként Lovassy László köszöntötte 

a Károlyi-palotában, Bártfaynál lakó politikust. Wesselényi mintáját követi Károlyi, amikor a 

feltétlen, személyes helytállás, aktív áldozathozatal szükségességét hirdeti. A kolera veszélyét 

halva hazasiet külföldről, és igyekszik minél hatékonyabban, szóval és pénzzel is segíteni a 

birtokain  szükséget  szenvedőket,  gondoskodni  a  családfő,  ellátás  nélkül  maradottakról, 

nyilatkozataiban  keményen  elítéli  a  szolgálati  helyüket  elhagyó  tisztviselőket.  Az 1838-as 

pesti árvíz során maga is hajóra száll, a palota emeletén mintegy 200 hajléktalan ellátásáról 

gondoskodnak, az újjáépítésben,  a segélyezésben feleségével együtt  tevékenyen vesz részt. 

Bártfay közreműködésének is köszönhető, hogy Károlyi folyamatosan a Pesti Magyar Színház 

legbőkezűbb támogató közé tartozik majd.

Az 1832-36-os országgyűlés  az elbizonytalanodás  időszaka Károlyi  számára.  Egyre 

28 Kölcsey Ferenc levele Bártfay Lászlónak, 1831. júl. 2., Szabó G. Zoltán (s. a. r.): Kölcsey… i. m. 119-120.
29 Baják László: Gróf Károlyi … i. m. 111.
30 idézi Fábri Anna:  Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten. 1779-1848. Magvető, 
Bp., 1987. 528.
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több jele van írásaiban, hogy csalódott az alsóház politikai közszereplőiben, a viták populista 

hangnemében, a paraszti érdekek semmibevételét tükröző javaslatokban: „a magyar nemesség 

elfajzott észre, elmebéli tehetségre és morális erőre nézve”.31 Nehezen viseli a kormányzat, az 

arisztokrácia neheztelését ellenzéki szerepvállalása miatt. 1832-ben hosszú ideig útlevelet sem 

kap, álnéven utazik ki külföldre. Ezért egyre inkább saját birtokai, a 1836-os házasságkötése 

után  teljes  átépítésre  kerülő  pesti  és  csurgói  palotája,  és  elsősorban  a  gazdálkodás 

hatékonysága,  adósságállományának felszámolása foglalkoztatják.  Mintát,  követhető példát 

kíván nyújtani a közvetlen politikai részvétel helyett; ennek egyik példája, ahogy 1836-ban a 

Károlyi-testvérek szerződést kötnek az örökváltságról Szentes mezővárossal.

A Bártfay-napló időszaka egybe esik Károlyi politikai nézeteinek lassú átalakulásával. 

Az  1839-es  országgyűlésen  még  ellenzéki  arisztokrataként  vesz  részt,  sógora,  Batthyány 

Lajos mellett, de már folyamatosan kormányzati tisztségek elfogadásával ostromolják.

Reggel a' Gróffal hivatalos irományokat közlöttem, némellyeket aláirattam. Ekkor 

nyilatkozott a' tábla Báróság [barone tabules, a Királyi tábla kinevezett, főrendi 

tagja]  iránt,  bizodalommal:  � nem  keresi  úgymond,  's  a'  miatt  semmi 

hunyászkodó lépést nem fog tenni, de ha kívánják,  elfogadja, bár nem örömest 

köti le függetlenségét. Okosan, alaposan és � szívesen beszélt. Úgy látszott nem 

fogadá rosz néven nézetimet.32

Bártfay naplója több ízben jelzi:  titkárának van lehetősége önálló politikai  vélemény 

kifejtésére, de ez, különösen a kritika, mindig tompított, szerény keretek között marad.

Azután  a'  Gróf,  átadván  jegyzeteit  végintézetéhez,  mellynek  elkészitésére 

megbizott.  Azután  kérdé:  miként  van  BáróW[esselényi]?  � Elmondám,  a'  mit  

állapotjáról  tudok.  De a'  beszéd annak legutóbbi  N[agy]károlyi  útjára fordult.  

Öszintén  szólék,  de  minden  bántás'  mellőzésével  W[esselényi]  sajnos  

nehezteléséről. Szólék továbbá a' pör' tárgyában is, 's a' mit fölolvastam, nagyon 

tetszett Ő N[agysá]gának; mondá: hogy a' nádor az ő bizonyság-tételét, mellyet  

t.i. irásban adott Septemb[er] elején, helyeslette 's okosnak találta: kevésbbé a'  

Gróf Sz[échenyi]ét.33

Károlyi viszonya Széchenyivel továbbra is feszült marad, annak naplója „Szivárvány úrnak” 

„többkulacsos politikusnak” nevezi a grófot.34 Ez a vélemény felerősödik a Csongrád megyei 

főispáni  helytartói  kinevezés  elfogadásakor.  Éppen  Széchenyi  egyik  bejegyzése  tanúsítja, 

31 Károlyi naplóját idézi Fazekas Rózsa: Károlyi… i. m.  9.
32 1838. ápr. 19.
33 1840. szept. 1.
34 Széchenyi István: Napló. (vál. és s. a. r.) Oltványi Ambrus, Osiris, Bp., 2002. 814.
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Bártfay nyilvánosan is közösséget vállal Károlyi döntésével, az Akadémia ülésén mentegetni, 

indokolni igyekszik lépését: „1839. márc. 25. Délután akadémiai ülés… Bártfay Schedelnek. 

K[árolyi]Gy[örgy]:  »Ha  mindenáron  akartok,  belenyugszom,  hanem  az  alapelveimet 

megtartom!« – Hahaha –.”35 Károlyi valójában nem lelkesedik a hivatalviselésért, álláspontja 

szerint a józan ész kívánja, hogy a közjólét és boldogság érdekében, mint megyei birtokos, 

hivatalnokoskodjon,  nyugalmat  teremtsen,  értelmes  kompromisszumokat  hozzon  tető  alá, 

ahogy  ezt Bártfay egyetértő tolmácsolásában is olvashatjuk.

Tabódy jött, 's fölolvasá a' beszédet � de a' melly Ő N[agysá]gának nem tetszett:  

világosan kimondá,  miképen mást,  's  még sok mást kíván nyilvánítani,  jelesen  

hogy  polgár  és  tisztviselő  igen  szépen  összefér,  � 's  hogy  eddig  folytatott  

szabadelmű pályával  összeegyeztethetőnek  tartja  a'  főispáni  Helytartóságot,  's 

többet illy szellemben, mi minden esetre charactert bizonyít.36

A napló megőrizte a hivatal elfogadásával kapcsolatos előzetes tárgyalások légkörét. Bártfay 

személyesen  is  érdekelt  az  ügyben,  több  ízben  igyekszik  a  neki  kedves  Zemplén 

elfogadásának előnyeiről  meggyőzni  Károlyit,  aki  bizonyára  nem sejti  a  konkrét  okot,  de 

ismeri Bártfayék kiterjedt megyei kapcsolatrendszerét.

Végre  déltájban  Gr[óf]  Gy[örgy]  jöve  hozzám,  értekezni  a'  Babarczyféle  

vásárhelyi  sessiók  [úrbéri  telkek] pótlása  iránt.  Említé  a'  Zemplényi  

Administratorságot is. Ollyanképen nyilatkozott Ő N[agysá]ga, mintha nem nagy 

kedve volna azon Vármegye' főispáni Helytartóságát fogadni el, mellytől maga a'  

Főispán  is  (:  Gr[óf]  Mailath  Antal  �)  elidegenedék.  � Igyekeztem  más 

véleményre  hozni  's  röviden  elmondám  nézetimet.  � Megvallom,  örülnék,  ha 

elfogadná  � sok tekintetben  örülnék; 's  hiszem,  Ő  N[agysá]ga ott  nyerhetne  

népszerűséget. Akivel e' dolgot közlöttem, azt mondá, hogy már hallotta a' hirt, de  

ő  nem igen  találja  jónak.  � Elhiszem.37 ― Reggeli  után  a'  Gróf  hivatott,  's  

értésemre  adá,  hogy  Csongrádi  Administratornak  lesz  a'  vett  tudósítás  szerint  

kinevezve. 'S miért nem Zemplényinek, mint a ' hír tartá. Kár! � Pedig már maga 

is  hajlott  reá.38 ―   Tegnap  estve  már  meglévén  írva  fölebbi  soraim,  nem 

jegyezhetém  azokhoz,  hogy  estve  félkilenczkor  Gosztonyi  Miklós,  Wesselényi  

pörének  elhíresült  előadója,  hozzám  robbant  a'  szobába  midőn  feleségemmel  

beszélgeték,  's  nagy  fontossággal  tudtomra  adá,  hogy  Gróf  Károlyi  György 

35 Széchenyi István: Napló… i. m. 791.
36 1839. márc. 30.
37 1839. jan. 5.
38 1839. febr. 25.
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főispáni  Helytartó Csongrádban  � már itt  van erről  a'  Praesidialis  [hivatalos 

végzés]. 39 � Én a'  dolgot már három hét előtt  tudtam  � 's a' Gróf úgy közlé  

velem  mint  bizonyost,  és  hogy  mind  az  installatioi  költségről  mind  pedig  a'  

köszöntő beszédekről gondoskodni kell.40 ― Midőn a' Grófhoz mentem, már akkor  

Ö N[agysá]ga szinte hozzám indult, 's be is jövén szobámba egyetmást végeztünk 

's beszélgettünk többi köztt a' csongrádi állapotokrul is. 'S volt alkalmam említeni,  

mikép kár volt a' zemplényi Administratorságot nem fogadni el inkább, hol kitárt  

karokkal  fogadtatott  volna.  � Ezt Ö N[agysá]ga elismeré,  's  azt  mondá, hogy  

Gr[óf] Sztáray Albertnek köszönheti, mert ő beszélte le róla.41

 A  ellenzékiség  feladásában  szerepe  lehetett  egy  bécsi  audenciának  is,  ahová  megrovás 

meghallgatására rendelték fel Károlyit. Az elbizonytalanodás, a tanácstalanság gesztusa lehet, 

hogy Bártfayval is megosztja a hírt: Nem sokára magához hivatott a' Gróf is. Kezembe adá a'  

� bécsi  levelet.  Illy  tárgyakat  velem  még  ez  előtt  soha  sem  közlött.  Elmondám 

véleményemet.42 

Bártfay naplójában többször utal  rá,  hisz Károlyi  politikai  korrektségében,  jellemerejében, 

meg van győződve róla, a gróf képes lesz kezelni kényes helyzeteket is. A hozzá eljutó, ezzel 

szemben álló híreket kétséggel fogadja:

Ekkor Helmeczyhez menék hivatalból,  de névnapjára is megköszöntém. Kovács  

Guszti  is  ott  volt  Szatmárból.  Beszélé,  hogy Rába a'  N[agy]Károlyi  nemeseket  

vendégelte-itatta a' kastélyban hogy az orsz[ág]gyülési záradék ellen voksoljanak,  

's midőn kérdezteték miért  teszi  azt? azt  felelte  volna: utasitása van rá.  � Ez 

utóbbit  nem  hiszem,  's  ha  úgy  van,  gyanítom  honnan  eredhetett.  Szólottam 

K[ovács]  Gusztival  Kölcsey  képének  eligazitása  iránt  is.43 ―  Rakás  ember 

látogatott  meg  egymást  váltva.  Jákó:  ki  jó  sokáig  pipázva  nálam  pozsonyi  

dolgokrul  beszélt; nem tagadá,  hogy  a'  N[agy]Károlyi  nemesek'  itatása  Rába 

által  grófi  rendelésből,  lelgalább  megegyezéssel  történt.  Ez  nem  jól  történt; 

szükség  sem  volt  rá; leghelytelenebb  pedig  az,  hogy  a'  dolog  köztudomású.  

Egyébiránt J[ákó] nézetei nem enyimek; én útálom az úgynevezett jesuitismust44.

Az igazi fordulat az 1840-es évek elejére tehető. Ekkor Károlyi erejét, idejét már elsősorban 

39 Széchenyi naplójából: „Hivatalosan is megjött, hogy Károlyi  György adminisztrátor Csongrádban” Sz. I.: 
Napló… i. m. 791.
40 1839. márc. 25.
41 1839. máj. 10.
42 1838. febr. 2.
43 1839. szept. 29.
44 1839. okt. 1.
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gazdasága  felvirágoztatásának  szenteli,  szakértelmének  elismerése,  hogy  ő  az  Országos 

Magyar  Gazdasági  Egylet  elnöke.45 Egyre  gyarapodnak  az  általa  támogatott  társadalmi 

mozgalmak,  intézmények,  vállalkozások.  Az Akadémia,  a  Lánchíd,  a  Nemzeti  Színház,  a 

kaszinó, a lóverseny, lótenyésztés ügye után a Tisza-szabályozás, a Védegylet, a Hazai Első 

Takarékpénztár,  a  Dunagőzhajózási  Társaság,  a  Sina  György-féle  Bécs–Bécsújhely–Győr 

vasútépítési  vállalkozás,  a  Pesti  Cukorgyár  Rt.  alapításában,  működtetésében  vesz  részt.46 

Bártfay naplója az egyik bizonyítéka, hogy Kossuth fellépése és a Pesti Hírlap megindulása 

lehetett  a  közvetlen  kiváltója  a  Széchenyihez  való  közeledésének,47 az  1841-ben  született 

Károlyi Gábornak már ő a keresztapja.48 

Károlyi  politikai  pályájának csúcsa 1842-1848 közötti  békési  adminisztrátorsága.  A 

tisztségre  mérsékelt,  kiegyensúlyozó,  óvatos  politizálása,  kompromisszumkész,  de  nem 

behódoló  viselkedése  miatt  jelölték.  Bártfay  naplójában  nyomon követhető  az  a  változás, 

ahogy a titkár kezdeti tartózkodását az új pozícióval szemben felváltja az elfogadás, majd a 

lelkesedés.  A békési küldöttség fogadásának, az általa írott beszéd elhangzásának leírásában 

már ott a személyes büszkeség is.

Tegnap estve  gőzhajón megjött  a’  Gróf,  Veslauból,  Baden mellől; azt  mondá,  

hogy  a’  Grófné  jobban érzi  magát.  Közlötte  velem,  hogy  hihetőn  főispánynak  

neveztetik ki, vagy Békésben, vagy Szatmárban (ha B[áró]Vécsey lemond), vagy 

Abaújban. Minden esetre első figyelmet érdemel Szatmár; ha az nem, Békés, ‘s  

akkor megtarthatná a’ Csongrádi  Administratorságot is.  Abaúj  szép megye,  ‘s  

szép közönsége van: de a’ Gróf nem birtokos ott. � Új gond, új költség.49 ― Ebéd 

45 A társaság terveinek, javaslatainak korabeli összefoglalása:  Emlékirat Magyarország Törvényhozóihoz. A’  
honi  mező-gazdaság ügyében.  Pest,  1843.  nov.  11.  aprónyomtatvány.  A memorandum első aláírója  Károlyi 
György,  mint  elnök.  Az  egyesület  tevékenységét  elemző  Tóth  Árpád  is  összefüggést  lát  Károlyi  politikai 
fordulata és az elnöki tisztség elvállalása között. Tíz éves vezetése alatt (1839-1849) számos célt valósít meg az 
eredetileg  kitűzöttek  közül:  „a  hazai  mezőgazdaság  részletes  felmérését,  »az  adózó  nép  körében«  az 
ismeretterjesztést (ezáltal a szorgalom terjesztését, közvetve a vagyonosodást), külföldi szakmunkák magyarra 
fordítását,  a  gyakorlati  és  elméleti  tudás  megbecsülését  (a  kiemelkedően  innovatív  gazdaságok 
megjutalmazásával  és  pályadíjak  kiírásával),  képzőintézet  létrehozását,  külföldi  tanulmányutak  anyagi 
támogatását.  stb.”  T.  Á.:  Önszervező  polgárok.  A  pesti  egyesületek  társadalomtörténete  a  reformkorban. L 
'Harmattan, Bp., 2005. 195. és 194-200.
46 Baják László: Adatok gróf Károlyi György mecénási tevékenységéhez.  Esztergom Évlapjai, 1994. 17-
22. 
47 Erre utal az a kölcsönös becsületsértéseket  tartalmazó, 1844-es Széchényi-Kossuth levélváltás is a fiumei 
vasút ügyében, ami Bártfay másolatában maradt fenn: „Leirám a’ fentebbi levelezést 1844. Novemb  23kán; 
közöltetett  az  velem  biztos  úton,  olvasás  végett,  Nov.  22kén  estve.  Bártfay  László”.  Országos  Széchényi 
Könyvtár kézirattára, Quart. Hung. 1279. I. kötet. 9. fólió. 
48 Délben a’ kisdedet megkeresztelék, a’ kisebb ebédlőben. Jelen voltunk: a’ Gróf; Gróf Batthyány Lajos  
és neje, � Gr[óf] Károlyi Gyula és Victor, ‘s Gr[óf] Batthyány Emmi, gyermekek; Gróf Károlyi Eduard; 
Teréz kisassz[ony] a’ Grofné egykori nevelőnéje; nőm, én, Dzwonkovski, Radnics és a’ házi cselédek. � 
Keresztatyja  Gróf  Széchenyi  István; � keresztelé  a’  városi  plebános  Feichtinger  Apát.  � Neve  a’  
kisdednek: Gábor, István, Boldog (Gabriel, Stephanus, Felix). 1841. nov. 20.
49 1841. máj. 20.
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után  Kostyálhoz  menék  hogy  vele  egy  új  magyar  ruha iránt  tanácskozzam,  's  

vettem is vele Murmannál mindjárt fekete posztót is, szépet.  � Az egész bizony 

belekerül  600  váltó  f[orin]tba:  de  isten  neki!  helyzetem  megkívánja,  hogy  Ő 

N[agysá]ga  bevezetésekor  valami  díszesebbet  öltsek  magamra.50 ―  Kimenék 

délben, ‘s egy sárga kardot vásárlék magamnak 32 pengö f[orin]ton, és egy pár  

sarkantyút.51 ― Mindjárt  reggeli  után Ö N[agysá]gához menék ‘s kihallgatám 

beszédeit. Azután magyar ruhát öltvén magamra a’ könyvtári teremben vártam. 

Féltizkor  összegyült  a’  Békés  megyei  küldöttség  Gr[óf]  Lajosnál  ‘s  az  Ö  

kiséretében  jött  az  udvaron  végig  pompásan  főispánja  megidvezlésére.  � A’  

lépcsőig elejébe menék ‘s bevezetém a’ könyvtári terembe; 35-37 tagból állott. � 

Novák  Első  Alispán  szónoklott,  mind  tartalmára  nézve  jelesen,  mind  szép  

előadással.  A’  Gróf  főispán  válaszolt  szinte  derekasan  és  igen  jól  előadván 

beszédét. Ezután a’ küldöttséget a’ Nádor főherczeghez vezeté, ki, mint hallám,  

igen  kegyesen  fogadá a’  tisztelkedést.  Gróf  Teleki  József  Koronaőrt  ‘s  leendő  

beiktatót nem találák honn. � Ebéd 3 órakor. � A’ küldöttség tagjain kivűl más  

előkelő urak is valának híva, Camerae Praeses [az alsótábla elnöke], Personalis  

[személynök] etc. � az Országbíró nem jött, mert Bécsből csak egy órával előbb 

érkezett meg. � Én olly szerencsés valék Gr[óf] Széchenyi István mellett ülhetni,  

‘s  élvezém  lelkes  társalgása  gyönyöreit.  Esti  6  óra  tájban  oszlottak  el  a’  

vendégek.  � Hiszem,  hogy  olly  fényes,  pompás  és  renddel  párosult  lakomát 

ritkán, igen ritkán láthatni. � Még is az ezüstből veszett.52

A  hosszú  távú  politikai  véleményazonosság  fenntartását  számos  más  elem  is 

elősegítette:  Károlyi  és  Bártfay  között  sok  az  alkati,  temperamentumbeli  hasonlóság, 

élettörténetükben akad néhány hasonló motívum. A három bátyjával gyakorlatilag egyedül 

nevelkedő Károlyi 11 évesen veszíti el édesanyját és nevelőapját. Egy életen át lényegében 

ifjúkori  barátai,  Széchenyi  és  Wesselényi  árnyékában  marad.  Visszahúzódó,  csendes, 

zárkózott, ugyanakkor rendkívül tevékeny, szorgalmas, gyakorlatias alkat.53 Valódi politikusi 

ambíció nélkül, inkább kötelességérzetből vállal el pozíciókat, közéleti funkciókat, valójában 

a birtokgyarapítás,  a korszerű gazdálkodás marad igazi életcélja.  A nála öt  évvel idősebb, 

50 1839. ápr. 20.
51 1841. nov. 8.
52 1841. nov. 10.
53 Dessewffy József így benyomásairól Kazinczynak a fiatal Károlyi Györgyről: „Az ifju Gróf Károlyiak rendes 
fiúk. A’ leg ifjabbik szép, restetske, és magamos (egoista).” 1815. szept. 24., Váczy János (s. a. r.): Kazinczy 
Ferenc levelei. XIII. köt.  MTA, Bp., 1903. 176.
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bátyjaival együtt valószínűleg szintén korán árvaságra jutott Bártfayban erős kötelességérzet, 

akarat munkál, ugyanakkor gátlásos, ahogy maga írja, nagyobb közönség előtt „elfogódott”, 

és szívesebben vállal kevésbé látványos háttérfeladatokat, szűkebb társaságban képes igazán 

kibontakozni. Kortársai egységes véleménye szerint viszont született problémamegoldó, sőt 

az  irodalom  közegében  kifejezetten  jogi,  pénzügyi  tekintélynek  számít,  szívesen  áldoz 

idejéből  terhes  megbízásokra,  szívességekre.  Közös  kettőjükben  a  takarékoskodás,  a 

racionális  életvitel  igénye  –  noha  ez  nyilván  más  jelent  egy  polgári  és  mást  egy,  a 

reprezentálást nélkülözni nem tudó grófi háztartásban.

A napló  számos  bejegyzése  bizonyítja  Bártfay  nélkülözhetetlenségét  a  gróf  közéleti 

tevékenységében.  Általában  ő  írja  beszédeit,54 például  a  Magyar  Gazdasági  Egyesület 

üléseire, követfogadó szónoklatokat, pohárköszöntők sokaságát gyártja számára s kettesben, 

dolgozószobájába zárkózva be is tanítja a grófnak. A békési főispáni  beiktatás  alkalmával 

szükséges  rengeteg  beszéd  ismét  alkalom  a  Károlyi-ház  legbefolyásosabb  alkalmazottai 

közötti  versengésre.  Tizenkét  szövegre,  köztük  a  megyei  ünnepségen  elmondandó 

legfontosabbra kap Bártfay felkérést. 

Folytatám a' beszédek' írását, mellyek közül tizenegy kész: de a' Gróf még nem  

hallá,  's  nem  is  tett  még  rólok  kérdést  mióta  haza  jött.  Elolvasám  azokat  

Szemerének,  ki  12kor  hozzám  jött,  's  nagyon  megelégedve  látszott  mind  a'  

tartalommal,  mind szerkezettel.55 ― Fölolvasám Ő N[agysá]gának az  általam 

készített  tizenegy  beszédet:  tetszést  nyertek,  's  helybenhagyását,  megelégedését  

jelenti. Egyébiránt csináljon azokkal Ő N[agysá]ga a' mit akar.56 ― Délután Ö 

N[agysá]ga számára toastokat  [pohárköszöntőket] késziték, a’ békési küldöttség 

megvendéglése  alkalmára.57 ― Délután  olvastam,  ‘s  föltevém  a’  Nádornál  

mondandó rövid beszédet. Estve, midőn erre megkért Ö N[agysá]ga, már készen  

adám neki.58 ― Mindjárt reggeli után Ö N[agysá]gához menék ‘s kihallgatám  

beszédeit.59

Károlyi  személyes-protokolláris  leveleinek  egy részét  is  Bártfay fogalmazza,  majd a 

gróf tisztázza,  ugyanígy készül az Akadémia számára életrajza.  Amikor a királyi  táblához 

54 Bártfay  hagyatékában  fennmaradt  néhány beszédfogalmazvány az  1840-es  évekből.  Országos  Széchényi 
Könyvtár Kézirattára, Quart. Hung. 1526. I. kötet 85-123. 
55 1839. ápr. 16.
56 1839. ápr. 18.
57 1841. nov. 7.
58 1841. nov. 8.
59 1841. nov. 10.
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való bírói kinevezése kerül szóba, akkor is Bártfaytól kér tanácsot, hogyan fogjon hozzá a jogi 

alapműveltség megszerzéséhez.  Titkára rendelkezésre áll  hajnalban,  ha a gróf 3-kor indul, 

vagy késő este, ha már ágyban van, de még fontos ügyeket kell elrendeznie.

8-9 óra köztt a' Gróf Pozsonyba utazott. Örült a' beszédnek midőn átadám neki 's  

újra mondá, hogy hatása lesz. � Úgy tartom, ez még az előadástól is függ.60 ―

Még föl sem valék öltözve, midőn a' Gróf magához hivatott. Ma lesz, úgymond, a'  

gazdasági egyesület' évi nagy gyülése: készítenék neki valami megnyitó beszédet,  

mert elnök létére' csak kell valamit mondania.  � Az idő kevés lévén, 9ig irtam 

egyet, melly elég tűrhetőn ütött ki.61 

Az  együttműködés,  a  közös  felelősségvállalás  sajátos  példája,  hogy  kettőjük  vállát 

nyomja a két árva, a Károlyi-házba befogadott lengyel tábornok tizenéves fiainak sorsa. Mint 

a levelekből, a naplóból egyértelmű, közös meggyőződésük, hogy a jótékonykodásnak nem 

elkényeztetnie, hanem önálló életre képessé kell tennie a segélyezettet.  Ezek a közös elvek – 

a keresztényi felebarátság eszméje és ugyanakkor a tevékeny polgári életvitelre szoktatás – 

azonban vajmi  keveset  segítenek  a  gyakorlati  lépések  megtételekor.  A két  fiú  lumpolása, 

adósságcsinálásai,  csavargása állandó feszültség tárgya  elsősorban Bártfay családján belül, 

hiszen  feleségével  együtt  intézik  az  ellátásukkal,  élelmezésükkel,  ruházkodásukkal 

kapcsolatos teendőket.   

Dzwonk[ovszky] jelenté hogy [Sicravsky] Leo itt van. Elküldém a' Grófhoz.62 ― 

Ismét igen kellemetlen szóváltásom vala nőmmel Leo miatt.63 ― Kifizetém Jósa 

által  S[icravsky]  Leo Májusi  kosztját-szállását.64 ―  [Jött  hozzám] S[icravsky]  

Leo a' maga untalani panaszaival.65 ― Volt nálam egy Barta nevű német varga 

S[icravsky] Leo ellen pénzt követelni egy pár csizmáért.66 ― Jött hozzám bizonyos 

Cadét  [tisztképzős  növendék] (nevét  nem  tudom)  S[icravsky]  Leo  ellen  

követelésekkel.67 ― S[icravszky] Leonak ismét egy újabb gazsága jött napfényre:  

Ritter nevű kereskedőtül (a' váczi utczában) pénzt vett kölcsön váltólevél mellett.68 

―  Dél  felé  Koller  jött  hozzám:  ő  kamatokat  fizetett,  én  pedig  holmi  régibb  

60 1840. jún. 11.
61 1840. jún. 5.
62 1839. márc. 28.
63 1839. szept. 2.
64 1839. jún. 7.
65 1839. szept. 23.
66 1839. szept. 27.
67 1839. okt. 14.
68 1839. nov. 9.
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tartozást számitottam összve S[icravszky] Leo után.69 ―  Jöt továbbá S[icravsky]  

Leo: kinek mondám, hogy a' Gróf' rendeléséből Pozsonyba fog menni.70

Ismét  kedvetlen  szót  váltottam  nőmmel  Wladimir  miatt.71 ― Ebéd  után 

Wladimirnak  adtam  intést.72 ― Wladimir  miatt  kellemetlenség.73 ― Adtam 

Radnicsnak pénzt, hogy Wladimirnak holmi ruhafélét vásároljon.74 ― Volt nálam 

Radnics Agnes, Wladimirnak fejér ruhát kérni. Találkoztunk Tipula Professorral,  

ki  aztán  egy  darabon  velünk  jött  's  némellyeket  közlött  velem  S[icravsky]  

Wladimirt  illetőleg.75 ― P[ater]  Roth Director  ebéd után levél  által  tudtomra 

adja,  hogy  S[icravsky]  Wladimir  az  iskolából  ki  van  csapva.76 ― Volt  nálam 

Chapouné is Wladimir kosztpénze iránt.77 ― Volt  nálam S[icravsky]  Wladimir  

tudatni velem hogy a' Grófnak kíván írni Pozsonyba.78

A két fiú sorsa a Károlyival való levélváltások állandó tárgya, közösen próbálnak úrrá lenni a 

helyzeten,  egyiküket  sikerül  a  grófnak  beajánlani  a  katonasághoz.  Ahogy  Bártfay  írja, 

örömmel  fogadja  az  ajánlatot,  „remélvén  úgymond  hogy  annyi  baj  és  viszontagság  után 

befogja bizonyitani, mint sajnálja eddigi helytelenkedéseit;” a másik vizsgadíjat, útiköltséget 

kér Bártfaytól. „Költséget kért tőlem, de nem adtam neki, hadd érezze a’ rosz fiú a’ gond ’s 

szenvedés terhét.  Ha onnan Testimoniumot hoz, úgy tartom, azon néhány forintot,  mellyet 

Professori taksa fejében kell fizetnie, elfogja Méltóségod kegyesen nézni.  ― Úgy tartom a’ 

kétségbe eséstől vissza kell még is tartóztatni  ― mert már is hallám, hogy midőn a’ Casus 

történt vele, nem sokára azután két ízben próbálta magát kivégezni  ― egy ízben kötéllel a’ 

padláson,  máskor  pedig  légyméreggel,  úgy,  hogy több ideig,  mint  gazdaasszonya  mondá, 

félhóltan  feküdött  convulsiokban  és  görcsökben.”79 Károlyi  éppen  megkönnyebbülve  az 

idősebbiket  indítaná  Bécsbe  a  döntés  értelmében,  amikor  megjelenik  a  fiatalabb  fiú 

szobaadója,  Chapon  vivómester  a  másikkal,  s  közli,  hogy  kicsapták  az  iskolából:  „Meg 

vallom ez már sok, és nem tudom mit kellessék vele tenni, talán ŐM [a grófné] kigondoland 

hogy mit lehessék ezen rossz fiúval tenni.[…] Talán próbálni lehet őtet valamelly tisztnél, 

mint practicanst helyeztetni, mint hogy irni ’s olvasni magyarúl tud…” A félig-meddig árván 

69 1838. nov. 2.
70 1838. okt. 1.
71 1839. szept. 30.
72 1839. nov. 6.
73 1838. nov. 29.
74 1839. nov. 5.
75 1839. máj. 18.
76 1839. máj. 25.
77 1839. szept. 7.
78 1839. szept. 25.
79 1839. aug. 1.
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felnőtt  Károlyi  és  Bártfay  is  folyton  ismételgetik,  hogy  igazság  szerint  sorsukra  kellene 

hagyni őket, elcsapni őket a háztól, aztán minden marad a régiben: „talán még egy kegyelem-

próba esztendőt meg lehetne várni”.80

A kettőjük közötti kapcsolattartás erősen formalizált, talán éppen a folyamatos közös 

munka, közös lakóhely és minden bizonnyal az alkalmazotti helyzettel kapcsolatos, kialakult 

tradíciók alakítják ki azokat az egymás intim szféráját kölcsönösen tiszteletben tartó közlés- 

és  érintkezési  formákat,  amelyeken  nem  nagyon  változtatnak  az  évtizedek  során,  s  ahol 

világos határokat húznak a különböző ügyek között. „Magam Jul. 2-án reggeli órákban leszek 

Pesten,  a’ mi hivatalos elintéz[endő],  akár privát akár közös ne sajnáljon az napra készen 

állni.”81   Bártfay nem mulasztja el a „Méltóságos Gróf, Főispán Ur vagy főispáni helytartó 

Úr,  különösen tisztelt kegyelmes uram!” megszólítást, illetve Károlyi a Kegyed, Uraságod 

megnevezést,  az  idő  szűkében,  a  hirtelen  firkantott  sorokban  is  betartják  a  kötelező 

udvariasságot.  A legtöbb levél egy,  a hivatalosságot  oldó,  könnyedebb közléssel  ér  véget: 

„Annál inkább érzi a’ szárazságot a kert. – A’ gyönyörű gyep már csak imitt amott zöld; azt 

újra kell vetni: a’ faültetvényeket pedig már vizipuskával volt kénytelen locsolni a kertész, 

mert némely gyengébb fácskák száradnak.”82

Károlyi gyakran bízza személyes iratainak rendezését, magáncélú kiadásai áttekintését 

Bártfayra:  Estve felé ismét Ö N[a]g[yság]a hivatott, ‘s átadá számadási könyvét, mellyel nem 

tud eligazodni.83 ― Egész délelőtt a’ Gróf számadási könyvét vizsgáltam 's rendbe hoztam.84 

― Átnéztem a' Gróf íróasztalát, mellynek fiókjaitól a' kulcsot nálam hagyá.85 Távollétében is 

nyitva áll szobája, asztala Bártfay előtt: „Elfelejtettem ma reggel pénzt el hozni, itt küldöm az 

asztalom kulcsát, ott egy bugyillárisba fog találni 5. d. százast, melyet kérem nekem hólnap 

komornyik által ki küldeni.”86 Minden tartózkodás nélkül osztja meg pénzgondjait Bártfayval, 

s számít tanácsára, ötleteire: „A pénztár gyenge állapotát magam is elégképp érzem, annyival 

inkább hogy még ezen évben tetemes kiadásaim lesznek. Úgy saját szükségemre egészen ki 

fogytam a pénzbül ’s így e’ hó végével”.87 A pénzügyekkel kapcsolatos naplóbejegyzések, 

levélváltások  sajátossága,  hogy  mindketten  gyakran  fogalmaznak  többes  számban, 

80 1839. okt. 8.  
81 1839. jún. 25. 
82 1839. aug. 1. A napló idevonatkozó bejegyzése:  A' forróság folyton növekszik, mivel nyakravaló nélkül is  
izzadok szünet nélkül sovány létemre is.
83 1841. jan. 7.
84 1841. jan. 8.
85 1839. ápr. 10.
86 1848. okt. 3.
87 1839. aug. 5. 
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egyértelműen  jelezve,  kettőjük  dolga,  egyforma  felelőssége  a  felmerülő  problémák 

megoldása.  Bártfay  rendszerint  óvatosabb,  aggodalmasabb,  Károlyi  mindig  optimistább  a 

helyzet megítélésében: „Ha végtére a Huszár féle pénzt megkaphatjuk, a’ szentesi pénztárban 

lévő pénzzel együtt megint egy ideig kijővűnk. Nem kell tehát disperálni, valahogy ebbűl csak 

ki  gázolunk.”88 Bártfaynak mint  titkárnak ez az alapfeladata,  egyensúlyteremtés  a  befolyó 

jövedelmek  és  a  grófi  ház  kifizetései  között,  ami  állandó  információgyűjtést,  gazdasági 

diplomáciát  igényel:  mi  a  sürgős,  halaszthatatlan,  mi  az,  aminek  visszatartása  árt  a 

hitelképességnek, ki mennyit  tud várni, milyen erősen lehet követelni,  milyen eszközökkel 

lehet  kikényszeríteni  egy-egy befizetést.  Bártfaynak  erre  a  tevékenységére  alig-alig  utal  a 

napló, a pénzügyekkel kapcsolatos mérlegelés jobban érzékelhető a levelezésből, ahogy az 

alábbi, azonos napokról szóló két részlet is mutatja.

26d  ;   péntek.   � Reggel Brünek jött hozzám 's itt vala 10ig.

27d  ;   szombat.   � A'  pénzt  készitém  össze  (11,707  pengő  f[orin]tot); irtam 

Schmidnek Bécsbe 's a' kifizetendő árjegyzékekkel együtt összecsinálám […]Estve  

felé  Brünekhez vivém a'  pénzt,  ki  holnap gőzhajón utazik  Pozsony, Bécs,  Ischl  

felé, 's Nyugtatványt vevék tőle.89

 „Néhány nap előtt Brünek Director Úr által 11,707 pengő ftot küldtem fel Bécsbe. Ebből 

5,500 p. ftot a’ Gróf Trauttmansdorffi haszonbérben fizettetik ott ki: – a többi pedig azon 

tovább  nem  halasztható  számadások’  kielégítésére;  mellyeket  multkor  személyesen  volt 

szerencsém előadni, t. i. a’ bécsi tűkör- és linczi szőnyeg-gyárak árjegyzékeire ’s a’ többi. Az 

5500  pengőt  a’  szentesi  váltságipénzből  vevém:  de  oda  visszatérítem,  mihelyt  Orosháza 

megtéritendi.  Méltóságod  saját  itteni  pénztára,  bár  miként  calculálgattam,  a’  Gr. 

Trauttmansdorffi  haszonbért  nem állíthatta  ki;  de a pénztárt  ki  sem pusztithattam a’ többi 

folyó költségekre is kivántatik, annyival inkább, mivel az Udvarmester a’ téli szükségre már 

nagy részint behordatta ’s vágatta a’ tüzifát; ’s mind ezekre mintegy 1500 pengő ftot már 

kiszedett Július alatt.”90 

A kettejük magánszférájára való utalás igen ritka a naplóban, a bizalmas beszélgetés kivételes 

esemény lehetett, amit mindig Károlyi kezdeményez:

 A'  Gróf azt mondá, midőn reggel nála valék,  hogy a'  Grófné'  egészsége felől  

megnyugtató hirt kapott.  � Én azt sem tudám, mondom hogy baja lett volna.  � 

Volt bizony, felelé: mult vasárnap azt hittük, hogy abortizál  [elvetél]; 's nem is  

88 1839. okt. 8.
89 1839. júl. 27.
90 1839. aug. 1.
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szabad lesz egy pár hónapig kocsira ülnie; gyalog hintóban kell magát hordatnia.  

Ollyanok az assonyok úgymond; egyik a' másikát rontja: csak mindig biztatták  

ismerősei hogy tánczoljon, � ámbár 5[d]ik hónapja hogy terhes.91

Máskor Bártfayn keresztül üzen feleségének, jobban mondva titkárát kéri meg mintegy, vegye 

rá a grófnőt, „de minden erőltetés nélkül”, hogy kísérje el nagykárolyi birtokai bejárására, „ha 

egészségesnek érzi magát és kedve vagyon ezen utat velem megtenni”.92 

Bártfaynak függő helyzetéből eredő kiszolgáltatottságát nagyban enyhíthette, hogy a 

gróf  kitüntető  figyelemmel  bánik  vele:  határozott  kívánsága,  hogy  az  1838-as  árvízben 

tönkrement  otthonából  a  palotába  költözzön  családjával,  ami  ugyan  külön  háztartást,  de 

ugyanakkor a kert közös használatát jelentette. Szinte ráerőlteti Bártfayra új, Bécsből rendelt 

bútorainak  kifizetését,  a  sajátjához  hasonló,  modern  tűzhelyet  ajándékoz  neki,  s  főként 

tekintettel  van  titkára  betegségére,  amennyiben  lehetséges,  felmenti  a  pénzszállítások, 

megerőltető birtokvizitek alól. 

A' Gróf megérkezvén Fótrúl, hova tegnap délben ment ki, vele értekeztem egyről  

másról. Irószobámba jövén, kérdé, jó lesz e így, a' mint van. Többi közt mondám: 

ha tudnám hogy állandó lakásom lesz ez, a' hol vagyok, kifestetném a' szobákat,  

nagyon sok baj lévén a' meszeléssel. Azt felelé Ő Nagysága, hogy az tölem függ,  

itt maradjak e, vagy ne: neki úgy látszott, hogy inkább szeretek oda kün, az Üllő  

utczai  házban lakni.  Uram,  én  ott  fogok  lakni,  a'  hol  Nagyságod szállást  ad; 

némelly tekintetben,  miért tagadjam, nyugalmasabban valék ott:  ide csak azért  

nem kivánkoztam, mivel senkinek utjában lenni nem akartam. – […]  mi előtt Ő 

Nagysága szobámat  elhagyta  volna,  azt  nyilatkoztatá,  meleg  szíveséggel,  hogy  

Bécsben  készült  új  házibútoraim'  árát  az  ő  pénztárából  vegyem ki  's  fizessem  

akkor,  midőn  a'  körülmények  megengedik.  Megköszöném  a'  kegyességet; én 

mondám Ő N[agysá]gának terhére lenni nem akarok, de másnak sem, még annyi  

erőm 's tehetségem van, hogy magamnak szerezhetek: eddig is azon igyekeztem,  

hogy Ő N[agysá]ga különbséget lásson köztem és más szemtelenek közt.  � De 

újra meg' újra ismétlé ajánlatát: elfogadtam, 's annak idején használni fogom.93 

―

 A' mint mondám, hogy dolgaim nehezen engedik a' N[agy]Károlyba utazást, azt  

felelé Ö N[agysá]ga: illy szeles, poros, változó időben el sem is vinném önt; csak 

91 1840. márc. 17.
92 1839. okt. 8.
93 1839. júl. 1.
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maradjon  itthon  's  ügyeljen  egészségére.  Általában  újra  bizonyságát  adá  

kiméletes  bánásmódjának irántam,  � a' mi nekem egy idő óta olly jól  esik és  

kedves.94

A személyes  kedvezés  határait  pontosan  betartják.  1850-ben  Károlyi  például  távollétében 

átengedi  színházi  páholyát  egy  alkalommal  Bártfayéknak,  hogy meghallgathassák  a  híres 

operaénekesnőt, Lagrange-t. De a következő előadás megtekintéséért már fizetniük kellene, 

hiszen  1850  telén  minden  fillérre  szüksége  volna  a  Károlyi-pénztárnak  éppen  Bártfayék 

feladata, hogy ismerősöknek ajánlják a gróf távollétében az üres páholyt. „Ha még a hátralevő 

előadásokra is találtatik átvevő, természetesen kiadjuk és rajta leszünk hogy megtudjuk, ha 

valaki át akarná venni: de ha tudomásunkra nem esik, bajos lesz; mert azt mégsem tehetjük, 

hogy a’ színház elébe állitsunk valakit, ki a’ 3d. számú páholy belépti jegyét ott árulgassa. 

[…] Lehet hogy még egyszer rászánom a 8 pftot, ’s meghallgatom az annyi sokaktól csudált 

nagy operát. Mert egyszer hallám ugyan a’ Prófétát: de tudja Isten, az igen tudós zenével bír. 

Ollyan az, mint egy német metaphysikai bölcs értekezés; ’s hogy Méltóságodnak alkalmat 

nyujtsak rossz ízlésemen kaczagni, nekem leginkább tetszett benne a’ – korcsolyázás.”95 

Károlyi  szinte  minden,  a  családot  érintő  gazdasági-közéleti  ügyről  kikéri  Bártfay 

véleményét,  de meghallgat másokat is, fenntartja magának a jogot az önálló döntésre, s ez 

kettőjük viszonyában állandó konfliktusokhoz, feszültséghez vezet. Bártfaynak gyakran kell 

vitatkoznia,  érvelnie  Károlyival  szemben,  szembesíteni  döntései  tényleges 

következményeivel, amikor például olyan kifizetést szorgalmaz, amelynek fedezetét – háttér-

információkra hivatkozva – Bártfay nem látja biztosítottnak: „Mindez magában véve rendjén 

volna,  ha  nem forogna  fenn  azon  lényeges  nehézség:  honnan  kapja  Méltóságod  majd  az 

elégtételt? – Verpelétből? kétlem; – mert közhír szerint Mosonyi urék’ verpeléti részbirtokán 

tetemes  teher  fekszik  már  […]  a  gazdálkodás  és  növekedett  adósságok  miatt,  mellyekről 

beszéd közben a’ Debrői urad. tisztség is előforduló alkalommal többször tett említést.  A’ 

[…] biztosító-levélben azt is olvashatni ugyan, hogy az elégtétel a […] többi ingó és ingatlan 

vagyonukból is […] ki legyen szerezhető: – igen, de hol van az a’ többi ingó és ingatlan 

vagyon? – ’s ha találtatik is valahol, nem fekszik e azokon is annyi teher, hogy majd a’ Gr. 

Haller–Teleki féle 8500 pftra az elégtétel ki nem telik? mert én ugyan nem tudom, ha csak 

Méltóságod, vagy Tabódy Úr, vagy más valaki nem tudja, mi és mennyi van eddig Mocsonyi 

Urék ellen betáblázva? […] mint nehéz felelet terhe alatt levő tisztviselő mindaddig egy fillért 

94 1839. júl. 2.
95 1850. jún. 26.
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sem fogok kifizethetni”, 96 írja Bártfay, amíg Károlyi nem vállalja a teljes felelősséget.

Bártfay egész tevékenységét meghatározza ez a bizonytalanság, a gróf döntéseitől való 

függés, az arra való várakozás, s a kiszolgáltatottság időről-időre indulatokat kelt benne. A 

napló  egy  „szakítópróba”  lenyomatát  is  nyomon  követi.  Károlyi  György  debrői  birtokát, 

amelynek  uradalmi  központja  a  kompolti  kastély,  egy  hosszú  időre  szóló  haszonbérleti 

szerződés megkötésével szeretné nagyobbítani, megerősíteni. Az ügyletre az ad lehetőséget, 

hogy  az  eladósodott  tulajdonos,  Grassalkovics  Antal  herceg,  fel  akarja  bontani  bérleti 

szerződését  Kaan Hermann és Ullmann Móricz pesti  nagykereskedőkkel,  bankárokkal.  Az 

ügy vitelével Károlyi először egyértelműen Bártfayt bízza meg. 

Mindjárt  reggel  a'  kertbe  hivatott  le  a'  Gróf,  's  ott  beszélgeténk  hosszasan a'  

Debrői uradalom körülményeiről 's az e' részbeni vállalatról [teendőkről]. – […] 

utánam  futott  Jákó [István,  a  szentesi  uradalom  tisztviselője,  Károlyi  jogi 

tanácsadója], 's a' Gróf rendeléséből Tabódyhoz [a Károlyi grófok közös jogügyi 

igazgatója] vitt. Ö N[agysá]ga ott volt, 's nem sokára jött Kaan [Hermann, zsidó 

nagykereskedő] és  Ullmann  [Móric,  bankár]; késöbb  a'  Personalis  [Szerencsi 

István, személynök].  � A' Gróf, Jákó 's én egy ideig tanácskozván Debrő iránt,  

végre  hamarjában  föltevém  a'  nyilatkozást,  melly  elfogadtatott.97 –  A'  Gróf  

magához  hivatván  mondá,  hogy  a'  Debrői  uradalmat  Grassalkovics  [Antal] 

H[e]r[ce]gtől  kiveszi  's  hogy  az  errőli  Szerződés'  szerkesztésénél  befolyásom 

legyen.98

A gróf elutazik, Bártfay lelkiismeretesen nekiül az iratok áttanulmányozásának, és eközben 

kétségei támadnak az üzlet hasznossága felől.  Túlzásnak tartja, hogy pusztán haszonbérleti 

szerződést kössenek, ahol előre kikötött készpénz vagy terményhányad fejében övék lenne a 

teljes kockázat, földbirtokot vagy épülettulajdont nem szereznének vele, viszont a meglévő 

felszerelést meg kell venniük a Kaán-Ullmann bankháztól, és a forgótőkét is nekik kellene 

biztosítaniuk. 

Jákó jött hozzám 's Ö N[agysá]ga. Elolvastuk Jákó észrevételeit a' szerződésre.  

Ujra nyilatkoztam hogy zálogot kell biztosítani 's a' vállalat ne csupán haszonbér  

legyen.99

 Régi  ellenlábasa,  Tabódy,  a  Károlyiak  jogügyi  igazgatója  azonban folyamatosan  Bártfay 

96 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1848. jan. 28., OL
97 1840. szept. 20.
98 1840. szept. 22.
99 1840. okt. 3.
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érveinek gyengeségéről akarja meggyőzni Károlyit, és eléri, hogy kivegyék kezéből az ügyet.

Eljött a' Gróf Csurgórúl. Délután 4töl majd 9ig Tabódynál vetekedtünk Kaan 's  

Ullmannal; � T[abódy] neheztelt  nyilatkozásim miatt.100 ― Voltam Jákónál, 's  

hallván hogy Zalay szerkeszti a' szerződést Debrő iránt, visszavevém e' részbeni  

jegyzetimet. […] Magához hivatott Ö N[agysá]ga: erősen nyilatkoztam a' debrői  

tárgyban. Estve Tabodyhoz nem menék mert a' Gr[óf] nem is nagyon hítt.101

A gróf folyamatosan igényli  Bártfay közreműködését,  nem vonhatja ki magát, ez újabb és 

újabb vitára, nézeteltérésre ad okot.

A' Gróf is oda jövén kivánta hogy 5kor itthon lennék. Összecsinálám a' financialis  

állapotot.  5kor  Flekl  Director  Úr  [Flekl  Károly,  Károlyi  György  nagykárolyi 

jószágigazgatója] jött  hozzám; nem  sokára  Ullmann,  és  Ö  N[agysá]ga. 

Szobámban alkudtak meg a' fundus-instructusra [a birtok gazdasági felszerelése, 

eszközei] nézve.102 ― Ö N[agysá]ga hivatott magához; � ismét sokat beszéltünk  

a'  Debrő  iránti  vállalatról; mert  Ö  N[agysá]ga  minapi  nyilatkozásától  ismét  

eltávozott 's engedett,  a' haszonbér' idejét 15 évről 20ra terjesztvén ki: mondá,  

hogy a' Herczegné' ostromaitól nem szabadulhatott, 's már benne van. 1 óra előtt  

délben Csurgóra utazott.103

 Bártfay  egyre  lehangoltabban  dolgozik  azon  az  ügyön,  amelyet  nem  tud  teljes 

elkötelezettséggel képviselni. 

Az  archívumba  térvén  be,  olvasám  a'  Debrő  iránti  szerződést,  mellyet  Zalay 

kir[ályi]  tábl[ai]  ülnök  tett  föl  's  Gödöllőn  [Grassalkovicséknál] itt-ott  

megváltoztattak.  Van  benne  több  pont,  mellyen  megnyughatni:  de  az  egész  

teljességgel nem tetszhetik mert a' Grófra nézve nyomasztó.104 ― Átmenék Flekl  

Urhoz 's közlém vele számításimat, nézetimet:  úgy látszott egy véleményen van 

velem az iránt, hogy a' Grófra nézve káros Debrőt átvenni.  […]  A' Gróf 5 óra 

tájban eljött, 's azonnal utánam küldött. Szóltam, a' mit csak tudtam 's hihettem 

hogy foganatja lesz. 105 ― Estve megint hallám hogy H[e]r[ce]g Gr[assalkovich]  

nem akar zálogot adni csak haszonbért; de ez hihetőn csak kötődés vagy azért  

hogy  többet  zsarolhassanak  még  a'  Grófon  � vagy  hogy  elpalástolhassák 
100 1840. okt. 2.
101 1840. okt. 6.
102 1840. okt. 7.
103 1840. okt. 8.
104 1840. okt. 12.
105 1840. okt. 17.
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kapzsiságukat, 's mintegy mutassák, miképen azon vér-szerződésnek vagy inkább  

nyúzásnak nem örülnek.106

 Ismeri  Károlyit,  nem  csak  a  gazdasági  racionalitás,  legalább  ennyire  birtokgyarapítási 

szenvedélye, hiúsága is vezeti döntéseiben. Feljegyzi a naplóba Széchenyinek az Akadémián 

tett  gúnyos megjegyzését  is:  Az ellenőri  hivatalban végzém hivatalos dolgaimat,  hol Gróf  

Széchenyivel jövék össze; azt kérdé: félmagyarországot akarjuk e össze vásárolni?107 Végül 

kenyértörésre kerül sor a gróffal, innentől kezdve Bártfay elhárít magáról minden felelősséget. 

Jelzi kettőjük viszonyának kereteit, hogy amíg az alkukötés során Bártfay nagy önuralommal 

próbálja leplezni indulatait, Károlyi nevet titkára savanyú arcán.  

Flekl  Urhoz mentem át,  's  tőle  értettem,  hogy Kaan 's  Ullmannal  fölakadt  az  

alkudozás. Nem sokára bejött hozzánk a' Gróf is. Megint kibeszéltem mindent, a'  

mit csak czélszerűnek gondoltam: de hasztalan; Ö N[agysá]ga mintha meg volna  

bűvölve  mindég a'  mellett  van,  hogy vissza nem léphet  többé,  's  hogy  Debrő'  

átvétele  hasznos,  pedig  a'  dolgok'  mostani  állása  nekem  legalább  ellenkezőt  

mutat. Én többé nem szólok e' tárgyban, ha csak szorosan meg nem kivánják 's  

tegyenek a' mi tetszik.108 ― Ebéd után Flekl úr jövén hozzám, kért, mennék vele Ö  

N[agysá]gához, mivel ő is úgy van meggyőződve, hogy az épületek'  átvétele is  

káros. Azt felelém neki, hogy már nincs semmi mondanivalóm; én már teljesen  

kibeszéltem magamat, előadván e' tárgyban mindent, a' mit tudtam. De F[lekl] úr  

folyvást  unszolt,  hogy  kedvéért  menjek  még  egyszer.  Jol  van  mondám,  e'  

tekintetből  megyek,  hogy  ne  mondassék,  mintha  kihúznám  magamat  a'  

kedvetlenség  elől:  de  szólni  csak  úgy  fogok,  ha  kivánni  fogják  hogy  szóljak.  

Fölmenénk  tehát  Ö  N[a]g[yság]ához.  Elhivattatott  Tabódy  úr  is,  kinek  Ö  

N[agysá]ga kinyilatkoztatá,  hogy  miután  maga részről  mindent  megtőn,  a'  mi  

csak lehetséges volt a' szerződés megejtésére, még áldozattal is, most pedig Kaan 

's  Ullmannal  boldogulni  nem  tud:  igyekezzenek  H[e]r[ce]g  Grassalkovichék'  

részéről elháritani a' fönakadást, mert én, úgymond a' Gróf örökké itt nem ülhetek  

's  napról-napra nem várhatok bizonytalanságban.  � Ekkor  jelenték  Ullmannt.  

Aha!  gondolám  magamban,  itt  vagy; 's  ohajtám,  bár  csak  Ö  N[a]g[yság]a 

keményen  tartaná  magát.  Eltávozám,  nehogy  közbenszólásim  ismét 

indulatoskodást  gerjesszenek.  A'  Gróf  nevetve  mondá,  hogy  már  a'  gyomrom 

106 1840. okt. 20.
107 1840. szept. 22.
108 1840. okt. 18.
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émelyeg  midőn e'  tárgy kerűl  elő; azt  felelém,  nem magam miatt  távozom, de  

mivel  másoknak nem akarok  émelygést  okozni  jelenlétemmel.  � Tabódy ismét  

megbántott, midőn már az ajtóban valék, 's igen kevésben mult hogy vissza nem 

léptem 's meg nem szidtam mint a' lovat: azonban erőt vevék magamon, mert már 

Ullmann is bemenőben volt 's tüzet okozni, most, nem jó lett volna.109

Bártfay  vérig  van  sértve,  a  titkári  állásról  való  lemondással  játszik  gondolatban,  napokig 

kerülik egymást Károlyival, azonban a gróf nem nélkülözheti soká munkaerejét.

A' Gróf magához hivatott (-harmad nap óta-) de a' Debrői dologról nem szóltunk; 

én legalább készakarva kikerűlém: minek is boszontsam mind őt mind magamat,  

sőt másokat is.  A'  mi megtörtént,  legyen! nekem elég megnyugtató az öntudat,  

hogy mindent megtévék, mit helyzetem 's hatásköröm engedének. A' többit lássák 

azok,  kik  ellenemben  a'  dolgot  előmozdíták,  's  a'  Grófot  belevitték.  � Azután 

szobámba jött Ö N[agysá]ga, késöbb F[lekl] Director úr is, és összecsináltuk a'  

60  ezer  pengő  f[orin]tot,  melly  Kaan  's  Ulmannak  fizetendő  a'  szerződés'  

aláirásakor.

Néhány  nap  óta  azon  gondolat  van  bennem,  hogy  kész  volnék  hivatalomról  

lemondani, ha Ö N[agysá]ga 21 évi időmhöz mért nyugdijjal bocsátana el  � 's 

akkor,  a'  mindennapi  szükség  ellen  valamennyire  fedve,  ügyvédkedném  itt  a'  

kir[ályi] Curiánál. Ha megint betegség lep meg, mint a' mult tavasszal, kénytelen  

leszek  ezen  lépésre.  Különben  is  tartok  tőle,  hogy  Ö  N[agysá]ga  nem  igen  

méltatja azt, a' mit szólok 's teszek.110

 De  ez  csak  a  naplónak  szóló  gondolatkísérlet,  a  továbbiakban  szárazon  jegyzi  fel  a 

szerződéskötés  eseményeit  és  továbbra  is  csendben,  magában  aggódik  a  Károlyi-vagyon 

kockáztatása miatt.

Délután 3 órakor vele együtt Gróf Batthyány Imréhez menénk, hol már Grófunkat  

találtuk.  Odajövének  nem  sokára  csapatonként  Tabódy,  Jákó,  a'  két  Koller,  

Eckstein, Ullmann, Kaan és fia, meg Simon Florent, kivel egy ízben keményebb  

szót váltottam,  mert  helytelenkedett.  Fölolvastuk  a'  szerződéseket  's egyéb oda 

tartozó irományokat. Az illetők aláirák. 7 óra tájban hazajövék onnan Flekl úrral  

a'  pénzért,  mellyel  a'  szerződés  usuroboraltatott.  Készpénzben  60  ezer  pengőt  

számláltunk le, 's azonfelűl 10 ezer pengő, melly fundus instructusképen járult a'  

109 1840. okt. 19.
110 1840. okt. 21.
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Grófnak, kiegyenlítés alá esvén, öszvesen 70 ezer pengő f[orin]tot fizetett Gr[óf]  

Károlyi  György Ur a'  Debrői uradalomra tett  egyezkedés fejében.  Csak 9 óra 

tájban jövénk vissza. F[lekl] kevés levest vacsorált velem.  � Adja isten jó vége  

legyen.111

Csak  akkor  nyugszik  meg  igazán,  amikor  a  gróf  személyesen  közli  vele,  igaza  volt 

Bártfaynak,  rossz boltot  kötöttek:  […]  a' Gróf megérkezvén a'  Debrői uradalomból hozzá 

menék. Mint előre gondolám, úgy van: szép az uradalom, de túl van fizetve; jutalmasabban 

kellett  's  lehetett  volna ahhoz jutni.112 Sértett  önérzetét  gyógyítják  a  bocsánatkérések:  Jött  

azután  Tabódy  is,  's  félig-meddig  megkövetett.113 Innentől  kezdve  ismét  teljes 

elkötelezettséggel  dolgozik  a  debrői  birtok  ügyein:  új  alkalmazottakról,  pecsétről,  a 

részszerződések megfogalmazásáról gondoskodik, gyors intézkedést sürget, amikor egy kósza 

hír  szerint  a  bérbeadó  Grassalkovics  Antal  halálakor,  örökösei  megpróbálják  lefoglalni  a 

haszonbérbe adott helységeket.

„Boldog az oly hatalmas, ki bizodalmát ily munkaerőre és jellemre ruházhatja át,  de 

boldog az oly mívelt és önérzetes férfiú is, ki ily úrnak áldozhatja munkásságát, életét, mert őt 

hazafiúi és magán erényeiért tisztelnie, bizodalmáért és jóságaiért szeretnie kellett volna, ha 

ura nem volt volna is.”114 – Toldy emlékezett így Károlyi György és Bártfay kapcsolatára. Az 

„életáldozat” mindenesetre igaz, a napló igazolja ezt számos ponton, amikor megemlékezik az 

állandó  adminisztráció  lélekölő  kötelezettségéről,  ami  véghetetlenül  unalmas  's  időtnyelő  

munka, de egyszer csak meg kellett lennie115, a kötelességtudatról, ahogy Bártfay újra és újra 

nekilát  a  szobáját  borító  számlák,  utalványok,  igazolások,  szerződések,  elismervények, 

számítások  és  bírói  végzések  tömegének.  Annakutána  egész  félötig  a'  papirosokat  

takarítottam  írószobámban,  's  bizony  jól  esik  tudnom,  hogy  valamennyire  már  rendben 

vagyok 's ezentúl legalább egy gonddal kevesebb nyom.116 A titkári állás napi sok órás, véget 

nem érő a hivatali  robotja  érthetővé  teszi,  miért  van szüksége kiszakadásra,  felüdülésre  – 

ahogy Toldinak készített életrajzában írja: az arany álmok világára, az irodalom, a színház, a 

tudomány közegére.

111 1840. okt. 22.
112 1840. nov. 15.
113 1840. okt. 23.
114 Toldy Ferenc:  Irodalmi társasköreink emlékezete Bessenyeitől Kisfaludy Károly köréig. Budapesti Szemle, 
1875. XV. sz. 11.
115 1838. dec. 3.
116 1838. dec. 4.
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Idő és térviszonyok

A  napló,  mint  műfaj  különösen  alkalmas  lehet  az  életkeretek  legnehezebben 

megfogható  struktúráinak:  az  idő  és  a  tér  érzékelésének  vizsgálatára.1 Ezen  belül  kiemelt 

jelentősége van a történettudomány számára a mesterséges, épített terekről, a városokról, mint 

az  emberi  kapcsolatok,  interakciók  kereteit  kijelölő  és  meghatározó  jelenségről  szóló 

reflexióknak. Jóval a mikrotörténet módszereinek felbukkanása előtt, 1966-ban Vörös Károly 

éppen  a  város,  mint  együtt  élő  emberek  közössége  és  egyszersmind  az  azt  formáló, 

történetileg kialakult  épületegyüttes  működének leírását  tűzi  ki  célul,  amikor  a történelem 

hétköznapi  cselekvőinek  naplóit  közzéteszi:  „Mert  célunk  e  szövegek  közzétételével  nem 

csupán  az  volt,  hogy  általuk  a  város  életében  egy  fél  évszázad  alatt  bekövetkezett, 

adatszerűen,  tényszerűen  lerögzíthető  változásokat  érzékeltessük,  vagy  hogy  e  fejlődésre 

vonatkozó ismereteinket adatszerűen tovább bővítsük. […] Azt igyekszünk saját szavaikkal 

bemutatni:  hogyan éltek ezek az emberek  a város képekről  vagy leírásokból  különben jól 

ismert díszletei között: életükre hogyan és milyen elemeivel hatott a város: mit tett hozzá újat 

és városiast – és ezt ők hogyan fogadták, hogyan tudtak élni (vagy visszaélni) vele, s hogyan 

lettek  végül  is  hosszabb vagy rövidebb  időre  városi  emberekké?  […] A társadalmi  tudat 

formálóinak  és  forrásainak  kutatása  területén  történeti  kutatásunk  még  meglehetősen  a 

kezdeteknél  tart,  –  kivált  azoknak  a  tényezőknek  kutatásában,  melyek  az  átlagember 

gondolatvilágát formálják és alakítják”2 

Ugyanilyen fontos célként jelöli meg Gyáni Gábor könyve 1998-ban a városkutatást. 

„A várost, kivált a nagyvárost lakói egymástól eltérően érzékelik, vele kapcsolatos élményeik 

széles  skálán  helyezkednek  el.  Aminek  a  város  roppant  étbeli  kiterjedése  és  társadalmi 

sokrétűsége a fő forrása. A kívülállóknak vagy az utókornak a városról alkotott fogalma maga 

is elüt a „bennszülöttek” mégoly differenciált szubjektív képétől; a város térképe ezért sok 

eltérő  mentális  érképet  rejt  magában.  A  bennszülöttek  mentális  térképei  az  egyéni  és 

közösségi  térhasználat  szabályait  követik,  kifejezik,  hogy  az  egyes  városi  szubkultúrák  a 

városi tér mely pontjaihoz kötődnek közvetlenül vagy szorosabban, miről szerezhetnek közeli 

empirikus  tapasztalatokat.  A lak-  és  munkahelynek  vagy a  szabadidő  eltöltésére  használt 

nyilvános tereknek az egyén és a család napi élete során egybeszövődő, egymásba integrálódó 

1 A történeti tér, a történeti földrajz különböző megközelítéseiről Benda Gyula – Szekeres András (szerk.): Tér 
és történelem. L ’Harmattan, 2002. 
2 Előszó. In  Vörös Károly (kiad.): Pest-Budai hétköznapok. Egykorú naplók és emlékiratok tükrében. 1805-
1848. (Emlékek Budapest múltjából), Bp. 1966. 8-9. 
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topográfiájából  épül  fel  a  város  mentális  rendszere.  A  megannyi  egyéni  mikrotér 

kombinációjából így alkotható mentális térképek sorozata.”3

Azonban  a  várostörténeti  kutatások  megélénkülésével  sem  születtek  meg  azok  a 

„mentális  térképek”,4 amelyek  a  szöveges  dokumentumokból,  az  ezek  alapján  kirajzolódó 

életgyakorlatból megalkothatók. Gyáni Gábor értékelése is a csalódottságot tükrözi e téren: 

„Nem  keltett  ezidáig  különösebb  érdeklődést  a  város  térbeliségének  több  oldalról  is  jól 

megragadható  historikuma,  holott  a  városi  tér  szerveződése,  a  tér  sokirányú  beélése  és 

használata, vagy az a jelentés, amit az épített környezetnek a „bennszülöttek” tulajdonítanak, 

mind  fontos  témája  ma  már  a  várostörténetnek;  ezek  ismerete  nélkül  a  város  jelensége 

úgyszólván érthetetlen marad.”5 

Az irodalomtörténet  egy  másik  szemponttal  egészíti  ki  Bártfay  naplószövegének  a 

városi tér használatáról szóló bejegyzéseivel kapcsolatos várakozást. Fábri Anna könyve több 

ízben hangsúlyozza, a pesti értelmiségiek többsége a kúriák világából érkezett, magával hozva 

a  vidék  társasági  szokásit,  viselkedéskultúráját,  s  ezt  adaptálta  a  pesti  viszonyokra, 

egyénenként  többé-kevésbé  sikeresen.  Zentai  Mária  tanulmánya,  A város  szerepe  a  kora 

reformkori irodalomban6 pedig bevezetőjében már egy fejlődési sort rajzol fel arról, hogyan 

válik személyében is „városi lakossá” a magyar irodalom. „Az irodalmi élet szempontjából ez 

az a periódus, amikor a magyar irodalom a vidéki udvarházakból Pestre költözik. 1810 körül a 

tipikus írói életforma Kazinczyé (de említhetnénk Berzsenyit vagy Kisfaludy Sándort is): az 

év nagy részét birtokán tölti, gazdálkodik, ügyeit intézni, a megyei közéletben részt venni a 

közeli városokba utazik, ritkán nagyobb útra (Pest, Bécs) is vállalkozik. Az 1840-es években 

a tipikus írói életforma Pesthez, a tudomány és a kultúra időközben létrejött intézményeihez, 

illetve a lapokhoz, a szerkesztőségekhez kötődik, mint Vörösmarty, Bajza, Toldy, Petőfi élete. 

A hangsúlyváltás  az 1820-as években történik:  elsősorban Kisfaludy Károly és az Aurora 

vonzásának köszönhetően az évtized végére azok a fiatal irodalmárok telepednek le Pesten, 

akik a következő két évtized meghatározó egyéniségei lesznek. Nyomukban jönnek a többiek, 

3 Gyáni Gábor könyvének idevonatkozó fejezete azért volt fontos számomra, mert forrása egy kiadatlan 
magánnapló. Gy. G.: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten 1870-1940. Új mandátum, Bp., 
1998. 55.
4 ld. ehhez Cséfalvay Zoltán:  Térképek a fejünkben. Akadémiai, Bp., 1990.; a rekonstrukcióra tesz kísérletet 
Gyáni Gábor:  Az utca… i. m.; (ismerteti: Bácskai Vera, BUKSZ 1999/2. 168-173.) és Granasztói György:  A 
barokk győzelme Nagyszombatban. Tér és társadalom 1579-1711. Akadémiai, Bp., 2004.
5 Gyáni  Gábor:  Mai  várostörténet-írásunk:  teljesítmény  és  irányzatok.  In  uő:  Történészdiskurzusok.L 
’Harmattan, Bp., 2002.  76. és Uő: A városbiográfia és a mikrotörténet. In Uo. 59-77.;  – ld. még Gyáni Gábor 
(szerk.):  A modern város történeti dilemmái. Csokonai, Debrecen, 1995.; Tóth G. Péter (szerk.):  Struktúra és  
városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2002.
6 Zentai Mária: A város szerepe a kora reformkori magyar irodalomban. Itk, 1999/3-4. 335-344.
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a  későbbi  nemzedék,  amelynek  tagjai  számára  már  magától  értetődő  (bár  egyénenként 

természetesen  nagyon  változatos  módokon  megvalósuló)  pályaelem  a  Pestre  költözés. 

Hasonlóképpen, a helikoni ünnepségek még kötődhettek Keszthelyhez, az viszont már föl sem 

merül,  hogy  a  Magyar  Tudós  Társaság  vagy  később  a  Kisfaludy  Társaság  máshol 

működhetne, mint Pesten.”

Az időérzékelés, mint probléma a városiasságtól szintén nehezen elszakítható. Az idő 

természetes módon másképp múlik városi közegben, másképp mérik és más is az értéke, mint 

falun,  a  térbeli  távolságok  csökkenése  pedig  megnöveli  az  emberek  közötti  interakciók 

sűrűségét.  Pest  urbanizációjának  az  1830-as  években  való  látványos  felgyorsulása  joggal 

jelöli ki Bártfay naplóját, mint olyan dokumentumot, amely minden bizonnyal regisztrálja az 

egyre sűrűbbé, dinamikusabbá váló városi létet. Annak a folyamatnak a jeleit kutattam, hogy 

„a robbanásszerű  urbanizáció hogyan zilálta szét a tér és ember évszázadok során kialakult és 

legföljebb  észrevétlenül  módosuló  kapcsolatát”,  ennek  során  hogyan  születnek  meg  a 

„modern életkeretek.”7 A szöveg értelmezése  azonban ezen a  területen  az előző  témáknál 

jóval nagyobb nehézség elé állítja az olvasót. Éppen a hétköznapiság, a magától értetődő, a 

természetes az, ami megragadhatatlan, mert nem kerül a naplóba, s ez számos buktatót rejt 

magában.  A  történések  közötti  „üres  időt”,  az  interakciók  mozgatórugóit,  a  szereplők 

szándékait  általában  akaratlanul  is  a  korról  való  ismereteink  ill.  saját  tapasztalataink, 

személyes gyakorlatunk alapján egészítjük ki,  amikor megpróbáljuk például felvázolni egy 

nap menetét, összerakni egy nagyobb időtávban játszódó eseménysort.

Mindezek előrebocsátásával  Bártfay naplója,  diáriuma éppen műfaji  sajátosságaiból 

eredően kiválóan alkalmas a napi életritmus, az idővel kapcsolatos képzetek megfigyelésére, 

feltárására, következtethetünk belőle a társadalom időfelfogására, mint a társadalmat alkotó 

emberek  egyéni  életidőinek  a  keretére.8 Bártfay  időbeosztásának  legfeltűnőbb  sajátsága  a 

szabályozott munkaidő hiánya  ― ez számos értelmiségi hivatás máig érvényes jellemzője – 

szinte nincs olyan idősáv, talán az ebédet és a késő estét kivéve, amikor időnként ne dolgozna. 

A hivatali és társasági lét laza egymásba folyásának feltétele, hogy az otthon és a munkahely 

nem különül  el  egymástól.  A  ciklikus  időszemlélet  jellegzetességei  (időjárási  jelenségek, 

évszakok és évfordulók) nagy hangsúllyal vannak jelen a naplóban, a városi lét hétköznapjait 

7 Gyáni Gábor: Az utca… i. m. 23.
8 ld. erről ált. A. Gergely András: Időiség és emberélmény. Antropológiai szempontok a társadalomtudományok  
időfelfogásáról. Kultúra és közösség, 2000/2-3. 5-18. A tanulmányt a téma részletes bibliográfiája egészíti ki: 
17-18.; Fejős Zoltán:  Idő és antropológia. Osiris, Bp., 2000.; Kósa László:  Időszemlélet, időmérés, munkaidő.  
Civilizációs változások Magyarországon a 18. század végétől a 20. század elejéig. Protestáns Szemle, 2000/4. 
213-220. 

147



Idő- és térviszonyok
—————————————————————————————————————

mégis a lineáris, történeti idő uralja.9 A idő mérése Pesten ekkor már pontosan körbehatárolt, 

hivatalos  szolgáltatás,  1830-tól  a  Gellérthegyen  a  pesti  egyetem  csillagvizsgálójával 

egyeztetik  azt  a  pillanatot,  amikor  ágyúlövés  jelzi  a  déli  tizenkét  órát,  ehhez  állították  a 

harangokat,  a  polgári  lakásokban  a  szobánként  kötelező  asztali-  vagy  faliórákat,  ill.  a 

tehetősebbek zsebóráikat.

 Az idő szűkösségének hangsúlyozása állandó témája a naplónak, maga a naplóírás 

ténye  is  az  idő  számontartásának,  a  vele  való  morális  elszámolásnak  fontos  jele.  Ez  az 

időérzékenység  egyfajta  civilizációs  fokmérő,  soha  nem  hallgat  el  „a  belső  hang,  mely 

folyton-folyvást az időre kérdez”10

Az idő  kihasználásának,  megragadásának  vágya  azonban  nem  csupán  a  folytonos 

tevékenységekben, az elvégzett feladatokban való megnyugvásban van jelen, éppen ennyire 

fontos a szubjektíven megélt időtartamok, távok rögzítése is. Furcsa egy valami is az az idő:  

mikor űzzük, kergetjük akkor nem mozdul 's untatja az embert; máskor pedig ha meg akarjuk  

fogni, tartani � repül.11 – mondja a naplóban Wesselényi az ifjúság rövid éveire visszanézve 

és hosszú börtönnapjaira készülve. A napló visszatérő motívuma a Bártfaytól távol élő, hozzá 

gyöngéd  szálakkal  kötődő  nevelt  lányának,  Barthos  Paulinának  a  leveleire,  a  vele  való 

találkozásra való várakozás, a tűrhetetlen, a múlni nem akaró idő megélése, – hosszú, végtelen  

idő  után  #12 – és  a  betegségek  időszakaiban  összemosódó,  összekuszálódó  idő 

megtapasztalása, a terméketlen gyötrődés napjai, amikor a napló is hiányossá válik.

Félálom 's ébrenség köztt múlt az idő13 ―  Minden lobogott bennem; azt hívém 

agyam meggyúladt, szívem elfojt. Az egész napról homályosan tudok emlékezni.14 

― Az  egész  fájdalmas,  hosszú  idő  alatt  barátim  's  jóakaróim  naponként  

látogatának  's  részvéttel  tudakozódtak  hogylétem  után,  a'  mi  lélekben  sok  

enyhületet 's vigasztalást nyujtott.15

A mérhető idő legfontosabb kelléke Bártfay értelmiségi közegében  ― ahol sokféle 

tevékenység  időbeli  összehangolására  van  szükség  ―  az  ebben  az  időszakban  már 

Magyarországon is luxustárgyból munkaeszközzé váló zsebóra. Wesselényi szavait jegyzi fel 

9 „A kétféle szemlélet viszonya egy adott időszakban jellemző egy adott kultúrára, ami elsősorban azt jelenti, 
hogy változó elemekkel és súllyal több időrendszer kapcsolódik hozzá, mint például a gazdasági és az egyházi 
év, a jogi év.” Csupor István: Az idő mérése és mérhetetlensége. In Fejős Zoltán – Granasztói Péter – Szeljak 
György – Tanádi Zsuzsanna (szerk.) : A megfoghatatlan idő. Néprajzi Múzeum,  Bp. 2000. 28-36.
10 Elias, Norbert: Az időről. In Gellériné Lázár Márta (szerk.): Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. 
Akadémiai, Bp., 1990. 34.
11 1839. febr. 9.
12 1838. szept. 6. A #  jellel emlékezik Bártfay a Barthos Paulinával töltött, bizalmas, emlékezetes pillanatokra.
13 1839. ápr. 26.
14 1839. ápr. 22.
15 1840. máj. 22.
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börtönbevonulása előtt. Ekkor órájára pillantván, � Barátom Benyovszky menjünk úgymond,  

az  idő  közelget; in  Ehren-Sachen  muss  man  sein  Wort  pünktlich  halten.  [„becsületbeli 

ügyekben az embernek pontosan kell állni a szavát]16. Bártfay gyakran rápillant az órára, akár 

hajnali felriadásakor, vagy esti naplóírás közben – midőn e' sorokat írom (1/4 kor 11re)17 –, de 

időbeli  tájékozódásában  a  harangszó  is  szerepet  játszik,  orientál,  figyelmeztet  a  nagyobb 

időegységek múlására. 

Az  idő  szűkösségének  érzése  elsősorban  Bártfay  titkári  szerepéből,  széles 

feladatköréből  adódik,  abból,  hogy  folyamatosan  rendelkezésre  kell  állnia.  Állandó 

panaszkodása  a  kiszámíthatatlanságra,  a  másoktól  való  függőségre,  a  magány,  a  nyugodt 

félrevonulás hiányára vonatkozik.

 Egész délelőtti időmet jövők-menők ragadák el egy perczig sem vala nyugalmas 

időm.18― […] gabona kereskedők rongálták időmet19 ―  […] félnapi időm csak 

úgy elveszett20 ―  […] sok időmet elrablák21 ―A' délutáni idő csak úgy elmult  

használatlanúl.22 

Egyetlen óra történéseit rögzíti például az alábbiakban:

Épen  a'  reggelit  végzők,  midőn  Klauzál  Imre  [Bártfay  barátja,  Károlyi  Lajos 

jószágkormányzója] lépett  ebédlönkbe.  Mindjárt kávét adott  neki Léni, mert az 

asszony  a'  Császárfürdőbe  ment  Madarasynéval  [M.  László,  Pest  vármegyei 

főszolgabíró  felesége]. Jött  aztán a'  schuster,  kinek  munkája  fejében 5 pengőt  

adtam 's két nyári topánkát rendelék nála. Utána Tanárky [Gyula  Károlyi Lajos 

titkára];  és  Praznovszky  Főpénztárnok;  és  Radnics  [Ferenc,  Bártfay  barátja, 

házgondnok]; Scheffer  [János, háztulajdonos, Károlyi  hitelezője] kinek kamatot  

fizettem; Lang [könyvkötő] de kivel nem szólhaték, bár óhajtottam. Néha úgy jön 

egyszerre a' sok hivatalos és nem hivatalbeli látogató, hogy sok is. Így volt ma 

9től 10ig. Ekkor Klauzál és Tanárky tovább utaztak.23

Ez a zaklatott,  sietős életrend ismert  barátai  előtt  is. Kazinczy írja róla:  „Bártfayt  tiszteld. 

Neki azért nem írok, mert tartok tőle, hogy az felelni kényszerítené, ’s nem akarom meglopni 

azon kevés órájit, melyeket sok dolgai üresen hagytak.”24 

16 1839. febr. 9.
17 1839. febr. 31.
18 1838. nov. 5.
19 1839. ápr. 15.
20 1839. febr. 31.
21 1839. ápr. 8.
22 1839. júl. 14.
23 1839. jún. 21.
24 Kazinczy Ferenc levele Toldy Ferencnek, Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. MTA, 1910. XX. 
köt. 280.
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Különösen feszítő ez a hiány Bártfay számára, amikor személyes célokra, például a 

Barthos Paulinának küldött levelek írásához kell „lopnia” perceket innen-onnan, hiszen még 

más időkhöz: a posta,  a fuvarosok rendjéhez is  igazodnia kell.  Nyervén időt folytatám az 

alkalommal neki küldendő levél' irását.25 ―A' mi kevés időm vala délig, meghasználám egy 

pár sor' irására a' jövő postáig az időbül ki ne szoruljak mint a' multkor.26 A sok ügyfél, 

látogató  és  feladat  összehangolása  miatt  az  időhiánnyal  együtt  megjelenik  a  várakozás,  a 

várakoztatás  helyzete  is.  Az  igazi  „naplopás”,  az  időkitöltés  alig-alig  fellelhető  a 

bejegyzésekben. Délután a' Cancellariában pipa 's beszéd közt töltöttük az időt. Időtöltésből  

tarokoztunk.27

Az „idő” szó négyféle jelentése szerepel a szövegben: időpont, időtartam, korszak, s a 

leggyakoribb – az időjárás. Bár a városi életmód kevésbé igényli  a természeti  időciklusok 

figyelemmel követését, a naplóban a hőmérséklet,  a csapadék feljegyzése mégis gyakorlati 

szempontú  –  alapvetően  meghatározza  a  nappal  kapcsolatos  terveket,  a  kimozdulást. 

Ugyanakkor az időjárás megfigyelése, a természet leírása egyben kilépés is a városiasságból. 

Nem menék színházba leginkább a'  kedvetlen idő miatt.28 ― Igen szép lágy őszi  idő volt,  

kihúzott szobámból sétálni.29 Az időjárásról szóló bejegyzések feltűnően részletesek, az idő 

leírása  érzelemteli,  valószínűleg  erőteljesen  befolyásolja  Bártfay  hangulatát:  lehet  untató, 

kedvetlen, rút, kellemetlen, cudar, gonosz – máskor szelíd, szép, kedvező.

Az idő nap alatt változó; estve erős szél kerekedett 's a' sarat derekasan száritotta  

's űzte a' felhőket, mellyek közűl a' hold fénylett ki 's itt-ott csillagok tündöklének.30 

― Jókor fölébredvén örömmel tapasztalám, hogy reggeli 5kor már világosodik.  

Háló  szobánk  kelet  felé  állván,  gyönyörűn  lövellt  be  az  ablakon  a'  kelő  nap'  

rózsafénye � mi a' sok komor idő után kellemetes érzést gerjeszte. Eszembe jutott,  

hogy a' tavasz kezdődik, 's eszembe Gőthe' verse: 'Wie im Morgenglanze du schön 

mich  anstrahlst,  Frühling,  Geliebter!  [helyesen:  „Wie  im  Morgenglanze  /  Du 

rings mich anglühst, / Frühling, Geliebter!” Ganymed; „Hajnali glóriádban / hogy 

körülizzol / Tavasz, te drága!”]31

 A  napkelte-napnyugta  időpontja,  a  természetes  világosság  hosszúsága  befolyásolja  a 

munkavégzést.  Hivatalos  munkát  Bártfay gyertyafénynél  már  nem végez,  a  társasági  élet, 

25 1838. okt. 31.
26 1838. nov. 4.
27 1839. jan. 13.
28 1838. nov. 19.
29 1838. nov. 16.
30 1839. dec. 14.
31 Ganümedész. Szabó Lőrinc fordítása, J. W. Goethe vál. versei. Kner, Békéscsaba, Bp., 1982.
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olvasás, levél-, naplóírás várja alkonyat után.

Midőn szobámba jövék nem sokára sötétedni  kezdett;  nem sokára félben  kelle  

hagynom  dolgaimat;  járkáltam  egy  ideig  föl-alá  's  gondolkodtam.  Később 

gyertyát hozatván e' sorokat írtam.32 ― Örömmel vevém észre, hogy már félhatig  

annyira világos, hogy írni, olvasni lehet.33

      A pontos időmegjelölés ritka a naplóban, egész órák, napszakok szerint tagolódnak a 

bejegyzések,  de Bártfay életformájának kiszámíthatósága,  a számára egyszerre nyugtató és 

nyomasztó monotónia, stabilitás miatt összeállítható életük általános rendje.

A család korán kel, a ház asszonya a 6 órás misét látogatja, sokszor már reggelinél az 

asztalon áll a frissen szedett virág a régi ház kertjéből. A korai ébredés erkölcsi kérdés is, 

Bártfay „megönti”,  megszidja  Lénit,  lustálkodásra hajlamos nevelt  lányát.  Már a gyors  és 

szűk körben töltött reggeli, sőt öltözködés közben is fogad ügyfeleket, ha szükséges. Schedel  

jöve hozzám még reggelizés  előtt  ismét  a'  pénz  miatt  zaklatni.34 A gazdasági,  jogi  ügyek, 

szerződések, a hivatalos levelezés java részét általában délelőtt intézi el, de szükség szerint 

eljár magánügyeiben is.

A nap kitüntetett családi és olykor társasági eseménye Bártfayéknál az ebéd, a házaspár szinte 

mindig otthon eszik. A hozzájuk rokoni, baráti szálakkal kötődők, illetve alkalmi vendégek 

jönnek el az 1 órakor tálalt  étkezésre,  ha ezután a délutánba nyúlik  a  társalgás, ezeket a 

sokszereplős  órákat  nevezhetnénk  tulajdonképpeni  „szalonidőszaknak”.  Az új,  tíz-tizenkét 

főre  készítetett  asztalt  általában  csak  4-5-en  ülik  körül,  az  állandó  vendégek  a  Károlyi-

alkalmazottak, a Pesten tanuló rokon fiatalok köréből kerülnek ki, bejelentés nélkül eszik itt 

Vörösmarty és Wesselényi. Van, akinek egyszerűen az étkezés megoldása Bártfayék asztala. 

Nálam ebédelt Bányi35, 's arra kért, járhasson hozzánk ebédre, míg Pesten leend: ő, úgymond,  

majd  fizetni  fog.  Szegény  ember!  Hadd  egyék,  ha  lesz  mit  ennünk.36 A  rendszeresen 

megjelenők  körébe  tartozik  Bajza,  Szemere  Pálék,  Kelemen  Benjámin,  Wesselényi 

jószágigazgatója, Pigay Antal, Széchenyi titkára, Karácson Mihály helytartótanácsi bizottsági 

ülnök, és mindenféle foglalkozású értelmiségiek: tisztviselők, gazdatisztek, papok, nevelők, 

orvosok,  ügyvédek.  Gyakran  kapnak  ebédmeghívást  a  Jozefina  által  a  nevelőintézetekből 

kihozott leányok, például a Versényiek, de sokszor gyermekkorú lányok, fiúk is, nevelőikkel. 

E  társasalkalmak  sajátsága,  hogy nem egyértelműen  Bártfayék  hívják  meg  a  vendégeket, 

inkább azok kezdeményeznek, ők „maguk kínálkoznak”, „ajánlkoznak” előző nap vagy aznap 
32 1839. jan. 2.
33 1839. febr. 3.
34 1840. okt. 6.
35 Egy nehézsorsú, ügyvédi vizsgára készülő barátjáról van szó, aki Bártfay segít majd nevelői álláshoz.
36 1838. nov. 15.
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reggel  Bártfayék  asztalához.  Biztos,  hogy meglehetősen  zárt  az  ebéden  megjelenők  köre, 

Bártfay például feljegyzi, hogy egyik közeli ismerősük – szerelmi vetélytársa –, noha évek óta 

bejáratos hozzájuk, első alkalommal foglal  helyet  asztaluknál.  De természetesen előfordul, 

hogy  bejelentés  nélkül,  váratlanul  is  „ottragadnak”  néhányan  ebédre:  például  a  közös 

munkavégzést siettetendő a Bártfayhoz érkező vidéki Károlyi-tisztviselők, de van példa rá, 

hogy egy egész  népes  társaság.  Ezek  a  formák  még  nem tükrözik  az  Gyáni  Gábornak  a 

városiasodással  együttjáró  folyamatként  leírt,  megfigyelését,   miszerint  a  nyilvánosság 

átalakulásával,  a  különböző  funkciójú  terek  megjelenésévek  megfigyelhető  „a  magán-  és 

közélet mind határozottabb szétválása és ellentétbe kerülése. A szociabilitás a nyilvánosság 

számára fenntartott viselkedésből kiszorulván, egyre inkább a magánélettel, a családdal válik 

azonossá.”37

 

A koradélután a pihenés,  feltöltődés időszaka: a kertben való levegőzéssel,  sétával, 

újságolvasással, sakkozással telik az idő, majd 4-5 óra felé ismét sűrűsödik a vendégjárás. E 

többnyire előzetes bejelentés nélküli,  sokszor igen rövid, máskor teljes félnapokat igénybe 

vevő látogatások sajátsága,  hogy – elsősorban a pestiekkel  –  egyheti,  kétheti  ciklusokban 

követik  egymást,  erre  utal  a  „visszalátogatás”  kifejezés  is.  Fontos  –  olykor  szórakoztató, 

máskor terhes – tevékenység lehetett  maga a beszélgetés, a kapcsolatok ápolása,  a rokoni, 

baráti szálak erősítése, a folyamatos hírcsere, hiszen a házaspár életideje tekintélyes részét 

erre áldozza. Feleségével egymás között is megvitatják a nap során hallottakat, történteket az 

ágyban vagy étkezéskor. Néha külön érkeznek Bártfayhoz és Jozefinához látogatók, máskor a 

teljes  család  fogadja  őket,  elfoglaltságuktól  függően.  Jozefina  távollétében  pl.  Bártfay  is 

fogadja felesége barátnőit. Ha egyszerre többen érkeznek, vagy a háziak nincsenek otthon, a 

vendégek kerti sétával, türelmes olvasgatással töltik a várakozás idejét. Este, a színház előtti 

időszakban ismét sűrűsödnek a látogatások, megvárják egymást a különböző időpontokban 

érkezők,  aztán  együtt  mennek  színházba.  Maga  a  nyolc  óra  körül  tálalt  vacsora  nem 

hangsúlyos étkezés, ideje szükség szerint eltolódhat, Bártfay gyakran el is hagyja. Ha valaki 

asztaluknál eszik, ennek többnyire gyakorlati oka van.

Esténként  a  színház  Bártfay  legvalószínűbb  tartózkodási  helye.  Elmélyült 

beszélgetésre ez a hely eleve alkalmatlan: benyomások, friss közéleti hírek, pletykák cseréje 

folyik,  röpke  udvarlás,  gyors  megbeszélések,  bemutatkozások  folynak.  A  nap  olvasással, 

beszélgetéssel, gondolkozással ér véget az ágyban 10 óra tájban, csak ünnepeken, ritkán látott, 

kedves vendéggel  maradnak fenn hosszabban, 11-12-ig.

37 Gyáni Gábor: Az utca… i. m. 24.
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A szinte észrevétlenül múló, alig tagolódó idő a nagyobb egységekre is igaz. A hét 

napjai  szinte  változatlanul  követik  egymást,  s  mivel  a  munkavégzés  nincs  behatárolva,  a 

vasárnap is ezzel telik: számol, levelez, tárgyal Bártfay, ez a fogadóóra délelőttje a Magyar 

Tudós Társaság pénztárában. Talán csak színházba megy ritkábban, mert ilyenkor „vasárnapi 

bohóságokat” adnak.

Az egyhangúság,  az ismétlődő helyzetek egyik oka, hogy Bártfay nem szívesen jár 

társaságba, ha teheti, lemondja a házon kívüli meghívásokat, mindössze három ilyen alkalmat 

rögzít a napló a négy év alatt. Egyszer Vörösmartynál pipázik, beszélget Fáy Andrással, gróf 

Ráday Lászlóval, Bugát Pállal,  Luczenbacher Jánossal, Irinyi Józseffel, Megyeri Károllyal, 

Egressy Gáborral, Tóth Lőrinccel, Toldyval, Bajzával, akik a színészek kivételével személyes 

jó ismerősei. Máskor Kossuthhoz megy uzsonnára, aki Bártfay fiatal barátja, Lovassy László 

elméjének tragikus megbomlását beszélik el. Egy ízben a hozzájuk közel álló, leánynevelő 

intézetet fenntartó család, Tänzerék házibálját látogatja meg.  Az öreg Täntzer és Tasner, a’ 

fiatal Tasner ‘s én whisteztünk, a’ fiatalság tánczolt. Éjfél után jövék haza.38

     A hónapok, az év múlása szinte ugyanolyan észrevehetetlen, mint a hetek egymást 

követő  ritmusa.  Csak  a  negyedévre  szóló  színházi  bérlet  megújítása,  illetve  Bártfay  havi 

elszámolási  kötelezettsége  a  pénztárral  figyelmeztet  a  naplóban  a  változásra.  Ugyanakkor 

szokatlanul  nagy hangsúlyt  kapnak a  személyes  dátumok.  Rögzítésük,  felidézhetőségük  a 

napló vezetésének egyik értelme. Bártfay gyakran használt kifejezése a „megemlékezés”, ami 

visszagondolást, az eltelt időszak értékelését, mérlegkészítést jelent, egyfajta magánünnepet, 

nincs  köze  a  nyilvános  élethez.  A  legtöbb  ilyesfajta  bejegyzés  Bártfay  titkolt  szerelmi 

viszonyához  kötődik,  mivel  nincs  kivel  megossza  ezzel  kapcsolatos  fájdalmait,  örömeit, 

aggodalmait. A napló beszélgetőtárssá lép elő, különösen a Barthos Paulinával való szakítás 

időszakában, amikor felhagy a naponta, folytatólagosan írott levelekkel.

Sokat emlékeztem arra, hogy tavaly Júl. 18kán P[aulina] tőlünk elköltözött.  ― 

Azon a' völgyön, hol jún. 27dikén a' fák' árnyékában mulattunk, fölsétáltunk a'  

Sváb hegy oldalába: azután azon hely és fa mellett, hol 1836. august. 15d. délután  

ültünk,  's mellyről tegnap emlékeztetőt  vettem, a'  disznófő forráshoz jövénk.  ― 

Ekkor lefekvém. Gondolkodtam. Ma két év előtt erős szélben és hidegben Gróf  

Cs[ákyné]hoz  kisértem,  délelőtt  10  óra  tájban,  's  a'  lépcsőn  oda  menet  � 

pihentünk; hazajövet a' legszivesb bizodalom' hangja és szavai; estve gyónás, és  

másnap,  új-év'  napján,  templomba menetkor,  vagy  – talán  –  áldozás  után,  az  

elhatározó igérkezés.  � Ezek valának végső gondolatim 's e' visszaemlékezések  

38 1841. febr. 11.
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közt szunyadtam el. Érzésem 's gondolkozásom e' részben változatlan maradt, 's  

hiszem ollyan lesz a' sírig: benne csalatkozni nem fogok.  � Sokat, sokat kellene  

összejegyeznem a' mult évről; az rám nézve sok tekintetben terhes és fájdalmas 

volt. Azonban megsegített isten. És részesültem olly örömekben is, mellyek éltem'  

legédesebbjei közé számitandók. Tapasztalám olly bizonyságait a' szeretetnek 's  

szives föláldozásnak, mellyek napjaimat földeríték 's az éltet kívánatossá teszik.  

Ezek felejthetetlenek maradnak előttem. � Mit ad az új év? majd meglátjuk. � E'  

sorokat más nap (azaz: 1839ki  Januar.  1-én) irám. Tegnap már nem volt  rá 

érkezésem.39 ―  Nap szerint  ma  egy  év  előtt  86.szor  #,  mert  tavaly  péntekről  

szombatra esett a' 15ik.  Két év előtt pedig Mart. 26kán. Mind az nap, mind pedig  

31kén #  � de ő ezekről, mint legutóbbi levelei sejtetik, alig fogott  � talán alig  

akar  � emlékezni.40 ―   „Nap  szerint  ma  egy  éve  jókor  reggel  P[auliná]val  

meglátogatám atyja' sírját. De ő azt, a' mit ott könyezve fogadott, meg nem tartá.  

Ha e' miatt  nyugodtan lehet, legyen.41

 A „megemlékezés”, a dátumok formális ünneplés nélküli számontartása Bártfay környezetére 

is igaz.  Miklós napja. Megemlékeztünk Wesselényiről és Vayról.42 ― Megemlékeztünk, hogy 

a' mai nap bold[ogult] Forgó 's Hunyor Imre' születésnapja.43

   Az  egyházi  ünnepek,  karácsony,  húsvét,  Nagyboldogasszony  napja  alig  észrevehetően 

különböznek  a  hétköznapoktól.  Bártfay  ilyenkor  déli  misére  megy,  néha  egy-egy baráttal 

„járja a templomokat”, de maguk az ünnepek keretei rendkívül szerények. A karácsony estét 

otthon,  társaságban  töltik.  A  karácsonyfa-állítás,  valószínűleg  a  németes  műveltségű 

Jozefinának köszönhetően a Bártfay-házban jelenik elsőként Pesten.44 

A'  nőnem  együtt  maradt  beszélgetve; mi  pedig  férfiak,  és  Muki  meg'  Ödön 

kártyáztunk vacsoráig 's vacsora után is 11ig.45 ― Bajza, késöbb Vörösmarty is  

hozzám jövén,  kártyáztunk; úgy Muki és Ödön szinte egész éjfélutáni  félegyig; 

Nőm  's  Léni  éjféli  misére  mentek.  A'  játékban  kezdetben  nyerék:  de  azután 

készakarva úgy intéztem, hogy a' nyereséget elveszítsem, 's még azonfelűl egy pár 

huszast.46 

39 1838. dec. 31.
40 1839. márc. 31.
41 1839. szept. 8.
42 1841. dec. 6.
43 1840. febr. 29.
44 Fábri Anna:  Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten. 1779-1848. Magvető, Bp., 
1987. 521.
45 1838. dec. 31. 
46 1839. dec. 24.
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Az  ünnepnapokon  keverednek  a  különleges  és  a  hétköznapi  tevékenységek,  az  utóbbiak 

javára:  az  ügyintézés,  nyilvánosház,  megemlékezés,  mise,  családi  körben  elköltött  ebéd, 

felolvasás Jozefinának, közös levegőzés követi egymást.

Egyet-mást végezvén x menék. P. Jeanette √.  Nagyboldogasszony napja. Ma 3 

éve a' budai hegyek köztt valánk P[aulina] L[éni] V[örösmarty] J[ozefina] 's én.  

� Hallgattam  misét  a'  Ferencziek'  templomában.  Ebéden  magunk.  Délután  

olvastam nőmnek a'  Carthausiból.  5 óra után kimenénk az Orczy kertbe nőm, 

Léni, Radnics, én. 8kor hazajövénk. Radnics itt vacsorált. � Meleg, de szép idő.47

 Halottak  napján  „nőm unszolására”  –  ahogy  Bártfay  írja  –  elmennek  Kisfaludy  Károly 

sírjához.

Oda  ezer  meg'  ezer  ember  gyalogolt  ki  ez  nap,  kivált  a'  nőnembeliek,  a'  

legtarkább vegyületben: öltözetük többnyire piperézett 's pompás. Igy zsibongott  

a' nép a' sirok közt is, beszélgetve, dohányozva imitt-amott kaczérkodva is. � De 

láttam többeket, kik égő viaszgyertyácskákat gyujtának kedveseik' sirjai fölött, a'  

sirdombon ülve, térdepelve, hangosan és csendesen imádkozva. Néhol fris virág 

koszorúk valának a' keresztre aggatva. Fölkerestük Kisfaludy sírját (elég hoszas  

keresés után), 's ott állánk egy ideig.48

Az egyetlen igazi – félig-meddig hivatalos ünnep – január elseje: ilyenkor meglepetéseket 

készítenek egymásnak a családtagok, majd a férfiak megköszöntik hivatalbeli feletteseiket, 

munkaadóikat a reggel folyamán, megjutalmazzák a cselédséget.

Nőm,  újévi  ajándékúl,  violaszín  bársony  mellényt  adott:  Léni  pedig  selyem 

erszényt kötött.  9 óra után a'  Gróf idvezlésére menénk: Tabódy, (a ki szólott),  

Praznovszky, Waltherr,  Kertészfy, Koller, Grünschnek,  Dzwonkovszky, Radnics,  

én és Jákó.  – Adtam újévi ajándékúl:  Stern inasának egy huszast; Jánosnak 1 

pengőt; Paulinak  egy  pengőt; a’  kapusnak  1  p[engő]  f[orin]tot; a’  fiának  1 

huszast; Péternének 2 huszast; a’ magy[ar] szinházi páholynyitónéna 1 pengőt; 

Andrásnak 2 pengőt, ‘s még tegnap a’ Jelenkor kihordójának 1 pengőt.49

Az év  legnagyobb  gonddal  előkészített,  igazi  ünnepei  a  névnapok és  születésnapok.  Már 

ébredéskor,  az  ágyban  jókívánságokkal  köszöntik  az  ünnepeltet  a  családtagok,  vagy 

ajándékokat  lopnak a  szobájába.  A barátok,  közvetlen  ismerősök reggel  jönnek,  a  lazább 

szálakkal  kötődők később,  a  nap  során.  Bártfayék  többnyire  ebédre  hívják  az  ünnepeltet, 

ritkább, hogy ők keresik fel.

47 1839. aug. 15.
48 1838. nov. 1.
49 1841. jan. 1.
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A  születésnapról  családi-,  esetleg  a  legszorosabb  baráti  körben  emlékeznek  meg. 

Jozefinát  születésnapján  csak  férje  köszönti  fel,  még  ebéden sincsenek vendégek.  József-

napon viszont, amikor a ház asszonya – és többek között Bajza – névnapját tartja, nem ritka 

10-15 vendég az asztalnál. A névnapok tehát nagyobb, szertartásosabb ebédekre adnak okot, 

az  együttlét  fontos  eleme,  hogy  megemlékeznek  a  távollevőkről,  talán  valamiféle 

pohárköszöntő  keretében.  Ebédnél  jó  kedvünk  volt; kedvesink,  barátink,  ismerősink  felől  

megemlékezénk,  közel  és  távol.50 A névnapi  felköszöntés  lényege  a  gesztus:  jókívánságok 

tolmácsolása szóban vagy papíron,  nem szükséges hozzá hosszas  együttlét,  Bártfayék egy 

ízben Vörösmartyt, mivel nem találják otthon Mihály-napkor, a színházban köszöntik fel. Az 

ajándékozás különleges formája a meglepetésként felhangzó esti, utcai szerenád, ha szépen 

játszanak zenészek, másnap az ünnepeltnek illik megjutalmaznia őket.

Tárgyi  ajándékot szinte csak a család ad a felköszöntöttnek,  s kizárólag személyes 

apróságokat: a férfiaknak nyakravalót, kesztyűt, mellényt, inget, saját kezűleg hímzett párnát, 

dohányzacskót,  cigarettatárcát,  szipkát,  kézitükröt,  papírnyomót,  tolltartót.  A  nőknek 

többnyire ékszert vagy pénzt ruhára. Nem véletlen, hogy elsősorban testen viselhető, vagy 

testi funkcióhoz kötődő ajándékokat adnak. Az érintés az emlékezés kiváltója, e tárgyak révén 

az  ajándékozó-ajándékozott  testi  valója  találkozik,  ha  a  valóságban  távol  is  kerülnek 

egymástól. Nemesfém és drágakő gombokat, fülbevalókat, karkötőket Bártfay a vele szoros 

kapcsolatban lévő fiatal nőknek ad. Itt a funkció: a mulandó testi szépség kiemelése és az 

anyag:  a  tartós  és  nemes,  viselőjét  túlélő,  a  vonzalom el  nem múló,  örök jellegére  utaló 

matéria jelentései egészítik ki egymást. A biedermeier emlékezés-kultuszának kiváló példái a 

hajból készült ékszerek, erre is akad példa a naplóban. Betértem Vagon hajkötőhöz 's átvettem 

tőle  a'  Joz[efina]  számára (Octob.  24-re)  készített  gyürűt.  Fizettem  érte  9  f[orin]tot.51 A 

szövegből kiderül külön mesteremberek – hajkötők, hajszövők – szakosodtak a készítésre a 

korabeli Pesten. A haj „testünk egyik legfinomabb és legtartósabb anyaga, mely éppúgy túlél 

bennünket, mint a szeretet” 52 –   ennek a gondolatnak gazdag szimbolikáját  sokféleképpen 

használták a korban. A levágott tincs, bár viselője az idő múlásával megőszül, vagy elveszti 

haját, rendkívül érzékletesen őrzi a pillanatot.  A test egy részének odaajándékozása, annak 

megőrzése kiemeli ezt az aktust a jelenből, a hétköznapiságból. 

Nőm  rimánkodni  kezdett,  maradjon  még  nálunk.  � Mit  használ  az?  mondá 

W[esselényi]; végre csak ugyan el kell válnunk, másként erővel is elvisznek; 's 

50 1839. márc. 19.
51 1838. okt. 21.
52 Pointon, Marcia: „Ezeket a töredékeket gyűjtöttem romlásom ellen”. In  Kristen Lippincott (szerk.):  Az idő 
története. Perfekt, Bp., 2002. 200.
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megfogá nőm' kezeit, 's szemei nedvesen fölcsillámlottak, látván a' megilletődött  

asszony'  arczvonaglását  's  könyeit.  Ekkor  kéré  nőm,  engedjen  neki  hajából 

vághatni. W[esselényi] lehájtá fejét 's oda tartá. Ha csak ugyan meglátjuk még  

egymást, akkor hihetőn ősz hajam lesz.53

 Az emléktárgyak másik, a korszakban fontos csoportja a préselt virágoké, növényeké. Ezek 

az idő és tér egy meghatározott pontját kötik össze az ajándékozóval és a megajándékozottal, 

mindig valaki számára, valakire gondolva szakítanak levelet, a távolság és a múló idő, a jelen 

legyőzésére  szólítanak  fel.  Férfiak  teszik  tárcájukba  a  virágszirmokat  szeretteiknek, 

barátaiknak,  a  tárgy  készülésének  motívuma  itt  is  a  gyász  vagy  a  szeretet.  A  múlandó, 

hervadó virágok megőrzése az érzések örökké tételének tükörképe, a sírról szakított virág a 

test más formában való továbbélésének lehetőségével játszik.

Menet  közben  emlék  virágokat  szedegeték,  's  a'  könyvben  lenyomám.  Néhány 

immortelle-virágot (Napoleons Blume) téptem ott 's magammal hozám emlékűl.  

„Oda fen Aspleniumot téptem a' kőszirtrül emlékezetre.54 ―  Hazajövén rendbe 

raktam  P[aulina]  leveleit,  's  a'  Füredről  hozott  növény  emlékeket,  hogy  első  

alkalommal küldhessem. ― Délután felmentem magam a' Gellérthegyre. Mind itt,  

mint tegnap a' Ludovicca kertben növény 's falevelkét szakítottam emlékezetül. ― 

Meglátogatott  Karlovszky  is  délután,  's  egy  mezei  virággal  ajándékozott  meg, 

mellyet e' nyáron Kölcsey Ferencz' sirjáról szakított Csekén létekor.55

        A tér, amiben a napló legtöbb jelenete játszódik: Bártfayék otthona. Ez a lakás már nem 

a  szalon  klasszikus  időszakának  külső  Üllői  úti,  egy  kertet  is  magába  ölelő  földszintes 

palotájában van, azt az 1838-as árvíz – mint a napló drámai feljegyzéseiben végigkövethetjük 

–  elsodorta.  Bártfayék  csaknem minden  ingóságukat  elvesztik,  végleges  otthonukat  az  év 

tavaszán a belvárosi Károlyi-palota oldalszárnyában alakítják ki. A napló időszakában készült 

el a palota, 1837-ben a grófi lakosztály és a könyvtárterem, 1839-40-ben a díszterem és a 

szalonok,  az  ünnepélyes  házavatóra  egy évvel  később  kerül  sor.  A  reprezentativitás  és  a 

nyilvánosság  szorosan  összefüggenek  –  ezt  a  követező  fejezet  fejti  ki  –  Bártfay  gyakran 

kalauzolja ismerőseit az újszerű, látványosságként is működő, fényűző környezetben. 

    A napló alapján a  Bártfay-lakás  és  a  Károlyi-palota  használatában is  feltűnő egyfajta 

nyitottság, alig-alig van olyan helyiség, amit szigorúan magánszférának lehetne nevezni, talán 

53 1839. febr. 9.
54 1838. júl. 24.
55 1839. aug. 25.
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a házastársak  hálószobája  lehetett  ilyen.  Bárhol  fogadnak  látogatókat  –  akárcsak  Károlyi 

György –, ha kell az ebédlőben reggeli vagy a dolgozószobában öltözködés közben beszélik 

meg a  sürgős  teendőket.  Bártfay munkaszobája  nem nyugodt  hely,  időről-időre kénytelen 

bezárkózni, hogy dolgaival időre végezzen.

A palotán kívüli világ, az utca, a közterek a napló fontos helyszínei.  A várostörténeti 

kutatások hangsúlyozzák Pest fejlődésében a harmincas évek fontosságát, amikor a főváros 

népessége  csaknem megkétszereződik, a  lélekszám növekedése  az  1830-as  évek  második 

felében  76-%-os  és  meghaladja  a  küszöbértéknek  számító  százezres  lélekszámot,56 ekkor 

válik  megkérdőjelezhetetlenül  az  ország  gazdasági-pénzügyi-igazgatási-okatatási-kulturális 

centrumává.57 Nehezebben megválaszolható kérdés, mit jelentett ez a változás az életminőség 

szempontjából.  A korszak  napi  sajtója  időről  időre  rámutat  a  robbanásszerű  városiasodás 

hátrányaira, az életviszonyok romlására,  a bűnözés növekedésére, az egészségtelen,  szűkös 

lakásviszonyok  következményeire,  a  lakosság  gyarapodását  követni  nem  képes  szociális 

gondoskodás hiányosságaira. Széchenyi Pesti por és sár című röpirata még kiábrándító képet 

fest a rendezetlen közterekről, a homoktengerben álló fényes palotákról, a kövezetlen, girbe-

gurba,  mocskos  utcákról,  a  negyvenes  években  ide  látogató  vidékieket  ugyanakkor  a 

civilizáció  másutt  nem  ismert  gazdagsága  fogadja:  mintegy  negyven  kávéház,  nívós 

vendégfogadók,  fürdők,  a  belváros  tereinek  az  európai  nagyvárosok  kínálatával  vetekedő 

üzletei,  közvilágítás,  omnibuszjárat  és  a  bérkocsik  sokasága,  gyertya-  majd  lámpafényben 

úszó  színházak,  báltermek,  az  olvasó-,  játék-,  biliárd-  és  társalgószobát  kínáló  Casino.  A 

„város egyöntetű mentális rendje”, az és életstílusok homogenizációja ekkor még a frázisok 

szintjén  sem  létezik,  keverednek  a  német  kispolgárság,  a  polgári  biedermeier  magyar 

városlakó, a vidékről bevándorló magyar nemesség, a külföldön élő és magyar arisztokrácia, a 

hivatalnokértelmiség és a zsidó polgárság értékei.58

Zentai  Mária  tanulmányának  megállapításai,  amely  a  korszak  szépirodalmából 

kiolvasható, a városiasságra vonatkozó véleményeket gyűjti össze, különösen fontos lehet a 

Bártfay-napló bejegyzéseinek értékelésekor. Elsősorban azért, mert a történetekben megjelenő 

viszonyulásra  figyel,  másrészt  példáit  az  Aurórának  a  jelenben  játszódó  prózai  műveiből 

meríti,  s ezek szerzői Bártfay közvetlen környezetének tagjai voltak. Az írás egyik célja a 

„tágabb  értelmű  polgárosodás,  a  „reformeszmék  iránti  elköteleződés”  és  a  „városias 

56 Bácskai Vera: Társadalmi változások Pesten az 1830-1840-es években. In Faragó Tamás (szerk.): Pest-budai  
árvíz 1838. FSZEK – Budapest Főváros Levéltára – BTM – Magyar Vízügyi Múzeum, Bp., 1988. 197- 242.
57 Pest fejlődéséről ld. Csorba László: A folyamatos gyarapodás időszaka. 1815-1873. In Budapesti Negyed, 20-
21.  1998.  nyár.  62-105.;  Bácskai  Vera:  Városok  Magyarországon  az  iparosodás  előtt. Osiris,  Bp.,  2002. 
(Polgárok és városlakók. A városi társadalom a reformkorban című fejezet: 123-162.)
58 Gyáni Gábor: Budapest túl jón és rosszon. Beszélő, 2005. márc-ápr. 89-97.
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kötődések” összefüggésének feltárása.

Figyelemreméltóan egyértelmű, hogy mivel a történetek helyszínének ismertsége a mű 

vonzerejét  igencsak  növeli,  ezért  a  szerzők  szinte  alig  választják  a  várost  háttérként.  „A 

vidékről beutazó novellahősök többsége magától értetődő természetességgel használja a város 

nyújtotta  lehetőségeket,  de  nagyon  kevés  kivételtől  eltekintve  a  város  csak  átmeneti  hely 

számukra,”  csupán  az  „világi  tapasztalás”  helye,  ahonnan  mindig  hazatérnek.  „A 

kívánatosként bemutatott életminták döntő többsége tehát az elbeszélések esetében is a vidéki 

udvarházhoz  kötődik,  a  hős  szempontjából  jól  végződő  történeteknek  az  elbeszélés 

befejezésén túli boldog jövője ott bontakozik ki, a főszereplők ott vannak otthon. A városba 

költözés  a […] novellában is  kényszerű,  rossz életteret  jelent,  a hős kudarcát,  vereségét.” 

Nincs kivétel ebben a negatív viszonyulásban: Kisfaludy Károly Tollagi Jónása „az egyetlen, 

aki magát a várost mint élményt akarja megtapasztalni, jóindulatú várakozás tölti el (»nálunk 

úgy tartják,  a  nagyvárosban,  aki  nem akar  is,  tanul«).  Voltaire  huronjának tragikus  sorsát 

elkerüli  ugyan,  naivitásában  komikussá  válik,  de  ennek  a  komikumnak  a  görbe  tükre 

kétségessé  teszi  a  város  értékfölényét  is,  mivel  az  gyanúsan  toleránsnak  mutatkozik  a 

csalással,  a  becsapással  szemben.”  Fáy  András  elbeszélésnek  hőse  kategorikusan  elítélő 

véleményt mond:  „Hobbes kis világa zsibong itt Pesten körűltem. Itt láthatod: mily hatalmas, 

mily egyedűli  két  rúgó toll  az emberi  társas életben az öröminger és a haszonvágy.  Nagy 

város a zsibpiaca mindkettőnek; örömet és hasznot kapkodni el egymás elől,  ez itt  az élet 

problemája; de a nyájas és udvarias míveltség mily csinos leplet bir vetni erre! Más zsebéből a 

magáéba varázsolni át a kincset, köz törekvés itten, de a törvény kezessége s illedék korláti, 

bátor  ótalmat  s  békés  nyugalmat  biztosítanak  a  birtokosra  nézve.  Ama  két  inger 

embertömegeket hullámoztat szüntelen Pestnek utczáin,  örök zsurlódást hoz elő köztök, és 

tehetségeket ébresztve, szüli az életkönnyítő mesterségeket. […] Nekünk a természet nyújtja 

ártatlan  örömeinket,  ti  pénzen  vásároljátok  azokat  (...)  Elöli  városon  ezeket  az  önzés, 

miszerint ott kiki csak önszemélykéje örömeire zsugorgat, s zajgó nép közt is önmaga világa 

magának.  Haszonvágy  nálatok  a  barátság  mérszere,  s  külkörülmények  határoznak 

menyekzést.  Minden  nagy  város  zsibpiaca  az  emberi  gyöngeségeknek  (...)  az  ember 

körűlményei többek, mint az ember maga; hol a pénz erénynek bélyegét nyomja sok vétkekre 

(...) a míveltség csak fényvesztő színfesték a rossz épületen". 

Bártfay  naplójában  a  nagyvárosi  lét  itt  felsorolt  jelenségei,  viszonyai 

egyértelműen jelen vannak, azonban egészen másképp értékeli azokat, magától értetően kezeli 

a  kellemetlenségeket,  nem bosszantja  az  emberi  környezet:  a  nyüzsgő  belváros  otthonos, 
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sajátjának érzett és vállalt mikrokörnyezete.59 

A  naplóban  szinte  egyetlen  utalás  sincs  a  városellenességre,  nem hiányzik  neki  a 

kúriák kedélyes világa. Noha Bártfay szenved a portól és a bűztől, kerüli a tömeget és előre 

tart a vásárnapoktól, szkeptikusan veszi tudomásul, hogy a gőzhajóra várva kilopják zsebéből 

a tárcáját  – mindezt az élet  természetes velejárójaként jegyzi  föl. A palotakert  hátsó része 

érintkezik a középkori városfal nyomán kialakult, rosszhírű girbe-gurba utcákkal, amelyekkel 

nap mint nap szembesülnie kellett: „A Magyar utca… talán azért nyeré, mintegy kitüntetésül, 

e  díszes  nevezetet,  mivel  az  egész  Belvárosban  nincs  utca,  mely  vele  dísztelenségben 

vetélkedhetnék.  Sár,  por,  szemét,  pocsolya,  lomrakás,  bűzhödt  névtelen  tömegek  és  jó  ég 

tudja, hányféle undorság emberi emlékezet óta díszítik ezen utcát, mely amellett még görbe és 

szűk is.”60 Ugyanilyen  magától  értetődőnek tartja a városi  lét  előnyeit  is,  hogy színházba, 

társaságba jár, külföldi könyveket rendel meg, naprakész információk állnak rendelkezésére; 

az anonimitást, hogy titokban kereshet fel prostituáltakat a zsúfolt bérházak dzsungelében61. 

Bártfay szeret sétálni,  s nem csupán hivatalos ügyeit  intézve.  A sokórás, zárttérben 

végzett ülőmunka után napi igénye a kimozdulás a város utcáira, akár gázvilágításnál vagy 

holdfényben is. Szorgalmasan és lelkesen figyeli az 1838-as árvíz után újjáépülő Pestet. Ez a 

civilizációs büszkeség, a modernitás kultuszának előretörése Bártfay közegében összefonódik, 

egymásra  talál  a  liberális,  nemzeti  éthosszal.62 Gyakran  felkeresi  a  nagy  európai 

múzeumokkal  egy időben készülő Nemzeti  Múzeum munkálatait,  itt  maga Pollák  Mihály 

vezeti  körbe Bártfayt,  elkötelezett  híve  a  Lánchídnak,  amelynek  ekkor  még  csak  pilléreit 

alapozzák. Szívesen köti össze a sétát kellemes baráti társalgással, társadalmi kapcsolatainak 

ápolásával  is,  az  utca,  mint  beszélgetési  helyszín  elég  intim  számukra,  gyakori,  hogy  a 

véletlen találkozásokból hosszú páros gyaloglás lesz.

Oda  menet  Gr[óf]  Andrásy  György  találkozott  velünk,  sokáig  beszélgetve  ‘s  

állongva  az  angol  királynéhez  kisértük.63 ―  A'  Dorottya-utcza  felső  szegletén  

B[áró]  Bánffy Pali kapott elő 's beszédbe állott velem W[esselényi] felől. Noha  

59 Gyáni Gábor könyvének leírása a nagyváros hangulatáról, ahol a hallgatag járókelő kószáló szemlélődővé 
válik az arctalan tömegben, s a viselet, a viselkedés apró jelzéseire van utalva, hogy tájékozódjon, még minden 
bizonnyal  nem  azonos  Bártfay  városélményével.  A  naplóban  nyomokban  jelentkezik  az  az  általa  vázolt 
tendencia, ahogy a járműforgalom egyre inkább elfoglalja az utca egészét, vagy a speciális mikroterek – parkok 
– jelentőségének felértékelődése. Gyáni Gábor: Az utca… i. m. 34-35.
60 Nagy Ignác leírását idézi Siklóssy László: A régi… i. m. 140.
61 A néhány nő által bérelt  lakás, „kéjnőtanya”,  a tisztességes polgári bérlakások közé ékelődött. Egy ezzel 
kapcsolatos félreértésen alapuló anekdotát  Kazinczy is  feljegyez.  Kazinczy Ferenc levele Cserey Miklósnak, 
1828. okt. 6., Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. MTA, 1910. XX. köt. 534. Ld. ehhez Gyáni Gábor 
leírását a pesti „kevert lakóközösségű bérházakról”, amely más nagyvárosokkal szemben helyi specialitás volt. 
Gyáni Gábor: Az utca… i. m. 40.
62 Gyáni Gábor: Budapest túl jón és rosszon. Beszélő, 2005. márc-ápr. 89-97.
63 1841. ápr. 19.
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figyelmeztetve vagyok Bánffy P[ál] iránt, még is olly nyíltan szólék vele mint kell,  

mert hiszen W[esselényi] felől az egész város beszél, 's én is csak azt mondhattam 

a' mit hallék.64

 Az állandó járkálás persze szükségszerűség, egészen ritkán használják a luxusnak számító 

fiákert. Az utca azonban veszélyes üzem is: mind Bártfayt mind feleségét éri utcai baleset a 

napló időszakában. 

Egy  magyar  fuvaros  majd  kicsapá  jobb  szememet  hosszú  ostorával,  a'  kigyó  

utczában.65 ―  Könnyen  érhető  nagy  veszedelem  [érte] szegény  nőmet:  a'  

Fejérhajó' közelében valamelly vigyázatlan gaz kocsis neki hajtott 's kevésbe múlt,  

hogy  össze  nem  gázolá; öntudat  nélkül  emelék  föl  a'  szegény  asszonyt,  's  

valamelly közel árusboltban eszméletre hozák. Nem sérült meg, csak bal karját 's  

egész bal oldalát megüté 's egész nap fájlalá.66 

    A városi köztér, az utca, a középületek, a színházak, templomok, parkok, a Duna, a hajóhíd, 

a temető, fürdők, vendéglők, nyilvánosházak fontos szerepet kapnak a naplóban, akárcsak a 

félig nyilvános helyek: a paloták, magánlakások, műtermek, irodák s mindet más-más céllal, 

sűrűséggel keresik fel a szereplők. Meglepő, és egyértelmű, hogy a naplóból hiányoznak az 

elvágyódás hangjai, Bártfaynak nincs bezártság élménye. Hiányoznak az egyformaságról, a 

pesti  élet,  a  társaság  zártságáról,  unalmáról  szóló  panaszok.  Külföldre  se  kívánkozik, 

legalábbis  nem ír  róla,  pedig Károlyi  György mellett,  akinek Párizs a második  otthona,  s 

Európa mellett az ókori építészet iránti elkötelezett érdeklődéssel utazza be a Közel-Keletet 

is67,  bizonyára  kialakult  képe volt  Bártfaynak a  nagyvilág kínálta  élményekről.  Élvezettel, 

gyönyörűséggel  olvassa  Lamartine  keleti  utazását,  ő  ellenőrzi  Eduard  Jackson,  az  angol 

lovász  úti  számadásait,  Szemere  Bertalannal  útirajzáról  beszélget.  A napló  mindössze  két 

rövid utazásról ad hírt – Füredre és az Alpokaljára -, de ezeken a lapokon nyoma sincs kitörő 

örömnek a fürdőélet, vagy nosztalgiának a vidékei életforma szépségei iránt. Ami vonzza és 

érdekli ezeken az utakon, a romantikus, vadregényes természet. De igazi elragadtatást csak a 

civilizált vidék, a megművelt táj, az emberkéz alkotta szépségek iránt érez. A' vidék igen igen  

szép,  méltó  hogy  külön  irassék  le  Gyönyörű  völgy; 11  óra  előtt  Borostyánkőre  

fölkapaszkodtunk. Mindenütt szorgalom, ipar.68 Akárcsak Károlyi, aki még kis-ázsiai utazása 

során is a gazda szemével nézi a földeket. „Ha egész Anatólia oly szép, amint mondják, hogy 

64 1839. febr. 20.
65 1840. jún. 15.
66 1839. márc. 1.
67 Fazekas  Rózsa  (kiad.):  Gróf  Károlyi  György  naplófeljegyzései.  1833-1836.  Szabolcs-Szatmár  Megyei 
Levéltár, Nyíregyháza, 2002.
68 1840. aug. 13.
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olyan mint ezen része, melyen ma mentem keresztül, ebbűl, ha ha civilisált kéz alatt lenne, 

egy igaz paradicsomot lehetne alkotni. De fájdalom! Mely sokszor tapasztaltam, hogy éppen 

ott, ahol a természet legbővebb adományit legbővebb mértékben osztja, az emberi kéz felette 

keveset  vagy  éppen  semmit  sem  tesz.69 Bártfay  1847-es,  müncheni  útja  során  igazi 

megrendüléssel ír a nyugati  civilizációval való első találkozásáról.  A Dunán felfelé haladó 

gőzhajóról nyíló látványt a pocsék időjárás ellenére is elképesztőnek találja: „De gondolám 

azt  is,  hogy az  extra  Hungariam non est  vita  egy  óriási  hazugság.  […]   Minek  Vácztól 

Esztergomig örűlünk, azt szakadatlan  sorozatban,  és sokkal nagyobb mértékben találhatni 

Klostenburgtól kezdve majdnem Linzig, – tehát olly hosszaságban, mint Pestről Bécsig; s ez 

áll a’ vidék regényességére nézve: hát az emberi kéz, piac, szorgalom olly kiáltó ’s lélekemelő 

nyomai mindenütt, de mindenütt! Uram bocsásd bűnömet, majd nem hajlandó vagyok hinni, 

hogy valami gonosz lélek férkezett belénk, restséggel és vaksággal vert meg bennünket, ’s 

nem érdemeljük  a  termékeny  hazát,  mellyel  a’  gondviselés  megáldott.  Azonban  hagyjuk 

ezeket, majd felvirrad talán nálunk is.”70

         A városi lét nem jelent bezártságot a poros belvárosba. Fontos kiegészítője, sőt a 

betegeskedő Bártfay számára elengedhetetlen tartozéka a zöldben tett gyakori séta. Hetente 

kétszer-háromszor  keresik  fel  családostul  a  Városligetet,  a  Ludovica-,  az  Orczy-kertet,  a 

Gellérthegyet,  télen  szánkóznak  a  Dunaparton.  5  óra  tájban  a'  Városligetbe  menék 

Jozefinával és Lenivel. Ott sok ember sétált: de mi egészen hátul, a' domb megetti ligetkében  

elvonulva  árnyékba  telepedénk,  's  én  Wawerleyből  olvastam nekik  egész  7  utánig.71 Régi 

házuk  platánokkal,  rózsákkal,  málnával,  dinnyével  beültetett  belső  udvarán  vagy  a 

palotakertben beszélgetnek, üldögélnek, sétálnak, „sütköznek”, „hűsülnek” minden nap, nyári 

hajnalokon és estéken, ebéd után. Szívtam a' kellemetes jó levegőt – írja több ízben Bártfay. A 

kert koratavasztól késő őszig a lakás, a palota része:  Miután összekészült Ő N[agysá]ga, a'  

kertbe mentünk 's ott beszélgeténk, ott olvasók B[áró]  Vay Mik[lós] besz[édének] szerkezetét,  

mellyet kiigazíték.72 Itt fogadja Bártfay vendégeit, itt vesz mértéket a szabó, olvasni, pihenni 

lehet a szabadban.  Ebéd után a' kertben melegedtem napfényen 's el is aludtam.73 A napló 

időszakát követően vásárolnak Bártfayék kertet a Városligetben: „De napról napra érzem a’ 

lankadást lélekben és testben, ’s hálát adnék a’ jó égnek, ha már egyszer én is részesülhetnék 

a’ nyugalom ’s pihenés élvezetében. Városligeti kertemet leginkább azért szereztem, héj pedig 

drága  áron!  –  hogy  kényteleníttetve  legyek  abba  tekinteni  ’s  mozgást  tenni,  mert 
69 Károlyi György naplóbejegyzése, 1835. május 1., Fazekas Rózsa (kiad.): Gróf Károlyi.. i. m. 22.
70 Bártfay László levele Waltherr Lászlóhoz, 1847. aug. 18., OL
71 1838. jún. 3.
72 1839. ápr. 1.
73 1840. okt. 15.
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erszényemben  jár:  ’s  oda  is  alig  tudok  két  hétben  egyszer  menni  ki.  Tegnap  láttam,  A’ 

burgonya, paszuly, sárgarépa ’s egyéb vetemény szépen zöldűl benne…”74 

A  városias  életforma  elengedhetetlen  kelléke  a  kirándulás,  a  sűrű,  poros  utcák 

világából  kiszabadulás  a  korlátok  nélküli  természetbe.  Természetesen  a  korabeli  budai 

hegyek, Bártfayék szokásos úticéljai, ebben a korban már nem az érintetlen vadon élményét 

kínálják, egy meleg nyári napon például annyian kerekednek fel Pestről, hogy ők fel se férnek 

a  társaskocsira.  Nem  testedzés,  gyalogtúra  a  közös  kirándulások  célja,  kellemes  sétára, 

letelepedésre,  közös felolvasásokra,  együttlétre  alkalmas helyet  keresnek a szabadban.  Ott  

sétáltunk völgyen-tetőn mezei virágot szaggatva az asszonyoknak.75 Ritkán töltik itt a teljes 

napot,  reggeltől  koradélutánig,  vagy  délután  2-3  órát  szánnak  rá.  Az  indulást 

„összeszólalkozás” előzi meg napokkal előbb, de hirtelen elhatározásból, akár a kedvező idő 

miatt  is  felkerekednek.  Társasági,  ún.  cimbora-kocsin  indulnak  Budáról,  a  Szarvas-csárda 

elől,  többnyire  a  Csillag  vendéglőhöz.  „Tejeznek”  vagyis  uzsonnáznak,  majd  ebédet 

rendelnek,  ezt  követi  az  árnyékban  a  felolvasás,  Bártfay,  Vörösmarty  olvas  fel  Byronból, 

Walter Scottból. Déltájban közös ebéd, cigányzene melletti borozás, pezsgőzés zárja a napot.

Rám estek, hogy ma, igen szép meleg nap lévén, a' budai hegyek közé menjünk.  

Engedék a' kivánságnak, 's 9 óra tájban összeszedődtünk nőm, Täntzer Lila, Leni,  

Radnics 's én, 's átgyaloglánk Budára, 's onnan czimbora-kocsin szokás szerint a'  

Laszlovszky majorig viteténk. Némelly szőlőkben akkor szüreteltek, 's kik mostanig  

várakoztak,  bizonyosan  jobban  jártak,  jöbb  mineműségű  bort  nyervén.  

Fölgyaloglánk a' csillag korcsmáig, hol szőlőztünk 's ebédet rendeltünk. Azután  

völgyön-hegyen föl a' magányosan álló bükkfához menénk, 's vissza félkettőkor  

ebédre. Az idő felséges vala. Elég jól ebédeltünk 's jó ízűn. Fizettem 9 f[orin]t  

néhány garast. 4 órakor lejöttünk 's a' reggeli czimborakocsin 5 órára Budára 

jövénk; az  ide-oda  vitelért  6  f[orin]tot  fizettem.  Itthon  még  dohányoztam; 

annakutána  színházba  menék.  Radnics  előbb  a'  magyar  utczában  ismerősénél  

beszólott:  de  nem találván  honn kit  keresett,  nem mulattunk.76 ―  Kimenék  a'  

budai hegyek közé társasági kocsin Josefina,  Leni,  Vörösmarty,  én és Julis.  � 

Bajzáék  nem  jöhettek  mert  az  asszony  rosszúl  érzé  magát.  � Kiértünk 

féltizenkettőkor.  Ebédig  sétáltunk  vagy  inkább  árnyékban  ültünk.  Vörösmarty 

elolvasá Ferbad és Schirin bucsú dalát. Ebédeltünk a' Kék csillagnál szabadban,  

fák  alatt; egy  zsámbéki  czigány  czimbalmozott.  Ebéd  után  ismét  a'  völgybe  

74 Bártfay László levele Waltherr Lászlóhoz, 1853. jún. 12., OL
75 1839. jún. 6.
76 1840. okt. 9.
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sétáltunk  ki  's  a'  fák  alatt  ültünk  5  óráig.  Ekkor  lejövénk  Laszlovszkyhoz  [a 

majorban lévő megállóhoz], hol a' kocsi várt. 6 órakor Budán, félhétkor Pesten  

valánk.77

77 1838. jún. 27.
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Bártfay kapcsolatrendszere

A fejezet három szempont köré csoportosítja a Bártfay kapcsolattartási  szokásaihoz 

köthető bejegyzéseket: vizsgálja az otthonában folyó társasélet kereteit; a közös szórakozások, 

időtöltések formáit és az üzleti életben elfogadott, íratlan szabályok rendszerét.

Bártfay naplója, amely mindössze négy év eseményeit rögzíti, mintegy 800 nevet sorol 

fel. Mint titkár, hivatása révén kapcsolatba kerül a korabeli Pest szinte minden, egymással alig 

érintkező rétegével, az írókon, szerkesztőkön kívül nagybirtokos arisztokraták és színészek, 

festők és zsidó terménykereskedők, ügyvédek, orvosok, nevelők adják egymásnak a kilincset 

dolgozószobájában. A megyei  nemesség,  az egyházi  értelmiség,  az Akadémia tudományos 

világának képviselői  csakúgy bejáratosak ide,  mint  a  helytartótanácsi  hivatalnokok,  vidéki 

gazdatisztek, akik közvetítik számára Bécs és Pozsony, Zemplén és Békés közös ismerőseiket 

érintő híreit, pletykáit. Otthona tehát csomópont, rendkívül különböző származású, státuszú, 

foglalkozású  emberek  látogatják,  a  nevek mennyisége  másrészt  a  napló információgyűjtő, 

tároló funkciójára is utal. Bártfay kapcsolati hálója kivételesen gazdag, annak ellenére, hogy 

maga  –  a  színházat  kivéve  –  nem  jár  nyilvános  helyekre,  kávéházba,  vendéglőbe,  sem 

társaságba.   Az  Akadémia  vagy  a  Kisfaludy  Társaság  tagjaival  is  jórészt  laza,  formális 

viszonyban van. A személyek egy része gyakran ismétlődik, és meghatározott eseményhez 

kötött:  ez szigorú napi időbeosztást  és 15-20 baráttal,  rokonnal,  ismerőssel  való szoros és 

intenzív  együttműködést  jelez.  A  magán-,  a  társas-  és  a  hivatalos  ügyek,  látogatások, 

tárgyalások összefonódása, az életszférák elszigetelődésének hiánya egy, mainál erőteljesebb 

személyességre, archaikusabb kapcsolattartási szokásokra enged következtetni.

Bártfay  kapcsolatrendszerének  szisztematikus,  feltáró  vizsgálata  minden  bizonnyal 

fontos tanulságokkal szolgálhatna. Meggyőző kísérlet egy közel hasonló szöveganyagon Tóth 

Árpád  tanulmánya, amely bemutatja, hogy „a napló mint sajátos forrás mennyire alkalmas 

egy kapcsolatháló »teljes« feltérképezésére: mennyire adja vissza hitelesen a kapcsolattartás 

dimenzióit és jelentőségét, funkcióit.”1 Egy reformkori mérnök naplóját elemezve vázolja a 

kapcsolatok szerzett vagy örökölt jellegét, a különböző társadalmi csoportok közötti mozgás 

szabályait,  az  alá-fölérendeltségi  viszonyok  súlyát  arányát.  Ugyanő  készíti  el  a  Jótékony 

1Tóth Árpád: A kapcsolatháló és funkciói. Társadalmi viszonyok egy reformkori mérnök naplója tükrében. In 
Sasfi  Csaba  (szerk.):  Régi  témák,  mai  kérdések  a  mentalitástörténetben.  A  Hajnal  István  Kör  –  
Társadalomtörténeti  Egyesület 1998. évi esztergomi konferenciájának előadásai. (Rendi társadalom – polgári 
társadalom 11.) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2000. 42. A szövegközlés 
megjelenése: Tóth Árpád (s. a. r.): Papp Károly (1817-1847) naplótöredéke. FONS 6. 1999/3. 209-275.
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Asszonyi Egyesület összetételének és társadalmi támogatottságának felmérését, amely azt a 

tendenciát  rajzolja föl, a rendiesség egyre kisebb szerepet kap a tagság vállalásakor, egyre 

tarkább, változatosabb a férjek jogállása, hivatala, foglalkozása, közéleti tisztségeik. „… az 

egyesületi közéleti tevékenység összefüggött a friss társadalmi rangemelkedéssel – akár úgy, 

hogy azonos ambícióból fakadt, akár úgy hogy a formális (rendi-jogi) felkapaszkodást nem 

követte  automatikusan  a  „magasabb  körök”  befogadó  magatartása,  és  ezeket  az  elmaradt 

kapcsolatokat segíthetett kompenzálni az egyleti közéleti szereplés.”2  Az általa felsorolt lista 

rendkívül sok ponton érintkezik Bártfayék ismeretségi körével, ami valószínűleg Bártfayné 

több évtizedes, aktív nőegyleti tevékenységének köszönhető,  s ami még inkább kiterjesztette 

a házaspár szerteágazó társadalmi kapcsolatait.3  

Vörös  Károly  elemzése4 Bártfay  füredi  útjának  leírásáról  Tóth  Árpád 

naplóelemzéséhez hasonló módszert  követ.  Igazi esettanulmányt  készít  felvázolva a közölt 

részletben szereplő tizenkét szereplő életének jelen idejű és jövőbeli, sokszoros kereszteződési 

pontjait.  Felveti  azt  a  kérdést,  lehet-e  véletlen  a  pesti  liberális  kulturális-politikai  elit 

„sűrűsödése”  e  pár  napban  az  ismert  nyaralóhelyen.  A  válaszadáshoz  felhasználja  a 

titkosszolgálat  iratait  is,  ahol  a  jelentésíró szintén  megpendíti  egy ellenzéki  összeesküvés, 

tanácskozás lehetőségét. Vörös Károly magyarázata összetettebb, és egyben válasz is az egyes 

szereplők  életútjának  lehetséges  metszéspontjait  számbavevő  vizsgálódások  értelmére. 

Valószínűleg véletlenül gyűltek össze ezen a nyári napon a szereplők – bár feltűnésmentes 

tárgyalásra  kiválóbb  helyet  aligha  találhattak  volna  –  a  füredi  gyógykúra  egyszerűen  a 

szerényebb jövedelmű pesti  értelmiségiek luxusa volt.  Az viszont már  korántsem véletlen, 

hogy a fürdővendégek a napló szereplői,  Bártfay ismerősei  szinte  mind az ellenzék sorait 

gyarapítják. 

A másik  irány,  ami  Bártfay naplójának alapján kijelölhető  lenne,  az  egyes  figurák 

mozgásának vizsgálata: indokaik, céljaik, a találkozások ritmusának elemzése: a tisztelgő, az 

üdvözlő,  a  köszöntő  és  az  egyszerű  baráti  látogatások,  és  –  Bártfay  kifejezésével  –  a 

„visszalátogatások”  rendszerének  feltérképezése.  Fábri  Anna  írja:  „Az  a  polgári-nemesi 

értelmiségi réteg, amely Pest szellemi életének irányítója és erjesztője volt (a kávéházak és 

vendéglők ekkoriban kialakuló törzsasztalaitól eltekintve), szolid, családias légkörben érezte 

leginkább jól magát, ahol az elhagyott vidéki élettel elveszített otthonosság légkörét újra fel 

tudta  találni.  Az  írók  és  költők  szinte  kivétel  nélkül  vidékről  házasodtak,  s  a  –  főként 
2 Tóth  Árpád:  Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. L ’Harmattan, 
Bp., 2005. 77.
3 Tóth  Árpád: Önszervező… i. m. 73-92. 
4 Vörös  Károly:  Füred  és  vendégei  1838  egy  nyári  hetében.  In  Éri  István  (szerk.):  A  Veszprém  megyei  
Múzeumok Közleményei. 3. kötet. Veszprém, 1965. klny. 113-123.
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dunántúli – nemeskisasszonyok a szülői ház szokásait viszik tovább saját otthonukban is […] 

így alakult  ki az a sajátos életvitel,  amely a magyar  vidéki életforma és a bécsi  mintákat 

követő,  biedermeier  sajátos  keveréke.”5 Ennek  a  szokásrendnek  része  lehetett,  hogy  egy 

bizonyos ismeretségi körön belül nem volt szükséges előre bejelenteni, ha valaki részt akar 

venni a családi étkezésen, a közös asztal természetes gesztus: Volt nálam Bányi. Ez itt maradt  

ebéden is, úgy Vörösmarty.6 ― Karlovszky jövén hozzám itt olvasá a’ broschűrt; ebéden is itt  

maradt; ebéd  után  elvégzé.7 A távolibb  ismerősök  viszont  be  kell,  hogy tartsák  az  előre 

megbeszélt időpontokat.

Ebéden  vendégünk  vala:  Deák  Ferencz,  ki  tegnap  nőmmel  találkozván  maga 

kínálkozott,  mert holnap Gr[óf]  Széchenyi  Istvánhoz hivatalos és holnap után  

elutazik; továbbá Bajza, Vörösmarty, Kelemen. Ebéd után beszélgeténk. Kedves,  

igazán okos és tanult ember, nagy férfiú Deák. Szeretni kell őt és tisztelni. Olly  

világos,  tartalmas,  folyó  előadást  még  alig  tapasztaltam  könnyűséggel  's  

mérseklettel párosulva. Valóban nagyra becsülöm őt, 's igen örvendek, hogy ma,  

talán már harmadszor ebédelvén szegény asztalomnál, alkalmam lehete őt még 

közelebb ismerni.8

Egy  huzamos  ismeretség  során  valódi  határátlépést  a  tegeződés  jelent,  hosszú  évek  után 

kerülhet sor erre a gesztusra. Az egyik,  jól ismert  és érdekes alkalom 1830. január elseje, 

amikor  Bártfayék  baráti  társasága,  Vörösmarty,  Helmeczy,  Stettner,  közösségük 

összeforrottságát azzal hangsúlyozza, hogy egyszerre tegeződik össze, ahogy ezt a külföndön 

utazó Toldynak is megírják: „Egy szép társaság, melly az új évet a mindnyájunktól tisztelt és 

szeretett Bártfay háznál ülte, viszonos szerencse-kivánatai között azzal akarta 1830. év első 

napját emlékezetre méltóvá tenni, hogy tagjai egymást a baráti Te nevezetre szabadították-fel. 

Most ezen tisztelt kör, melly magyar őszinteséggel szeret és becsűl s örömeinek közepette 

szives részvéttel  emlékezett  rólad, általam szólít meg, kedves barátom, s nem kéri,  hanem 

baráti  bizodalomnál  fogva kivánja,  hogy haladék és tartózkodás  nélkűl  közébe lépjél.”9 A 

napló Bártfay húzódozását is rögzíti  a tegeződéstől,  amikor  Tabódy Pál,  a Károlyi  grófok 

jogügyi igazgatója erre kényszeríti, akit kerül, ha lehet, mert folyton zöldeket és ürességeket 

beszél. Jött osztán hozzám Tabódy [Pál], ki sokáig, féltizenkettőig maradott nálam. Hosszas  

5 Fábri Anna:  Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten. 1779-1848. Magvető,  Bp., 
1987. 520.
6 1839. márc. 14.
7 1841. febr. 20.
8 1839. márc. 30.
9 Bajza József levele Toldy Ferencnek, 1830. jan. 12., Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József – Toldy Ferenc  
levelezése. A magyar irodalomtörténet forrásai. Akadémiai, Bp., 1969. 485. ld. még Fábri Anna: Az irodalom…
i. m.  517.
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nyilatkozásaink valának egymással.  Fölszólított,  ne titulázgassuk egymást,  hanem szóljunk 

egymáshoz  Te nevezéssel.  � Azt felelém, hogy illyesmit csak hoszszas ismerés után támadó 

viszonti becsülés és bizodalom hozhat magával: de ha úgy tetszik, ám legyen.10

E kör  levelezése  gyakorta  utal  a  szóbeliségben  uralkodó  hangnemre,  a  közvetlen, 

tréfás  megjegyzések  világára.  „Bártfayék  a  legnagyobb  szivességgel  üdvezlenek.  Bártfay 

nevezetesen csókol azt üzeni,  hogy ha szép jegyzéseket hozassz a külföldről ’megkapod a 

plajbászt’. Bártfayné félt, hogy neheztelsz ezen plajbász miatt, még én meg nem nyugtattam, s 

férjének  szemrehányást  tett,  hogy olly  nyersen  megtagadta  tőled.  Ezekkel  az  emberekkel 

kedves dolog lenni s az ember minden nap jobban szereti őket.”11 Az egymás leveleiben leírt 

kölcsönös  ugratások  ismertek  voltak  a  társaság  egésze  előtt.  Amikor  Toldy  a  távolból 

felajánja  Bártfaynénál  elköltendő  fánk  adagját  Helmeczynek,  az  Bajzával  így  üzen 

vissza: .”Helmevzy azt izeni, hogy majd megtép visszajöveteledkor, hogy még Berlinből is 

hireszteled az ő fánk szerelmét.”12 A napló bejegyzéseinek tárgyszerűsége, tömörsége miatt 

nehéz  az  1838-41-es  évek  szalonjában  uralkodó  társalgás  tartalmairól,  a  felmerülő 

beszédtárgyakról,  a  szalonban  uralkodó  hangnemről  számot  adni.  Joggal  feltételezhető 

egyfajta kedélyesség, oldottság, ami azonban a szövegen kevés nyomot hagyott.  Egyedül a 

Szemerével való együttlétek leírásában bukkan fel itt-ott egy bizalmasabb mondat. Egy ízben 

például Bártfay azért kezdeményez beszélgetést  a depresszióra hajlamos Szemerével,  hogy 

lekösse figyelmét  a  Kölcsey – még bizonyosnak nem tudott  –  halálhírére  való  várakozás 

idegőrlő, feszült napjaiban. Pali pipára gyujtott 's nálam mulatott. Beszédünk' tárgya a' lélek  

halhatatlansága 's a' jövő élet volt. Én Kant véleményét hoztam szóba.13 Máskor Szemerének 

egy  színházban  mondott  tréfáját  érzi  feljegyzésre  méltónak.  A'  kritikus  ollyan  a'  

literaturában,  mint  a'  háremben a'  herélt; vigyázatra,  őrködésre jó  � de nem tud senkit  

felcsinálni.14

A  fentieknél  jóval  fontosabb,  hogy  magáról  a  társalgásról,  a  beszélgetésről,  mint 

tevékenységről  számos  alkalommal  nyilatkozik  Bártfay.  A viselkedés  meghatározó  eleme, 

hogy ki hogyan képes magát kifejezni. „Beszéde ajánlá magát” írja le Bártfay többször is, egy 

személy megítélésének döntő elme, hogy bizalmat keltő, hiteles és szórakoztató vagy unalmas 

társaság az illető mások számára. 

Oda  jött  látogatóba  Lendvay,  kivel  ez  előtt  soha  sem  beszéltem.  Kellemetes  

10 1839. jan. 14.
11 Bajza József levele Toldy Ferencnek, 1829. szept. 6., Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József… i. m. 471.
12 Bajza József levele Toldy Ferencnek, 1830. jan. 12., Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József… i. m. 484.
13 1838. aug. 31.
14 1838. márc. 1.
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társalkodású 's nem üres beszédű ember.15 ― Onnan Kollerékhez menénk. Az úr  

nem  vala  otthon:  az  asszonyt  szinte  ma  láttam  először; mind  külseje  mind 

egyszerü  természetes  társalkodási  módja  tetszik.16 ―  Én olly  szerencsés  valék 

Gr[óf] Széchenyi István mellett ülhetni, ‘s élvezém lelkes társalgása gyönyöreit.17 

― Estve találkoztam Jósánál Tabódyval, ki a' Csongrádi közelebbi restauratiorul  

sok üres elnyűtt szavakat mondott.18 ― Nikau volt nálam, hosszas beszédeivel 's 

panaszaival, míg sötétedni kezdett.19  ― Tegnap estve a' magyar szinházban nagy 

zaj 's ingerültség támadott Schodelné' helytelen beszéde 's maga viselete miatt,  

miért ki is fütyőltetett.20 

A hétköznapi társalgás, a személyes megnyilvánulások minőségének fontossága magyarázza a 

nagyobb  közönség  előtt  elhangzó  beszédek  igen  nagy  presztízsét  is.  A  megformálás,  az 

igényesség, a hatásosságra való törekvés eszközei valószínűleg a társalgás napi gyakorlatának 

tapasztalataiból  származnak.  Bártfay számára  hatalmas  élményt  jelent  egy-egy jól  sikerült 

derék, velős, népszerű, nagy hatású 's jelességű szónoklat.

Szebb, valódibb, lángolóbb beszédet nem hallék � ez esik legközelébb, izlésem 's  

nézetem szerint, a' Kölcsey beszédeihez.21 ― Székács megnyitó beszéde jeles volt,  

nekem legalább nagyon tetszett. Schedel igen jól olvasá föl a’ maga dolgozatát; 

jobban,  mint  a’  jutalmazott  költeményt.  Tóth  Lőrincz  szinte  rövid,  de  csinos,  

illedelmes szavakkal köszöné meg a’ hallgatóság részvétét.22

A  naplóban  nincs  egyértelmű  nyoma  a  nagyvárosi  lét  jellegzetes 

szórakozástípusainak23,  a  mindenfajta  elkötelezettségtől  mentes,  rövid  ideig  tartó, 

feszültségoldó alkalmaknak,  ahol a  résztvevőknek lehetőségük nyílik  az elfojtott  érzelmek 

megélésére, az önkontroll lazítására. A pihenésre, feltöltődésre szánt idő feltűnően nagy része 

szabályozott  társas  együttlét,  ezért  a  hétköznapitól,  a  munkatevékenységtől  elkülönülő 

„szórakozás” kifejezés helyett, megfelelőbb leírásukra a társastevékenység tágabb fogalma. A 

naplóból kitűnik, Bártfaynak nagy igénye van a magányra, de az egyedül töltött órák ritkák s 

nem túl változatos cselekvéseket jegyez fel: olvas, levelet ír, sétál, üldögél a sötétben vagy 

15 1838. júl. 1.
16 1838. okt. 31.
17 1841. nov. 10.
18 1838. nov. 24.
19 1840. dec. 14.
20 1840. dec. 6.
21 1839. nov. 24.
22 1841. febr. 6.
23 ld. ehhez Gyáni Gábor: Hétköznapi Budapest :  Nagyvárosi élet a századfordulón. Fővárosi Önkormányzat, 
Bp., 1995
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fekszik az ágyban, és gondolkodik ezekben az időszakokban. Hazajövén gyertyagyújtásig az 

esti  sötétben  gondolkodtam,  azután  olvastam.24 ― Itthon azután  írószobámban csendesen 

gondolkodtam  sötétben  vacsoráig,  mivel  egy  hétig  a'  színház  zárva.25 Panaszai,  vágyai 

ellenére feltűnő, hogy „szabad ideje” nagy részét társaságban tölti.

Az együttlétek apropója lehet valaminek a közös élvezete (dohány, fagylalt, gyógyvíz, 

sör, zene, képek, irodalmi szövegek vagy a természet; ide tartozik a nyilvánosház látogatása 

is),  a tevékenységek másik  csoportja  inkább játék,  sport  jellegű:  ilyen  a sakk,  a  kártya,  a 

biliárd,  a  korcsolya.  Közös  jellemzőjük,  hogy  nemenként  és  koronként  különülnek  el  a 

lehetőségek, ki miben vehet részt, milyen keretek között dönthet szabadidejéről, miről kell 

lemondania.

A  házon  belüli,  otthoni  férfielfoglaltságok  közül  a  leggyakoribb  a  dohányzás. 

Mindjárt délután Báró W[esselényi]  jöve hozzám, 's egy cigarót szítt.26  − Kancelláriában 

pipázva  beszélgetnek  tüzet  raktunk  a'  kandalló  kályhában  's  dohányoztunk.27 Ez tehát   a 

nőtársaságtól  elkülönült  beszélgetést  jelent.  Bártfay  egyik  kedvenc  időtöltése  a  sakkozás, 

jellemfejlesztő, nemesítő jellegét hangsúlyozza, gyakran nézi a palotában, az alkalmazottak 

között zajló végeérhetetlen partikat. Egyizben Jozefinával játszik egy parthie schackot saját  

kívánságára.  A  kártyázás  –  tarokk  és  whist  –  Bártfay  számára  az  ünnep  tartozéka,  a 

karácsony,  az  újév  adnak  alkalmat  az  ilyesfajta  együttlétre  A'  nőnem  együtt  maradt  

beszélgetve; mi pedig férfiak, és Muki meg' Ödön kártyáztunk vacsoráig 's vacsora után is 

11ig.28 ― Időtöltésből  tarokoztunk  Szemere,  Muki  's  én.29 A  házibálokon  a  kártya  az 

idősebbek – Bártfay már ide számít 40 évével – szórakozása, amíg a fiatalság táncol. Bártfay 

egyetlen alkalommal ad hírt közös házimuzsikálásról. Délután hallgatám rövid ideig az ifjak'  

muzsikáját: Muki klavírozott, Ödön hegedült.30

A házon kívül Bártfay meglehetősen kevés nyilvános helyet  látogat.  Elvétve fordul 

meg  vendéglőben,  sörözőben.  Barátaival  gyógyvizet  isznak  a  Ludovika-kertben,  tejeznek, 

fagylaltoznak a Városligetben. 

Mukival sétálni menék a' városligetbe. Ott találtuk Szontaghot és Vörösmartyt, 's  

velök  egy  asztalnál  tejet  ittunk.  Ők  azután  billiárdoztak:  mi  ketten  pedig  

visszajövénk, 's én egyenesen a' magy[ar] színházba.31 − 5 óra után ez utóbbiak  

24 1838. dec. 13.
25 1839. márc. 25.
26 1838. dec. 6.
27 1838. okt. 18.
28 1838. dec. 31.
29 1839. jan. 13.
30 1839. ápr. 7.
31 1839. máj. 8.
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[Sárváry és Szemere Pál]  sétálni vittek. Budára menénk a' várba. Menés közben  

elmondék  nekik  holmit  Gotzigh  statisztikai  tanításaiból32.  A'  várban  fagylaltat  

evénk.33

A puritán életrend mellett  oka ennek, hogy aggodalmasan vigyáz az egészségére,  ennek a 

jegyében a téli délutánokat, a holdfényes estéket a szenvedéllyel űzött korcsolyázással tölti. 

Ez a szórakozás elsősorban a mindkét nembeli fiatalok sportja, de néhány Bártfayhoz hasonló, 

korosabb ismerőse is űzi. 

Ebéd után mindjárt elindultunk a' Városligetbe korcsolyázni, Kiss, Muki, Ödön, 's  

én: úrközben hozzánk csatlakozott Täntzer Feri. Ott mulattunk egész 5 óra utánig.  

A'  levegő  bár  fris  de  kellemetes  volt.  Muki  ma  próbálta  legelőször  a'  

korcsolyázást, 's nem csak állni tud már, de sebesebben járni is.  � Vagy tízszer  

elbukott ugyan 's keményeket ütögetett magán: de hiszen ez nem megy másként; 

úgy hiszem ő nem sokára megtanulja, mert passioval, bátran mozog 's az eséstől  

nem ijed meg.. Én is ollyat estem ma, hogy közel másfél ölnyire gömbörögtem. 

Haza jövén azonnal átöltöztem, mivel olly izzadt valék mint nyár' közepén.34

Bártfay kerüli a tömeget,  legyen szó megyegyűlésről vagy koncertről.  Ritka kivételképpen 

barátaival néhányszor kilátogat a lóversenyre.

Délután félnégykor Flekl Úr a' maga kocsiján kivitt a' lóversenyre, [a gróf négy  

szürkéivel[ úgy Mukit és Ödönt is. Oda kün a' pályagyepen ember elég volt ugyan,  

de a'  versenyzés  közel  sem látszott  olly  érdekesnek  mint egykor,  néhány évvel  

ezelött: aljasodik e? vagy csak én lettem egykedvűbb iránta? meghatározni nem 

tudnám.35 ―  Délután  a'  lóversenyre  akartunk  menni,  de  a'  fiaker  6  pengő 

f[orin]ton alól menni nem akarván itthon maradtunk.36

A nyilvánosházak felkeresése gyakoribb együtt, bizalmas barátokkal, mint egyedül. Radnics  

előbb a'  magyar utczában ismerősénél  beszólott:  de nem találván honn kit  keresett,  nem  

mulattunk.37 ― 5 óra után Vörösmartyhoz menék 's együtt vele a' Bálványutczába. – M.38 ― 

Betértem Radnicscsal az aranyzóékhoz, 's ez uttal  nem hasztalanul mint már több izben.√ 

Fanny  A.39 Van néhány  „haszontalanságnak”  feltüntetett,  s  mint  Bártfay  megjegyzéseiből 

32 Reisen und Länderbeschreibungen der älteren und neuesten Zeit : eine Sammlung der interessantesten Werke  
über Länder und Staatenkunde, Geographie und Statistik. Stuttgart, 1835-1860.
33 1839. máj. 20.
34 1838. dec. 18.
35 1839. jún. 2.
36 1840. jún. 8.
37 1839. okt. 9.
38 1838. júl. 4.
39 1839. szept. 7.
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kiderül, az alsóbb városi rétegek érdeklődésére számító szórakozásfajta, amelyet inkább csak 

egyszer-egyszer, kíváncsiságból néz meg.

5 órakor kimenénk fiakeren a' városligetbe 's betértünk a' német arenába, hol én  

még nem valék. Szörnyű bolondságok. De a' népnek ollyan is kell.40 − Tschuggmal 

csoda bábgépelyeit  nézém meg Vörösmartyval  a'  hétválasztónál.  A'  productio,  

valóban  bámulatos,  's  megmagyarázhatatlan,  hogyan  tud  fabábu  kötélen  olly  

mozgásokat,  fordulatokat,  bukfenczeket  csinálni,  mint  nem  a'  legügyesb 

kötélentánczoló is, kit valaha láttam; azt hinné az ember, hogy annak a' kicsiny  

faportékának élete 's értelme van.41 ― Német színházba menék, hol már egy egész  

év óta nem voltam, hogy Bono' erőmutatványait megnézzem. A' kötélen tánczolást  

's holmi egyebet nem bánnám ha nem láttam volna is: de az  állások, küzdések 's t.  

csak ugyan rendkivűl jelesek.42

A hétköznapi tevékenységek tehát többnyire nemek szerinti különülnek el, ezért a nők 

önálló élete természetesen sokkal kevesebb nyomot hagy Bártfay naplójában, mint a férfiaké. 

Az  elfoglalt  titkár  mellett  külön  szervezi  meg  napjait  a  feleség,  ritka  a  közös  családi 

kimozdulás.  A női feladatkörök középpontjában saját és mások testi/lelki  gondozása áll,  a 

cselekvési lehetőségek a hasznosság körül csoportosulnak, a háztartás szervezése, ellenőrzése 

mellett így például Jozefina a Jóltevő Asszonyi Egyesület működésének egyik irányítója. Az 

egyik legfontosabb, sok időt igénylő, rendszeres női tevékenység a beteglátogatás, -ápolás. Ez 

nem  csupán  a  gyakorlati  teendők  ellátását  jelenti,  ugyanilyen  fontos  az  együttérzés 

kimutatása, a felvidítás – felolvasás, szórakoztatás – vagy a részvét kifejezése.

Itt  ebédelt  T[änzer]   Lilla,  még  nálunk  lévén  arczdaganatja  miatt.43  −  Nőm 

folyvást még akkor is Reviczkyéknél volt, mert ma estve kis fiok, Ádám, hosszas 

betegeskedés  után  meghalt.  −  Átküldém  Radnicsot  és  Ödönt  Budára  20  ezer  

néhány  száz  p[engő]f[orin]t  régibb  B[ank]Notával  a'  kamarához  újakkali  

fölváltás végett. Nőm is velek mene, Hinkáékat meglátogatni, kik betegeskedének. 

− Haza jövén Jozefina Tänczerékhez ment, mivel T[änczer] Gyuri halálán lenni  

mondatott; 's ott is hált. ― Betegségem alatt megfordultak Pesten, 's házamnál:  

Szerdahelyiek Nagyszombatból; Gróf Hadikné, ki  leányát itt  hagyá nevelésben,  

maga pedig Bécsbe költözött 's ott tartandja állandóbb lakását.  � Itt volt Gróf  

Lajos  is,  és  meglátogatott; úgy  szinte  B[áró]  Eötvös  Pepi  épen  husvét  előtti  

40 1840. jún. 14.
41 1839. márc. 24.
42 1839. dec. 13.
43 1838. júl. 8.
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szombaton. � Többször látogatott meg Gr[óf] Csákyné 's B[ogovics] Jozefina, � 

's  a'  szeretetre  és  tiszteletre  nagyon méltó  Bukovszkyné,  kinek  sok  köszönettel  

tartozom  kegyességeért.  ― Délben  alig  ettem  valamit.  A'  fájdalom  új  erővel  

rohant meg, 's folyvást növekedett. Estve Radnics futott orvosért, ki azonnal el is  

jött 's más szert adott be, de nem tudom mit? Azt hittük, hogy fülemben valami  

kelevény [tályog] támad; azonban gyuladás volt. Éjtszakára ismét a' hálószobába 

mentem át.  Nőm 's  Léni  éjfél  utánig  maradtak  ágyamnál,  ez  utóbbi  olvasván 

Bulwertől ugy tartom Maltravers44-t: de én semmit sem tudok belőle: mert 10 után  

elnyomott  álomnemű kábulás,  de mellyből félóránként a'  nyilalások fölverének.  

[…]Így tengődtem Januar 2[di]kán is, de bajam csak ugyan csendesült, 's keveset  

evém is. Estve megint nőm 's Léni voltak ágyamnál, olvasva, de miből megint mit  

sem tudok. �

A nők saját magukra szánt idejére példa a fürdő- és a templomlátogatás. Női találkozóhely 

például a. Császárfürdő, és az ún. Dunafürdő (Diána-fürdő), ezek felmelegített Duna-vízzel 

működő,  fürdőszobás  intézmények  voltak.  A családból  kizárólag  Jozefina  és  nevelt  lánya 

járnak gyónni és áldozni a hajnali misére, Bártfayné intézi nevelt lánya és a női alkalmazottak 

bérmálkozását.

 A napló tanúsága szerint, kifejezetten férfi-női társastevékenység a felolvasás, mindig 

a „nőnem” kérésére olvas fel Bártfay, bár alkalmanként férfiaknak is megteszi, aki különösen 

tehetségesnek  érezte  magát  ebben  a  műfajban.  Elsősorban  újdonságnak  számító,  németül 

megjelent európai szépprózát, drámát és verseket, ezen kívül személyes jó ismerősük, Eötvös 

József A karthauzi-ját olvassa fel, az „árvízkönyvből”.45

Azután olvastam háznépemnek a „Wawerley”ből46  – Szinte restellem, hogy már 

olly  sokáig  tart.47 ―  Ott  olvastam  nekik  Byronból,  a'  Chilloni  foglyot48 ― 

Bulwerből (Pompéji' vég napjai)49 ―  […] némelly jelenetet olvastam Hamletből 

44 Bulwer-Lytton, Edward George Lord (1803-1873) angol regényíró, politikus, népszerű regénye az  Ernest  
Maltravers – németül: Ernst Maltravers. (ford.) Pfizer, Gustav, Metzler, Stuttgart, 1838-39.
45 Budapesti Árvízkönyv. Heckenast Gusztáv kiadó könyvárus úrnak baráti ajándékul. Szerk. Eötvös József.  I-
V- köt.  Pest,  1839-1841.  Az 1838-as  pesti  árvízben  tönkrement  Heckenast  Gusztáv megsegítésére  állították 
össze a magyar írók. Magyar szépirodalmi művek olvasására alig akad példa a naplóban. Ld. ehhez a nemzeti 
kultúra  elmaradottságának  toposzához  Dávidházi  Péter  monográfiájának  fejezetét:  Kétnyelvű  alapmű  a 
vindikáció jegyében: a kulturális elmaradottság vádja és a Handbuch védelmi funkciója. kül. 174-175. In uő: 
Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Universitas, Bp., 2004.  164-204.
461838. jan. 26. Walter Scott Wawerley (1814) történelmi regényének német fordítása. 
47 1838. jún. 10.
48 1839. jún. 28. Byron, Noel Gordon: The prisoner of Chillon, (1816), Der gefangene von Chillon. (1821.)
49 1838. nov. 29. The Last Days of Pompeii. 1834., Die letzen Tage von Pompeji. 1-3. Band 1834.

133



Bártfay kapcsolatrendszere
—————————————————————————————————————

― Hugo  Victor  Lucretia  Borgiájából50 ― Don  Quixotét51 ―   Cervantes  

novelláiból ― Estve olvastam az asszonyoknak Cooperből.52 ―  Azután félötkor  

W[altzernééke]t látogatám meg. Olvastam nekik Tiedgéből53 's beszélgeténk.54 ― 

Elmenék azután N[ináékho]z ki csak maga vala honn, anyja a' városkapitánynál  

járván. Olvastam Somlyót, mi tetszett nekik.55 ― Ekkor bemenék a' némberekhez,  

hol T[änzer] Pepin kivűl még Kazinczy Zsenit is találtam. Kérelmökre olvastam  

nekik egyet-mást Schillerből.56

Egy másik férfi-női szórakozás a metszetnézegetés, e nagy tematikus, bekötött gyűjtemények 

lapozgatása kedvelt közös időtöltés.

Ebéd után B[áró] Sennyey kisasszony volt nálunk egész estig; nézegetés végett  

aczélmetszeteimet  mutatám neki  elő.  Csinos,  kellemetes,  szerény  leányka:  nem 

régen  került  ki  a'  nevelőintézetből  's  most  a'  derék  Reviczkynénél  van,  kivel  

rokon.57 ― Deák, Gr[óf] Ráday és Vörösmarty mindjárt eltávozának; Schedel is  

ment  nem  sokára; Bajza  itt  maradt; de  Reviczkyné  jövén  látogatóban  és  

Wartenslebenék Budáról, 's különben is már estvélyedvén az idő, ment ő is. Én  

még  egy  ideig  aczél  metszeteimet  mutogatván  a'  Dámáknak,  annakutána  

szobámba jövék  által,  's  dohányozva gondolkodtam.58 ― Ebéd után néztem a'  

Gróf' új angol aczélmetszeteit.59 ― Nézegettem aczélmetszeteket Éjszakamerikai  

tájakról. 60

A báli szezon nyomot hagy a naplón, bár Bártfay maga már – úgy tűnik – túl öregnek érzi 

magát  a bálozáshoz,  s csupán nosztalgikusan emlegeti  a Barthos Paulinával  megélt  utolsó 

táncvigalmait. Febr. 1ről – 2dikra) véve ma egy év előtt bálban valék, mire tegnap estve 's ma 

reggel gondoltam.61  ― Két év előtt � bálban valék. Ma reggel e' körülmény eszembe jutott.62 

― Jozefina kíséri a fiatalokat a jurista, medikus bálba, házi mulatságokba, Bártfay csupán 

50 1839. dec. 16. Magyar fordítása Hugo, Victor: Lucrece Borgia,  1833. A darabot a Pesti Magyar Színház 
játssza Szerdahelyi József kísérő zenéjével.
51 1840. febr. 29.
52 1841.  nov.  9.  Cooper,  James  Fenimore(1789-1850)  The  Prairie  című  regényének  német 
fordítása: Steppje, 1827. Bártfay a Bőrharisnya sorozat mind az öt darabját megszerzi Bécsből és 
folytatásokban olvassa fel családjának. Így ír a Nyomkeresőről: „egész helybenhagyásomat nyeré  
el. � Illy regényt írjanak íróink. Egyszerű, való, természetes.”
53 1839. aug. 16. Tiedge, Christoph Auguszt ( 1752-1841) német költő
54 1839. aug. 16.
55 1839. aug. 19., Kisfaludy Sándor: Regék a magyar előidőkből, Buda, 1807.
56 1840. dec. 8.
57 1839. jan. 1.
58 1839. febr. 3.
59 1840. okt. 30.
60 1840. dec. 15.
61 1838. febr. 1.
62 1839. febr. 2.
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felajánlással támogatja a nőegyleti bál jótékony sorshúzását.

A  férfiszalon  vagy  Bártfay  dolgozószobája  a  komoly  beszélgetések  helyszíne, 

általában koradélután kerül rá sor. Egész estig franklin-tűznél dohányoztunk 's beszélgettünk  

leginkább  dramaturgiáról.63 Irodalomelméleti  tárgyakról,  hírlapi  cikkekről  szólnak  a  néha 

szenvedélyessé  váló  eszmecserék,  a  hivatalos  sajtóban meg  nem jelenő közéleti,  politikai 

tárgyú  híreiket  osztják  meg  egymással.  Toldy  visszaemlékezése  is  megerősíti  a  napló 

idevonatkozó bejegyzéseit: „A Bártfay-estélyek fűszere, sőt nem csak fűszere, hanem komoly 

tanácskozásaik  tárgyai,  költőink  művei  voltak  úgy,  mint  a  külföld  nagy  szellemeinek 

alkotásai,  melyek  olvastattak,  melyek  felett  eszmecsere  folytattatott.  Nem  csak:  irodalmi 

actióink és polemiáink is itt határoztattak el, itt bíráltattak meg, mielőtt a közönség elé léptünk 

velök”.64 Midőn délben  hazajövék  itt  találám Szemerét,  ki  mai  dolgozatát  közlé  velem  � 

hevenyében 's az ő módja szerint leirt gondolatait az eposz és drama felől.65 A nyílt, kemény 

vita ritka volt, erre utal Toldy is,66 ez valószínűleg ellenkezett a szalon légkörével.

Élénk beszédünk vala B[áró] W[esselényi] ítélete felől  � de a' mit nem jegyzek  

ide  most; lesz  talán  arra  máskor  alkalom,  hogy  véleményemet  följegyezzem. 

Midőn  szobámból  eltávozott,  szegény  nőm majd  nem elváltozott  arczczal  jöve  

hozzám, 's kérdé, nem volt e valami kedvetlen beszéd közöttünk, mert a' harmadik  

szobában hallá hangos beszédünket. Mentsen Isten! Én csak akkor tudnék valakit  

bántani, ha más kezdené a' bántást.67

 Bártfay  ritkán  csattan  fel,  ilyen  téma  például  a  Lánchíd  részvényes  formában  való 

megvalósítása, amely szívügye. Pigayval hevesen szót váltottunk a' fölállítandó budapesti híd  

iránt:  ő  boszantott  beszédével  's  végre  kifakadtam.68 Az állami  adminisztráció  felháborító 

túlkapásairól szerzett információk adnak még rendszeresen okot hevesebb bejegyzésekre. 

Csak Sz[emere] Bert[alan] vala honn; elbeszélé, miképen utazásai 1[s]ö kötetét69,  

melly a' budai nyomtatóban már teljesen elkészült, Mérey, hihető titkos föladás'  

következtében  lefoglaltatá,  's  most  a'  dolog  vizsgálat  alatt  van.  � A'  munka 

egyébiránt  censurán  keresztűl  esett  � 's  még  is  illyek  történnek.  Ugyan  így 

63 1838. jan. 5.
64 Toldy Ferenc:  Irodalmi társasköreink emlékezete Bessenyeitől Kisfaludy Károly köréig. Budapesti Szemle, 
1875. XV. sz. 13.
65 1839. okt. 1.
66 „de ha philippikáinkban a pezsgő vér, Bajza vitatkozási művészete a férfiak zajos javallását többnyire kivivta: 
a női szépérzék és biztos ösztön igénytelenül ellenőrizte a netaláni túlságokat. S ez volt mindig a helyes; s midőn 
mégis  a  makacsság  és  szeszély  nem  engedett,  megjött  többnyire  a  nap,  mely  őt igazolta.  Toldy  Ferenc: 
Irodalmi…i. m. 13.
67 1838. febr. 2.
68 1839. okt. 12.
69 Szemere Bertalan: Utazás külföldön. 1. köt. Németföld, Franciaország, Pest 1840.
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foglaltatott le, 1832 vagy 33ban B[áró]Wesselényi' munkája is70, midőn egy része 

már ki vala nyomtatva, 's a' dolog annyira huzatott-vonatott, hogy mai napig is  

oda van.  Akkor  a'  föladó  � mint  W[esselényi]  mondá  � Orosz József  volt  a'  

Hirnök mostani kiadója, kit a' közönség több gaz csalásairól ismer.71

A Pesti Magyar Színház műsora, a színészek játéka, a megyével, a közigazgatással folytatott 

csatározások, talán Vörösmarty és Bajza jelenléte miatt is, gyakran kínálnak beszédtémát. A 

közérdeklődésre számot tartó hírlapi cikkeket együtt olvassák fel. 

Később estve felé Vörösmartyhoz tértem be, hova Bajza is jött; elolvasá, mit a'  

szinház' ügyében, különösen az Operáról irt, az Athenaeumban kiadandót, ha a'  

Censura keresztűl bocsátja.72 ― Bajza' pörében Végh Itélőmester Relaxatorium  

Mandatumot  adott,  kemény  kitételekkel; 's  fölolvasá  ebéd  után  szobámban  a'  

színházi  választmány'  legutóbbi,  a'  hírlapokban  kiadott  nyilatkozatára  a'  

feleletet.73 ― Hazajövet betértem Vörösmartyhoz, ki fölolvasá előttem Komlósyné 

(szinésznő-) feleletét 's az erre készülő viszon feleletet.74 ― Elolvastuk az Abaúji 

küldöttség véleményét a' rabjavító intézet' tárgyában, melly a' mai Társalkodóban 

jelent meg. Erről 's Sz[échenyi] és W[esselényi] felől beszélgeténk.75

Bártfay  ismeretségeit  nagyrészt  munkájának,  a  Károlyi-birtokok  irányításának 

köszönheti. Ez a kapcsolatrendszer, amelynek szereplőit számos, sokszor szokatlan szál köti 

össze, rendkívül széles skálájú, olyan csoportokat is felölel, amelyeknek tagjai az üzleti élet 

szféráján  kívül  aligha  találkozhattak  egymással.  Ezért  is  lehetnek  fontosak  a  pesti 

nagykereskedők, bankárok világára vonatkozó bejegyzések.76 Kimondatlan játékszabályokat, 

üzletkötési gyakorlatot, az alkufolyamat, a tisztességes viselkedés sajátosságait rögzítik, olyan 

fogalmakat írnak körül, amelyek más, a nyilvánosság számára készített szövegekben aligha 

szerepelnek.  Bártfaynak,  mint  a  gazdálkodásért  felelős  adminisztráció  csúcsán  álló 

70Wesselényi Miklós: Balitéletek [Bukarest] 1833.  
71 1840. jan.15.
72 1840. febr. 6.
73 1839. márc. 16.
74 1838. dec. 23.
75 1838. márc. 1.
76 Az üzleti szereplők azonosításához ld. Patacsich József: Szabad királyi Pest városának leírása. Pest, 1831.; 
Blaskovits,  Alexander von:  Pester und Ofner  Wegweiser  (Kalender für da Jahr)  [1837].  Pest,   1837-1841.; 
Handels und Gewerbe Adressbuch (Gewerbs Almanach) von Pest Ofen. Altofen. 1838-1842.;  Hof- und Staats-
Schematismus  des  österreichischen  Kaiserthums.  I-II.  Wien,  1839.;  Schmall  Lajos:  Adalékok  Budapest  
Székesfőváros  történetéhez. I-II.  1899.  (a  pesti  választott  polgárok  névsorával);  Gyömrei  Sándor.  Az  első 
kereskedelmi részvénytársaság. Tanulmányok Budapest Múltjából 11. 1956. 199-242; Szívós Erika: Városvezető  
elit Pesten a XVIII-XIX. század fordulóján.  Tanulmányok Budapest Múltjából 25. 1996. 9-25.; Csorba László: A 
folyamatos gyarapodás időszaka: 1815-1873. Budapesti Negyed, 20-21. 1998. 62-105.; Illyefalvi I. Lajos: Buda 
és Pest  polgári jogot nyert lakosai. Bp., é. n.
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irányítónak  egyik  legfontosabb  feladata,  hogy  a  hatalmas  birtoktestek  nagy  volumenű 

terményeladási szerződéseit előkészítse, s ezzel párhuzamosan, a grófi háztartás igényeinek 

megfelelően  koordinálja  a  pénzmozgásokat,  a  hitelek  folyósítását,  többlet  esetén  a  pénz 

kihelyezését. Ő ellenőrzi a naplófőkönyveket, összekötő kapocs a birtokok tisztviselői, bérlői, 

a palota alkalmazottai, illetve a kereskedők, szállítók, iparosok és a gróf között.77

 Bártfaynak a konkrét időszakhoz kötődő feladata a három Károlyi-testvér – István, 

Lajos,  György  –  közötti,  a  részbirtokokból,  a  kompenzálásokból  adódó  pénzmozgások 

követése,  a  pesti  építkezésekkel  –  az  éppen  ebben  az  időszakban  befejezéshez  közeledő 

Károlyi-palotával,  az  árvíz  miatt  tönkrement  Üllői  úti  ház  újjáépítésével  –  kapcsolatos 

kifizetések követése. Károlyi György joggal büszke gazdálkodási sikereire, valószínűleg nem 

értékeli  túl  ennek  fontosságát  a  korabeli  magyar  arisztokrácia  értékrendjében.  Széchenyi 

például  gyakran  panaszkodik,  hogy rosszul  adja  el  terményeit,  jellemkérdést  csinál  üzleti 

kudarcaiból: „Jól, de egészen elevenen látom az egész életemet! Minden álom és illúzió oda! 

Ó, be fáj! – Csak az álomban az eszményiben lelhető boldogság! Fölfedezem, hogy semmit se 

tudok, s a legtöbb dolgot ostobábban és együgyűbben intézem, mint más emberek. Gyapjúmat 

példának okáért 1837-ben legeslegutolsónak adom el – következésképpen rosszul. 1838-ban 

legelsőnek – megint csak rosszul. E két esztendőben ez összesen 8-9 ezer különbséget tesz ki 

nekem.”78

A  Bártfay-naplóból  jól  rekonstruálhatók  a  kereskedők  és  a  Károlyi-ház  közötti 

megállapodás különböző stádiumai: az eladó és a vevő szóbeli megállapodást köt, amelynek 

felbontása, az adott szó visszavétele, már kellemetlen eseménynek számít, aztán a kereskedő 

foglalót  ad.  Majd  közösen  megtekintik  az  árút,  többnyire  az  ún.  köztelken,  az  Országos 

Magyar Gazdasági Egyesület által Károlyi Györgytől megvásárolt Üllői úti területen, amelyet 

Széchenyi  javaslatára  neveznek  el  így,  és  a  nagybani  terménykereskedelem mintaáruinak 

bemutatására szolgált. Az alkufolyamat szokásos lefolyása szerint Bártfay tárgyal, előkészít, 

de minden fázist  a gróf személyesen hagy jóvá,  vita  esetén a jelenlétében születik  meg a 

döntés. Kettejük szoros együttműködése nyomán jön létre a szerződés, aminek jogi formába 

öntése, nyilvántartása szintén Bártfay dolga. A titkárnak személyesen részt kell vennie az árú 

77 A Károlyi-birtokok gazdálkodására és tisztviselőire ld. Károlyi Tibor – Gémesi Kálmán (kiad.): A Nagy-
Károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára. 1885.; Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti  
palotája. Bp. 1893.; Éble Gábor: A debrői uradalom birtoklási története. [Franklin], Bp., 1909.; Herczeg 
Mihály: A gróf Károlyi család hódmezővásárhelyi uradalma. Szeged, 1994.; Kállay István: Uradalmi ügyészi 
hivatalok a Károlyi-nagybirtokokon a XVIII-XIX.  században. In (szerk.) Fülöp Béla: Emlékkönyv a Táncsics 
Mihály Gimnázium és Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára. Orosháza, 1992. 29-38.; Szabados 
György: A nagykárolyi gróf Károlyi család. MFG, Debrecen, 1992.; Buda Attila: Gróf Károlyi István. Újpesti  
Önkormányzat,  Bp., 1997.
78 Széchényi 1838. febr. 11-i bejegyzése. Széchenyi István: Napló. (vál. s. a. r.) Oltványi Ambrus, Osiris, Bp., 
2002. 764.
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átadásán, ügyelnie a termények megfelelő minőségére,  hogy valóban az előzetes mintának 

megfelelő  gyapjút,  repcét  szállítják.  Szinte  egyenrangú  munkakapcsolatban  dolgoznak, 

pontosan behatárolt szerepkörökkel. Ha a másik fél lép vissza a szerződéstől,  Bártfay nem 

véletlennek,  az  üzleti  élet  forgandóságának  könyveli  el,  inkább  saját  kudarcának  érzi, 

„kellemetlenség a gróffal”, írja naplójába. 

Ezt az eseménysort jól példázza az alábbi, a levelezést és naplót párhuzamba állító két 

szöveg. „Az alföldi gyapju tegnap előtt érkezett be és jelenlétemben a Vevőnek általadatott. A 

mosás  valóban  szép  és  jó,  ’s  azzal  Figdor  [Zsigmond gyapjúkereskedő]  szó  nélkül 

megelégszik,  mert  meg  is  elégedhetik;  azonban  a’  mennyiségben  itt  is  kevesebbség 

mutatkozott minden zsáknál, a’ mi e’ szörnyű szárazság mellett nem csudálható. Igyekszem a’ 

dolgot úgy egyenlíteni ki, hogy minden zsák után egy forintot engedünk. Ő ugyan 5∕4 mert a’ 

diameter  akként mutatkozik ( – a’ NKárolyinál,  mint Nagyságod emlékezni méltóztatik,  2 

font  engedtetett  –)  hiszem  azonban  hogy  egy  fontban  is  végre  megegyezhetünk,  csak  a 

gyapjúnak hátralévő része jöjjön be: mert az Alföldiek nem tudtak annyi fuvarost kapni, hogy 

az egész lenyirt gyapjút egyszerre felküldhették volna. A’ hátramaradott mintegy 45 mázsa, 

úgy írja Olsavszky [orosházi tiszttartó], ma-holnap itt lesz; ugyanazért Szilvásy nevű Irnokot, 

ki az első csapat-gyapjúval jött, ezen egypár napra itt tartom, különben is holmi vasnemüeket 

és papirost ’sat. kell összevásárlani, mit az alatt elvégezhet.”79 

18d  ;   csütörtök.   � Az éjjel megjött a' Gróf N[agy]Károlyból. 8 óra után szólottam  

Ö N[agysá]gával. 9 órakor kimentem az új épülethez Figdornak a' gyapjút átadni,  

ott  lévő  raktárába.  A'  próbamázsáláskor  minden  zsákon  kevesebbség  

mutatkozván, bejöttem Figdorral a' Grófhoz, ki annakutána minden zsákra 2 font  

átalányos  potlást  határozott.  � F[igdor]  megnézte  a'  buzát  és  árpát  

egyszersmind, de nem ajánlotta meg a' kivánt árakat. Jött azután a' Lazarovics és  

Hertzfelder'  tőzsére (Sensalja)[alkusz],  's  ugyan e'  tárgyban,  de leginkább zab 

után tudakozódni Koppeli.  � Ebéd után mindjárt Baumann. Utána Hertzfelder; 

utána  Pink.  Irtam  Jákónak  Pozsonyba.  Megköttetett  az  alku  a'  Gróf  

megegyezésével. Ö N[agysá]ga 6 óra után Pozsonyba utazott.

19d  ;   péntek.   � Mindjárt  reggel Pink volt  nálam jelentvén,  hogy ha a'  tegnapi  

alkutól  a'  vevő  elállna,  ő  vevő.  De nem sokára  jött  Hertzfelder  is.  Megirtam 

számára a' Contractust.  […] Hertzfelder zsidó egész 6ig elkínzott észrevételeivel  

's  kifogásaival  az  élet  eladás'  tárgyában,  miket  a'  Contractusba  lehetségig  

79 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1839. aug. 1. OL
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beleigazítgattam.80

A  tartós  üzleti  kapcsolatból,  megbízhatóságból  eredő  természetes  előnyök,  a 

korrektség fogalmára példa Bártfaynak Károlyihoz írt levele, amelyben az előző vásárlásnál 

engedményt  tevő  kereskedő  javára  kér  döntést:  „Méltóztatott  ugyan  engem  Nagyságod 

Csurgón  megbízni,  sőt  szóval  meghatalmazni,  hogy  a’  szabad  rendelkezésü  gabona  egy 

harmadát az ősz’ folytában eladhassam – mert már valahára egy kis pénzjövedelmet is kellene 

látnunk  az  itteni  pénztárban;  mivel  azonban  úgy  értettem  Nagyságod’  szavaibol,  sőt  a’ 

kereskedési  hírek  is  néhány hét  előtt  azt  tartották,  hogy az életnemüek’  ára  emelkedik:  – 

szükségesnek  tartom  a’  zsidó  ajánlatát  előbb  méltóságodnak  följelenteni  ’s  kegyes 

megegyezését kérni ki, mielőtt lehatározott alkura lépnék.

A’ buzára nézve meg kell jegyeznem, hogy a’ tavalyi mustrák szerint az csak ugyan üszögös; 

és miután Herzenfelder a’ közelebbi Contractus szerint a’ buzának javát ’s legszebjét vitte el 

most (8 ft. 30ton köblét), – azt gondolnám 7 fton az üszögöst oda lehetne adni; – ha csak 

Nagyságod az ottani körülmények ’s kilátások szerint annak is jobb árát nem várhatja. […] 

Egyébiránt Herzenfelder ezt a’ Contractust becsületesen teljesíté, ’s nem volt vele sem oda 

lenn, sem itt legkisebb bajunk; söt mivel az eladott 7 ezer mérő árpa kiegészítésére az  idei 

termésből  912 mérőt  kapott,  ezt  szóbeli  előterjesztésemre 30 Fttal  drágábban fizette,  mint 

szerződés  szerint  tartozott  volna,  annál  fogva  ha  kedvezést  nem is,  de  némi  elsőbbséget 

érdemel.”81 A csurgói birtokon történt egyeztetés után, mivel Károlyi Pozsony felé indul, már 

Bártfay bonyolítja le a megállapodást.

21d  ;   szombat.   � Hertzfelder  gabonakereskedő,  kit  Radnics  által  hivaték  

magamhoz tegnap, vala reggel nálam; de nem számolhaték vele, mivel kért, hogy  

biztosát szeretné bevárni, ki 2-3 nap alatt megjön. ― 26d  ;   csütörtök.   […] Reggel  

volt nálam Hertzfelder. ― 28d  ;   szombat.   � […] Számoltam Hertzfelderrel. Irtam 

a' Grófnak Pozsonyba.82

A pénzmozgások – hitelügyletek, kifizetések – bankok híján személyes megbízottak: titkárok, 

pénztárosok,  jószágigazgatók  közreműködését  igénylik.  Bártfay  egyik  fontos  feladata  a 

pénzközvetítés, elszámolás: fiákeren és megbízható kísérővel szállítja a nagyobb összegeket. 

Féltizenegykor Kapelhez menék; őt nem találván, mivel hazajöttét emberei i2re  

mondák,  sétáltam az  új  épület  körűl  's  a'  Dunaparton Radnicscsal.  i2kor  sem 

jövén haza vártam 3/4ig egyre: ekkor már nem győzvén várni hazajövék ebédre.  

Délután félháromkor ismét Kappelhez menék; otthon volt, de pénztárnoka nem, 's  

80 1839. júl. 19.
81 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1839. szept. 28. OL
82 1839. szept. 21-28.
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igy megint várnom kellett. Végre félnégykor szabadultam, átvevén 5 ezer pengő 

f[orin]tot  a'  szilvási  Gróf  Vandernathné'  számára.  Azon  pakétát,  mellyben  10 

f[orin]tos banknoták voltak, időkímélésből nem számláltam meg, föltevén, hogy 

olly  rendes  kereskedő  háznál  rendesen  lesz  a'  pénz  is  összecsinálva:  azonban 

itthon  megszámlálván  tíz  pengö  f[orin]ttal  kevesebbet  találtam,  � 's  ezt  a'  

magaméból kénytelen valék helyrepótolni, átallván visszamenni 's erről szót tenni,  

miután ott már a' pénzt magamhoz vevém 's hazahozám. � Ez újabb tanúságomúl 

szolgálhat, hogy a' pénzt soha számitlanúl át ne vegyem.83 

A pénzmozgások  elkerülésére  szolgálnak  a  különböző  utalványok,  kötelezvények,  a 

hitel  sokféle  formája,  speciális  jogi  tudást  igényel  ezek  használata.  Bártfay 

környezetében többen választják a váltótörvényszéki bírói állást, a váltójog reformja a 

korszak közgazdasági vitáinak központi kérdése.

Volt nálam Stettner [Zádor György, Bártfay barátja] ki tegnap esett által a' váltó-

jogi vizsgálaton. Utána jött Okolicsányi Lucián [Hont megyei szolgabíró], ki ma 

esett  át.84 ― Visszajövőben Sárváry  kisért  haza,  ki  holnap gőzhajóval  Bécsbe  

menend,  kiállván  a'  váltójogi  vizsgáltatást.85 ― Jött  a'  két  Tabódy [Pál,  Ung  

megyei  főjegyző]  is; az  Ung  megyei  a'  váltó-törv[ény]  szék'  biróságáért  

folyamodott.86 ―  Fejérváry  [Miklós,  országgyűlési  követ]  (a'  Sárosi)  tért  be 

hozzám Pozsonyból jövén 's a'  többi köztt említé,  hogy a'  váltójog' szerkezetén  

most  munkálódnak; Pulszky  rendezi  azt.  Egy  bécsi  Professor87 is  le  van  oda 

küldve e' végből, kinek naponként 60 pengő f[orin]t díja van.88

Nem Bártfay vezeti,  de ő felelős a pénztárfőkönyvért,  amit  havonta ellenőriz,  egyeztet  az 

alkalmazottakkal,  majd  tisztázatot  készít.  A  számadás  a  hitelfelvételeket,  a  birtokok 

terményeinek  jövedelmeit,  a  palota  fenntartásának,  a  személyzet  bérével  és  ellátásával 

összefüggő költségeket tartalmazza, ide kerülnek a grófi család személyes használatra felvett 

összegek is. Bártfay lelkének nyugalmát többször kibillentő esemény a naplófőkönyv hiánya 

vagy többlete, akkor is így van ez, ha meglehetősen csekély összegről van szó. Nem nyugszik 

napokon át, amíg ki nem deríti – a szinte mindig banális – okot. Természetes eljárás, hogy 

83 1839. okt. 16.
84 1840. nov. 11.
85 1840. nov. 28.
86 1840. dec. 1.
87 Wildner, Ignaz (1802-1854) ügyvéd, bécsi egyetemi tanár. 1839-ben Metternich hívja meg, hogy a magyar 
országgyűlés  számára  váltójogi  törvénytervezetet  készítsen:  Hiteltörvények,  melyek  az  1840.  országgyűlésen  
hozattak. Ford.  Jászay Pál. I.  kötet 3 füzet, Bécs,  1841. A Kossuthhoz közelálló Fényes Elek 1844-ben tesz 
közzé egy ellenröpiratot  (Magyarország hátramaradása ügyében  felelet),  amelyben  az osztrák  vámrendszert 
tette felelősé Magyarország elmaradottságáért.
88 1839. dec. 15.
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amíg a keresett összegnek nyomára nem akad, a sajátjából pótolja ki a hiányt, mint a főkönyv 

vezetéséért felelős alkalmazott. 

Délután a'  pénztárt  vizsgáltam meg nagyjából,  's mivel abban hiányt találtam,  

újra  kell  és  szorosabban  végig  néznem.  A'  pénztárt  megtekintettük,  de  abban  

hiány mutatkozott.  Ez nyugtalannak tenne, ha tudnám hogy valaki hozzá nyúlt.  

Hihető nem jól  történt  a'  felszámolás, vagy valami nincs beszámolva.  � Majd 

megvizsgálom  újra  nyugalmasan.89 ― Reggel  a'  Grófnál  valék  hivatalos  

irományokkal,  midőn  Koller  jött  Schmid'  [Pál  a  Károlyiak  bécsi  megbízottja] 

levelével, hogy azon pakétából, mellyben Gr[óf] Lajos minap 49 ezer pengőt vitt  

fel, egy ezer pengő hiányzik. Kértem Ő N[agysá]gát, jöjjenek azonnal Kollerrel  

együtt mind a' két pénztárt inventalni. Inventaltuk is, de a' hiánynak nyomára nem  

akadhattunk.  Átmenék  Gróf  Lajoshoz,  's  szólottam  körülményesen  a'  pénzben 

tapasztalt hiányról.90 ―  Inventaltam a' pénztárt, és rendben találám azt: de a'  

múltkori  hiányra  nem  akadván,  500  f[orin]tom  tovább  is  benmarad.91 ― 

Megvizsgálám  a'  pénztárt  's  ráakadtam  a'  minap  hiányzott  500  f[orin]tra.  A'  

szentesi váltsági pénz köztt volt az, mint a'  privat pénztárból akkor tett  pótlás,  

midőn B[áró] Wesselényinek az 5 ezer p[engő]f[orint] kölcsön adatott.92

Az  üzleti  tisztesség  fontos  fogalom  a  korban:  a  szerződő  felek  közti  szavahihetőséget, 

alkalmazottaknál tisztakezűséget jelent. Bártfay nagy összegeket kezel, hatalmas a szakadék a 

grófi háztartásban forgó és a saját szükségleteit fedező pénzmennyiség között. Bár jómódban, 

polgári kényelemben él, sőt bizonyos luxust is megengedhet magának – bútorokat, képeket, 

metszeteket vásárolhat – tartaléka, vagyona csekély. 

Kuncwalder volt nálam, kinek a'  160 darab aranyat váltó-levél mellett  átadám 

kölcsön  6%  kamatra.  Ezen  pénzt  időrül  időre  fizetésemből  's  személyes  

szükségimtől  gazdálkodám  meg  véletlen  esetekre; de  nőm  unszolt,  adjam  ki  

kamatra, ne heverjen fiókomban haszon nélkül.93

Nem rendelkezik ingatlannal,  felesége szerény birtokát haszonbérbe adják ki.  Egy külföldi 

utat ekkor még nem tud megfizetni, és alaposan meg kell fontolnia, mekkora összeget emészt 

fel  a  család nyaralása.  Öreg éveinek  biztonságát  a  grófi  szolgálatban  eltöltött  idő alapján 

majdan megállapított nyugdíjra bízza. Ennek ellenére fizetését semmiképpen nem egészítené 
89 1838. jún. 8.
90 1839. márc. 26.
91 1839. jún. 12.
92 1839. jún. 18.
93 1840. febr. 4.
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ki  tilos  utakon.  Büszke  megvesztegethetetlenségére,  nem  fogad  el  semmilyen  személyes 

viszonzást, „ajándékot”, pénzt se az üzletfelektől, se a Károlyi-alkalmazottaktól, legfeljebb – 

unszolásra – szimbolikus csekélységeket.

Ugyan akkor jöve Vodjaner is, megnézé az élet-mutatványokat [gabonamintákat].  

Szót tőn arról hogy szeretné Gyomát eladni, 's ha eszközlöm hogy a' Gróf hajlani  

fog a' megvételre 's azt megveszi, ezer darab aranynyal kedveskedik.  � Szépen 

köszönöm.  Egyenesen  kimondám neki,  hogy  rajtam illy  ajánlatok  semmit  nem  

indítanak; tettek  nekem sokan  mások  is  hasonló  igéreteket:  de  hála  istennek!  

tisztán  maradtam,  's  ha  volt  is  befolyásom  nagy  tekintetű  dolgokba,  soha  

ajándékot nem vevék; B[áró] Perény is 10 ezer f[orin]tot igért, ha kieszközlöm 

hogy  Csurgót  Grófom  megveszi; megvevé,  még  pedig  egyenesen  csak  az  én 

alkumra,  's  ezen  alku  fejében  10 fillér  jutalmat  sem kaptam,  mert  eltávolítám 

magamtól.94

B[áró] Brudern pénzzel akart megajándékozni, nem vevém el, hanem jutalomúl  

egy � cigarót kértem tőle, mert meg volt zavarodva.95 ―  Dél felé Figdor jövén 

hozzám  tabákszelenczét  ajándékozott. […]  Ebéd  után  Figdor  a'  gyapjú  

Contractus  folytában  15  ezer  pengő  foglalót  tett  le.96 ―  A'  lapispataki  

haszonbérlő  Frühauf  József  egy  vég  vásznat  küldött  hozzám,  levél  nélkül,  de  

egyenesen rám czímezve, miből azt kell következtetnem hogy ajándék.97

A naplóban szereplő hitelügyletek – például a pesti piaristák Károlyi György gyakori hitelezői 

– általában egy konkrét összeg (több százezer pengő) felajánlásával indulnak, s a feltételekről 

folyik az alkudozás. Ugyanakkor Károlyi is ad kölcsön, a pénz és a kamatok visszaszerzése 

sokszor  nagyon  nehezen,  többszöri  sürgetésre  sikerül.  Egészen  másképp  zajlanak  a  baráti 

kölcsönök Károlyi György testvéreivel, Széchenyivel, Wesselényivel, Bártfayék ismerőseivel: 

itt kamatról, biztosítékokról nincs szó. Gyakori lehetett az apróbb baráti szívesség is, a napló 

visszatérő fordulata, hogy valaki hirtelen – pl. otthonától távol – megszorul. Gróf Barkóczyné 

Excell[entiá]ja kifogyván a' költségből, felvett tőlem kölcsön 40 pengő f[orin]tot; igéré, hogy 

a'  jövő pesti  vásárig megküldi  Kassáról.98 Bártfay helyzetéből  adódóan a  legkülönbözőbb 

társadalmi állású személyek fordulnak hozzá anyagi gondjaikkal. Adtam kölcsön Vörösnek 8  

pengő f[orin]tot Báró W[esselényi] számára.99 ― Dr. Ivanovics szinte tegnap megfizeté 100 

94 1840. jan. 7.
95 1841. nov. 22.
96 1838. nov. 13.
97 1839. márc. 16.
98 1838. okt. 28.
99 1838. jún. 28.
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pengő f[orin]t tartozását nálam.100

A  birtokok  terményeinek  felvásárlói,  a  pesti  vásárokra  érkező  kereskedők,  a 

haszonbérlők  közt  sok  a  zsidó  vallású.101 A  gazdag  nagykereskedők  Károlyi  üzletfelei,  a 

tárgyalások  szinte  bizonyosan  németül  folynak,  sokszor  kemény  és  kíméletlen 

alkudozásokkal, néhány alkalommal a feleségek járnak el a család ügyeiben. Tóth Árpádnak a 

keresztény és zsidó üzleti kapcsolatokról szóló elemzését102, azt, hogy „keresztény polgárok 

zsidókra  bízták  pénzük  forgatását”103 és  együttesen  befektetnek  infrastrukturális  és  ipari 

vállalkozásokba,  továbbá,  hogy  egy  kisszámú  csoport  befogadása  már  az  1830-as  évek 

közepére tehető, több helyen alátámasztja a napló.  

Vodjaner Rudolffal  kellemetlenségem volt.  � Az egy ravasz, hazug zsidó.104 ― 

Diamant zsidó [járt nálam] erővel hagyván nálam foglalót a' búzára és árpára.― 

Hertzfelder zsidó egész 6ig elkínzott észrevételeivel 's kifogásaival az élet eladás'  

tárgyában,  miket  a'  Contractusba  lehetségig  beleigazítgattam.105 ― A'  

gabonakereskedő  zsidók  rohantak  rám  mindjárt  ebéd  után.  Félig-meddig 

megalkudván velök, jelentém a' Grófnak.106

A  kereskedőcsaládok  következő  generációjából  néhányan  már  a  közigazgatásban 

helyezkednek el. Volt nálam a' fiatal Gerzon (úgy tetszik kamrai[!] Fogalmazó) pénzt ajánlva  

a' Grófnak.107 Bártfay gyakran beszélget velük, valamint a vásározó, utazó zsidókkal, például 

a pesti selyemkereskedővel, Engländer Hermannal. Levelet, csomagot, pénzt közvetíttet velük 

ismerőseinek,  a  Károlyi-alkalmazottaknak,  a  bérlőknek,  híreket  kap  tőlük  vidékről.  Volt  

nálam  Frühaŭf  lapispataki  haszonbérlő,  kivel  majd  nem  délig  beszéltem  's  a'  végzendőt 

végeztem.  Derék  gondolkozású,  szelid,  tanult  zsidó.108 ―  Volt  nálam  estve  felé  egy 

keresztelkedni kívánó zsidó is […] Max Grausz.109

A napló szereplői között  feltűnnek a pesti  üzleti  élet  legnevesebb képviselői.  Kaán 

Henrik Sámuel,  aki  a pesti  árvíz  után feladja üzletét,  szállítmányozási  cége megszűnik és 

Bécsbe költözik  a  debrői  Grassalkovich-uradalom haszonbérletének  átadása  kapcsán,  mint 

Ulmann  Móricz  üzlettársa  szerepel.  Megjelenik  pénzkölcsönzőként  Halbauer  János,  a 

100 1841. jún. 16. 
101 Ehhez ld. Bácskai Vera: A pesti zsidóság a 19. század első felében. Budapesti Negyed, 1995. 5-21.
102 A Pesti Kereskedő Casinoról ld. Tóth Árpád: Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete  
a  reformkorban. L  'Harmattan,  Bp.,  2005.  155-160;  Silber,  Michael  K.:  A  zsidók  társadalmi  befogadása 
Magyarországon a reformkorban. A „kaszinók”. Századok, 1992/1. 113-141.
103 Tóth Árpád: Önszervező… i. m.  157.
104 1838. jún. 30.
105 1839. júl. 19.
106 1840. dec. 27.
107 1839. jún. 3.
108 1840. jan. 14.
109 1839. jan. 12.
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tekintélyes  pesti  nagykereskedő  csakúgy,  mint  Kappel  Frigyes  gyarmatáru-  majd 

terménykereskedő,  az  egyik  legmagasabb  adót  fizető  polgár,  a  kaszinó  tagja.  Liedemann 

Frigyessel,  Liedemann  János  Sámuel  fiával,  a  Pesti  Kereskedelmi  Bank  és  a  Magyar 

Kereskedelmi Társaság egyik alapítójával,  az eladandó timsó ügyében tárgyal,  az üzletház 

1841-es csődbejutásának híre is jelen van a naplóban. A kereskedő feleségéhez egyébként 

Bártfaynét fűzik baráti szálak. Malvieux Keresztély a Károlyi-birtokok repceeladási ügyeiben 

érintett,  felesége  több ízben a  Bártfay-szalon vendége.  Weiss Ferenc Bernáttal  elsősorban 

gabona- repce-, hamuzsíreládási ügyek, Biedermann Mihály Lázár bécsi bankárral pénzügylet 

köti össze Károlyiékat. Figdor Zsigmond és sógora Joachim Gyula a napló gyakori szereplői, 

nekik adják el egy tételben a Károlyi-birtokok gyapjúkészletét. Az ő közvetítésükkel kapnak 

jegyeket Bártfayék a később európai hírű, ekkor még gyermek Joachim József hegedűművész 

koncertjére.
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Építészek, festők, szobrászok

Kapcsolatai, ízlése révén Bártfay fontos összekötője a kor művészeit, az építészeket, 

festőket,  szobrászokat,  megrendelőiket,  az  arisztokráciát,  a jómódú polgárságot  és az őket 

kiszolgáló, ellátó igényes mesterembereket a pallérokat, metszőket, képárusokat, aranyozókat, 

asztalosokat  egymáshoz  fűző  hálózatnak.  Szerepe  a  festők  esetében  ténylegesen  is 

„közvetítői”, ismeretei, széles körű műveltsége révén többen kérik fel – barátok, ismerősök, 

sőt  közösségek  is  –,  hogy  viselje  gondját  egy-egy  készülő  műnek.  Toldy  írja  1827-ben: 

„Szemere az Élet és L[iteratura] harmadik kötetében Kazinczy szoborképét fogja adni. Láttam 

a rajzolatot (Gr. Teleki Borbála kisasszony míve Ferenczy igazgatása alatt.) Gyönyörű mív 

mind charakterre mind a kidolgozásra nézve. De Bártfay és Szemere azt mondják hogy az áll 

nem hasonlít, s a száj körűl egy keserves vonás van, melly Kazinczynál nem fejlett-ki annyira, 

s a főt igen mysanthrop fővé teszi. […] Bártfayné hónap megy fel Zemplénybe s viszi a képet 

Ferenczynek1, hogy ítélje-meg.”2 Vállalja a napi kapcsolattartást a művészekkel, tanácsokkal 

és praktikus segítséggel is támogatja őket. 1839-ben beválasztják az alakuló Pesti Műegylet 

nagyválasztmányába,  ezzel  hozzáértését,  megbízható  ítéleteit  ismerik  el.  Tanácsadói 

szerepében  magabiztosan  nyilatkozik,  Szemere  Miklósnak  küldött  levele  egy  megrendelt 

portré melléklete: „Itt küldöm a széparczút . – Szépnek kell lennie, mert még Farkas zsidó is 

beleszerelmesedett.  – Ezen csalhatatlan criterium ’S Barátom Uram óhajtása a’  menyecske 

után, elszéllyesztették minden kétkedésemet: mert a többi kettő  leány.  – Ha’ nem fogja is 

imádni, de becsülje meg; Lampi’ müve nem sok lesz azon a’ vidéken. Én csak egyet tudok, és 

pedig Barátom Uram’  szomszédjában:  Mihalyiban  Battha  Pál  Úrnál;  a’  festés  bizonyosan 

azonegy müvészre fog mutatni; csak hogy a’ Barátom Uramé élőarcz’ portrait-je, ama’ pedig 

ideál.”3

A napló szűkszavúsága ellenére a képzőművészet területén is fontos dolgokról ad hírt. 

A klasszikus szépirodalmi műfajokban, a visszaemlékezésekben ritkán felbukkanó, minden 

bizonnyal  érdektelenek,  feljegyzésre  méltatlannak  tartott  adatok  sokaságát  rögzítik  a 

bejegyzések.  Megtudhatjuk,  hogyan  rendelték  meg  a  portrékat  a  festőktől,  milyen 

1 Tollhiba:  Kazinczynak;  Bártfayné  nem  Ferenczynek,  hanem  Kazinczynak  vitte  el  a  Teleki  Blanka  által 
készített  rajzot.  1827 júniusának első napjaiban  találkozott  vele  Sátoraljaújhelyen,  megmutatta  a  rajzot  és  a 
gipszszobrot. Oltványi Ambrus (s. a. r.):  Bajza József – Toldy Ferenc levelezése. A magyar irodalomtörténet  
forrásai. Akadémiai, Bp., 1969. 634.
2 Toldy Ferenc levele Bajza Józsefnek, 1827. máj. 2., Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza… i. m. 410.
3 Bártfay László levele Szemere Miklósnak, 1831. okt.  22.,  Kubinyi  Ágoston gyűjteményében.  Emléklapok 
hazai  s  külföldi  irók  s  jeles  férjfiaktól,  a  magyar  nemzeti  Muzeum részére.  1854-55.  Országos  Széchényi 
Könyvtár kézirattára, Quart. Hung. 956. 
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instrukciókat kaptak a művészek, mennyiben vált „alkotótárssá” a megrendelő? Mit jelentett a 

kényelem, a komfort fogalma? A korabeli lakáskultúra, a technikai felszereltség, a használat 

és karbantartás számos lényeges, de apró momentumát írja le Bártfay. Hogyan kerestek helyet 

egy-egy  műalkotásnak  a  polgári  otthonok  falain,  milyen  szempontok  alapján  kerültek  a 

különböző  témájú  művek  az  egyes  eltérő  funkciójú  szobákba?  Milyen  célokat  szolgál  a 

reprezentáció – ebben az időben készül el a Károlyi-palota, költöznek új lakásba Bártfayék –, 

hogyan  viszonyulnak  a  lakberendezés,  a  képzőművészet  „luxusához”  a  gróf  és  titkár? 

Mennyire  érzékelhető a szöveg reakcióiban,  az  a forradalmi,  a modern művészet  kezdetét 

jelző változás,  ahogy a  képzőművészet  addigi  nyilvános  terei  – templom,  kastély,  polgári 

lakás – mellett megjelenik a szervezett, tematikus kiállítás, mint jelenség?

 Fontos  utalások hangzanak el  a  naplóban a hazai  művészek ebben az időszakban 

megerősödő  társadalmi  megbecsültségéről,  fokozódó  művészi  öntudatáról,  az  iparosok, 

mesteremberek és a tanult, elismert alkotók státuszának éppen csak kezdődő különválásáról. 

Az ízléses,  vonzó építészeti  környezet  kialakítása  a  beszélgetések  gyakori  témája:  fontos, 

hogy mivel, hogyan rendezik be Károlyiék a palotát, milyen házakkal gyarapszik a város, s 

talán  elsősorban:  milyenek  lesznek  a  korszakban  létrejövő  nyilvános  épületek,  közösségi 

terek,  a Nemzeti  Múzeum, a Lánchíd.  A vizuális  élmények,  a látvány iránti  igény megnő 

ebben az időszakban. A műveltség részévé válik a képi ítélőképesség, ezt jelzi a műegylet 

tárlatainak megindulásán kívül a szépen illusztrált könyvek, metszetek gyűjtése. A litográfiák 

bemutatása,  lapozgatásuk igazi társasági eseménnyé válik, s megrendelésük,  beszerzésük – 

csakúgy mint a festményeké vagy az egyedi bútoroké –  nem kis anyagi erőfeszítést követel. 

Ezek a kérdések joggal igényt tarthatnak a társadalomtörténeti szempontú művészettörténet 

érdeklődésére,4 a  műalkotások  mikrokörnyezetének,  létrejöttük  feltételrendszerének,  a 

megrendelő és a művész közötti kapcsolat leírása a korszakot kutató szakemberek számára 

fontos tanulságokkal szolgálhat. 

A  napló  helyszíne,  a  megörökített  események  körüli  díszlet:  Bártfayék  lakása  a 

Károlyi-palotában.  A  berendezés,  az  életforma  több  pontján  bukkannak  fel  művészeti 

alkotások:  a  hivatalnokértelmiségi,  a  városi  polgár  Bártfay  számára  rendkívül  fontos  az 

igényes környezet kialakítása.5 Feltűnő, hogy míg az öltözködés, étkezés szférájában egyfajta 
4 ld. ehhez Burke, Peter: A művészet társadalomtörténete vagy a képek története. BUKSZ, 1991/4. 461-464.
5 Bácskai Vera tanulmányában hagyatéki listák alapján kísrli meg elkülöníteni a különböző státuszú polgárok 
lakberendezési  szokásait.  B.  V.:  Társadalmi  változások  Pesten  az  1830-1840-es  években.  In  Faragó  Tamás 
(szerk.): Pest-budai árvíz 1838. FSZEK – Budapest Főváros Levéltára – BTM – Magyar Vízügyi Múzeum, Bp., 
1988. 225-226.
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vállalt  puritanizmus,  egyszerűség  hangsúlyozódik,  addig  a  bútorok,  képek  kiválasztása, 

beszerzése,  megfizetése  komoly fejtörést,  nem kis  áldozatot  jelent  Bártfayéknak.  A neves 

bútorműves, Steindl Ferenc árait már nem tudják megfizetni.

 Nőm  Steindl  asztaloshoz  ment  Ferdinandynéval  kocsin,  számomra  6  széket  

megrendelni: de nem bodogulhatott vele a' drága ár miatt, az 6 pengő f[orin]tot  

kérvén egynek-egynek fájáért, holott Bécsben 4 f[orin]t 30 k[rajcá]ron készítik.6 

― Reggeli után elengedém nőmnek azon közel száz f[orin]t adósságot, mellyel  

nekem a' régi megázott bútorok' helyrehozására általam fizetett költség fejében 

tartozott,  's  mellyet  ő  akkor  igért  visszatéríteni,  midőn  majd  azon  bútorokat  

eladandja. Eladta már nagyobb részint, Bajzának, Karácsonnak, Vörösmartynak,  

Jósának,  azon  Schusternek  ki  neki  szokott  dolgozni,  's  a'  kőmíves  pallérnak; 

három vagy négy darabot magának tartott meg: legyen tehát annak ára egészen 

az  övé.  Én  csak  az  előbbi  Sécrétairemet  [írószekrényemet] és  a'  kis  kanapét  

tartám meg magamnak.7

Fábri Anna könyve is ezt a helyszínt választja a korabeli értelmiség lakáskultúrájának 

bemutatására: „Bártfayék lakása kényelmes polgári otthon volt. Igaz, a kedves régi darabok, 

Josephine hazulról hozott tárgyai, bútorai mind megsemmisültek az árvízben, de az új lakás, 

az Egyetem utcai Károlyi-palotában, még szebb és tágasabb volt. Az új berendezés Bécsben 

készült, a biedermeier bútoripar fellegvárában (talán éppen a híres Daffinger műhelyében), 

elképzelhetjük tehát, hogy minden „ízletes” volt és korszerű.

Írószekrények,  kerek és ovális  asztalok,  kanapék,  karszékek adták meg a  keretet  a 

baráti összejövetelek számára. A falakat tapéták díszítették, az ablakokat könnyű függönyök, 

s a padlót – a kor szokásának megfelelően – kézzel kivarrt, virágcsokor mintájú szőnyegek.”8 

A  lakás  kialakításában  minden  bizonnyal  a  legfontosabb  szempont  a  kényelem, 

korszerűség, a célszerűség. A megfelelő hőmérséklet elérése, a fűtés megfelelő minősége a 

lakás  használhatóságának  záloga.  Télen  a  dolgozószoba  padlójára  posztóbevonat  kerül, 

vastagabbra cserélik az ajtókat, ablaktáblákat szerelnek fel. Kiegészítő, hordozható fűtőeszköz 

a  „franklin”,  „kályha-kandalló”,  „kandalló  kemence”  melegít,  amelynek  közelébe  ül 

beszélgetni, dolgozni Bártfay.

Stemmer volt nálam jelenteni, hogy szobám' padolatát csak holnap vonhatja be  

posztóval,  melly  e'  végre  már  tegnap  óta  kiporozva  készen  áll.  Délután  a'  

6 1838. okt. 18.
7 1839. jan. 14.
8 Fábri Anna:  Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten. 1779-1848. Magvető,  Bp., 
1987. 515-516.
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kárpitossal  kimenék,  vásároltam Jozefina  ágya  mellé  szőnyeget.  Néztem az  új  

piaczon úgynevezett tótposztót, dolgozó szobám padolatának bevonására, de nem 

találtam.9 ― Mielőtt reggeliztünk Kren fazekas volt nálam. Elhozám a' belűlfülő  

kályhát; mondá,  hogy  7-8  nap  mulva  próbafűtést  teendünk.  Tüzet  raktam  a'  

belülfülő kályhába 's örömmel tapasztalám hogy nem füstöl. A' mesterség abban  

áll,  hogy nagyon száraz, könnyen lángoló fa égjen benne.10 ― Délben újságot 

olvastam és délután is a' franklin mellett. Nálunk ebédeltek: Báró W[esselényi],  

Szemere és nője  meg'  Vörösmarty.  Egész estig  franklin-tűznél  dohányoztunk 's 

beszélgettünk leginkább dramaturgiáról.11

A másik újszerű berendezési tárgy a takaréktűzhely, amit Károlyi ajándékoz nekik.

Délután  kimenék  Kochchal,  ki  itt  ebédelt,  a'  magyar  utczába,  megtekinteni  a'  

takarék-konyhát, melly 120 p[engő] f[orin]tba kerűl; talán rendelek ollyat saját  

szükségemre.12 ― Betért  hozzám  Ö  N[agysá]ga,  megnézvén  szállásomat,  a'  

szobák'  kifestését  helyben  hagyá  's  azt  igéré,  hogy  jövő  tavasszal,  ha  majd  

Pozsonyból hazajön, konyhámba azon sparherdet fogja alkalmaztatni, melly most  

oda fenn az ö konyhájában áll.13 ― Ma hozták ‘s állitották föl konyhámban a’  

takarék-konyhát.14 ― [A gróf] a’ takarék-konyhát pénztárából engedé kifizettetni; 

igy 200 pengö f[orin]t tehertől megmentett.15

Szakiparosok  sokasága  tevékenykedik  Bártfayék  környezetében,  Asztalosok, 

kárpitosok, bádogosok, hajfonók, képkeretezők, aranyozók, szobafestők, könyvkötők, szabók, 

csizmadiák, suszterek.  Feltűnő a gondosság, ahogy Bártfayék meglévő tárgyaikkal bánnak, a 

megrendelt munkák többsége javíttatás, alakítás, ritka, hogy új bútort, ruhát, köpenyt, cipőt 

csináltatnak. 

    A lakás fontos díszítőeleme lehetett a meglehetősen nagyszámú kép: számos bejegyzés szól 

az árvízben eliszapolódott festmények tisztíttatásáról, kereteztetésről, aranyoztatásról, a képek 

zsinórjairól.  Magát  Bártfayt  természetesen  leginkább  az  általa  megrendelt  festmények 

jellemzik:  Anton  Einsle  klasszikusan  kiegyensúlyozott,  harmonikus  Kölcsey  mellképe, 

Barabás  Miklós  közvetlen,  lírai  hangulatú  Vörösmartyja,  Wesselényi  Miklós  romantikus, 

erőteljes, a nagyformátumú egyéniséget jelző, és Deák Ferenc higgadt, sztoikus nyugalmat 

9 1838. nov. 15.
10 1838. okt. 15.
11 1838. dec. 2.
12 1840. dec. 16.
13 1839. nov. 12.
14 1841. febr. 3.
15 1841. okt. 30.
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sugárzó portréja. Bizonyára féltve őrzött emléke volt korán elhunyt barátja, Kisfaludy Károly 

kevés számú műveinek egyike is: a  Tengeri vész.  A hozzá legközelebb állókból alakítja ki 

„személyes panteonját” mintegy körülvéve magát élő és elhunyt, közel és távollevő szellemi 

példaképeivel, ezzel biztosítva állandó, érzelmileg támogató jelenlétüket.

Saját portréját is Barabás Miklóssal festeti meg 1837-ben. A választott méret és műfaj: egy 

kicsiny,  ovális  kivágatú  bőrtokba vágott  akvarell  –  talán  baráti  ajándéknak szánta  –  talán 

tükrözni  hivatott  a  megrendelő  közismerten  szerény és  háttérbe  húzódó személyiségét.  A 

fentieken kívül tudjuk még, hogy a Bártfay-házaspár hálószobáját három szentkép díszítette: 

Krisztus,  Mária  és  a  Bécsben  készült  Szent  Cecília.  Ilyen  témájú  művet  adnak  a  náluk 

nevelkedő Klobusiczky Matildnak is férjhez menetele alkalmából  – Jézus mint fiú –, Bártfay 

ezen  kívül  egy  Egmontot  és  Klärchent  ábrázoló  festményt  ajándékoz  feleségének  egy 

jótékony  nőegyleti  sorshúzásra.  Ahhoz,  hogy  milyen  témájú  festmények  fordultak  meg 

Bártfayiék lakásában – s talán falain – érdekes kiegészítő támpontokat ad egy, az Akadémia 

kézirattárában őrzött  elismervény:  „Alább írttak bizonyítjuk,  ’s ha kivántaték,  hitünkkel  is 

erősítni  készek vagyunk, hogy a’ Bártfay Lászlóhoz mult  eszt[en]dei  Augusztus hónapban 

Bécsből leküldetett,  ’s   több hetekig író szobájában letéve volt  (tőlűnk sok izben látott  ’s 

nagyon jól ismert) 6 darab aranyos rámájú olajban festett asszonykép közűl hármat, melynek 

egyike félig öltözött szőke leányt, – másika veres ruhás és főkötős fiatal leánykát – harmadika 

pedig egy koszorús, fedetlen mellyű, ’s kévére dőlt mezei leányt ábrázol, boldogult Kisfaludy 

Károly  ki  ’a  most  mondott  képeket  rámástól  együtt  120  pengő  fton  megvásárlani 

szándékozott,  akkor  vitette  el  Jancsi  nevezetű  inasa  által  a  Vaczi  útzában  felfogadott  új 

szállására,  midőn  Bártfay  László  egész  September  hónap  alatt  Pozsonyban  távol  vala. 

Mellyről  is  adjuk  ezen  saját  kezünk  irásával  ’s  pecsétjeinkkel  erősített  Bizonyság 

levelünket.”16

Az 1838-as árvíz nem kíméli Bártfay öt kötetbe gyűjtött,  könyvbe kötött metszeteit 

sem,  tisztíttatásuk  sok  gondot  okoz,  rendbehozataluk  nagy  örömére  szolgál.  A  könyvek, 

bútorok  mellett  Bártfay  legnagyobb  személyes  kiadása  metszetek,  képes  kiadványok 

előfizetése, vásárlása. A napló egy nagy müncheni és egy angol metszetgyűjteményről beszél, 

gyakori  társas  elfoglaltság,  a  vendégek  szórakoztatásának  egyik  eszköze  e  tematikus 

képegyüttesek lapozgatása.17 Nemcsak a sajátjait teszi közkinccsé Bártfay, Károlyi Györgytől 

16 Bártfay  fogalmazványa  valószínűleg  a  Kisfaludy  Károly  hagyatéka  körül  felmerült  homályos  részletek 
tisztázására  született.  MTA kézirattára  Ms 938/45. Bártfay egyébként  lefoglalt  a  Kisfaludy-hagyatékból  300 
forintot három, a Károlyi Györgytől megvételre Kisfaludy Károlynál hagyott festmény fejében. Viszota Gyula: 
Kisfaludy Károly hagyatéka. Kisfaludy Társaság Évkönyve 38. 1903-1904. Bp., 81-154. 144-146.
17 A kifejezetten nők számára kiadott albumokról (pl.  The Ages of Female Beauty. 1838.) ld.  Bicskey Éva: 
Székely  Bertalan  felesége  számára  készült  ciklus.  Magánéleti  események  és  reprezentációik.  In  Láczay 
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is kölcsön kéri  újonnan vett  angol  metszeteit.  Témát,  szerzőt  itt  sem említ  a  napló,  ritka 

kivétel a bécsi építész Heinrich Kochtól ajándékba kapott Horace Vernet metszet: Napóleon 

sirjából kikelve, illetve a bécsi műegylet rézmetszete, a  Der Prasser, a Münchenből érkező 

Madonna di Sisto, egy képes világtörténeti munka, és egy észak-amerikai tájakat bemutató 

sorozat  –  ez  utóbbi  beszerzésének  talán  az  esténként,  családi  körben  felolvasott  Cooper 

művek lehetettek az apropói.  Nagy elégedettséggel  számol be egy jól  eltalált  Fáy András 

portré  megszerzéséről  és  –  a  forró hangulatú  koncertjeiről  szóló  elragadtatott  beszámolók 

lapjainak szomszédságában – Liszt litografált portréjának megvásárlásáról.

A napló gyakori, visszatérő témája az építés, építkezés. A kor értelmisége lelkesen és 

szorgalmasan kíséri nyomon az 1838-as árvíz után Pesten kibontakozó építkezési hullámot, 

természetesen  elsősorban  a  nemzet  szükségleteire  készülő  épületeket.  Minden  oda mutat,  

hogy a’ pestiek a’ tavalyi árvizet felejtik, ’s a’ város még szebben gyarapodik mint azelőtt  

vala; sőt mondhatni a’ kiállott veszély sok tekintetben jót tett, mert a’ nép erősebben épit.18 

Sétáik  gyakori  célpontjai  az  építkezések,  elsősorban  a  magyarországi  klasszicizmus 

legfontosabb reprezentatív épülete, a nagy európai múzeumokkal egy időben készülő Nemzeti 

Múzeum, amelynek helyszínén egy ízben maga Polláck Mihály vezeti körbe Bártfayt. Ez az 

épület természetesen jelkép is, ezért kerül a figyelem középpontjába. A Bártfay szűkebb baráti 

köréhez tartozó Kölcsey emel szót érte 1836-ban az országgyűlésen19, a  köz megrendelésére 

készül, csakúgy mint az ekkor még csak tervezett Lánchíd, amelynek Bártfay részvényesévé 

is lesz Tasner Antal – a Lánchíd Társaság titkára, Széchenyi munkatársa – rábeszélésére20. 

Többször, közösen tekintik meg az előkészületek haladását a „hídépítő udvarban”. Bártfay 

bizonyára fontos vállalkozásnak tartotta a híd létrehozását – amely hosszú időre a korszak 

emblémája,  politikai  szimbóluma  lesz21 –,  többször  kiáll  a  megvalósítás  mellett  baráti 

vitákban. Sok bejegyzése bizonyítja – egy ízben a teljes grófi háztartás hazaérkezését kell 

végigizgulnia  a  Duna-parton  ácsorgó  Bártfaynak  –  mennyire  megnehezítette,  időnként 

megkeserítette a fővárosiak életét a szétszedhető hajóhíd azzal, hogy hiánya veszélyessé, sőt 

kockázatossá  tette  a  két  part  közötti  forgalmat  az  elbontás  és  a  jég  beállása  közötti 

időszakban.

Magdolna (szerk.): Nők és férfiak avagy a nemek története. Rendi társadalom – polgári társadalom 16. [A Hajnal 
István kör- Társadalomtörténeti  Egyesület  konferenciakötete.]  Nyíregyházi  Főiskola Gazdaságtudományi  Kar, 
Nyíregyháza, 2003. 95.
18 1839. szept. 20.
19 Zádor Anna: Klasszicista Pest, Városháza, Bp., 1993. 20.
20 Károlyi György 1841 júliusában 20 részvényt jegyez, 10 ezer forinttal.
21 Barabás  Miklós  –  a  tervező  Clark  kérésére  készített  –  akvarelljeinek  népszerűsége  is  jelzi  nemzeti  ügy 
jellegét,  (Barabás Miklós: A Lánchíd építésének első tele, 1841., A Lánchíd alapkőletétele, 1842., A hajóhíd a 
Lánchíd  épülő  pilléreivel,  1843.)  s  majd  e  vázlatok  nyomán  születik  meg nagy,  reprezentatív  a  kor  neves 
szereplőit felvonultató későbbi tablója: A Lánchíd alapkőletétele, 1859.
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Károlyi  György  építkezéseinek  szemmel  tartása,  Bártfaynak,  mint  titkárnak  fontos 

feladata,  ezért  a  belvárosi  palota  felújítását  irányító  Polláck  Mihálynak  és  neves  bécsi 

építésznek,  Heinrich  Kochnak  a  neve  sűrűn  szerepel  a  feljegyzésekben.  Az  árvíz  által 

tönkretett  Üllői  úti  Károlyi  palota,  Bártfayék  hajdani  otthonának  újjáépítése  –  bár  még  a 

belvárosi palota belsőépítészeti munkái sincsenek készen – a napló időszakának legfontosabb 

grófi építkezése. Bártfay készíti elő az ezzel kapcsolatos döntéseket, ő véleményezi először a 

tervet,  ő  intézi  a  készülő  ház  engedélyeztetését  a  Szépészeti  Bizottságnál  és  a  pesti 

magisztrátusnál,  ő  tartja  a  kapcsolatot  a  tervezővel,  Polláck  Mihály  „építőmesterrel”. 

Elsősorban a tervek pontosítása és az építkezéshez szükséges összegek kiadása révén kerülnek 

közelebb egymáshoz, egy ízben városligeti villájában látogatja meg a betegeskedő Polláckot. 

A készülő ház terveit és a kivitelezést a Károlyiaknak már több ízben dolgozó  – a fóti és a 

pesti  kastélyt  tervező  –,  és  Polláckkal  is  jó  viszonyban  lévő Heinrich  Koch véleményezi, 

segíti,  ellenőrzi.  Mint  a  Károlyiak  építészének,  feladata  a  belvárosi  palota  munkálatainak 

felügyelete: a belsőépítészeti részletek, festés, asztalosmunkák irányítása, a Bécsből rendelt 

házibútorok, a francia szőnyegek elhelyezése. A „jó Koch Architectus”  – aki Bécs Prága és 

Pest között ingázik ebben az időszakban – mindennapos vendég Bártfayék asztalánál, állandó 

sétapartnere, s valószínűleg a német anyanyelvű háziasszony miatt is kisebb kirándulásaik, 

színházlátogatásaik részese. Ő intézi Bártfayék és a Károlyiak apróbb folyó ügyeit Bécsben: 

megrendeléseket,  kifizetéseket,  Wesselényi  Miklós  is  kikéri  véleményét  Zsibón  építendő 

családi sírboltja ügyében.

A korabeli  Pest  egyik  nevezetes  épülete  az 1832-től  klasszicista  stílusban felújított 

Károlyi-palota.22 Terveit Anton Pius Riegel bécsi építész készíti, a kivitelezéssel Hofrichter 

Józsefet bízza meg Károlyi23. A tervvel elégedetlen gróf egy év múlva Heinrich Kochra bízza 

a palota átalakítását, az építkezést továbbra is irányító Hofrichter halála után Polláck Mihály 

vezeti a munkálatokat. A napló időszakát megelőzően, 1837-ben költöznek be Károlyiék. 

A napló szűkszavú utalásait szerencsénkre egy egészen egyedi, a korban ritkaság számba 

22 Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája. Bp. 1893. Révhelyi Réh Elemér: Az 
Egyetem-utcai volt Károlyi-palota építésének története. In  Tanulmányok Budapest Múltjából. II. 1933. 87-103. 
Bibó  István:  Az  egykori  Károlyi-palota  (Bp.  V.  Károlyi  M.  16.)  építésének  története. Építés  és 
Építészettudomány,  XV.  1-2.  1984/1-2.  195-248.;  Dávid  Ferenc–T.  Ridovics  Anna:  A  Károlyi-palota 
rekonstrukciója. Tudományos dokumentáció. 197.
23  Károlyi minden bizonnyal nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy pesti palotája ízléses, igényes kivitelű legyen. 
1833-36 között keletkezett útinaplójában feltűnik a kor arisztokrata utazói között ritka építészeti tájékozottsága, 
jó  ítélőképessége,  tudásszomja rendkívüli  kockázatot  és  tűrőképességet  igénylő  útjain,  ahol  a  számára  nagy 
élményt jelentő ókori épületeket egy magával vitt francia festővel örökítteti meg. ld. Fazekas Rózsa (kiad.): Gróf  
Károlyi György naplófeljegyzései. 1833-1836. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Nyíregyháza, 2002.
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menő forrásból  egészíthetjük  ki.  A Honderű  1843-as  báli  tudósításában  részletekbe  menő 

pontossággal  beszámolt  olvasóinak  az  akkor  bizonyára  szenzációnak  számító,  elegáns, 

berendezésről:

„Egy drága persa szőnyeggel bevont nagyszerű márványlépcsőzet (kétfelé elágazó s mindig 

fütött) vezet egy roppant előcsarnokba, mellyből számos ajtók vezetnek a palota különböző 

szárnyaiban. Onnan egy csinos halványsárga terembe lépsz, mellyből két ajtó nyílik. Jobbra 

egy  gazdagon  ellátott  théasztal  tündöklik  egy  ezervirág-függönyökkel  díszített  tágas 

fehérteremben, melyből egy virágcabinet  […] nyilik be. A neveztem sárga szoba balfelőli 

ajtaja pedig vezet a tulajdonképeni appartamentba, melly hét egymásba nyiló roppant terem 

lánczolatából áll, mellyek közől három 2 ablaku, három 3 ablaku, a nagy tánczterem pedig 5 

roppant ablakkal nyilik a kecskeméti utczára. A czukorutczai végső szoba az urné’ boudoirja. 

Ez fehér földön szinesen csikozott drága kelméjü ablak- és ajtófüggönyök-, hasonló bútorok- 

s egy fehér márványkandallóval diszlik.  A legszebb bibortükrü bool (csont, ércz és fábóli 

összerakás) iróasztal tökéletes renaissance modorban, néhány hasonló drágaságú szekrény, és 

minden neme a tündenői szeszélynek találhatók e kis hölgytanyában.  E sarokszobából  két 

roppant terem nyílik egymás mentében, mindkettő egyforma nehéz fehér virágu vörös selyem 

damaszt falak- és roppant függönyökkel, melyeket a leggazdagabb ablakpárkányok körzenek; 

plafond (padlatfő) [mennyezet], boiserie (faizás) [kazettás famennyezet], bútorok, kandalló, 

szóval  minden  legkisebb  részlet,  valamint  az  egész  XVI.  Lajos  korára  vonatkozik. 

Márványasztalokat nehéz aranyczafrangos franczia bársony takarókkal, mozaik, bool [boule – 

teknőchéj borítás sárgaréz arabeszkekkel], vieuxlac, chinai porcelán, arany és ezüst edények, 

vázák, szekrények és asztalkák minden nemeit talál itt a nézdelő szem, és roppant nagyságú 

tükröket miket eddigelő csak az orosz gyáripar mutathata. E vörös salonok meg a leírt kis 

boudoir padlóját egyetlen óriás szőnyeg födi. A szárnyazat negyedik szobáját a kis tánczterem 

teszi  ez  egy  hófehér  márványzatú  (en  stuque)  arany  rámák-  és  párkányzatokkal  díszített 

egyszerű terem, három ablakkal és két roppant tükörrel. Kékfehér függönyök és a terem körül 

futó  vörös  padok  teszik  minden  ékét.  Innen  lépsz  be  a  nagy  tánczterembe.  Falai  fehér 

márványnyal bélleltek, gyönyörűen faragott corinthi oszlopzattal díszítve. Roppant ablakain 

fehér béllésű vörös selyem damaszt leplek függenek keleties redőzetben, az oszlopokat pedig 

és  a  padlatfőt  –  melly  művészileg  domborodó  czikornyákkal  (císelé),  rózsák-  és 

arabeszkekkel kaczérkodik, a legdúsabb aranyozás tünteti ki. Három roppant csilár függ le a 

padlatfőrül,  s négy húsz-húsz ágú külön girandolok [falikarok] fényvilága – viszsugározva 

amaz óriási nagyságú tükröktül – özönli el e tünde csarnokot. A terem egyik szögletében egy 

tágas  nyílás  (niche)  mögött,  melly  egy fehér  és  rózsaszínnel  díszített  kis  sátort  épez,  (de 
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mellynek csak tornáczzata  (balustrade) [fakorlátos mellvéd]  rúg ki a tánczterembe,  zeng a 

válogatott  hangászkar.”24  A  feljegyzésekből  kitűnik,  a  szépülő-gyarapodó  épület  minden 

bizonnyal pesti „nevezetesség” volt, hiszen sűrűn olvasható, hogy Bártfay a gróf vendégeit 

vagy  saját  ismerőseit  végigkalauzolja  a  palota  termein.  Külön  érdekesség  a  faborítású, 

kétszintes,  erkélyes  könyvtárterem, a díszterem, s talán a  kifüggesztett  festmények is:  bár 

lehet, hogy a legértékesebbek, például Markó Károly Károlyi György megrendelésére készült 

képei,  a Tarantella (Szüret,  1835)  és  az  egy évvel  később festett  Asszonyok  a  kútnál25 a 

nyilvánosság  elől  elzárt  termekben  voltak  elhelyezve.  Erre  utal  a  Honderű  1843-as 

tudósításának elégedetlenkedő hangja:  „Járjátok meg a dúsgazdag Károlyi  György nagyúri 

palotáját és az egész pompás teremszárnyakban, de még csak egyetlen egy olajfestményre 

sem bukkantok”26 Lehet, hogy jelentős, nívós alkotások nem voltak a grófi család birtokában, 

festményvásárlásaikról  mindenesetre  évről-évre  tanuskodnak  a  főkönyvek.27 A  máig 

legnagyobb belvárosi kert – nagy kincs a zöldterületekben szűkölködő Pesten –, az egzotikus 

virágokat  őrző  üvegház,  az  esti  hűsölést  lehetővé  tevő  gázvilágítás  vonzza  a  látogatókat, 

csakúgy  Károlyi  Györgyné  Bártfay  kezeire  bízott  ékszerei,  amelyek  minden  bizonnyal 

nemcsak értékükkel, hanem művészi kivitelükkel is kiérdemelik a figyelmet. A látogatások 

jelenetei  más szempontból is figyelemreméltóak: rámutatnak a mintaadás,  az ízlésformálás 

korabeli  csatornáira.  A  bejegyzésekből  kitűnik,  a  palota  berendezése  példaként  is 

szolgálhatott a polgárság igényes lakberendezéshez, egyfajta élő katalógusként szolgált, erre a 

szerepre  mutat  rá  a  Honderű  cikke,  tény,  hogy  –  úgy  tűnik  –  Bártfayékon  keresztül 

meglehetősen  sokan betekinthettek  az  arisztokrata  palota  reprezentatív  termeibe.  A palota 

különleges,  egyedi  berendezésének  kialakításában  fontos  szerepe  volt  annak  is,  hogy  a 

Károlyi-házaspár Párizst tekinti  második otthonának. 1837-ben a beköltözés előtti  telet  ott 

töltik,  ekkor  választják  ki  a  selyemszöveteket  és  a  bútorokat.  Az  építkezés  240  ezer 

váltóforintos költségéből 14 ezret tesz ki a belsőépítészeti kialakítás.

24 Honderű 1843. I. 210-212. idézi T. Ridovics Anna: Magyar Irodalom Háza, Károlyi-palota. Bp. 1998. 11-13.
25 Az 1820-as években Károlyi  testvérével,  Istvánnal  és Andrássy Györggyel  báró Brudern József kérésére 
támogatják Markó Károly bécsi akadémiai tanulmányait.
26 Idézi Lyka Károly: A táblabíró világ művészete. Magyar művészet, 1800-1850. Corvina, Bp., 1981. 16.
27 1829-ben  Prestel  Gottlieb  Jánostól  lóábrázolásokat,  1831-ben  Licher  Károlytól  festményeket,  1832-ben 
Tomala Ferdinándtól a Zrínyi kirohanását Szigetvárból-t, 1847-ben Goebel festményét a kis Károlyi Gyuláról, 
1846-ban hajdani nevelője, Elenyák György márvány szoborgyűjteményét vásárolja meg Károlyi. Baják László: 
Adatok gróf Károlyi György mecénási tevékenységéhez. Esztergom Évlapjai, 1994. 17-22.
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A napló  képzőművészeti  szempontból  legérdekesebb  részletei  a  főként  József  nádor  és 

családja folyamatos megbízásai miatt huzamosan Pesten tartózkodó Anton Einsle osztrák 

festő  két  képének  születését  és  a  róluk  szóló  korabeli  reflexiókat  rögzítő  bejegyzések 

sorozata. Einsle Károlyi György portréjával kapcsolatban a napló egyetlen ülést rögzít,28 a 

továbbiakban már csak Bártfay jár a budai műterembe, s augusztus 25-én viszik át a kész, 25 

aranyat  érő  portrét  Pestre,  amelyet  szinte  minden  ismerőse,  többek  között  Károlyiné  is 

nagyon  „jónak”  –  valójában  élethűnek  –  tart.  Sched[el]  nagyon  jónak  találá  a'  Gróf  

Gy[örgy]  képét:  de  úgymond  a'  W[esselényi]  képe  nagyobb  müvészre  mutat  �  Én  e'  

véleményben nem vagyok.29

Érdekesebb  a  másik  keletkezéstörténet,  amely  Bártfay  jó  barátjának,  a  családdal  szoros 

kapcsolatban  álló  Kölcseynek  Einsle  által  megfestett  egészalakos  portréjáról  szól.  A  már 

kortársak  által  is  kiemelkedő  személyiségnek,  jelentős  költőnek  és  politikusnak  tartott 

Kölcsey hirtelen halála – akit Károlyi Györgyhöz is szoros baráti kapcsolat, együttműködés 

kötött – megrázza az ország közvéleményét, lesújtja a pesti barátokat, pályatársakat. A gyász 

múltával  szinte azonnal,  alig pár hónap alatt  több kezdeményezés  is elindul emléke méltó 

megörökítésére. Ezek egyike Szatmár megyéé, a rokon és barát Kende Zsigmond alispán ír 

felkérő levelet Bártfaynak, hogy közvetítő segítségét kérje Einsléhez – Széchenyi, Döbrentei 

megfestőjéhez –, egy nagyszabású, a megyegyűlés termét díszítő portré készítése iránt.30 A 

festő kiválasztásában – hiszen Barabás Miklós megkeresése talán logikusabb döntés lett volna 

– bizonyára szerepe volt Einsle 1835-ben Bártfay számára festett – máig legnépszerűbb, az 

elhúnyt  vonásait  hűen  őrző  –  Kölcsey  portréjának,  valamint  annak,  hogy  Einsle  mint  az 

újbarokk akadémizmus,  megállapodott  konzervativizmus  képviselője  talán  alkalmasabbnak 

látszott egy nagyszabású, színpadiasabb, reprezentatív festmény elkészítésére.31

Bártfay lelkesen veszi kezébe az ügyet.

 Átmentem Szemerével Budára. A' levegő hideg, 's csipősen metszé arczainkat,  

midőn  a'  Dunán  áteveztünk.  Einslét  a'  nádori  lakban  nem  találók,  hanem 

szállásán a' Gróf Sándor házban. Előadám neki megbizatásomat Kölcsey Ferencz'  

képe  iránt,  Kende  Zsigmond  első  Alispán'  leveléhez  képest.  Megmondám 

egyszersmind  saját  eszmémet  a'  kép'  szerkezete  felől.  T.i.  mivel  az  a'  Megye'  

(Szatmár  V[árme]gye)  nagy  teremében  függesztetik  föl,  és  pedig  kitünő  

28 1838. febr. 10.
29 1838. okt. 31.
30 ld. még Kerényi Ferenc:  Pest vármegye irodalmi élete.  1790-1867. Pest Megye Monográfia Közalapítvány, 
Vác 2002. 75-76.
31 Barabás Miklós is fest ebben a modorban, jó példa erre 1886-ban festett egészalakos Károlyi György képe. 
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megtiszteltetés végett: ez okon a' képnek illendő nagyságúnak kell lenni; kell azért 

is, mivel azon, Kölcsey ülve legyen ábrázolva: ülve pedig azért, mert más kép nem  

létezvén mint a' melly birtokomban van, 's azon, egy kissé meghajtott nyakkal 's  

fővel ül a' boldogult, mi neki éltében is természetes attitude-je vala; ha a' festőnek  

állva kellene őt most már adni, egészen más arczot csinálna neki, 's igy minden 

mesterkélés mellett a' hasonlóság szenvedne. Hozzájárúl még az is, hogy ha állva 

festetnék, czifrább díszruhában, talán panyókásan prémes mentében 's aranyosan 

kellene őt ábrázolni, � az pedig idegenséget hozna reá, mert ő illyenekben soha  

sem ragyogott, ragyogni nem kivánt. � Álljanak ott mások feszesen és duzzadtan:  

Kölcsey alakja legyen a' megyei teremben otthonos, de nemesen otthonos, úgy,  

mint  éltében  vala  az,  lelki  nyugodalmat  mutatva  testállásában  is,  és  olly  

felsőbbséget,  melly nem sért,  mellyet  kiki  tisztelni  és becsülni kénytelen.  Előtte  

legyen asztal, zölddel boritva � tanácskozás' asztala; ezen zöld takarónak egyik  

szögében Szatmár V[árme]gye'  czimere lássék mintegy beszőve vagy behímezve.  

� Az ülőnek háta megett egy vagy két oszlop 's azon izletes függésben kárpit; nem 

hogy trón nemű menyezetet képezzen, hanem az országos embert mutassa. A' zöld  

asztalon törvénykönyv 's országgyülési napló; kezében (-talán félignyilt) tekercs,  

a' szónoklat'  jele. Egy-két tekercs szinte vagy az asztalon vagy másutt körűle mint  

iró 's költő symbolumai.  �  A'  terem' padlata márvány-kövezet.  � Egyébiránt  

előtte nyilt legyen a' terem; 's a' nyiláson szabad ég legyen látható, és szabad táj:  

nevezetesen  a'  pozsonyi  Aunak  [ligetnek] néhány  fája,  a'  Duna,  távolabb  a'  

pozsonyi hegy, várfalaival. � Miért ezek? jobb eltalálni, mint magyarázni akarni.  

� Öltözete: egyszerű fekete köntös � ünnepély 's gyász' jeléül. � A' festő, Einsle,  

midőn ezeket elmondám neki, nem csak teljesen megnyugvék rajta, 's megköszöné 

a' közlést, hanem igéré, hogy e' gondolat szerint vázlatot készit előbb. Gondom 

lesz rá, hogy a' kivitel a' lehetségig jól sikerüljön. Szemere is egészen javallá a'  

közlötteket, 's midőn estve Báró Wess[elényi]nek, ki szinte Budára jönni akart de 

dolgai miatt nem jöhetett, ugyan ezeket elmondám, ő is helyeslé a' gondolatot.32

 Majd Bártfay még többízben kiegészíti a fentieket pl. Szatmár címerének rajzával, a képre 

festendő tekercsek latin  felirataival,  átküldeti  Einsléhez 1835-ös, birtokában lévő Kölcsey-

portréját.

Az elkészült kép meglepően hasonlít a Bártfay által vázoltakhoz, az életutat jelezni hivatott 

kellékek – az oszlopcsarnok,  a  márványpadló,  tájra nyíló  háttér,  a  zöld posztós  politikusi 

32 1838. dec. 14.
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asztal,  a  könyvek,  –  sok  hasonlóságot  mutatnak  Friedrich  von  Amerling  eszközeiben 

egyszerűbb, de jóval elevenebb, elegánsabb Széchenyi-képével (1834) vagy például Barabás 

Miklós  Pyker-portréjával  (1842)  illetve  későbbi  József  nádor festményével  (1846).  E 

reprezentatív,  archaizáló  művek  mindenki  számára  könnyen  felfejthető  szimbolikája  kissé 

merevvé,  személytelenné  tette  az  ábrázolást,  viszont  tökéletesen  megfelelt  a  nagyméretű, 

közösségi  célra  készült,  magatartásmintát  sugallni  akaró,  emelkedett  hangvételű  festmény 

iránti igénynek. A naplórészlet és a festmény apró részletekbe menő egyezései jelzik, milyen 

erőteljesen befolyásolta, csaknem meghatározta e képtípusnál a létrejövő művet a megrendelő 

elvárása: a hagyományos álló, egy lábbal előrelépő pózzal szemben Bártfay ülő figurát kíván, 

ötletesen összekötve a már  kész mellportré  adottságait,  az előhajló, ívelt  nyakat és fejet a 

Kölcsey közvetlenségét ugyanakkor jellemerejét, lelki nagyságát sugalló testtartással. Bártfay 

számára állandó programmá válik a kép készülésének nyomon követése, egyedül és többekkel 

jár át Budára a műterembe.

Reggeli  9kor  Vörösmartyhoz  menék,  onnan Szemeréhez,  's  mi  hárman Budára 

menénk által  Kölcsey'  képét megnézni. Einsle már Bécsbe utazván, ennek nője  

mutatá meg a' képet. Mind Sz[emere] mind V[örösmarty] nagyon megelégszenek 

azzal. De valóban lehet is, mert igen jeles festmény. 33

A festmény kerete Bécsben készül, s a kép még sokáig munkát ad Bártfaynak: nehezen gyűlik 

a  vármegyében  a  kifizetendő  120  forint.  Időközben  a  festő  –  személyes  okok  miatt  – 

visszaköltözik Bécsbe,  folyamatosan sürgeti  Bártfaynál  a pénz kifizetését,  végül Bártfay a 

Károlyi  György  pénztárából  küldi  el  az  összeget.  A festmény népszerűségét,  jelentőségét 

mutatja,  hogy elkészülte  után Toldy hamarosan  le  akarja rajzoltatni  Barabás Miklóssal  az 

Akadémia évkönyvei számára, és kőnyomat készítését is kérvényezik Bártfaynál, majd 1841 

júniusában  a  második  pesti  műkiállításon  találkozhat  vele  nyilvánosan  a  pesti  közönség. 

Szatmár megye végül is nem veszi át az elkészült festményt, s így hosszú évekig nem kerül 

fel  a  vármegye  tanácstermének  falára.  Károlyi  György  nagykárolyi  kastélyának  egyik 

szobájában  őrzik,  itt  nézhetik  meg  az  idelátogató  érdeklődők,  1861-ben  a  gróf  főispáni 

beiktatása után adományozza Szatmárnak, ekkor helyezik el a megyeházán.34

A  másik  művész,  akivel  hivatala  révén  kapcsolatba  kerül  Bártfay  a  Kazinczyt 

megfestő, majd barátja, Kisfaludy Károly halotti maszkját is készítő Pesky József.  Károlyi 

György két  őse,  Károlyi  Ferenc  és  Károlyi  Sándor  18.  századi  portréjának lemásolásával 

bízza meg őt, úgymond „Nagykároly” – valószínűleg a Károlyi-kastély galériás fogadóterme 

33 1839. aug. 31.
34 A festmény kastélybeli  termét ekkor Kölcsey-szobává, emlékhellyé alakítják át. Majd a századfordulón a 
kastély átépítésekor a park előtt a főtéren Kölcsey-szobrot emeltet Károlyi István.
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számára. Bártfay sűrűn eljár a festő műtermébe illetve időről-időre az keresi fel őt. Felkutatja 

és  Pesky  rendelkezésre  bocsátja  az  eredeti  képeket,  tárgyal  a  megfestendő,  kérdéses 

részletekről. 11 felé Peskyhez menék. Észrevevém, hogy a' N[agy]károlyba föstendő két kép a'  

föladás  szerint  rosz  idomzatú  lenne,  azért  más  nagyságban  hagytam  azokat  készittetni.35 

Peskyt bízza meg Bártfay az áradáskor eliszapolódott képei rendbehozásával is, és egy portré 

elkészülését  is  kezében tartja:  valószínűleg  gróf Szirmay Ottília  – Bártfayék nevelt  lánya, 

Klobusicky Matild nővére – arcképének elkészítését, kifizetését intézi.

A hivatalos, megbízásként végzett műterem-látogatásokon kívül Bártfay több művészt, 

műgyűjtőt  is  felkeres  barátaival,  ismerőseivel,  ez  is  a  társasélet  része.  A  műtermek 

nyitottsága, a társalgás az érdeklődőkkel a festők érdekeit is szolgálta: a kifüggesztett, illetve 

éppen  készülő  művek  egyfajta  reklámként  szolgálnak,  megrendeléseket,  megbízásokat 

vonzottak.  A főváros ismert  festői  közül Bártfay személyes  ismerőse Barabás Miklós,  aki 

fiatalon, 1836-ban lett a Magyar Tudós Társaság levelező tagja, majd az Akadémia legtöbbet 

foglalkoztatott portréfestője.36 Barabás több műve is Bártfay birtokában volt, az 1830-as évek 

közepén  számos  megrendeléssel  támogatta  a  Pesten  ekkor  megtelepedő  festőt, 

naplóbejegyzése  azonban  egyedül  a  fogsága  idején  gräffenbergi  gyógykúrán  időző 

Wesselényiről  készült  rajzáról37 van.  Sajátos,  hogy  megrendelései  ellenére  Bártfay  nem 

elsősorban a művész festményeit, inkább akvarelljeit, krétarajzait tartja sokra.

Keveset irogatván, jött hozzám Vörösmarty, és Székely ki a' külföldre szándékozik 

utazni  festészeti  tökéletesbülés  végett; megnézegeté  képeimet:  Barabás'  festései  

jobban tetszenek neki mint Einzle' módja 's kivált szinezése. Én részemről épen az 

ellenkezőt tartom. Hanem Barabás az aquarelle modorban jeles, 's crayonban.38

 Kis Bálint és Rombauer János műtermeit is felkeresi, de említésre méltó képeket nem lát. 

Festményei  nem tetszenek:  azokban semmi kellem,  –  fás  minden39 – írja  Kis  Bálintról.  A 

korabeli pesti műgyűjtők közül báró Gottesmannt, Memlauer György nagykereskedőt, és egy 

Kászonyi nevűt említ a napló, beszámol az amatőrök által űzött képmásolás divatjáról is.

1839-ben  megalakult  a  Pesti  Műegylet,  amelynek  40  tagú  nagyválasztmányába 

35 1838. jan. 11.
36 Szabó Júlia–Majoros Valéria (szerk.):  A Magyar Tudományos Akadémia és a művészetek a 19. században. 
Katalógus.  Magyar  Nemzeti  Galéria,  Bp.,  1992.;  Keserü  Katalin:  Egy  magyar  karrier.  Barabás  Miklós  
nyomában.  Új  művészet,  9.  1998/10.  24-27.;  Szvoboda  D.  Gabriella  (szerk.,  összeáll.): Barabás  Miklós  
akvarelljei. Magyar Nemzeti Galéria, Bp., 1985.
37 Bíró Béla (kiad.):  Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajza. Háromszék, Sepsiszentgyörgy,  1998.; Barabás 
Miklós gräffenbergi rajzairól és Wesselényihez fűződő viszonyáról:  E. Csorba Csilla: Barabás és Priessnitz. In 
Barabás  Miklós.  1810-1898.  Előadások  a  művész  halálnak  100.  évfordulójára  szervezett  konferencián. 
Háromszék,  Sepsiszentgyörgy, 2001. 78.
38 1838. dec. 7.
39 1839. szept. 9.
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Bártfayt is beválasztják, amit képzőművészeti érdeklődése,40 képrendelései, gyűjteménye és 

elsősorban kapcsolatrendszere indokolhatott. (A bécsi egyesületnek is tagja volt41, műlapokat 

postáznak  számára  az  osztrák  fővárosból.)  Bártfay  személye  egyben  jelzi,  hogy  a 

képzőművészeti  nyilvánosság  színterein  hivatalosan  is  megjelentek  a  művelt  laikusok42.  A 

műterem mellett  fontos  új   bemutatkozási  forma  jelenik  meg,  a  társadalmi  támogatottság 

növelését tűzi ki célul az egylet az 1840 júniusában megrendezett első kiállításával, amelyet 

éves tagdíjuk fejében ingyen látogathattak a pártolók.43 Bártfay öt alkalommal keresi fel a 

bemutatót – amelynek sikerdarabjai a Károlyi Györgytől kölcsönzött Markó képek – többször 

visszatér  barátaival,  feleségét,  nevelt  lányát  is  elviszi  a  tárlatra.  A műegyletben  rendkívül 

heves vita folyik a „magyarként” való besorolásról. „A «cosmopolitának» nevezett csoporttal 

szemben  álló  «nemzetiek» azt  is  meghiúsították  volna,  hogy a  külföldről  Magyarországra 

települt  művészeket  a  magyarok  közé  sorolják.”44 Ilyen  volt  Anton  Einsle  is,  akinek 

nagyméretű Kölcsey-portréját Bárfay, mint szervező ajánlja a következő évi kiállításra. 

Bártfay naplójának tanúsága szerint a szobrászok az építészekhez, festőkhöz hasonló 

presztízst  élveztek  a korban – ez talán az 1838-ban állami  ösztöndíjat  is  élvező Ferenczy 

öntudatos  fellépésének  köszönhető  –,  a  megrendelők  nem  csupán  díszítő,  belsőépítészeti 

elemnek tekintik a szobrokat, tiszteletben tartják az önálló megformálást, a kompozíciós erő 

igényét  is.  (Ezzel  szemben a metszőket  mintha inkább másolóknak,  elsősorban a festőnek 

alárendelt iparosoknak tekintenék a nyomdászok, könyvárusok stb. mellett.) Valószínűleg Fáy 

András körén keresztül ismerkedik meg Bártfay Ferenczy Istvánnal, de az is lehet, hogy az 

Akadémia pénztárnokaként már korábban is kapcsolatba került vele.45 Több ízben felkeresi 

műtermét,  s  említést  tesz  a  „fölsegítésére”  alakult  társaságról  is.46 Ez a  terv kapcsolatban 

lehetett  Ferenczy  művészi  programjával:  a  haza  nagy  alakjainak  megörökítését  célzó 

40 Feltehetőleg  Bártfay  is  forgatta  a  Christoph  Rösler,  a  keszthelyi  Georgikon  igazgatója  által  szerkesztett 
Gemeinnützige Blätter-t (1811-1848), a Pester und Ofner Zeitung melléklapját, amely rendszeresen beszámolt az 
itthon  megjelenő  újabb  metszetekről,  viseletképekről,  az  irodalmi  almanachok,  folyóiratok  illusztrációiról  – 
gyakran adott a kompozícióra,  a művészi invencióra,  az ábrázolás valósághűségére,  a színezésre is kiterjedő 
ismertetést, fontos szerepet játszva ezzel a hazai képzőművészeti kritika alapjainak megteremtésében. Külföldi 
művészekről szóló hírek mellett önálló írásokat olvashattak benne a berlini és müncheni művészeti kiállításokról. 
Figyelmet szentelt a lap a bécsi, a müncheni, a velencei akadémiának, a londoni képkereskedőknek és a pesti 
Nemzeti Múzeumnak. Tájékoztatott a folyóirat a híres külföldi régészek – Winckelmann, Belzoni, Champollion 
– tevékenységéről, a pompeji ásatásokról. A képző és iparművészeti technikákról, litográfiáról, a lakkfirniszről, a 
stukkókészítésről, a fajansz és porcelángyártásról, az olajképek tisztításáról, a festett üvegablakok készítéséről 
stb. közölt értő, kimerítő leírásokat.
41 A 66 pesti közül az egyik. Tóth Árpád: Önszervező… i. m. 189.
42 A Pesti Műegyletről ld. Sinkó Katalin: A művészi siker anatómiája 1840-1900. In Takáts József (szerk.): Az 
irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Kijárat, Bp., 2003. kül. 15-23.; Tóth Árpád:  Önszervező polgárok. A pesti  
egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. L'Harmattan, Bp., 2005. 185-191.
43 Szvoboda Dománszky Gabriella: A Pesti Műegylet története. 1839-1865. Budapesti Negyed, 2001. 65-92.
44 Tóth Árpád: Önszervező... i. m. 187.
45 Ferenczy 1832-től az  MTA tagja 
46 Ld. a Szobrászati Egyesületről Tóth Árpád: Önszervező… i. m. 191.
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vállalkozás támogatásáról lehetett szó. Helye is lett volna a készítendő műveknek, az újonnan 

megépült  klasszicista  középületekbe  rendszerint  terveznek  „nemzeti  Pantheont”,  mind  a 

Nemzeti  Múzeum,  mind  a  Ludovíceum  belső  terének  kialakításakor.  A  hazafias 

elkötelezettség nem gátolja Bártfayt, hogy kritikával nézze Ferenczy műveit. Kölcsey készűlő 

emlékszobra ellen van némelly kifogásom: a’ Hunyady Mátyáséra pedig sok az észrevétel.47 A 

megfogalmazás módja talán arra utal, hogy a Kölcsey-ábrázolással szemben személyes, netán 

az elhunyt  barát  alakját  érintő ellenérzései  vannak, a készülő Mátyás-emlékmű esetében a 

közvélemény ítéletéhez csatlakozik Bártfay. A napló futólag két másik szobrászt is említ még: 

a  Ludovika  díszítőszobrászati  munkáit  Ferenczyvel  szemben  elnyerő  Uhrl  Ferencet  és  a 

Selmecről Pestre érkező, „gyámolított naturalistá”-t, a tajtékból portrékat készítő Faragót(?!), 

aki a Bártfay birtokában lévő Einsle-féle Kölcsey-kép alapján készíti el a költő portréját.48

A grófi  háztartásba megrendelt  ezüstnemű,49 asztali  készlet  révén kerül kapcsolatba 

Bártfay Szentpéteri  József ötvösmesterrel,  illetve egyízben ezüst szemüvegkeretét  javíttatja 

vele.  Szentpéteri  főművét,  Nagy Sándor ütközeteinek remek ábrázolatait50 nagy tisztelettel 

említi  egy,  az  énekes  primadonna  Schoedelné  jutalomjátékára  készített  ezüst 

babérkoszorújával kapcsolatban. Szentpéteri nem csak ötvösként, hanem pesti polgárként is 

kapcsolatba kerül Károlyi Györggyel.  Társadalmi súlyának, tekintélyének latba vetését kéri 

tőle egy, a megyegyűlésbe benyújtandó indítványával kapcsolatban, amelyben egy tűzbiztos 

háztetőféleséget ajánl.

 Bártfay  naplójának  a  pesti  művészekre  vonatkozó  bejegyzéseit,  töredékes  ítéleteit 

összegezve szembetűnő, a művészek státusza a grófi titkár szemében alig-alig különbözik a 

mesteremberekétől.  Erőteljesen  függnek  megrendelőiktől,  megbízásaikat  pontosan,  időre, 

előre  kialkudott  összegnek megfelelően kell  teljesíteniük,  olykor  a kompozíciót  illetően  is 

részletekbe  menően  igazodva  az  előzetes  megállapodáshoz.  Különösen  igaz  ez  a 

portrékészítésre.  Barabás  Miklós  önéletleírása51 a  Bártfay-naplóban  leírtakhoz  hasonlóan, 

plasztikusan ábrázolja azt a dagerrotípia, a fénykép tömegesedése előtti állapotot, amikor a 

festő feladatának a közönség a megörökítést – az arc lehető legpontosabb felidézését – tekinti, 

s valószínűleg csak ritkán, keveseknél csatlakozik e „praktikus” elvárás mellé a  jellemzés, 

egyénítés  igénye.  Bártfay  bejegyzései  érzékeltetik  ezt  a  kettősséget:  elsősorban  korrekt 

47 1841. máj. 5.
48 1849-51  között  írott  naplójában  Bártfay  megemlíti,  hogy  Henszelmannal  látta  Alexy  Károly 

szobrásznál annak feltehetőleg Batthyány Lajosról valamint Görgey Artúrról készült kisméretű szobrát.

49 Károlyi György a szénási kastélyba is rendel Szentpéteritől 12 kávéskanalat. Baják László: Adatok… i. m. 21.
50 1838. márc. 13.
51 Bíró Béla (kiad.): Márkosfalvi… i. m.
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felismerhetőséget,  jó  minőséget  vár  a  festőktől,  nem  szokatlan  vagy  újszerű  ábrázolást, 

meglepő invenciót. A kép majdani funkcióját tartja szem előtt: a portré legyen találó, ízléses, 

illeszkedjen abba a környezetbe, ahová szánták. Dokumentálás és gyönyörködtetés – Bártfay 

szemében e kettő egyszerre a képzőművészet célja.
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Női életpályák a naplóban

 A  naplóműfaj  sajátossága  az  aránytalanság:  a  külvilág  háttérben  marad,  mintegy 

díszletet szolgáltat a belső én világának kitárulkozásához. A naponkénti jegyzések készítése 

Bártfay számára érzelmi élete, legközvetlenebb kapcsolatai változásainak, számontartásának 

eszköze.  A  szöveg  külön  érdekessége  ebből  a  szempontból  moralizáló  jellege:  egyszerre 

vannak benne jelen kinyilvánított, saját maga számára megfogalmazott erkölcsi elvek és azok 

napi gyakorlata. Ez a kettősség – például Bártfay környezete előtt titkolt viszonyai esetében – 

megrajzolja  a  nem  nyilvános,  társadalmilag  elítélt  kapcsolatok  korabeli  kereteit.  Bártfay 

naplója  –  férfinapló.1 Ezért  természetesen  döntő  súllyal  Bártfay  munkájáról,  közéleti 

tevékenységéről, barátságairól szól, ugyanakkor számtalan, különböző státuszú nőalak tűnik 

fel a napló lapjain, zavarba ejtő változatosságban, tiszteletre méltó matrónák és gyereklányok, 

cselédek és grófnék, tisztes polgárasszonyok és “gyönyörűszemű” Julie-k, vastag Sophie-k. 

Bárfay szívesen és sokat forog nőtársaságban: Asszonyoktul szüntelen tanúl az ember, vagy is  

tulajdonkép azokat soha sem ismerheti 's tanulhatja ki eléggé.2 A szerelem, mint élmény és 

jelenség  éppen  ebben  az  időszakban  intenzíven  foglalkoztatja,  s  bár  a  nők  világa,  napi 

foglalatosságaik révén, elkülönül a férfiakétól, mégis az a perspektíva, az a férfitekintet, amit 

a napló vet erre a közegre, s segíthet pontosítani azoknak folyamatoknak a jellegét, amelyek 

az eredeti közösségi kötelékek felszámolódása utáni időszakban, a nagyvárossá alakuló Pest 

viszonyai között a női lét lehetőségeit átalakították.3

Völgyesi Orsolya tanulmánya,  a  Fáy András „különös házassága”,4 az alábbiakhoz 

1 Fábri Anna írja a „nőkérdésről” szóló könyve bevezetőjében: „… a nőkkel, a női élettel,  a nőszerepekkel 
kapcsolatos  változatos  hangnemű  kinyilatkoztatások,  elmélkedések,  vallomások,  értekezések,  csevegések 
valójában egyszersmind a férfiakról is szólnak”, vagyis egy korszak nő/férfi és emberképe nehezen elválasztható 
egymástól. F. A. (szerk. és bev.): A nő és hivatása. Szemelvények a Magyarországi nőkérdés történetéből. 1777-
1865.  Kortárs,  1999.  7.  A  Hajnal  István  Kör  tanulmánykötete,  amely  a  női  lét  társadalomtörténeti 
megközelítését  tűzi  célul,  bevezető hasonlóan fogalmaz:  „A nemek történetének  egyébként  ugyanaz  a belső 
dilemmája, mint bármely csoporthistóriának: absztrakcióként csak a másik pólussal szembeállítva létezik (ebben 
az  értelemben  természetesen  konstrukció),  ugyanakkor  állandóan  kérdésessé  tehető,  hogy  a  csoport  belső 
kohéziója makroszinten nem hullik-e eleve darabokra,  azaz csoportként egyáltalán létezik-e.” Kövér György: 
Előszó.  In  Láczay  Magdolna  (szerk.):  Nők és  férfiak  avagy  a nemek  története. Rendi  társadalom – polgári 
társadalom 16. [A Hajnal István kör- Társadalomtörténeti Egyesület konferenciakötete.] Nyíregyházi Főiskola 
Gazdaságtudományi Kar, Nyíregyháza, 2003. 7. A feminista történetírástól a „nők és férfiak” történetéig tartó 
folyamatról. Mátay Mónika: Cinkos Justitia? Nők, férfiak és a jog a 19. századi Debrecenben. Jogantropológia és 
társadalomtörténet. In  uo. 178-179- és bibl. 196-197.
2 1839. okt. 3.
3  Ld. Fábri Anna (szerk. és bev.): A nő… i. m. A válogatás a köz- és magánszféra elkülönülésének, a rendi és 
polgári  mentalitások  küzdelmének  folyamatát  kívánja  bemutatni,  a  nemek  közötti  viselkedési,  érintkezési 
szokásokon keresztül. A nőnevelésről és a házasságról szóló fejezetek kül. 129-173. 
4 Völgyesi  Orsolya:  Fáy  András  „különös  házassága”.  Eszmény  és  valóság:  a  nők  szerepe  Fáy  András 
életművében. In Láczay Magdolna (szerk.): Nők… i. m. 147-156.
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kissé  hasonló  módon,  egy  reformkori  közszereplő  magánéletének  egy  eddig  kevéssé 

közismert,  az életrajzi  lexikonokban nem szereplő mozzanatára hívja fel a figyelmet.  Írása 

azért  fontos  számomra,  mert  célja  semmiképpen  sem  valamiféle  leleplezés  vagy  az 

irodalomtörténeti hagyomány által úgymond „elfedett” adatok napfényre hozatala, hanem a 

Fáy, a szépíró és a közéleti ember nézeteinek kiformálódását magyarázó tényezők feltárása. 

Pontosan követi azt a folyamatot, hogyan vezeti Fáyt szerelmi csalódása, saját  nővérének a 

környezete rosszallását kivívó, szabados életvitele miatti szégyen a „saját nevelésű” feleség 

vagyis egy egyszerű származású kislány örökbe fogadásának ötletéhez. S fontos számára az 

is,  személyes  tapasztalatai  mennyiben  befolyásolták  Fáyt  a  nőnevelés  kérdéseiről  írott 

vitacikkeiben,  a  Bélteky-ház  „igazi  magyar  gazdaasszonyának”  megformálásában.  „Én 

szeretem, ha a’ szép nem könnyedén, ’s verős óldaláról hajlik inkább venni  az életet, mint 

arnyékosságáról; mert az ő hívatásuk az, hogy hozzánk simítsák nyájasítsák az életet, melly 

nem ritkán bő ruhaként áll-el a’ nagyobb gondú férjfiaktól: de a’ szerfeletti könnyű elme, mint 

forradozó és habzó szer felűl fut edényén, úgy nem fér meg a’ házi élet szűk körében, melly 

csak nem egydűl világa a’ jó nőnek.”5 Völgyesi Orsolyát egy különleges forrás, egy olyan 

történész6 hagyatéka  segíti  hozzá  az  életrajzi  háttér  feltárásához,  aki  még  beszélhetett  a 

szemtanúkkal, személyes, célzott kérdéseket tehetett fel.  Fáy nyilvános nézeteinek érdekes 

kontrasztot ad magánélete. A tanulmány ismerteti, hogyan él „vadházasságban” egy magához 

vett fiatal lánnyal, aki tizenévesen két gyermeket is szül neki, majd közülük a kisebbiket anyja 

könyörgése ellenére Fáy dajkaságba adja, ahol a csecsemő hamarosan meghal. Fáy mintegy 

húsz  év  után,  Karacs  Ferenc  rábeszélésére,  1832-ben,  szinte  titokban  törvényesítteti  a 

kapcsolatot.  A  tanulmány  legtanulságosabb  állításai  a  környezet  elfogadó  reakcióira 

vonatkoznak: például a gyermekes anya házikisasszonyként van jelen az 1825-ös András-napi 

ünnepségen.  Kazinczynak  meleg  szavakkal  ecseteli  Fáy  apai  örömeit  törvénytelen 

gyermekével  kapcsolatban:  „…képzelheti  Kedves  Uram  Bátyám  melly  boldog  érzéssel 

esheték tegnap előtti examenbe hallottan a Professzor azon kőzőnségesen tett nyilatkozását 

hogy  Guszti,  a  legjobb  gyermek  oskolájába!  A  szülői  érzelem  bizonyos  a  legtisztább 

legsalaktalanabb érzelmek egyike.”7 A visszaemlékezők egy része szerint a művelt,  vidám, 

jószívű,  és  vonzó  feleséggel  a  nehéztermészetű  Fáy  „alapvetően  harmonikus”,  sőt 

„kiegyensúlyozott, boldog”8 házasságban élt, mások szerint zsarnoki módon, cselédként bánt 

vele. Azért is idéztem ilyen hosszan a Völgyesi Orsolya írását, mert talán segíthet a Bártfay-
5 Fáy András: A Bélteky-ház. Román I. kötet. Pest, 1832. 107-108. idézi Völgyesi Orsolya: Fáy…  i. m. 155.
6 Badics Ferenc Fáy-monográfiájához gyűjtött kéziratos hagyatéka az MTA kézirattárában
7 Fáy András levele Kazinczy Ferencnek dátum nélkül, MTAK M. Irod. Lev. 4r. 38. sz.; idézi Völgyesi Orsolya: 
Fáy… i. m. 152.
8 Völgyesi Orsolya: Fáy… i. m. 153.
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napló magánéleti szálával, nevelt lányával folytatott viszonyával összefüggő, legnehezebben 

megválaszolható  kérdésre:  hogyan  viszonyult  ezekhez  a  „rejtett”  férfi-nő  viszonyokhoz  a 

külvilág.  Az  alábbiakban  többször  utalok  rá,  valószínűleg  gyakoriak  lehettek  a  szűkebb 

környezet  számára  „tudott”,  de  nyilvánosan  nem  vállalt  kapcsolatok.  A  családtagok  sok 

mindennel  tisztában  vannak,  a  barátok,  ismerősök  sok  mindent  sejtenek,  de  kimondottá, 

társadalmilag  is  létezővé  –  a  történész  szempontjából  dokumentálttá  –  soha  nem válik  a 

Bártfay-napló  utalásaiból  kikövetkeztethető  vonzalom.  Ez  a  kettősség,  a  nyilvános  és 

magánéleti szerepek szétválása, a korszakban valószínűleg egyre erősödő tendenciává válik. 

„A személyes érzelmek, akaratok, szándékok kifejezésére (a közösség előtti vállalására) attól 

fogva [a magán- és a közélet 19. századi elkülönülésével – K. Zs.] többnyire csak a magánélet 

keretein belül nyílik lehetőség, de mind kevésbé megengedett szélesebb közönség elé vitelük. 

Ebből  fakad,  hogy mindazt,  ami  a  magánélet  tartalmát  alkotja,  egyúttal  némileg  titkos  és 

misztikus is.”9

A fejezet négy témát jár körül. Ebből három egy-egy konkrét alak, társadalmi szerep 

köré épül: a háziasszony, a reménytelen szerelme miatt a házasságkötésről lemondó fiatal lány 

és a magát anyagi kényszerűségből áruló kitartott,  a szerető figurája után az intimszféra, a 

testi kontaktusok írásbeli megjeleníthetőségét tárgyalja a fejezet, majd bemutatja a korabeli 

prostitúció és Bártfay világának érintkezési pontjait.

A napló  más  forrásokból  is  jól  ismert  nőalakja  a  feleség,  Mauks  Jozefina.  Toldy 

Ferenc és Bártfay barátok visszaemlékezéseikben, leveleikben a róla rajzolták meg a „szelíd 

és példátlan jóságú” biedermeier háziasszony eszményét, ezt a kitüntetett szerepet látszanak 

igazolni emlékkönyvének bejegyzései is.10 Wesselényi gondolatai nem a nőhöz, hanem a vele 

hasonló gondolkozású közeli baráthoz, cselekvő emberhez szólnak: „Az élet tett nélkül csak 

növényi lét. Napjaink minő érzések s indulatok közt telnek, az csak azt határozza el, hogy 

gyom  vagy  gabona,  illatozó  virág  vagy  émelygős  szagú  burjánként  tenyészünk-e?  de  e 

tenyésztést  életté,  csak munkásság s  kötelességszülte  tettek  méltatják.  Ki  oly élettel  szánt 

szándékkal hágy fel, a munkátlanságban tesped, az öngyilkosa erkölcsi létének. Ki munkás 

élettől  el  van  zárva,  azt  erőszak  gyilkolta  meg.  Amaz  halotti  tisztességet  s  emléket  sem 

érdemel,  sem nyer;  ez  önmaga  emléke  egykori  létének,  s  mint  emlék  jelen  s  jövő korra 

hathat.”11 A  vele  évtizedeken  át  szoros  kapcsolatban  lévő  barát,  Vörösmarty  hozzá  írott 

9 Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten 1870-1940. Új mandátum, Bp., 1998. 
24.
10 ld. Kalmár Ödön: Bártfay László, Bp., 1942. 22-25.
11 1837. júl. 9.; Kalmár Ödön: Bártfay… i. m. 23.
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epigrammája  szintén  erős  kötelességérzetét,  szilárd  jellemét  emeli  ki,  ami  őszinte 

áldozatkészséggel párosul:

Ha van erény földön, s van díj számodra, szelídség!

S szívbeli jóságnak van becse ember előtt:

Úgy te, nemes hölgy, boldog vagy: sőt emberi kényen

Túl, boldogságod csak magad által erős.

Isteneid neked áldozatidra önérzetet adtak,

Drágábbat kincsnél, angyali műveidét12.

A napló természetesen a visszaemlékezéseknél jóval árnyaltabb képet rajzol Bártfay 

feleségének  személyiségéről,  házasságuk  hétköznapjairól.  Bártfayné  szuverén,  önálló 

életvitelű,  saját  hatáskörrel  rendelkező,  ugyanakkor  a  családi  élet  melegségének 

megteremtését  elsődleges  feladatának  tartó,  férje  hivatását  gyakorlatban  is  segítő  feleség. 

Művelt és műveltségre törekvő, kiváló társalgó, gondos háziasszony.

  Mindkettőjük  tevékeny  élete  szükségessé  teszi  a  családban  a  rendszeres,  közös 

együttlét  megteremtését: ilyen a szűk körben elköltött  közös reggeli,  majd az ebéd, ahol a 

családtagok  mindenképpen  jelen  vannak,  s  a  délutáni,  esti,  hajnali  beszélgetések  a 

hálószobában,  ahol  megosztják  egymással  a  nap  eseményeit,  megvitatják  a  teendőket. 

Gyakran  járnak színházba  és  sétálni,  kirándulni,  napozni,  felkeresik  a  régi  kertet,  Bártfay 

felolvas feleségének. A naplóból egyértelmű, az otthonosság, a lazítás, a kellemes együttlét 

órái ezek, Bártfay lelkesen ír a felesége gondozta epresről és a dinnyeágyásokról, a reggeliző 

asztalra hozott rózsákról.

Ugyanakkor számos „női program”-ot is feljegyez Bártfay.  Jozefina nevelt lányával 

fürdőbe  jár,  barátnőket  látogat,  bálozni  megy,  hajnalonta  gyónni,  misére.  Mivel  saját 

gyermekük nem született, szegényebb sorsú rokonlányokat nevel fel a házaspár sajátjaként: 

Klobusicky Matildot13, Barthos Paulinát, Gosztonyi Magdalénát14. Ezen kívül a Tänzer-, és a 

Verle-nevelőintézetből  az  ismerős  vidéki  családok  lányai  közül  is  rendszeresen  elhívnak 

ebédre  egyet-egyet,  bevezetik  őket  a  társaságba15.  Nálunk  ebédelt  Koch  és  Gr[óf]  Hadik  

12 B-né emlékkönyvébe. 1836. okt. 10. VMÖM Horváth Károly – Tóth Dezső (s. a. r.): Kisebb költemények. II. 
köt. Akadémiai, 1960. 209.
13 Klobusiczky Matild később gr. Sztáray Ferdinándné, Bártfayék nevelt leánya, gr. Szirmay Ottilia unokahúga. 
Az árva kislányt  Bártfayékék nevelték fel  férjhezmeneteléig,  Olaszországban jár nagynénjével,  aztán férjhez 
megy a  napló  korszakában.  Matild  1845-ben,  két  éves  kislányát  hátrahagyva  hal  meg A ház  barátai  közül 
Vörösmarty kedvelte, s verset is írt számára, hogy Bártfayt nevenapján köszöntse. (K. Matild dala. 1828 VMÖM 
Horváth Károly – Tóth Dezső (s. a. r.): Kisebb … i. m. 24. és jegyzetel 309-310.) 
14 Gosztonyi Magdaléna (Léni) Gosztonyi Józsefnek, Bártfayné szegény rokonának gyermeke, Bártfayék nevelt 
leánya. Radnics Ferenc, a Károlyi-palota gondnoka kéri meg a kezét. 
15 Klobusiczky Ida, Pesten él Verle-asszony nevelőintézetében, Bártfayné hozza ki vendégségbe.

184



Női életpályák a naplóban
—————————————————————————————————————

Gizela, ki itt van nevelésben Grimméknél: szép, kellemetes leányka és eszesnek látszik, mint  

egy 15 éves.16 Bártfayné  próbálja  elsimítani,  mint  Tänzer  Lilla  és Wesselényi  jóbarátja,  a 

Wesselényi-lányok – Versényi  Róza és Katica – sorsát.  Jókor reggel B[áró] W[esselényi]  

jött, 's hosszan beszélgetett nőmmel a' kertben, a' Täntzerékkel tegnap történt kellemetlenség  

's a' gyermekek' jővendőbeli elhelyezése felől.17 Bártfayné a háztartás, a családi és társasélet 

irányításán kívül személyes  hivatásának tartja a jótékonykodást:  Károlyi  Györgyék e célra 

elkülönített  pénztárát  gondozza  és  a  Pesti  Jótékony  Nőegylet  (korábban  Pesti  Jóltevő 

Asszonyi Egyesület – a naplóban asszonyegyesület) választmányának tagja. A napló tanúsága 

szerint  is  melegszívű,  jólelkű  teremtés,  de  nem  ez  elsősorban,  ami  miatt  a  tisztségére 

kiválasztják.  Inkább  a  lelkiereje,  gyakorlati  érzéke  lehetett  fontosabb,  nőegyleti 

tisztségviselőként feladata a városi polgárság váratlanul válsághelyzetbe került családjainak 

felkutatása, és javaslattétel a segélyezés legeredményesebb módjára: el kell tudnia viselni a 

szenvedés látványát, összevert nők, éhező gyerekek panaszait.18 Nem elsősorban vigaszra, de 

a  gyors,  eredményes  cselekvésre  kell  összpontosítania.19 A  naplónak  a  nagyvárosban 

mindennapos, orvosok, ismerősök által közvetített krízistörténetei közül számos elborzasztja 

Bártfayt: az éhhalál, betegség, nyomor, szerencsétlenségek. 

Délután elpanaszlá nőm szegény Steinwegné 's leánya' szenvedését 's gonosz férje  

általi  nyomorgatását:  adtam  kezébe  némi  fölsegéllésül  10  pengő  f[orin]tot; 

egyébiránt én őket személyesen nem ismerem, csak hallásból tudom, hogy minden  

ember  jót  's  dicséretest  mond  rólok,  férjéről  pedig,  ki  több  évig  a'  pesti  

evangelicusok' leányiskolájánál tanító vala, elég botránkoztatót.20

Jozefina éltének jelentős részét foglalhatta le a nőegyletben végzett tevékenysége: már 

1826-tól „helytartó” vagyis a kerületvezető helyettese, 1833-1843 között a 14. kerület, 1843-

16 1838. jún. 29.
17 1840. szept. 11.
18 Splényi  Béla  emlékirata  jegyez  fel  értékes  adatokat  édesanyja  munkájáról,  aki  szintén  a  nőegylet 
választmányi  tagja  volt.  Idézi  Tóth Árpád:  Önszervező polgárok.  A pesti  egyesületek  társadalomtörténete  a  
reformkorban. 
L 'Harmattan, Bp., 2005.  70.
19 Pik Katalin:  A szociális  munka története Magyarországon. A pesti  és budai Jóltevő Asszonyi  Egyesület. 
Esély, [19]98. 2. 80-90.; Tóth Árpád: Asszonyok a városi szegénység ellen. A Pesti Jótékony Nőegylet korai 
története,  1817-1833. In  Gyáni  Gábor – Séllei  Nóra (szerk.):  Nők a modernizálódó magyar társadalomban.  
Csokonai,  Debrecen, [2006.]; Pik Katalin:  A szociális munka története Magyarországon (1817-1990). Hilscher 
Szociálpolitikai  Egyesület,  Bp.,  2001.;  Tóth  Árpád:  Önszervező  polgárok.  A  pesti  egyesületek  
társadalomtörténete a reformkorban. L 'Harmattan, Bp., 2005.  59-94. Eredeti dokumentumokat közöl Léderer 
Pál  –  Tenczer  Tamás  –  Ulicska  László  (szerk.):  „A tettetésnek  minden  formájában jártasok…”. Koldusok,  
csavargók, veszélyeztetett  gyerekek a modernkori Magyarországon. Új Mandátum, 1998. (A jóltevő asszonyi  
egyesűlet által felállított kereset-intézetről vagy a dolgozó szegények állapotjáról (1817) 80-87.; A Pesti Jóltevő  
Asszonyi Egyesűletnek előadása (1830-1831) a koldulás megszüntetésére hozott intézkedésekről (részlet). 88-
91.)
20 1839. aug. 1.
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tól 1847 utánig a  17.  kerület  vezető tisztségviselője.21 Ez az egyesület  olyan  szerveződés, 

amely, mint Tóth Árpád kutatásai nyomán ismeretes, példás módon próbálkozott felvenni a 

küzdelmet a városi szegénységgel, a megkísérelte megtalálni a legcélszerűbb eszközök, nagy 

gondot  fordítva  a  hasznosság  és  a  gyakorlati  működőképesség  elvére:  „elődeiknél 

következetesebben  gondolták  végig  a  városi  szegényprobléma  természetét,  a  megoldás 

érdekében a korabeli mércéhez képest kifinomult intézményrendszert hoztak létre, és céljaik 

elérésére viszonylag eredményesen mozgósítottak társadalmi erőforrásokat.”22 Valószínűleg 

európai  mintákat  követve  építik  ki  intézményhálózatukat:  a  tagság  által  felajánlott  női 

kézimunkákat  árusító  boltjukat,  az  önkéntes  dologházat,  a  szegényeket  ajánlásukra  ingyen 

fogadó kórházak,  iskolák  rendszerét.  Igazi  sikertörténet  a  koldulás  felszámolására  indított 

akciójuk, aminek minden bizonnyal Bártfayné is aktív résztvevője. Bár eredménye nem marad 

tartós,  mégis  példa  a  polgári  önszerveződés,  az  életvezetési  normák  érvényesítésének 

gyakorlati hatékonyságára. „1830. augusztus 18-án – nyolcnapos folyamatos hirdetés után – a 

városi  vezetés  képviselői  lakásukon  felkeresték   az  »idevaló«  koldusokat,  a  nőegyleti 

választmányi tagok egyenként »szorosan megvizsgálták«, majd összegyűjtötték, osztályozták 

őket, mindenkiről »gondoskodva«. Ez azt jelentette, hogy előbb szelektálták azokat, akik csak 

nemrég érkeztek Pestre  – ezeket »idegennek« minősítették, majd kiutasították a városból –, 

továbbá azokat, akiket szimulánsnak vagy segítségre nem szorulónak ítéltek – az ő számukra 

egyszerűen  megtiltották  a  koldulást.  Ezután  kihirdették  a  koldulás  »eltörlését«,  majd  az 

egyesület létrehozott egy kimondottan a koldulás megszüntetését célul kitűző alapot, aminek 

javára  felajánlandó  adományokért  a  következő  év  során  az  egész  várost  végigjárták.  A 

rászorulókat  beosztották  részint  a  régi  intézményekbe,  részint  azokba,  amiket  újonnan 

szerveztek.  Ezek:  egy-egy,  a  kényszerítő  dologház  elődjének  tekinthető  »kényszerítő 

gyámintézet«  a  munkakerülőnek  és  megbízhatatlannak  minősített  egykori  koldus  férfiak, 

illetve  nők  elhelyezésére,  ahol  a  felügyelet  alatt  tartották  és  dolgoztatták  őket;  egy 

ápolóintézet  a magatehetetlen agg és nyomorék,  de munkaszerető személyek részére,  ahol 

csekély bérért dolgozhattak, amíg tudtak; a »lábadozók« (reconvalescensek) háza a kórházi 

kezelésre  már  nem,  »szociális«  támogatásra  viszont  még  szorulók  számára;  végül 

megszervezték az előbb említett gyűjtésből befolyt összeg kiosztását a koldulásba visszaesni 

21 Károlyi  Györgyné  Zichy Karolina 1845-től  az  egyesület  elnöke,  ez is  növelhette  Bártfayné  feladatait  és 
tekintélyét a nőegyletben. Tóth Árpád elemzése kimutatta, hogy igen kevesen voltak Bártfaynéhoz hasonlóan 
tartósan, évtizedeken keresztül „munkálkodó tagok”, a vizsgált 131 személy közül, mindössze tizenketten. (Tóth 
Árpád: Önszervező… i. m.  76.) Jozefina végrendeletében jelentős összeget, 12 ezüstvillájának értékét hagyja a 
nőegyletre. (Tóth Árpád: Önszervező… i. m.  94.)
22 Tóth Árpád: Önszervező… i. m.  59.
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hajlamos személyek számára.”23

Mindebből a sokrétű tevékenységből igen kevés szűrődik be Bártfay naplójába, igaz, az 

egylet  igazi  fénykora  a  szöveg keletkezését  megelőző  évekre  esett.  Intézményeik  jórészét 

eddigre már átveszik a városigazgazgatás, feladatuk a „házi szegények” felkutatása és pénz és 

természetbeli  segélyezése  marad  illetve  karitatív  célú  bálok,  koncertek  rendezése. 

Jos[ephina] az asszonyegyesület báljába ment.24 ― Nőm az asszonyegyesület' ülésébe mene.25 

―  Nőm Budára ment, hol a' Főherczegné elnöksége alatt asszonyegyesület ülése tartatott.  

T[änzer] Lila k[is]a[sszony] jött segiteni neki az öltözésben.26 ― Oda ajándékozám nőmnek 

Egmont  és  Klärchent  ábrázoló  képemet  aranyzott  rámástól,  hogy  legyen  mit  adnia  az  

asszonyegyesület'  sorshúzására.27 Felesége,  úgy tűnik,  megedződött  az  egyleti  munkában, 

nem riad vissza a nehéz feladatoktól: tanácsot adni, vigaszt nyújtani betegségekben, vagy egy 

gyermek  halálakor,  a  siralomházba  menni,  kegyelmet  kérve  az  újszülött  Károlyi  gróf  és 

édesanyja nevében.  Ma reggeli  4 órakor a’ Grófné szerencsésen  fiat szült.  A’ Gróf jókor 

magához hivatván kéreté  általam nőmet,  menne a’  Grófné nevében kegyelmet  kérni  azon  

katonának,  ki  háromszori  szökés  miatt  halálra  itéltetvén  tegnap  óta  siralomházban van.28 

Megrója  az  árvíz  betörésén  aggodalmaskodó  cselédeket:  Feleségemet,  ki  még  délelött  

asszonyegyesület ülésébe ment 's Gr[óf] Csákynénál ebédelvén onnan az újhelyiek számára 

vásárlásokat kivánt tenni a' Váczi utczában, már akkor otthon találám, a' háziakat feddőleg,  

mit  félnek,  mit  fecsegnek  a'  világba:  hiszen  ő  végig  ment  Gróf  Csákynéval  kocsiban  a'  

Dunaparton,  és  semmi  veszedelmet  nem  látott.29 Bártfay  egyik  1844-es  levelének  alábbi 

részlete feleségéről Wesselényi Miklóshoz egyrészt írója tapintatát dicséri, a címzett szenvedő 

állapotához illeszkedő tartalma miatt, másrészt közvetlen tudósítás Jozefina hétköznapjairól. 

„Nőm igen szivesen köszöni, a’ régi barátság’ szavait ’s megemlékezésedet névnapjára. Légy 

meggyőződve kedves Barátom, hogy ő nála is amaz egykori jobb idők’ emléke nagy becsben 

áll. Ha itthon volna, megkérdeném, mit izen neked; de midőn e’ sorokat írom, ájtatoskodik, 

mert  ma  nagy-Péntek  van,  ’s  neki  úgymond,  megnyugtatás  sőt  szükség  hite’  istenéhez 

ragaszkodnia; és ez mindinkább most, midőn jóakarói közűl rövid időn annyit veszte: Febr.-

ban Ráday grófné, egyik legrégibb ismerőse ’s ki iránta mindenkor nagyon kegyes vala; nem 

sokára gr. Károlyi  Istvánné; nem sokára gr. Teleki Lászlóné, és Szerdahelyiné ’s ki tudná 

23 Tóth Árpád: Önszervező… i. m.  60-61.
24 1838. jan. 7.
25 1839. márc. 17.
26 1839. nov. 16.
27 1839. dec. 12.
28 1841. nov. 19.
29 1838. márc. 13.
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mind elszámlálni veszteségeit? – ’S hogy a’ halálozás’ esetei  meg ne szakadjanak, tegnap 

délután 4-5 óra közt egy igen tisztes nő (a’ gr. Beleznay által agyonlőtt Kónya nevű megyei 

Esküdt özvegye), látogatóba jött ide a’ házhoz Radnics Ágneshez, ki mint talán tudni fogod, 

a’  grófné  megbízásából  házifelügyelést  folytat  a’  nőiekben,  –  Orvos,  seborbos,  ér  vágás, 

ámbár legkisebb elhalasztás nem jött közben, semmit sem tudtak segiteni: mondják valamelly 

életedény szakadt meg a’ szegény asszonyban. Estve aztán a’ holt test elvitetett a’ háztól: de 

szegény Ágnes és nőm még ma sem tudnak jönni magokhoz. – Csak úgy vagyunk bizony mi 

halandók;  egyikőnk sem tudja mikor  fog ütni  órája.”30 Bártfayné  szervezi  meg és hajtatja 

végre 1849-ben, hogy Károlyi  György sógorának, Batthyány Lajosnak holttestét  kivégzése 

után titokban a ferencesek templomába szállítsák és eltemethessék.

Bár a napló kettőjük közös életének válságos időszakáról szól, Bártfay bejegyzéseiből 

egyértelmű,  a  házasságot  életük  megkérdőjelezhetetlen,  változtathatatlan  keretének,  sorsuk 

egybefonódását  véglegesnek tekintik.  Bártfay Toldynak  írott,  a  szélesebb nyilvánosságnak 

szánt levelében maga tárja fel szerelmük romantikus kezdetét életrajzában. Ez a visszatekintés 

szinte  az  egyetlen  érzelmes  megnyilatkozása  feleségéről,  mintha  szenvedély  csak  akkor 

fűtötte  volna  e  viszonyt,  amikor  még  „tilos”  volt,  amikor  tényleges  kapcsolat  nem 

bontakozhatott  ki  kettőjük  között.  A napló  időszaka  már  Jozefina  féltékenységi  jeleneteit 

rögzíti,  intenzív  háttértevékenységét,  amivel  megakadályozni  próbálja  fiatalabb  vetélytársa 

kapcsolatát férjével. Felesége reakciói Bártfayban a tisztelet, a szánalom, a bűntudat, a düh, az 

elismerés egymással váltakozó, bonyolult indulatait gerjesztik. 

Az utban mindenütt,  gyakran és sokat  beszélgeténk  Jozefinával  bizonyos  tárgy 

felől,  melly  felett  ő olly  nagyon nyugtalan.31 ― Reggel  még az ágyban keserű 

beszéd volt köztem és J[ozefina] között olly tárgyról, melly már többször hozatott  

szóba, de a' mellyről jobb lett volna mindenkor hallgatni, mert csak maga magát  

keseríti  vele.32 ― Ebéd  után  J[ozefina]val  beszélgeték  viszonyainkról  egész  6 

óráig. � Úgy látszik sajnálni kezdi, hogy annyira hozá a' dolgot; több ízben sírt 's  

kért maradjak hozzá szíves: ő semmi rosszat nem gondol, csak úgy látszott neki,  

hogy megváltoztam iránta. Mondtam megnyugtatására, mit tudtam; a' többit idő 

� 's körülmények fogják meghatározni.33 

 Összetett társasjáték ez a helyzet, ahol Jozefinának nevelt lánya ellenében kell szövetkeznie 

30 Bártfay László levele Wesselényi  Miklóshoz, 1844. ápr.  5., Pap Károly (s.  a. r.):  Br. Wesselényi  Miklós  
levelezése íróbarátaival. Itk, 1906. 248.
31 1838. máj. 30.
32 
33 1838. júl. 14.
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annak  anyjával,  s  egyszersmind  Bártfayné  legjobb  barátnőjével,34 miközben  érzi,  minél 

sikeresebbek manőverei,  férjével annál távolabb kerülnek egymástól.  Tegnap estve,  midőn 

színházból  hazajövén  magam  vacsorálnék,  sokáig  beszélgettem  [az]  A[sszony]  és  Bányi,  

jelenlétében az újhelyiekről; 's a' mint mondám többi közt, mennyire becsülöm P[auliná]t,  

észrevevém [az] A[sszony] arczán a'  rejteni  igyekezett  változás'  jeleit.  Tehát egészen még  

sincs vége?35

A másik iránti részvét és elszántság felváltva követik egymást mindkettőjükben. Több nap óta 

le valék verve, 's azt hivém, hogy kedvemet minden egyéb iránt elvesztém. Nőm igen szíves  

megelőzéssel  bánik  velem.36 ―  Keserű  szókat  mondék  J[ozefinána]k,  hogy  leveleimet  

Mátyástól  már több ízben átvevé 's  nekem később adja kezemhez.  Mentegeté  magát hogy 

kimélésből tette. Én azt hiszem, de nem szeretem. Igéré, hogy többé nem teendi. Ohajtom is,  

ne tapasztaljam többé.37 A házassági válság kritikus pillanata,  amikor  Bártfay elhatározza, 

egyedül utazik el két hétre Paulinához, Barthosékhoz Sátoraljaújhelyre, hogy a családfő halála 

miatti  teendőket  elintézze.  Öltözéskor  mondám  [az]  A[sszony]nak,  hogy  talán  Engel  

leányával megyek. Megütközni látszott rajta, 's azon is, midőn mondám hogy legalább 2 hétig  

künmaradok.38 Jozefina – úgy tűnik – mindent megtesz, hogy előmozdítsa Paulina esküvőjét, 

csöndes,  a  külvilág  előtt  minden  bizonnyal  rejtve  maradó  állóháború  bontakozik  ki  a 

házasfelek között.

 [Nőm] a' többi közt ismét fölhozá, hogy Dókus Ít[élő] M[ester] (ki őt e' napokban  

meglátogatá, de kit én nem láttam) újolag szólot Kar[lovszky] szándékáról. � Ez 

mind szép 's jó, mondám; de minek akarják a' dolgot erőtetni, miután P[aulina]  

kimondá, elhatározottan, több izben, többek előtt,  még bold[ogult] atyjának is,  

hogy nem megyen, nem mehet hozzá.39― Nőm bemutatá nálam bátyja' fiát Mauks 

Ödönt Eperjesről,  ki  ide Juratusnak jött; de még helye nem lévén,  ebéddel mi 

tartjuk, míg a' jövő törvény folyamra  K a r l o v s z k y   ú r  [Paulina kérője] 

veendi magához, mint Nőmnek megigéré.  […] Lefekvés előtt említém, mennyire 

fáj P[aulina] hallgatása: mert ha beteg is, irathatott volna Sz[erafina] által, mire  

az anyját is megkértem.  � Muki is egy értelemben volt velem 's mondá szidjam 

34 Bártfayné  –  valószínűleg  a  neki  adott  nyelvórák  emlékére  francia  nyelvű  –  búcsúbejegyzése  Paulina 
emlékkönyvébe: „Le tem(p)s qui fuit sur nos plaisirs / Semlbe s’arretter sur nos peines/ Josephine Bártfay / Pesth 
ce 6.  Juillet 1837.” [Az idő fut  boldog pillanatainkban,  és állni  látszik, hogyha szenvedünk..]  47.  lap. idézi 
Németh István – Kiss József : Barthos… i. m.
35 1838. nov. 23.
36 1838. jún. 2.
37 1838. aug. 7.
38 1838. aug. 22.
39 1838. nov. 16.
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meg P[auliná]t első levelemben: de [az] A[sszony] mentegeté, ki tudja, úgymond,  

mi  oka.  De  vajjon  ezen  mentegetés  valósággal  szivből  jött  e  's  azt  nem 

kénytelenség hozta e elő? arról csak az itélhet, ki a' szíveket és veséket vizsgálja.40 

―  A reggelinél kedvetlen szókat mondék Nőmnek, hogy Léni 's a' házi cselédek  

nem tartanak rendet.41

A bizalom helyreállását csak a Paulinával való végleges szakítás hozza meg.

Később Nőmmel beszélgettem az ágyban … dolgok felől. Kétséget sem szenved,  

hogy ő is részes.42― Nöm olvasni adá az Újhelyből neki is jött levelet, én viszont  

neki  a'  nekem  szólót.43―  Véletlenül  nőm'  levelét  találtam  iróasztalomon.  

Elolvasám, mert nekem szólott. A' jó lélek mindég azon töprenkedik, a' mit már  

jobb  volna  felejteni.44― Reggel  nőm azon  levelet  adá  olvasnom,  mellyet  még 

Februar elején irt Újhelybe S[usanná]nak. Ez ismét alkalmat nyujtott az ottani  

viszonyok 's körülmények felől szólani, de semmi éles vagy keserű nyilatkozások  

nem történtek.45 

Bártfayné  kímélettel  bánik  a  szerelmi  csalódásból  lábadozó  férjével.  Az  egymás  iránti 

tapintat,  gyöngédség,  testi  gondoskodás  kölcsönös,  Bártfay  nemcsak  saját,  felesége 

betegségeit  is  feljegyzi,  lelkiismeretesen  követi,  éjjel  is  felkel,  hogy  orvosságon 

gondolkozzék, enyhítse szenvedéseit, a lázas Jozefina betegágyánál olvas fel.

Itthon rendben találtam mindent, csak Jozefina említé, hogy tegnap rosszul érzé  

magát  's  ágyban feküdt.  Nőm úgy  látszik  jobban van.  Az  éjjel  huzamosabban  

aludt. – Éjfél után 2kor orvosságot adtam be neki; reggelre úgy találtam hogy a'  

láz enyhült, a' gyuladás kevesebbedett 's a’ daganat kivált szemeinél lohadt.46― 

Nőm folyvást jobbúl; mind a' daganat mind a' gyuladás oszlik arczárol, de felső  

ajka még tüzes és vastag. Visszajövőben a' Ferencziek előtt mézeskalácsot vettem 

nőmnek  és  viaszgyertya  gomolyt.47―  Reggeli  után  lábvizet  vevék,  hogy  nőm 

levághassa körmeimet, mellyek már annyira megnőttek, hogy miattok lábujjaim  

fájni kezdének.

A  születésnapok,  névnapok  megünneplése,  a  kölcsönös  ajándékok,  figyelmességek  a 

40 1838. nov. 17.
41 1838. nov. 25.
42 1839. ápr. 19.
43 1839. máj. 4.
44 1839. máj. 15.
45 1839. júl. 16.
46 1840. okt. 19.
47 1840. nov. 2.
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feszültebb időszakokban sem maradnak el,  az élet  normális  menete mindvégig fennmarad. 

Ma estve készült el a' pamut-takaró (paplan), mellyet Nőm csinált. Azzal takarództam.48 ― 

Nőm mandola-tejet  készíte,  melly  a'  nagy hőségben jól  esett; 's névnapi ajándékul  Byron'  

Childe  Haroldját  adott  Zedlitz  fordítása  szerint  csínos  ízletes  kötésben.49 ―   Nőm'  

születésnapja  lévén  ma,  szívesen  megköszöntém,  's  egy  szép  selyem  hamuszin  mantillát  

ajándékozék neki, a' mi, ugy látszott, örvendezteti.50 A házassági évfordulóról való bejegyzése, 

Jozefina alázata és Bártfay kissé bűntudatos jókívánsága jól összegzi kapcsolatuknak ezt a 

hullámzó időszakának hangulatát. Nőm reggel a' templomból hazajövén említé, hogy ma van 

házasságunk'  évnapja; 's  érzékenyen  megköszöné  a'  jót  és  szivességet,  mellyet  13  év  óta  

nálam tapasztalt. Tiszta szívű, nagyon jó és erényes asszony; az ég áldja meg 's derítse életét  

szebb örömekkel, mint a' millyeket én nyujthatok neki!51

A naplóbejegyzéseken végighúzódó, majd mindennap felbukkanó fonál: Bártfay napi 

reflexiói nevelt lánya iránt táplált, titkolt vonzalmáról, friss hírek és régi emlékek, az általuk 

kiváltott  benyomások  aprólékos  rögzítése.  Nem  szerelmi  „történet”  ez  a  szó  szoros 

értelmében,  hiszen a külső események alig-alig kerülnek be a szövegbe, ezekre mint saját 

maga által tudottakra, alig utal Bártfay. A napló érzései lenyomata, folyamatos belső beszéd, 

amit kérdések, felkiáltások, sóhajtások tesznek dialógusszerűvé. A beszélgetőpartner hiányára 

utalnak,  nincs  környezetében  olyan  bizalmas  barát,  akivel  megoszthatná  titkát.  Ezt  a 

benyomást erősíti meg annak a kétszer két hétnek a leírása, amit Bártfay vendégként Paulina 

családjánál  tölt.  A  naplónak  ezek  a  szakaszai  rendkívül  szárazak,  csupán  emlékeztető 

funkciójuk van. A napló szerelmi szálára fokozottan igaz a töredékesség, külső információk 

nélkül a szöveg aligha lenne értelmezhető. A családi körülmények, a levelezés, más források 

ismerete  szükséges  ahhoz,  hogy  a  többszereplős,  meglehetősen  bonyolult  személyes 

viszonyok  mozaikszemei  történetté  „épülhessenek”.  Paulina  iránti  érzéseire  maga  Bártfay 

sose használja a „szerelem” szót. A megnevezés tilalma jelzi soha el nem döntött töprengései 

centrumát: milyen minőségben lehet/kell jelen lennie Paulina életében, mit jelent az ő számára 

ez  a  meglehetősen  plátói,  a  reális  életviszonyokhoz  semmilyen  módon  nem  illeszthető 

kapcsolat.

Barthos  Paulina  Sátoraljaújhelyről  érkezik  Pestre,  a  Tänzer-nevelőintézetbe,  hogy 

tanuljon, műveltséget szerezzen. Itt köt barátságot többek között Kölcsey Antóniával is, aki 

48 1838. dec. 15.
49 1839. jún. 26.
50 1839. okt. 31.
51 1839. júl. 5.
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mint  Kölcsey unokahúga szintén  Bártfayék  gondoskodó figyelmét  élvezi,  akinek  későbbi, 

Bártfay  naplójával  egy  időben  született  naplójegyzetei  megőrizték  közös  emlékeiket  az 

intézetben töltött időszak hangulatáról, s barátnőjével folytatott levelezésének néhány fontos 

darabját is. Paulina 17 évesen kerül Bártfayékhoz, egy éven át 1836 júliusától 1837 júliusáig 

lakik  náluk.  Befogadásában  bizonyosan  szerepet  játszott  a  segítség  motívuma,  hogy 

könnyítsenek Paulináék anyagi  helyzetén,  de még inkább a Bártfayékhoz fűződő családias 

kötelék. Az édesanyja Bártfayné fiatalkori, bizalmas barátnéja, akivel a nagy távolság ellenére 

is  szoros,  szinte  napi  kapcsolatban  marad.  Az  édesapa,  Barthos  András,  Bártfay  barátja, 

nyugalmazott  őrnagy,  a  sátoraljaújhelyi  társasélet  köztiszteletben  álló  alakja,  az  1831-es 

koleralázadás  idején  annak  az  önkéntes  rendfenntartó  testületnek  vezetője,  amelynek 

tevékenységében a fiatal Kossuth is feltűnt. A náluk nevelkedő fiatal lányok, fiatalemberek 

megfelelő  színvonalú  neveléséért,  testi-lelki  gyarapodásáért  felelősséget  érez  Bártfay,  a 

kiművelés mint feladat is izgatja. A kor normái szerint a férfias magatartás része az erkölcsi-

szellemi irányítás: közös olvasmányok, színházi látogatások, koncertek, bálok, kirándulások, 

hosszú, bensőséges beszélgetések, a megfelelő társaság biztosítása révén. Ennek a viszonynak 

ideális alanya a még majdnem gyermekkorú, ártatlan, tapasztalatlan lány, akit majd szerelem 

tesz éretté, a férfi gyöngéden óvó keze vezet be a világba. Bártfay naplójának tanúsága szerint 

a nők nemcsak fiatalon, de később is iránymutatásra, segítségre szorulnak: az ő feladata – a 

kapcsolat  jellegétől  függetlenül  –  szellemi-erkölcsi  épülésük,  szórakozásuk  biztosítása. 

Frissen megjelent  német  verseskötet  küld távoli  szerelmének,  és klasszikus drámákat  vesz 

kitartott  kedvese  számára,  színielőadások  megtekintését  írja  elő  nevelt  lányainak.  Délfelé  

voltam  Heckenastnál,  's  ott  vásárlám  Shakespeare  16nyi  kiadását,  mivel  Nina  Othellot  

kivánja  olvasni  's  azt  tőlem kéré.  Ára kötve,  10 pengő f[orin]t.52 A haldokló  apját  ápoló 

Paulinát Kölcseytől kapott leveleivel vigasztalja.  Ebéd után Kölcsey leveleit szedtem rendbe 

valamennyire,  hogy  P[auliná]mnak  küldhessem; ohajtanám  pedig,  ha  névnapjára  

juthatnának kezéhez: úgy sem tudok a' jelen szomorú körülmények közt hamarjában ollyasmit  

kigondolni, a' mi neki örömet hozhatna.53

 A Pesten töltött időszakban születnek a Barthos Paulina emlékkönyvébe írott versek, 

nem kisebb költőktől,  mint Kölcsey és Vörösmarty.  Bártfay sok energiát  áldoz arra, hogy 

rávegye  a  lányt  alig  ismerő,  s  az  alkalmi  költeményektől  egyébként  is  irtózó  Kölcseyt  a 

születésnapi  meglepetésre,  ami  talán – a napló ismeretében mondhatjuk – a személyesség 

nélkül is prófétikusra sikerül:

52 1839. júl. 1.
53 1838. jún. 10.
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Aeoli hárfa gyanánt zeng a költő dala hozzád,

Messzelakásából, vad vizek árja közűl.

Ő maga gyötrődik, mert bal sors átka hazáján

Dúlva csapong, bal sors átka baráti felett.

Lyánka ne értsd e kínt, mely keblemen égve terűl el,

Néked öröm kell még, szép jelen, égi remény.

Majd ha borúl eged is, s epedő búd könnyekre fakasztgat,

Emlékezve reám, veszteni s tűrni tanúlj!54

Kölcsey Antónia jegyzi majd föl naplójába 1841-ben, mennyire megdöbbenti, hogy korábban 

„nemeslelkűnek”, „szives gyengédségűnek”55 jellemzett barátnője milyen szilárd lélekkel tűri 

a változatos sorscsapásokat: „Én nem tudtam eléggé bámulni az ő erős lelkét, melly már olly 

sok bánatot, ’s olly nemesen le tuda győzni, melly minden körülményekben ön magában talál 

vigasztalást.  Valóban ritka lelkü leány Pauline.”56 Vörösmarty azonban jól ismerhette verse 

címzettjét,  talán  a  Bártfayéknál  töltött  idő  élményeiből  származó,  valódi  hazafias 

elkötelezettség gyanítható a szintén az általánosságok szintjén mozgó, honleányi helytállásra 

buzdító sorok mögött.57

Nőtelen országnak méltán mondhatni hazánkat,

Mert szívben, s szóval hölgyei nem magyarok.

Szent legyen és feledetlen a hon s honi szózat előtted

S leghőbb vágyaidat töltse be érte az ég! 58

Barthos  Paulina  naplója  1965-ben,  egy  hagyatékkal  kerül  be  a  bécsi  Nemzeti  Könyvtár 

kézirattárába.59 A  róla  szóló  közlemény  kizárólag  az  irodalomtörténeti  vonatkozású 

bejegyzéseket ismerteti, amelyek inkább csak megerősítik, kiegészítik a Paulináról tudottakat. 

Öccse rajzai, a Bártfayék ismeretségi köréhez tartozók többségükben életbölcsességeket írnak 

54 Szózat a’ távolból Paulinához. [Paulina emlékkönyvébe]. Szabó G. Zoltán (s. a. r.): Kölcsey Ferenc Minden 
Munkái. Versek és versfordítások. Universitas, Bp., 2001. 175.
55 Gábor Júlia (kiad.): Kölcsey Antónia naplója, Magyar Hírmondó. Magvető, Bp., 1982., 60.
56 Gábor Júlia (kiad.): Kölcsey… i. m. 93.
57 A „honleányoknak”  szóló  irodalmi  ajánlatokról  ld.  Fábry  Anna:  „Határozz,  és  kimondtad  sorsodat.”  A 
nőkérdés megjelenítése a reformkori magyar irodalomban. In Láczay Magdolna (szerk.): Nők… i. m.  142.
58 A vers megjelent az Atheneaumban. 1843. április 15-én. – VMÖM Tóth Dezső (kiad.): Kisebb költemények, 
III.  kötet,  Akadémiai,  Bp.,  1962.  318.  Bártfay  egyik  levélfogalmazványában  hasonlóan  fogalmaz:  a'  közjó 
előmozdításának nagy munkájába n a' haza' lelkes leányai vesznek részt: ők, kik a' jóság' és kegyesség' hatalmát  
azért bírják, hogy azzal minden jót, szépet és dicsőt terjesszenek, 's embertársaikat boldogítsák. 1839. márc. 9.
59 Jelzete: Cod. Ser. Nova 13.784. Németh István – Kiss József :  Barthos Paulina emlékkönyve (1835-1852). 
Magyar Könyvszemle, 1982. 268-276.
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a búcsúajándéknak szánt  füzetbe.  Wesselényi  szokásosan komor,60 Bajza negédes,61 Toldy 

gáláns.62 Kölcsey Antónia egy virágcsokrot rajzol, Tänzer Lilla, Pigai Antal, Tasner Antal, 

Klauzál Imre neve olvasható az egymást követő lapokon. Bártfay sorai is illeszkednek a fenti 

versfüzérbe s talán finom utalást is rejtenek63. Érdekesebb azonban véleménye, amivel művét 

kommentálja Kölcseynek: „Megnyergeltem én is fűzfaparipámat, ’s a következő sorocskákat 

mázolám le. Olvasd és nevess Édes Ferim. […] Kiki annyit tesz kedves Barátom, mennyit 

tud. Az én perrificalt és numerificalt agyam ’s keblem úgy be van már kérgesedve, hogy azt 

Apollon’  Múzsái  leghőbb melege  sem olvaszthatja  többé  azzá,  mivé  egykor  talán  lehetni 

álmodoztam.”64

Bártfay  naplója  nem  sok  támpontot  ad  Paulina  alakjának  megrajzolásához.65 A 

bejegyzések  nem  utalnak  se  fizikai  valójára,  se  tulajdonságaira,  kedvteléseire,  irodalmi 

ízlésére.  A  neki  küldött  olvasmányok  közül  talán  a  Bártfayéknál  megismert  „neves 

hazafiakhoz”  kötődők  alkotnak  egy  kifejezetten  számára  válogatott  csoportot:  Kölcsey 

levelein kívül természetesen megkapja Eötvös József róla szóló emlékbeszédét, szinte azonnal 

60 „Jónak lenni de nem látszani, oly tőke, melyet akármikor felmondhatunk, ’s mely gazdagon kamatol. Jónak 
látszani, nagy adósság, melyért nagy kamatokat kell fizetnünk, ’s mi véletlenül mondathatik fel; és jaj ekkor a 
fizetni nem tudónak.” 39. lap. Idézi Németh István – Kiss József : Barthos… i. m.
61 Gyásznak  és örömnek

   Kerte a világ,
Kéjrózsák teremnek
   Benne ’s búvirág.”

17. lap idézi Németh István – Kiss József : Barthos… i. m.
62 Jövél és jöttöd kedves volt nekünk. / Buval rakott sok perczit életünknek /  Ártatlan tréfák röpke kis hadával, / 
Szabad dévajság víg játékival – , /Majd lelkes érzet’, ’s részvét hő szaván / Te is derítéd, enyhítéd Te is, Közös 
barátunk’ nyájas hajlokában.” 47. lap. Idézi Németh István – Kiss József : Barthos… i. m.
63 Mosolyogjon élted minden pillanatja,
         Öröm ’s vidámság lengjenek körűl.
   Öröm szivünknek édes indulatja;
         Boldog ki jót tesz és tisztán örűl.

  Ha még is ifjú álmaid világa
         Oszolna egykor bú s homály között,
  Nézdd: a’ tavasznak illatos virága
         Szépen virított, ’s nem gyümölcsözött.

Ráday Könyvtár kézirattára, Szemere-tár, 15. köt. 75.
64 Bártfay László levele Kölcsey Ferenchez, 1837. jún. 23., Ráday Könyvtár kézirattára, Szemere-tár, 15. köt. 
75. sz.
65 Kölcseyhez írott, emléksorokat kérő levelében így ír Paulináról: „Tavaly junius óta házamnál van Barthos 
Paulina,  egy  17  esztendős,  lelkes,  eszes  lány,  hogy  muzsikában,  rajzolásban,  franczia  nyelvben  nagyobb 
műveltséget nyerhessen, mint hon, Ujhelyt. […] Minthogy Téged, bár csak képen látva, de munkáidat ismerve 
igen nagyon tisztel és szeret, gyakran emlegeté már, hogy Pesten-létének csak egy híja lesz: az, hogy Téged édes 
Ferim, személyesen nem láthatott; jövő juliusban szüléi hazaviszik. Én egy emlékkönyvet ajándékoztam neki, 
mellybe megválasztott becsü irat- ’s rajz emlékeit gyűjtögeti. Ittlévő barátainktól nyerhet illyeket: de Tetőled 
édes Ferim, nem lehet szerencsés egy sorocskát is bírni, hacsak távolodból nem hajolsz e’ jó leányka felé. Junius 
22-kén névnapja leend. Nagyobb örömet nem nyujthatnék neki, hogy számodra van kezeddel írva. – Kérlek, írd 
legalább nevedet emlékül neki; bizonyosan szent ereklye gyanánt fogja tartani tiszteletben. Ha erről nem volnék 
bizonyos nem mernék illy különös kéréssel járulni hozzád édes jó Ferim.” Szabó G. Zoltán (s. a. r.):  Kölcsey  
Ferenc levelezése. Válogatás. Gondolat, Bp., 1990. 254-255. 
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a  Wesselényi  sorsát  eldöntő  periratot.  Ebéd  előtt  írtam  P[aulinána]k  ,  's  küldtem  neki  

W[esselényi] ítéletét.66 Bártfay naplója szerint Paulina helyzetéhez és jelleméhez illő irodalmi 

mű Raupach Királyleány mint koldusnő című színdarabja.

A'  darab nagy hatású,  's  megvallom a'  legjobbak közé számítom azt.  […]  De 

hiányzott  valaki,  a'  kit  oda  ohajtottam.  Sok  éleményt  talált  volna  lelke  's  azt  

hallotta volna a' szinen, a' mit belsejében már gyakran érzett.  […]  Mihelyt lehet  

azon darabot  megszerzem magamnak.67 ― Nekem ez  a'  darab  nagyon  tetszik  

akármit beszéljenek az úgynevezett műbírák. Kellemes hatása van rám, 's mi kell  

több? ez nekem mérték.  Minden mű-élmény ezen alapszik,  ezen fordúl meg.  � 

Szeretném,  nagyon  szeretném  ha  ő  láthatná,  vagy  olvashatná:  küldözgetém  

néhány nap előtt Mukit, de az itteni könyvárusoknál nem kapható.68

A  darab  témája,  a  lemondás,  az  önmegtagadás,  a  szilárd  helytállás  a  méltatlan 

körülmények között Bártfay számára a legfontosabb, legnemesebb emberi gesztus, amely a 

közönséges tömeg fölé emel. Úgy érzi, ez helyzet alkot hidat, ez ad azonos lelki élményeket 

kettőjük számára. Azután olvasám P[aulina] naplóját, míg ebédhez nem szólítottak. […] Sok 

helyütt úgy látszott mintha lelkéből olvastam volna.  � Miért kell neki is az önmegtagadás'  

nyommasztó állapotjában élnie? miért nem olly boldog, mint szép lelke érdemelné69 Kölcsey 

Antónia  naplója  hasonlóan  fogalmaz.  Ebben  a  körülményeket  elfogadó,  a  lemondásra, 

belenyugvásra  építő  ethoszban,  nem csupán a rideg  valóság elviselése az erény,  hanem a 

bánat  nemes  legyőzése,  ha  az  ember önmagában  talál  vigasztalást  vagy  ahogy  Bártfay 

fogalmaz az életörömök  megtalálása,  elfogadása.  A sztoikus erkölcs,  a  belső nyugalom,  a 

nemes méltóság mindenáron, akár szűkös körülmények, reménytelennek látszó helyzetekben 

való megőrzése a napló vissza-visszatérő hangsúlyos gondolata. Állhatatosság, ragaszkodás, 

hűség,  kitartás  és  áldozathozatal  elveink,  érzelmeink  oltárán,  az  önazonosság  szilárd 

megőrzése  –  ezek  azok  az  értékek,  amelyek  Bártfay  számára  magában  és  másokban  a 

legfontosabbak.

Mindjárt akkor szólottam a' kertben Mukival, 's később Paulinával.  � Ennek mindent elébe  

terjeszték, a' mit csak tudtam, de  � hajthatatlan volt.  [ti. nem teljesítette haldokló édesapja 

kérését,  hogy fogadja el  kérője ajánlatát] Mások makacsságnak fognák azt  látni  benne,  's  

bizonyosan annak is nézik: de én tudom nem az 's egészen máskép érzek 's itélek.70 ― Öccse 

levelének végére ír Paulina, úgy hogy ő zárja le a borítékot :[…] Rá ismerek mindenben.  
66 1839. febr. 4.
67 1838. dec. 3.
68 1838. dec. 8.
69 1839. jan. 31.
70 1838. máj. 28.
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Hasonló  és  hű  önmagához  itt  is.  Bízom  benne  teljesen  és  nyugott  vagyok.71 ― Kaptam 

leveleket  postán  Újhelyből  […]   A'  tartalmok  is  megnyugtatott.  � Rá ismerek; ő  engem 

valóban nagyon szeret, becsül 's rendületlenül bizik bennem.72

Nem csupán a  változatlan  érzelmek,  a  stabilitás,  a  bizalom,  ami  értelmessé  teszi  Bártfay 

számára a Paulinával folytatott kapcsolatot.  Ezekben a bejegyzésekben bukkan föl a hit is, 

ami  a  naplóban  nem  kifejezetten  vallási  élményre  utal,  inkább  egyfajta  hétköznapi 

transzcendencia megtapasztalása.  Sokat, sokat kellene összejegyeznem a' mult évről; az rám 

nézve sok tekintetben terhes és fájdalmas volt. Azonban megsegített isten. És részesültem olly  

örömekben is, mellyek éltem' legédesebbjei közé számitandók. Tapasztalám olly bizonyságait  

a'  szeretetnek  's szives  föláldozásnak,  mellyek napjaimat  földeríték  's  az  éltet  kívánatossá  

teszik. Ezek felejthetetlenek maradnak előttem.73 

A naplóírás  megkezdésének eldöntésében,  1838 januárjában szerepe lehetett  annak, 

hogy a  Paulinával  való  személyes  találkozás,  beszélgetés  lehetősége  fél  éve  megszűnt.  A 

kapcsolattartás  egyetlen  lehetősége  a  levelezés.  Hihetetlen  mennyiségű  időt  tölt  Bártfay 

levélírással, folyamatosan, hosszan, munkája és egyéb tevékenységei szüneteiben, rovására. 

Csak félnégykor kezdheték a' levél' folytatásához. Irtam gyertyánál is egész 7 utánig; gyakran 

szakasztatám  félbe.74 A  levelek  tartalmáról  ritkán  esik  szó  a  naplóban.  Lerajzolám 

hamarjában szállásom' fekvését 's  elrendelését P[aulina] számára, ' leirtam egy pár verset  

is.75 ― A' reggeli foglalkodások után írtam hosszú és sürű levelet  P[aulinána]k.76 Minden 

bizonnyal a bizalmasságnak több fokozatát különböztették meg aszerint, hogy postán, vagy 

különböző közvetítőkön  keresztül  érkezett-e  a  levél.  Bártfayéknál  –  bár  minden családtag 

külön-külön levelezik – szokás közösen felolvasni a barátoktól érkező híreket.  Vettem [az]  

A[sszony]  kezéből  Muki  's  P[aulina]  levelét  aug.  3ról.77― Nem sokára  egy  Egri  Jurista 

levelet hozott Mukitól jún. 18-ról minek szinte örültem. De a' levél nem volt jól lepecsételve 's  

akárki  olvashatta.78  ― Ebéd után átadá Nőm az  ujhelyi  pakétát,  mellyet  Tabódy hozott.  

Előtte nyitám fel, de csak azt olvasám, mit az anyja irt. � Sem zavar sem kellemetlenség.79 

Mások  lehettek  az  ún.  boríték  levelek,  ezekben  bontakozhatott  ki  az  a  hév,  az  a 

bensősség,  amire  szakításuk után keserűen emlékszik,  s amelyek arra utalnak,  a kapcsolat 

71 1838. jún. 10.
72 1839. jan. 2.
73 1838. dec. 31.
74 1838. dec. 16.
75 1838. nov. 2.
76 1838. júl. 30.
77 1838. aug. 9.
78 1838. jún. 22.
79 1839. jan. 12.
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elérte az intimitásnak azt a fokát, ahol a másik jelekből „elérti” a távoli üzenetet, közös nyelv, 

közös emlékek, közös titkok, közös utalásrendszer alakult ki. Leirtam a' +  napokat P[aulina]  

számára80. ― Szakítottam a' kertben lévő platánokból egy-egy levelkét P[auliná]m' számára.81 

Még Jozefina jelenlétében, Barthoséktól hazafelé tartva is talál rá módot Bártfay, hogy titkos 

sorokat küldjön. Az itt hiányzó tiszta lapot (t.i. a' legvégsőt) a' liszkai állásban metszettem ki  

tollkésemmel f[olyó] é[v] május 30dikán, 's arra irtam Paulinának levelet ónnal a' kocsiban  

ülve, 's a' kocsis által Újhelybe küldém.82 A levelek rendezése, folyamatos olvasása rítussá 

válik, a múlt felidézésére szolgál, csakúgy mint a napló. Reggel átfutottam a' kisebb (� most  

egy évelőtti) levélkéket.)83 Különös, hogy az elmúlt pillanatok újraéléséhez a szakítás után, 

egy évvel is ragaszkodik, szinte kényszeresen. Kapcsolatuk lezárásának „hivatalos” gesztusa, 

hogy visszakérik egymástól leveleiket. Kérni fogom, adja vissza az eddigi levelezést, mind,  

mind � nehogy lélekismérete minden nyomon vádolja azok' birtokában és látásában. De ne is  

háborítsák jövendőjét, ha könnyelműségből annak jutnának kezeibe, ki élte nyugalmát hozzá  

köti.84 Bártfay  ekkor  ismét,  többször  végigolvassa  Paulina  leveleit,  mintha  nem  akarna 

elszakadni tőlük, csak ezután postázza. Ebéd után rendbe szedegetém P[aulina] leveleit. Muki  

átadá az én leveleimet a' táskával együtt.85  Majd ezután is hosszú időt tölt saját, visszakapott 

levélcsomagjának katalogizálásával, noha ekkor, fél év múltán már egy másik fiatal lány köti 

le  figyelmét,  energiáit.  P[auliná]hoz  írt  leveleimet  szedém  rendbe  's  azok  egy  részét  

elolvasám, előrül kezdve.86

Bártfay  szövegéből  egyértelműen  kiderül,  mindketten  írtak  kizárólag  egymásnak 

szóló,  valószínűleg  bizalmasabb  hangvételű  naplót  is,  amelyet  időről-időre  kicseréltek. 

Sokszor éppen a szerelmi vetélytárs, Karlovszky közvetíti a „pakétát”. Ez műfaj a leveleknél 

is  alkalmasabb  lehetett  egy  közös,  fiktív  világ  megteremtésére,  célja  a  mindennapi 

élethelyzetek,  reflexiók  érzékeny  rögzítése.  Talán  Kölcsey  Antónia,  Paulina  barátnőjének 

naplója  alapján  körvonalazható,  mi  kerülhetett  be  a  fiatal  lány  jegyzőkönyvébe,  Bártfay 

pusztán saját benyomásairól ír.

Még  délig  egyet-mást  végezvén  kezdém  olvasni  P[auliná]m'  naplóját,  másod 

ízben.  Olly  örömest  érzem  's  gondolom  magam  azon  helyzetekbe,  miket  

följegyezget, bár némellyek reá nézve szomorúk 's kedvetlenek is.87 ― Nem igen 

80 1838. jún. 5.
81 1838. jún. 5.
82 1838. jún. 30.
83 1838. jan. 28.
84 1839. ápr. 19.
85 1839. okt. 2.
86 1839. okt. 13.
87 1839. jan. 30.
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jól  érezvén  magamat,  csak  keveset  dolgozhattam  egész  délelőtt.  Olvasgattam 

P[aulina] legutóbbi  levelét  's  naplóját.88―  Haza  jövén  beirogattam  holmit; 

azután  még  egyszer  olvastam  P[aulina] levelét  's  a'  jegyzőkönyvet.  Mind  a'  

kettőben  némellyek  vannak,  miket  nem szerettem  ott  találni.  � Azonban  meg 

tudom  fogni.  Talán  teszek  azokról  észrevételt  vagy  egyszer  de  kimélve.89 ― 

Azután öltöztem. Öltözés alatt elolvasám a' naplót Május 30-tól Junius 24éig.  � 

sok örömet és megnyugovást nyerék.90 

Az intimitásnak láthatólag különböző fokozatai vannak a más-más tekintet elé szánt 

naplókban,  levelekben.  Bártfay  szűkebb  környezete,  felesége  sejti  a  Paulinához  fűződő 

kötelék szorosabb jellegét, ennek ellenére továbbra is fenntartják a családias viszonyt: Bártfay 

Jozefinát  kéri  meg  a  lánynak  küldendő  ajándékok  kiválasztására,  aki  rendszeresen  vált 

leveleket  keresztlányával.  Jozefina  közlé  velem Paulina'  levelét  jun.  1-ről,  mellyben atyja 

egészségéről valamivel megnyugtatóbb hirt ad. Ami meglepőbb, Bártfay Paulina öccsével, az 

őt apaként tisztelő Barthos Jánossal, (Mukival) is megosztja titkát, s ez még szorosabbá teszi a 

két férfi kötelékét.

Sokat,  sokat  beszéltem  neki  azon  bizodalomról  is,  mellyel  P[aulina]  viseltetik  

irántam, 's mikép viszont én is  rendületlenűl  bízom benne,  's mint szeretem őt  

mind azok felett, kiket rokon 's baráti kötelékek csatolnak hozzám. – Elolvasám 

néki P[aulina] utolsó leveléből azt, a' mit közölhetőnek véltem, 's ezt is csak azért,  

mivel  a' levél' szélére van írva, hogy csak M[uki] tudhatja körömben az ez úttali  

tudósítás vételt. � Az olvasott tartalom alkalmat nyujtott hosszas beszédre. Szelíd  

kimélettel érinték ollyas holmit, miről neki némelly sejtése sőt tudománya lehet.91 

―  Ma  reggel  sokat  gondolkodtam  ágyban  róla  's  miért  tagadnám,  fáj  a'  

hallgatás. Lehet, hogy a' levél utban van, 's talán alkalom hozza, melly után Muki  

tegnap elfeledkezett kérdezősködni; jele, miként neki nem fekszik a' dolog annyira 

szivén,  mint nekem: de ezen csudálkozzam e?  � az ő viszonya, az ő állapotja  

egészen más. Neki talán képzete sem lehet arról, a' mi keblemben él és forr. Csak 

egy lélek van, csak ő, ki azt ismeri, legalább gyaníthatja.92

A család valószínűleg tisztában a viszonnyal, ha talán pontos mibenlétével nem is, ezt jelzi, 

hogy Paulina szakítólevele után nem sokkal Mukinak is el kell hagynia Bártfayékat anyjuk 

88 1838. febr. 5.
89 1838. febr. 6.
90 1838. júl. 17.
91 1839. jan. 13.
92 1838. nov. 23.
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kívánságára, s nem lehet véletlen, hogy éppen Karlovszky Lajos, a kérő ajánlja fel segítségét.

Muki ide adá olvasni anyja' levelét, mellyben távolról jelt ad neki, hogy mivel a'  

jelen körülmények miatt terhünkre lehet, igyekezzék máskép segíteni magán, hogy 

a'  végső iskolai  évet  bevégezhesse.93 ― Ebéd után hozzám jöve Karlovszky,  's 

beszéd közben késznek ajánlá magát Mukinak szállást adni.94 ―  Szállás fizetésre  

adtam Mukinak 13 pengő f[orin]tot, 's elolvastatám vele anyja' 's nénje' leveleit.  

Beszélgeténk  az  eloszlott  viszonyokrul; 's  ő  említé,  hogy  P[aulina]  nem  csak 

leveleimet küldé vissza, hanem a' táskát is. Ám legyen.95

A napló első éveinek visszatérő dilemmája: Paulina házasságkötése. Az eladósodott, 

bizonytalan egzisztenciájú család számára megoldást jelentene Karlovszky, a jól szituált, pesti 

ügyvéd. Nemcsak Paulina életének adna keretet, de reményt nyújtana a két fiatalabb fiútestvér 

iskoláztatására, húga kiházasítására. Karlovszky Lajos ideális férjjelölt, Bártfayné jóismerőse, 

a  pesti  társasélet  tagja,  sőt  igazi  hazafi,  ahogy  Kölcsey  Antónia  naplójában  erről 

megemlékezik: „Ő egy igen jó mívelt ember. Mindenben ami jó és szép meleg részt vesz s 

részvétnek szavakat is tud adni. Hazája sorsa méllyen fekszik szívén, s annak kitünőbb férfiait 

tudja méltánylani és tisztelni. Meglátogatá Ferencz bátyám sírhalmát, virágokat szedett róla, 

és igen elfogódva tért meg onnan. «A sír egyszerű» mondám neki, «de mégis szent» viszonzá 

ő.”96 ― Meglátogatott Karlovszky is délután, 's egy mezei virággal ajándékozott meg, mellyet  

e' nyáron Kölcsey Ferencz' sirjáról szakított Csekén létekor.97 Ahogy megszűnik a vetélkedő 

helyzet, Bártfay kifejezetten baráti viszonyba kerül vele, még egy közös külföldi út lehetősége 

is  felmerül,  sőt  a  továbbiakban  ő  tájékoztatja  Karlovszkyt  Paulina  sorsáról,  csődbe  ment 

házassági terveiről.  Schiffer Nina látogatá meg nőmet; engem pedig Karlovszky, közel 8ig 

mulatva  nálam.  Közlém vele  az  újhelyi  tudósitásokat  és  levertséget.  Fölszólított  utaznánk  

együtt Salzburg felé; elejébe adám hogy az alig lehet; minél fogva ő tán Erdélybe menend 

testvérét  meglátogatni:  onnan  pedig  visszajövet  felsőmagyar  országi  ismerőseit  látogatja  

meg.98  A más ügyekben olyan józan Bártfay talán mégsem csupán személyes  érintettsége 

miatt ellenzi a házasságkötést, legalábbis a napló folytonosan érveket sorakoztat fel általában 

a szerelmi házasság mellett.

Szegény  P[aulina],  talán  újra  fogják  ostromolni,  hogy  éltét  hajlandósága'  

ellenére  ollyanhoz  kösse,  ki  őt  eltarthatja.  � Mit  tégyen?  mit  ne  tegyen? 

93 1839. jún. 29.
94 1838. aug. 12.
95 1839. okt. 1.
96 Gábor Júlia (kiad.): Kölcsey… i. m. 62.
97 1839. aug. 25.
98 1840. jún. 16.
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határozza el  azon érzelem, melly őt  eddig vezérlé.  � Annak tudása,  hogy úgy  

szerettetünk,  mint  szivünk  ohajtja,  erősit  az  állhatatosságban,  's  könnyűvé  's  

édessé tesz minden e' miatti áldozatot. De szerelemre nincs kényszerítés: ennek  

virága  csak  sajátnemű  földben,  saját  honában  szokott  tenyészni,  's  a'  viszon  

szerelem'  ápolásai,  örömest  adva,  örömest  fogadva,  's  minden  erőtetés  nélkül  

bírhatják azt hozni áldásos gyümölcsözésre. Híjában gúnyolja a' hideg világ a'  

szerető  leány  önalkotta  föltételeit  ábrándozásnak!  hatalmasabb  az,  ha  valódi  

érzelmek' szüleménye, minden egyébnél. 'S mindenkor szem előtt kellene tartanuk,  

hogy az ember lélekből és testből áll: mi szerint amannak szomja és vágyai épen  

olly mértékben nagyok mint a' testiek; 's a' pénz, vagyon, étel nem mindég 's nem  

minden embernél teszi a' lelki élet 's kivánatok' boldogságát. Valóban szomorú,  

hogy ezt sok ollyan sem hiszi, ki a' maga kárán 's tapasztalatin tanulhatott volna.  

� A' következés mutatja meg, csalatkozom e nézetimben. Én úgy hiszem , a' jelen  

esetben csalatkozni nem fogok, mert a' körülményeket ismerem, � és a' mi ennél  

is több, ismerem őt � 's talán csak én ismerem leginkább és legjobban...99

Bártfay környezete házasságait is ebből a szempontból méregeti.

Nőmmel látogatóba menék Schédelékhez. Az asszonyt még nem láttam ezelőtt. Sok  

jó, dicséretes tulajdonai lehetnek: a' szépség � annak egy vonását sem találtam.  

De ez saját izlés' dolga. Lehet a' nem-szép is derék 's szeretetre méltó; azonban 

nagy ajánlat a' tetszésre 's hóditói elsőséggel bír az arcz' szépsége 's  a' nőalak'  

kellemei.  � Sajnáltam a' kis Izát hogy gyermeki durczáskodásért az atyja pofon  

üté  's  megveré.  Kell  büntetni  a'  makacs  gyermeket  testiképen  is:  csakhogy  a'  

büntetés kegyetlenség szinét ne hordozza. Ennek látása kellemetlenűl hatott rám e'  

látogatásnál. Fölsohajték magamban 's � rá gondoltam, lett volna e boldog illy  

férfival?100

 Bártfay érvelésében a szerelmi házasság nem a szenvedélyek vagy a vágyak beteljesedését, 

hanem a „lelki élet 's kivánatok' boldogságát” jelenti, közös értékrenden nyugvó szövetséget, 

őszinte, kölcsönös megbecsülést.

Út köztt kérdé nőm Ödönt, itthon van e K[arlovszky]? � Nincs, mondák. � Nem 

tudod  hova  ment?  � Azt  mondják  házasodni.  � Hiszen  illyet  már  többször  

mondottak. � De most valóban úgy beszélik hogy a' végből ment. (Ödönnek igaza  

lehet: a' gyász kitelt;  's hihetőn Aprilisben így szólalkozának össze a' felek; innen 

99 1838. okt. 26.
100 1838. okt. 31.
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magyarázható, hogy K[arlovszky] időközben még nőmnek sem szóla semmit.  � 

Megmutatja a' következés. Hiszem hogy megkéri: de azt is hiszem, hogy nem lesz  

jó házasság. Mert ki atyját, anyját, jótevőjét és � meg tudja csalni, meg lesz ott  

csalva a'  férj  is  � 's mennyire lesz megcsalva!101 ― Reggelinél mondá Ödön, 

hogy tegnap K[arlovszky]  keresett  's szólni akar velem: tudtára adám az időt,  

mellyben  itthon  leszek  ma  és  holnap.  Ö  említé  hogy  K[arlovszky]  ismét  

Zemplénybe készül. Ha azon bizonyos dolog felől tesz szót, tartózkodni fogok: de  

ha nem használ, előadom nézetemet, azonban részletek' fejtegetése nélkül. Mert 

meg vagyok győződve olly  szövetség nem lehet  jó,  melly  kölcsönös becsülésen 

nem  alapszik.102―  Waltherr  jövén  hozzám,  baráti  bizodalommal  közlé  velem,  

hogy  Jósa  Lajos  megkéré  leányát,  Gizelát,  's  tanácsomat  kérte.  Sokáig  

beszélgettünk e' tárgyról. Nézetem csak az, hogy ha a' leánykának hajlandósága  

van hozzá, adják oda, de legkisebbé se erőltessék.103

Bártfay számára a folyamatosan újraolvasott, újraélt s minden bizonnyal újrakonstruált 

múlt  fontos  építőkövei  az  emlékek,  amelyeknek  dátumaira  gondosan  ügyel,  aprólékos 

felidézésük  az  érzelmek  magas  hőfokon  tartásának  legfőbb  eszköze.  Egyfajta  heroikus 

küzdelem ez  a  mindent  megfakító,  múló  idővel  szemben,  a  hétköznapok  monotóniájából 

kiszakítani, önmaga számára különlegessé, megszenteltté tenni a pillanatot.

Föltevém magamban hogy ma 3-4 óra közt írok P[auliná]mnak a'  két  év előtt  

történtek' emlékezetére; de alig nyultam tollhoz, jött Kuncwalderék' embere, jött  

a'  kolompáros  fiú,  jött  az  asztalos  a'  recsegő  új  székek'  igazítása  végett  

irószobámban,  jött  maga  Kuncwalder  kivel  a'  jövő  évi  hamuzsir  iránt  alkura  

léptem, 's jött Szemere, ki egész 5 óráig szobámban maradt: mind ezeknél fogva 

bizony nem sokat írhattam, 's a' mit összeirtam is, nem az, mit irni óhajtottam � 's 

bár szóval mondhatám vala személyesen!104

A  múlt  összekapcsolása  a  jelennel  erőtadó  (napjaimat  földeríték  's  az  éltet  kívánatossá  

teszik105),  derűssé,  biztonságossá  és  elképzelhetővé  varázsolja  a  kiszámíthatalan  jövőt 

(érzésem 's gondolkozásom e' részben változatlan maradt, 's hiszem ollyan lesz a' sírig: benne  

csalatkozni  nem  fogok106),  belső  védelmet  nyújt  az  idő  múlásával  elkerülhetetlenül 

101 1839. aug. 3. 
102 1839. aug. 18.
103 1839. dec. 10.
104 1838. dec. 24.
105 1838. dec. 31.
106 1838. dec. 31.
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bekövetkező változások kockázataival szemben. Estve felé kimentem Jozefinával és Lénivel  

az Üllői utczai kertecskébe, hol a' rózsák teljes virágzásban állanak. Tavaly illyenkor egészen  

különböző érzelmekkel jártam ott.  Nap szerint  t.i.  vasárnap (de datum szerint 11kén) már  

itthon valánk Bécsből (szombaton estve érkezvén a' gőzhajón. jún. 10-kén) ; 's épen vasárnap 

reggel szobácskámban (+) úgy estve is szinte azon nap (+)  voltam: most az esti harangozást 

hallám a' kertben.107

A napló legelevenebb bejegyzései akkor születnek, amikor Bártfay hullámzó, zaklatott 

kedélyállapotainak elemzésére jelenetező, színpadias eszközöket választ: magával folytatott 

belső  párbeszéd,  a  felkiáltások,  a  cselekmény  drámai  fordulatai  érzékeltetik  a  belső  élet 

változó hangulatait.

Hittem és vártam, hogy Újhelyből levelem érkezik a' tegnapi postával. Hogy nem 

jött, megvallom nem jól esett. � Talán P[aulina] nem ír többé olly örömest? Ha  

igen, akkor jobb ne írjon. Egy ideig még nem szólok, nem panaszlok: mert ki tudja  

a'  körülményeket? mennyi akadály tartóztathatja?  �  Azonban mindennek van 

határa; én,  ha  kinek  írni  akarok  halálos  ágyamról  is  írok. Délután  a'  vörös  

kanapén  ülve  beszélgettem  J[ozefina].val,  midőn  Farkas  belépett.  Köszöntést  

mondott az újhelyiekről, de levelet nem hozott. Más nap menendő lévén, leültem 's  

irtam P[aulinána]k; készakarva egy kis panasszal, de a' mellyet nem fog roszra 

magyarázni. Hiszen ő engem ért. Fogja most is érteni miért tevém azt. Kimenénk  

az  Üllői  útra:  megnéztük  a'  kertecskét.  Onnan  a'  Nyúl  utczába  Habosékat  

meglátogatni.  Midőn visszajövénk  már sötétes  volt.  Kifordúlék  a'  tornáczra,  's  

akkor jött Farkas a' levelekkel. A' Jo[zefi]náét és Wartensleben Mimiét azonnal  

átadtam. Vacsoráltunk. Megengesztelve valék. Lefekvés előtt azt, a' mi jún. 27d. 's  

júl. 1-én iratott, szobácskámban futva elolvasám.108

A Paulina sorsáról szóló elmélkedéseken végighúzódik egy sajátos bizonytalanság, Bártfay 

nem  törekszik  a  kapcsolat  semmiféle  realizálásra,  megváltoztatására,  mintha  voltaképpen 

elégedett lenne a helyzettel, passzívan várja, mint hoz a sors. Sokat tünődtem az éj csendében 

az ő sorsa felett. Az idő folyton folyik, � 's derültebb kilátás nem mutatkozik. Csak az nyugtat  

meg, hogy többszöri előterjesztés után olly álhatatosan ragaszkodik elhatározott föltételéhez.  

Tulajdonkép nem is  lehetne  már máskép,  's csak a'  halál  tehetne változást.109 A távolság, 

kapcsolatuk kilátástalansága elbizonytalanítják a viszony kereteit.  Ő engem valóban nagyon 

szeret,  becsül  's  rendületlenül  bizik  bennem.  De ne  is  csalatkozzék; én  testvére,  barátja,  

107 1838. jún. 10.
108 1838. júl. 16.
109 1839. febr. 18.
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mindene leszek.110

Ehhez  az  időszakhoz  kötődik  egy  hosszabb,  s  meglehetősen  egyértelmű,  Paulina 

névnapjára eső, közös bécsi útjukra utaló álom. Főhőse a szerelem kertje előtt várakozik, a 

bejáratnál, de habozik belépni, visszafordul és mire ismét visszatér, már nincs ott a kedvese. 

Határozatlansága  és  rosszakarói  miatt  elveszíti.  A  közelben  égő  nagy  épület  furcsamód 

kialszik. S hiába történik vele egy egyébként ritka, ijesztő és veszélyes esemény – villám csap 

a lábába – az ezzel egyébként együttjáró, pusztító következmények, akárcsak a hangeffektus, 

elmaradnak.

Nyugtalanító  vala  éjjem.  Álmodám,  hogy  egy  igen  szép  nagy  kertben  sétálni  

akartam. A' kert mintha Bécs közelében lett volna. Oda indultam vele 's midőn a'  

bejárásnál valánk, míg valamiért visszamenék, addig ő magában ott várakozott  

rám. Nem maradtam el sokáig, de mikorra visszatértem már nem akadhattam rá. 

Kerestem  mindenütt,  de  keresésemben  valami  roszakaróim  újabb  's  újabb 

akadályokat  támasztottak  szándékom  ellen  's  még  bokrok  közt  is  ólálkodtak  

utánam.  Ekkor  nem messze  tőlem  egy  emeletes  épület  meggyúladott  's  annak 

fedele elégett: láttam a' lángokat, de nem sokára eloltatott a' tűz. � Felébredtem; 

az álom nagyon különösnek látszott  's különös érzelmeket  hagyott  hátra maga 

után: feltevém magamban még akkor éjjel (mert sötét volt midőn felébredék) hogy 

legalább nagyjából feljegyzem. Arra elaludtam. 'S másod ízben álmodám, hogy 

Ujhelyben vagyok: Barthosék' házához akartam menni, de egy zsidó minduntalan  

feltartóztatott; végre ettől  szabadulni  kivánván ott  hagytam: 's ekkor  égzengés  

támadott,  's  úgy látszott,  mintha lábaimat  villám ütötte  volna meg, de minden 

dörgés  és  csattanás  nélkül  a'  mi  nagyon  különösnek  látszott.  � Másod  ízben 

ébredtem fel 's többé el sem is aludtam.  � Jozefina félhatkor szinte felébredvén 

azt mondá ágyából: die Pauline soll leben. Én viszonoztam hogy éljen. � Mert ma 

van névnapja; áldja meg és boldogítsa az ég!  � J[ozefina] templomból az Üllő  

utra ment 's onnan a' kertből rózsát és málnát hozott. A' rózsabokréta pohárban  

állott az asztalon míg reggeliztünk.111 

Nyugodtabb időszakokban azt álmodja Bártfay a Paulina emlékét őrző régi kanapéján, mintha 

rég elhúnyt apja irányítaná, küldené őt vágyai, az idilli boldogság földje – Újhely – felé.

Mivel a' súrolt szobákban tegnap estve még nagy gőz érezteté magát, tegnapról  

mára irószobámban háltam, és pedig én a' nekem olly sok emlékezet miatt kedves  

110 1839. jan. 2.
111 1838. jún. 22.
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kanapén (melly az áradás előtt is, a' régi szálláson, szobácskámban állott  �); 's 

nőm, saját kivánsága szerint, földön vagy is padlaton; Léni az ebédlőben. Estve 

lefekvés előtt lábvizet vevék, 's a' kávéházból egy pohár tojásos puncsot hozaték  

magamnak, catharrusom'  [nátha, hurut]  elüzésére. Nem is köhögtem egész éjjel,  

csak  reggel  felé,  's  édesen  aludtam.  Álmomban  gyönyörű  vidékben  utaztam, 

mellyet  a'  legszebb kékes napfényben ragyogó hegycsúcsok vevének körül,  olly  

alakúak,  mint az újhelyi  hegyláncz, 's mintha bold[ogult]  atyám mutatta volna  

azokat nekem távolról 's oda igazitott volna utamban.112

Majd a már érezhető elhidegülés időszakában mintha megsejtené a bekövetkező változást: Azt  

álmodám  a'  mult  éjjel,  mintha  nagyon  betegen,  sápadtan,  beesett  arcczal  láttam  volna  

P[auliná]t; 's ez annyira nyugtalanított, hogy fölébredtem.113 

Bártfay  rendkívül  érzékenyen  figyeli  környezetét,  megpróbál  olvasni  a  jelekből, 

amelyek mások titkolt, talán nem tudatos szándékaira utalnak. Az Újhelyből egyre ritkábban 

érkező levelek miatti gyanakvását megerősíti a Paulina betegségéről szóló hír. Valószínűleg 

nem véletlen, hogy éppen kezét nem használhatja hosszú ideig, azt az eszközt, ami a kettőjük 

közötti  kapcsolat  egyetlen  eszköze.  Figyelemreméltó  az  a  precizitás  és  elszántság,  ahogy 

Bártfay a szakítás nyomán benne végbemenő fizikai változásokról számot ad: A' 2ik felvonás  

alatt olly rosszúl érzém magamat, hogy közel valék az ájuláshoz. Később bádjadság fogott el,  

szemeim lecsukódtak  mintha  szunyadnék,  de  mindent  hallottam.  Szívszorulást  érzettem,  's  

vajjon csudálhatni e? olly állapotjában a' kedélynek?114 Később, amikor teljes nagyságában 

felméri  érzelmi  veszteségét  komoly betegségbe esik.  A fizikai  és lelki  rosszabbodás majd 

felépülés rajzában egyértelmű a párhuzamosság, a bejegyzéseket csak emlékeztetőnek szánja, 

tervezi egy pontosabb, nyugodtabb leírását ezeknek a napoknak.

Néhány nap óta rosszúl érzém magamat, 's ma még inkább. Délután vendégimmel  

beszélgettem egy ideig; azután,  midőn Karácson is jött  látogatóban, szobámba 

vonultam,  's  elvégzém  a'  keserű  levelet,  's  elolvasám  azt  Mukinak.  Színházba 

menék. Onnan hazajövén lefekvém, rosszúlérezve magamat. Nagyon nyugtalanúl  

töltém az éjt; � másnap reggel 22d  ;   hétfőn:   Az orvos beadott.  Ágyban kellett  

maradnom. Minden lobogott bennem; azt hívém agyam meggyúladt, szívem elfojt.  

Az  egész  napról  homályosan tudok  emlékezni.  Izzadtam igen  nagy  mértékben.  

Másnap  23d  ;   kedden:   féltizenegykor  délelőtt  fölvánszorogtam.  � Írtam 

Barthosnénak olly nyugodtan, mint csak lehetett. � Muki czíme alatt jött Pakéta; 

112 1838. dec. 23.
113 1838. okt. 30.
114 1839. ápr. 18.
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abban számomra az  árvízkönyv  és  levél.  � Annyi  keserűt  soha,  de  soha nem 

vártam volna Paulinától. Ő nem hálátlan, nem szívtelen: ő � rosz, és közönséges; 

's ez fáj leginkább.  � Feküdve maradtam  24ken is szerdán, folyton izzadva, de  

könnyebbülve is. � E' szomorú napjaimban sokan látogatának meg: a' többi köztt  

az én jó Waltherrem három ízben is, és Vörösmartym. � � 25d  ;   csütörtökön  : A'  

Gróf két ízben is vala szobámban és sokáig beszélgete velem, bizodalmasan.  � 

Elmenvén tőlem, végeztem Kollerrel,  ki  Gr[óf]  Lajos'  részéről a'  10 ezer tőke 

kölcsönt visszatéríté kamatostúl. Annakutna e' sorokat jegyzém össze úgy a' mint  

ezen lap' elejétől egész  idáig terjed. Hasztalan igyekszeném azon lelki állapotot  

ábrázolni, mellyban e' napok alatt voltam 's még most is vagyok. Jön talán idő  

mellyben azt teendem. 

Bártfay naplójában ez a fordulat, a „csalatkozás” Paulinában több mint egy szerelmi kapcsolat 

felszámolása, a hűtlenséggel a világegyetem rendje borul fel, az emberiségben való bizalom 

rendül meg.

Vettem  P[aulina]  levelét.  Mind  inkább  éreztetik  sorai  a'  változást.  Még  nem 

szólok most, mert még is lehet hogy csalódom, 's ki tudja, miért ollyan, vagy miért  

mutatkozik úgy. Sőt írni is nem szándékom, míg a' látogató vissza nem jön � noha 

már két válasszal tartozom. Egészen más szelleműek valának az eddigi közlések � 

és egykor! � Az a' hév, az a' bensőség, bizodalom, hova lettek azok? Vagy talán  

bánja 's egészen akar elvonulni? Ám tegye ha � teheti; úgy ő nem veszt semmit ha 

teheti.  Nem,  nem; azt  még  sem  hihetem,  hinni  nem  akarom.  Illyesmit  csak 

mindennapi közönséges lélek tehetne. Ha  ő benne is csalatkozám � akkor isten  

veled valóság! � Akkor hazugsággá válhatik minden; 's az ember halávaló gyáva  

teremtmény; 's a' föltétel, szándék, szószentsége.115

Mintha a barát,  Vörösmarty világában járnánk, ahol a női hűtlenség, ha mégoly vétlen is, 

összeomláshoz, az értékek teljes pusztulásához, filozófiai szkepszishez vezet.116  Bártfaynak a 

világ  előtt  titkolnia  kell  fájdalmát,  hiszen  Paulina  sorsa  végre  eldőlt:  Később  P[aulina]  

leveleit  néztem  meg  futólag.  Mostani  magaviselete  mások  előtt  talán  természetesnek  sőt 

helyesnek látszhatik: � de én máskép tudom a' dolgokat, és tudom, hogy megsiratja egykor � 

115 1839. ápr. 7.
116 Vörösmarty lírájában, verses epikájában a hűtlenség, mint motívum a legváltozatosabb formákban, hol véres 
drámaként,  hol  humoros  karakterdarabokban  jelenik meg.  Ld.  Túri  nője,  Andor  panasza,  Laboda kedve,  A 
hívtelenre, A hű lovag, Az elválók, Tükör, Hűség, Az özvegy. A téma népszerűségére jellemző, hogy Vörösmarty 
egyik legtöbbet szavalt verse,  A kis leány baja és a Gyulai szerint általa sokszor, társaságban előadott vers  A 
túlvilági kép is a hűség-hűtlenség nehezen definiálható fogalmát járja körül. 
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előbb utóbb  � a' mit tett.  Azonban ő lássa; egy keserű tapasztalással gazdagabb.117 A két 

család között a levélváltás, a hírcsere folyamatos marad, ez minden alkalommal módot ad a 

fájdalom újraélésére.  Itt  Muki  ismét  egy  borítékot  ada olvasnom,  mellyben  rólam is  volt  

említés. � Tudom, lesz idő, mellyben P[aulina] sajnálni fogja azt a' mit tett: de azt jóvá többé 

nem teheti.118 Az emlékezetes dátumok feljegyzéséről ekkor sem feledkezik meg Bártfay, de 

hangja  egyre  beletörődőbb,  egyre  szkeptikusabb.  Nap  szerint  ma  egy  éve  jókor  reggel  

P[auliná]val  meglátogatám  atyja'  sírját.119― Irtam  B[arthos]  Paulinának  választ  

Sept[ember] 26ki levelére 's jelentém, hogy eddigi leveleit kivánsága szerint küldöm. Ezeket  

Muki  előtt  lepecsétlém 's  a'  nyalábot  kezébe  adám, hogy  a'  vásáriakkal  előmozdítsa.120 A 

következő  házasságon  kívüli  kapcsolata,  bár  új  érzéseket,  reményeket  és  vágyakat  hoz 

életébe, már semmiképpen se mondható szerelemnek, a Paulina okozta csalódás árnya örökre 

ott  marad,  Bártfay bizalmatlanabb,  fásultabb zárkózottabb lett:  Itthon Muki  holmit  beszélt  

P[aulina] nyilatkozatiról, mi képes lett volna újra elszomorítani, ha egészen föl nem hagytam 

volna a' közeledéssel. � Mind inkább érzem, hogy P[auliná]ban szörnyen csalatkozám. Még  

hazugságokat is kell tapasztalnom.  � Tanúságul szolgálhat,  mint legyek valakivel  egészen 

bizodalmas. Azt hivém, lesz idő, midőn megfogja bánni, talán siratni is, a' mit elkövetett: de  

mi  az  neki?  � Hadd  legyen  vége.121 A  későbbiekben  már  csupán  ingerülten  reagál  a 

Paulinával  kapcsolatos  hírekre.  A  hosszas  habozás  után  elbizonytalanodó  eredeti  kérő, 

Karlovszky után egy lengyel főhadnagyba szeret bele a lány, azonban nincs, aki vállalná a 

hadsereg kötelékében lévő tiszteknél kötelező biztosíték befizetését. 

Levelet  kaptam  postán  Barthosnétól,  melly  leginkább  P[aulina]  férjhez  

adatásáról 's az erre vezető tervekről szól.  � De mit tehetek én, midőn módom 

nincs segíteni? Ahhoz pénz kell: nekem pedig épen az nincs. Olvastatám a' levelet  

nőmmel is. Miért nem maradtak K[arlovszky]nál? – Ha ugy van a' dolog mint 

előadatik, sajnálom; de mit kell gondolnom az olly nagy fogékonyság 's gyakor  

viszony cserélés felől,  mi olly könnyen esik meg, miként egy ruha cserélés?  � 

Soha sem ismerhetni  ki  eléggé az embereket.  � Végre is azon meggyöződésre 

jutunk, hogy a' szív' némelly érzelmeit legjobb eltemetni.122

117 1839. máj. 17.
118 1839. ápr. 27.
119 1839. szept. 8.
120 1839. nov. 9.
121 1840. febr. 14.
122 1841. jún. 12.  Vörösmarty a  Jelenkori  szerelem című epigrammájának hangulata  igen közel áll  Bártfay 
szkepsziséhez:: 

„Állhatatosság a szerelemben, aranykori hűség,
      Merre vagy a földön, vagy mi hazába kelél?

Most a lányka ruhát s szeretőket vált mosolyogva,
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 Ez  a  fásultság  magyarázat  az  egyre  szűkszavúbbá,  szürkébbé,  hiányosabbá  váló 

naplójegyzetekre, amelyek érdekes módon Bártfay és Paulina talán utolsó, tisztázó találkozása 

után zárulnak le végleg. A lány nevelőnői állást vállal Hevesen, s házasság helyett kénytelen 

öccse majdani ügyvédi karrierjére bízni az öttagú család fenntartását.123 A védett családi élet, 

a pesti  társaság örömei  után nehéz kiszakadni  a kenyérkereset  illúziótlan világába.  Ahogy 

Kölcsey Antóniának írja 1841 végén: „már tökélletes nyugodt, kitürte szenvedéseit, ’s győzött 

érzelmein, ’s mint mondja becsülésnél egyebet már nem érez egykori jegyese eránt, s hogyha 

öszve találkoznék is  Vele még valaha megmondaná ezt  neki”124 A barátnőnek írott  sorok 

alanya természetesen a lengyel tiszt, de talán mégis inkább a Bártfayról szólnak, aki december 

8-án  felkeresi  Paulinát:  Hevesre  mentem,  hova  Fejérváryné  nevében  meghivattam:  ott  

P[auliná]t kértem,  hagyjon fel  a’  multakkal; 10kén visszajöttem.125 Ezekkel  a  sorokkal  ér 

véget a négy éve kezdett napló, aminek hangja, ereje az utolsó hónapokra igencsak megfakul, 

az intenzív belső élet rögzítésének igénye láthatólag megszűnt, se emlékek, se élmények nem 

színesítik, az élet napi dolgainak fejben tartását megkönnyítő jegyzőkönyvvé, notesszá alakul. 

1839 júniusától 1840 márciusáig tart az a viszony, amit Bártfay egy közelebbről meg 

nem nevezett, csak kezdőbetűvel jelzett esztergomi család lányával, a „szép, szőke” Ninával 

folytat  a közeli  Bástya126 utcából.  A színházi ismeretségnek induló kaland idővel tartós,  a 

család  által  jóváhagyott,  alkalmi  prostitúcióvá,  viszonnyá  válik,  Bártfay  bejegyzéseinek 

érzelmei  hőfoka  semmiképpen  se  hasonlítható  a  Paulina-szerelem  időszakához.  Annál 

feltűnőbb a két érintett család helyzetének számos egyezése: férfi eltartó nélküli, eladósodott, 

kilátástalan anyagi  viszonyok között  élő,  hajadon lányokat  nevelő anyák irányítják,  akiket 

még a fiatalabb fiútestvér(ek) taníttatásának gondja is nyomaszt. Talán az Egy magyar nábob 

Mayer-lányainak története jelenítheti meg életkereteiket: Jókai regényében a város szélesebb 

nyilvánosságának  szóló,  tisztes  polgári  élet  mellett  tudható  –  csak  az  apa  nem  akarja 

tudomásul  venni  –,  hogy  a  család  otthona,  társalgója  váltakozó  férfitársaságnak  nyújt 

szórakozást. A megélhetésüket biztosító kapcsolatokat az anya szervezi, aki a lányok számára 

   S új széphez vígan távozik a szerető.
Így mind a két fél a rögzött rosszban egyenlők:
   Hitlen lánykáért hittelen ifju hevül.”
        VMÖM Horváth Károly – Tóth Dezső (s. a. r.): Kisebb… i. m. 97.

123 Barthos Paulina emlékkönyvében 1842-52 között még jó néhány sátoraljaújhelyi keltezésű lap van. Szemere 
Miklós, a család ismerőse és a Bártfay által is kedvelt Vass Paulina, régi barátnője, később a költő Sárosi Gyula 
felesége írnak bele.
124 Gábor Júlia (kiad.): Kölcsey… i. m. 93.
125 1841. dec. 8.
126 A Zöldfa utcával együtt a mai Veres Pálné utca egy szakasza.
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természetessé, elfogadhatóvá teszi „kétes” életformájukat. Jókai történetmondása egyértemű 

morális  ítéletet  tartalmaz.  Bártfay  számára  a  pénzen  vásárolt  szerelem  erkölcsileg 

semmiképpen sem sokkoló, inkább érzelmi űrt,  kielégületlenséget hagy maga után. Fontos 

számára,  hogy  Nináék  minden  szempontból  jóhírű,  tisztességes  polgárcsalád  benyomását 

keltik. Mégis ez a viszony jeleníti meg Bártfay viszonyai között leginkább nagyvárosiasságot, 

a  vidéki  életforma  kereteitől  elütő,  még  jórész  kialakulatlan,  bizonytalan  létélményt,  a 

„társadalmi átmenetiség élettényét”, amely bizonyos „identitásválsággal” jár együtt.127 

Bártfay Első látogatásának apropója, egy a Szilágyi Lillának, kedvelt színésznőjének 

készítendő tisztelgő koszorú finanszírozása alkalmával Bártfay rögtön szemrevételezi a család 

körülményeit is.

A' színházban játék végével átadám N[inána]k a' koszoru költséget Shakespeare'  

Othellojában,  mellyet  olvasás  végett  hazavitt.128 ―  Féltizenkettőkor  délben 

mehettem  csak  a'  bástya  utczába  özv.  Waltzernéhoz  a'  virág  koszorút  

megtekinteni.  Csinosnak  találtam  azt.  De  igen  tisztességesnek  a'  házat  és 

háznépet. Nina a' háznál lakó varrónénál dolgozott.  Egész egyig ott  mulattam,  

mert szivesen tartóztattak, 's máskorra is kérték látogatásomat.129 

Később közös orvosuknál, Ivanovicsnál érdeklődik felőlük, majd a nyilvánosházak világában 

is tudakozódik.  Volt nálam jó ideig Ivanovics, 's adott bővebb értesítést W[altzeré]k felől –  

Radnics elmondá, hogy M. semmit sem tud vagy nem akar tudni N[iná]ról.130 Bártfay kezdeti 

gyanakvása  megalapozott,  Nináék,  számos sorstársukkal  együtt  a polgári  erkölcs  peremén 

élnek. A homályos utalások arra mutatnak, valószínűleg Nina férjhezadása reményében jöttek 

Pestre,  ezzel újra és újra próbálkoznak, azonban megfelelő hozomány nélkül erre alig van 

esélyük. Mivel a női munkavállalás szűkössége korlátokat szabott az önálló keresetnek – a 

nőegylet  tevékenységének  központi  célja,  hogy  „szükséget  szenvedő  [….]  embereknek 

munkát, keresetet nyújtson”131 – ők is a tisztességes megélhetés és egyfajta kitartottság között 

lavírozva  küzdenek  a  nagyvárosi  élettel,  kényszerűen  kijátszva  egymással  szemben  a 

hozzájuk járó férfiakat: 5kor W[altzernéék]hez menék 's ott mulattam 7 utánig. Nem csak újra  

meghittak  magokhoz,  hanem  sokban  megelőzőleg  viseltettek  irántam.  Kivált  ő  [ti.  Nina] 

szabadságot is adott ollyakra, mik valódi bizodalom' eredménye. De én vigyázó leszek. Mind  

ő mind anyja' nénje megkértek alkalmaztatás iránt.132 Az egzisztenciális kiszolgáltatottság, a 

127 Gyáni Gábor: Budapest túl jón és rosszon. Beszélő, 2005. márc-ápr. 89-97.
128 1839. júl. 3.
129 1839. júl. 11.
130 1839. aug. 9.
131 Tóth Árpád: Önszervező… i. m. 60.
132 1839. aug. 5.
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városi lét viszonylagos szabadsága erkölcsileg is sérülékenyebbé teszi a férfitámasz nélkül 

maradó nőket, nemritkán tragédiákhoz vezet.

Ivanovics D[octo]r azt beszélé ma reggel, hogy egy igen derék, szeretetreméltó  

fiatal özvegy halt meg nem igen messze tőlünk a' czukor 's magyar utcza szögletén  

álló házban. Férje pensionalt Kapitány volt, de sokkal öregebb. Kevés ideig éltek  

együtt  's  egy  kis  gyermek  maradt  utána.  Vagyontalanul  a'  gondok  közt  juta  

özvegységre; folyamodék  Gnaden-Gehaltért  [méltányosságból  kapott 

nyugellátásért], de az megtagadtatott. Valami gazdag ember ajánlatokat tőn neki:  

az özvegy nem fogadá el. Most, néhány nap óta egészen elzárkózott, senkit nem 

bocsátva magához, 's tegnap reggelre halva találtatott. Azt gyanítják, mintha é h s  

é  g  !   által  vetett  volna  véget  szenvedéseinek.  � Borzasztó elhatározás  � ha 

való.133

A  naplónak  Ninára  vonatkozó  bejegyzéseiben  sokkal  több  a  kézzelfogható,  reális 

történés,  mint  a  Paulina-szerelem  jórészt  érzésekről,  emlékekről  beszámolóiban.  Bártfay 

helyzetét  itt  is  a vívódás,  a  más döntéseinek való kiszolgáltatottság érzése jellemzi.  Meg-

meglóduló remények, vágyak, majd a vissza-visszatérő, nehezen indokolható bizalmatlanság, 

bénultság között hányódik. Realitásérzékét dicséri, ahogy küzd a nehéz anyagi helyzetben élő 

lány  elfogulatlan,  őszinte  vonzalmának  nehezen  fenntartható  illúziójával:  5  óra  tájban 

W[altzernéék]hez  mentem; szívesen  láttak; panaszképen  értésemre  adák  szorultságokat.  

Itéletet kelle mondanom. N[ina] megcsókolt, még pedig úgy látszott szivesen.134 Folyamatos 

zaklatottsága oka itt  nem a távolság és a kapcsolattartás nehézsége, mint Paulina esetében, 

hanem a családtagok nem egyértelmű, számos kérdést nyitva hagyó célozgatásai a viszony 

lehetséges  kereteire: Félhétkor  szinházba  menénk.  Waltzerék  ismét  odakerűltek,  és  sokat  

beszéltek. Úgy látszott mintha példázgattak volna, kivált az anya, � de nem értem.135 Bártfay 

nem szívesen néz szembe a család életformáját illető sejtéseivel, homályos ügyleteikkel: 10 

óra után W[altzerné]hoz mentem, kik szívesen vevék látogatásomat; de úgy látszott mintha 

valakit vártak volna, mert néha kitekintgettek.136 –  Reggelizés után B[néé]kat látogatám meg; 

de nem sokáig mulattam ott, mivel valakit vártak magokhoz. Illy körülmény rám kedvetlenűl  

hat, 's ma is majd nem neheztelés támadott bennem a' meg nem tartott szóért, annál inkább,  

mivel gyanakodhatni,  hogy más valami szolgál alapúl mint a'  mi mentségül előhozatott.137 

Nina történetének alaphangját,  a  Bártfayn  eluralkodó fásultságot  a  naplóban végigkíséri  a 
133 1839. febr. 18.
134 1839. júl. 31.
135 1839. júl. 14.
136 1839. júl. 25.
137 1839. okt. 7.
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Paulina miatti csalódottság párhuzamos szólama, a róla kapott hírek, a feltörő emlékek miatti 

fájdalom, a két lánnyal kapcsolatos érzelmek kényszerű összekötése, egybevetése: Szinházba 

mentem. N[ina] nyiltabban szólt. Ma két év előtt utazott el P[aulina] Peströl. Azóta mennyi  

változás és – nem változás.138

A  bizalmasabb  viszony  latolgatásának  időszakából  származik  az  álom,  amelyben 

Paulinát fiatalabb lánytestvére, Szerafina helyettesíti, őt öleli meg Bártfay, de valami zavar és  

tartózkodás, bizonytalanság szövi át a jelenetet:

Azt álmodám igen világosan 's elevenen, mintha Uj[hely]be B[arthos] házánál  

lettem volna. Legelőször S[usanna] és Sz[erafina] pillantának meg, 's ez utóbbi  

örvendeni látszott látásomon, de midőn öleléssel idvezlém, zavar és tartózkodás  

mutatkozott  rajta.  Később az  atya,  ki  mintha  még életben  lett  volna,  szivesen 

beszélgetett  velem,  de  szinte  némi  elfogultsággal.  P[aulina]  nem  is  mutatá  

magát.139 

A Ninával való kapcsolat első három hónapjáról, az udvarlás időszakáról (1839. június 

7  –  július  11.)  jegyez  fel  legtöbbet  Bártfay naplójába.  Sokáig  puszta  színházi  ismeretség 

marad.  Színházban a' szokott helyen ültem (legutolsó pad, balfelől) ismerősök mellett. Haza 

menet találkozván a' Gr[óf] Károlyi ház előtt a' szőkével, anyjával és öccsével, én 's Radnics  

hazakisértük,  a'  bástya utczába.140 Majd apró,  udvarló gesztusokkal közeledik a családhoz 

Radnics  megmutogatá  a'  grófi  szobákat  és  kertet  a'  színházi  ismerősöknek.  A'  szép szőke  

leányt  Ninának  hívják; öccsét  Gyulának:  mindég anyjával  jár.141 A  színházi  találkozások 

miatt  az  akadémiai  tagok  közt  elhangzó  pletykákról  szólva  Bártfay  naplójában  furcsa 

megjegyzést  tesz:  Voltam ugyan színházban, de nem sok kedvvel,  mellyet  azon körülmény  

még  inkább  megzavart,  hogy  a'  Tudósok  páholyában,  hova  Bajzához  menék  föl,  holmi 

czélzásokat kelle hallanom, a' szőkeleánynyal folytatni szokott beszélgetés miatt. Sajnálnám,  

ha  ezért  a'  szegény  leányka  netalán  élesebben  itéltetnék  meg,  mivel  eddig valóban  nem 

érdemli.  Azonban  hadd  petyegjenek!  � Ennek  leginkább  a'  haszontalan  Lukács  lehet  

támasztója. Wie der Schelm ist, so denkt er. � Ezután is épen úgy viselem magam 's ha lehet  

még több figyelemmel leszek iránta  � hanem ha tapasztalom, hogy azzal ártok neki.142 Mit 

jelenthet itt az eddig szó? Nem sokáig marad kétséges. Bártfay hamarosan mindennapos lesz 

Nináéknál,  a  számukra  alkalmas  látogatások  időpontjait,  a  lány  öccse,  Gyula  közvetíti. 

138 1839. júl. 18.
139 1839. aug. 4.
140 1839. jún. 25.
141 1839. jún. 30.
142 1839. júl. 19.
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W[altzer]  Gyula könyvet  's izenetet  's  meghívást  hozva.143 ―  Reggel  kis  levelkét  küldött  

N[ina]  Gyula  által,  mellyben  kér  látogatnám  meg.144 Társalgás,  versolvasások,  színházi 

belépő kifizetése, kisebb-nagyobb ajándékok, majd egy nagyobb „kölcsön”, egy zálogcédula 

kiváltása jelzik Bártfay egyre erőteljesebb érdeklődését. 4-5 óra köztt málna-levet vásároltam 

a' beteg W[altzer]né számára, elvivém személyesen; N[inána]k is átadám a' melltűt 's gyürűt,  

minek úgy látszott szívesen örülének. Tettek holmi bizodalmasabb nyilatkozásokat is: de még 

sem  tudom  hanyadán  vannak; majd  idővel  talán  elválik.145 ―  Kölcsönadtam  50  pengő 

f[orin]tot  � de  előre  is  úgy  látszik  odavész.146 Az  anya  és  lánya  korábbi  kényszerű 

elköteleződéséről,  naiv  ballépéseiről  és  folyamatos  szerencsétlenségéről  szóló  homályos 

történetekkel kelt szánalmat  Bártfayban.

 Azon szőke fiatal ember, ki W[altzernév]el szokott beszélni, Megyei írnok. N[ina]  

felől hajlandó vagyok hinni, hogy még nem vetemült el, bár hibázott. Igyekszem 

bövebb  's  körűlményesebb  tudományt  szerezni,  ha  majd  visszajön.  Azok  után,  

miket  eddig  hallék,  inkább  részvevő  szánakozást  érzek,  mint  kárhoztatni 

tudnám.147 ― Elmenék  azután  N[ináékho]z ki  csak maga vala  honn,  anyja  a'  

városkapitánynál járván. Olvastam Somlyót, mi tetszett nekik. N[ina] tartózkodva  

ugyan, de némi reményt mutatott. Hinnem kell, hogy le van kötve miként hallám 's  

gyanítám.  Majd  elválik.  Illy  állapotban  eröltetésnek  helye  nincs,  kivált  egy 

harmadik  miatt.148 ― Féhatkor  N[iná]hoz  mentem.  A'  városon  volt.  Az  anyja  

holmit előre értésemre adott, 's midőn N[ina] később hazajött, sirva közlé esetét.  

Sajnálom, 's ohajtottam volna ne úgy legyen.149

De  a  gyanakvás,  a  becsapottság  érzésétől  nem  képes  szabadulni  Bártfay,  rátelepedik  a 

kapcsolatra  az  az  irreális  elvárás,  hogy  őszinte  érzéseket,  sőt  egyértelműséget, 

kizárólagosságot  kíván  ajándékaiért,  pénzéért. W[altzernéé]khez  menék.  Eleinte  mintha 

valami feszültséget okozott volna jelenlétem: de utóbb N[ina] fölmelegült 's olly nyilatkozást  

tön,  mint  eddig  egyszer  sem.  Majd  meglátjuk  úgy  van  e.150 ― 5  óra  felé  meglátogatám 

Nináékat. Bizodalmasan szólott velem; csakhogy még sem tudom a' valóságot, bár okom 's 

jelenségim vannak holmit gyanítani.151 Hol meggyőzik a női könnyek, hol erősebb benne a 

143 1839. szept. 23.
144 1839. szept. 29.
145 1839. júl. 24.
146 1839. aug. 8.
147 1839. szept. 6.
148 1839. aug. 17.
149 1839. szept. 3.
150 1839. aug. 1.
151 1839. aug. 2.
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gyanú,  hogy  ellentmondó,  hullámzó  viselkedésük  oka  egyszerűen  a  kivárás,  még  nem 

döntöttek, kit válasszanak pártfogóul.

Délután félötkor W[altzernéé]kat látogatám meg. Könyeztek. N[ina] azt mondá,  

hogy  a'  dolgot  rövid  idő  fogja  megválasztani,  talán  14  mulva  is  fog  tudni  

bővebben  nyilatkozni.  Úgy  látszik,  valami  fekszik  szivén,  vagy  én  nagyon 

csalódom.152 ―  A' szinházban mondá W[altzern]é, hogy szeretne velem négyszem 

köztt valamiről szólani. […] Hazajövet valami szalmás kalapú férfi kisérte őket a'  

Ferencziek'  szegletéig  � azt  gyanítom K[ovács] Zs[igmond] volt.153 ― Voltam 

látogatóban W[altzernéék]nél, � de nem olly elégedetten valék ott 's jövék vissza 

mint vártam. Tartózkodást vevék észre. Azért korábban is jövék haza. […] Midőn 

színházból  jövék,  hova  Ödönt  is  elvivém,  N[iná]ékat  ketten  is  kisérték:  az  

egyikben K[ovács] Zs[igmond]dra ismertem. Föltevém magamban, nem megyek 

előbb, mint megszólítanak.154

A Paulinával való kapcsolat egyértelműen kettejük közös, intim ügye volt, a lányt a házasság 

életfontosságú  kérdésében  is  önálló,  akár  családja  akaratával  szembeszegülő,  szuverén 

döntésre bíztatta Bártfay. Nináékról szinte mindig többes számban beszél, az egész családra 

figyel, nemcsak a mondandóra, a gesztusokból, a ki nem mondott szavakból akarja megtudni 

az igazságot, mintha nem igazi férfi-nő viszonyról,  hanem a családhoz való csatlakozásról 

tárgyalnának.

W[altzer]né  szava  elkedvetlenített.155 ―   Színházban  ismét  nem  sok  kedvem.  

N[ina]  alig  pillantott  rám; mihelyt  alkalom  lesz,  említésbe  hozom.156 ― 

Színházban  W[altzeré]k  megszólítának  miért  nem  látogatom  meg  őket:  

megigérém  hogy  megyek; úgy  látszik  fájna  nekik  ha  nem  mennék.  Kedvem 

derültebb lett.157 ―  Szíves szavakat hallék 's azon kérést, hogy igen sokszor, akár  

mindennap  is,  látogassam  meg  őket,  mert  örűlnek  jelenlétemnek  's  általa  

megtisztelve tartják magokat. Majd megmutatja a' következés.158

A családtagok egymással párhuzamosan, saját eszközeikkel győzködik Bártfayit.  Bnét  [Nina 

nővérét  – K- Zs.]  látogatám meg, kit  ágyban találtam gyengén; beszélgetve  ott  mulattam 

délig.  Ő mindig  engesztelő  hangon  szól  's  ohajtani  látszik  N[ina]  állandó  csatlakozását.  

152 1839. aug. 29.
153 1839. aug. 19.
154 1839. aug. 23.
155 1839. aug. 11.
156 1839. aug. 12.
157 1839. aug. 13.
158 1839. aug. 14.
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Asszonyoktul  szüntelen  tanúl  az  ember,  vagy is  tulajdonkép  azokat  soha sem ismerheti  's  

tanulhatja ki eléggé.159  A hosszú, s időnként meg-megszakadó egyeztetések után megszületik 

a  megállapodás  1839  szeptember  25-én  a  dolog  anyagi  vonzatairól.  Ennek  az  előkészítő 

szakasznak a leírása talán nem véletlenül  hasonlít  Bártfay lejegyzésében a terményeladási 

alkudozásokhoz, s időleges nyugvópontot ad a történetnek.

N[ina] világosan szólott: én is egész nyiltsággal megmondám, mit tehetek. Úgy  

látszott  gondolkodóvá  lett  's  kért  mennék  holnap,  felelni  fog.160 ― N[iná]hoz 

menék a' meghivás szerint. Elfogadá az ajánlatot 's mindenre késznek nyilatkozott,  

hasonlóul az öreg is.  Kivánom hogy megelégedés kövesse a'  dolgot 's állandó  

legyen. Félhétkor távozám el. Az utczán vevém észre, hogy órám' arany karikája,  

vagy füle kiesett 's elveszett; kevésbe múlt,  hogy az aranyláncz le nem csúszott  

nyakamról.161 ― 10  óra tájban B. N[iná]hoz menék. Lefizetém a' fizetendőt,  's  

kielégíttetém.  ΔΔ. A bánásmód határozza meg magamviseletét; az elmultra kész  

leszek  fátyolt  vonni,  kivált  ha  azt  tapasztalom,  mit  ma  találtam.  Bár  sokáig  

tehetnék jót, 's belátnák, hogy a' mit teszek javokra szolgál.162

A rákövetkező  félévben  egyre  szürkébb,  tárgyszerűbb  és  időnként  üzleties  megjegyzések 

kommentálják a Ninánál tett látogatásokat.

Félhatkor  B[he]z  menék  's  ott  mulattam  mintegy  félnyolczig.  Előingem  egyik  

gombját elvesztém: hihetőn nálok maradt ΔΔ.163 ―  B[né]t látogatám meg 's ott  

valék 7 utánig. ΔΔ.164 ―  5kor B[néhe]z menék, mert mára volt meghivásom ∧.165 

―  Kimenék a' B[ástya] utczába B. N[iná]hoz  ∧ ott mulaték félhétig, 's azután 

egyenest  a'  szinházba.166 ―  A'  fenforgó  körülmény  [ti.  Nina  betegsége];  

türelemre int annak idején követelni fogom a' pótlást.167

Egyre  gyakrabban  távozik  ingerülten  a  színházból  vagy  Nináéktól,  a  lány  viselkedése,  a 

helyzet  felemássága,  saját,  erre  a  helyzetre  adott  reakciói  a  kezdetektől  folyamatosan 

zavarják, s inkább a nyilvánosházba tér be.

A'  játék'  végét  nem vártam be,  N[ina]  jeladásai  boszontottak.  Befordultam a'  

Terézia  városba; 's  azután  holdfénynél  hazasétáltam.168 ―  W[altzernéék]hez 

159 1839. okt. 3.
160 1839. szept. 25.
161 1839. szept. 29.
162 1839. okt. 1.
163 1840. febr. 27.
164 1839. dec. 23.
165 1840. jan. 25.
166 1840. febr. 1.
167 1839. okt. 4.
168 1839. júl. 27.
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menék � de ott nem úgy voltam mint vártam. Nem tudok enmagammal egyezni.  

Srom. Már sötétedett  midőn a' városra fordultam ki 's M..nél √ alsó szoba. A'  

gyönyörű szemű Julie.  Szinházba menék,  a'  páholyba, R[adnics] is: de az elsö 

fvonás  után  nőm,  Lila  ,  Agnes,  Léni  odajövén  mi  a'  földszínre  menénk.  Nem 

szóltam.169 ―   Föltevém  magamban  hogy  nem  megyek  N[iná]hoz,  míg  nem 

hívnak.170 ―  10kor  elmenék  N[iná]hoz.  Kevés  hián  kedvetlenségre  került  a'  

dolog: de letartóztatva kiengesztelődtem. Nem szeretem a' haszontalankodást.171

A becsapottság érzése, az állandó féltékenység nem hagyja nyugodni.

Színházba N[ina] magaviselete boszantott, 's kisérete is.172 ―  N[ina] folyvást egy 

urral beszélgetett, kit nem ismerek � az kisérte haza is.173 ―  Ivanovics orvos is  

vagy egy óráig mulatott, dohányzott nálam; a' többi köztt B. Nról is beszéltünk:  

előhozá, hogy K[ovács] Zs[igmond] 6 aranyat adott neki B.né' orvoslásáért.174 ― 

4  óra  után  meglátogatám  B[né]t; mentegetőzött  hogy  K[ováccs]al  semmi 

szövetségök nincs: ők lássák.175

 Az illúziótlanság, a folyamatos bizonytalanság, az egyre egyértelműbb jelzések arról, hogy ő 

mindössze Nina egyik  bizalmasa,  szakításhoz vezetnek.  A kapcsolat  teljes felszámolásáról 

való döntés bejegyzése szinte egyidejű a Paulináról szóló utolsó, megrendült sorokkal.

 Mind  inkább  érzem,  hogy  P[auliná]ban  szörnyen  csalatkozám.  Még 

hazugságokat is kell tapasztalnom. � Tanúságul szolgálhat, mint legyek valakivel  

egészen bizodalmas. Azt hivém, lesz idő, midőn megfogja bánni, talán siratni is, a'  

mit  elkövetett:  de  mi  az  neki?  � Hadd  legyen  vége176 ―  N[iná]t  akartam 

meglátogatni: de B[né] előmbe jövén mondá, hogy K[ovács] Zs[igmond] 's nem 

tudom ki van nála. Visszatértem megvallom kedvetlenűl 's föltevém magamban 

nem menni oda többé.177

A testi kapcsolat, a szexualitás, bár Bártfay hétköznapjainak része, és fontos számára, 

hogy életének ezzel a szféráját is precízen számon tartsa, mégsem jelenik meg szövegszerűen 

a bejegyzésekben, és semmi okunk rá, hogy feltételezzük leveleiben vagy a Paulinának írott 

169 1839. aug. 26.
170 1839. szept. 27.
171 1839. nov. 7.
172 1839. okt. 3.
173 1839. okt. 6.
174 1839. okt. 10.
175 1839. okt. 21.
176 1840. febr. 14.
177 1840. márc. 14.
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naplóban ezt megtette volna. A test csaknem minden vonatkozásában szükséges rosszként, 

gondozandó,  ellátandó  tartozékként  jelenik  meg Bártfay gondolkodásában,  az  ösztönökkel 

együtt  az ember állati része – szemben az intellektussal,  a lelkiekkel.  Mennyit küzdünk az  

állatisággal […] 's még is, jönnek pillanatok mellyekben a' lelki felsőség nem gyakorolhatja  

diadalát 's az akarat a' testiséghez hajlik.178 ―  A' karzaton, az  ülés' folytában, Fáyné, Dr.  

Pólyáné és Schodelné valami étel-félét és zsemlyét ettek, hajdúk által hozatva.  � Szeretném 

tudni, valljon szólott e Eötvös ezek' lelkéhez is? � Bizony több tisztelettel viseltethettek volna 

az idő, hely 's gyülekezet iránt, 's ne tették volna ki magokat megitélés' tárgyáúl a' has és  

állatiság  miatt.179 Bártfay  ha  szerelmi  „kívánatokról”  beszél,  beteljesülésről,  mindig  az 

érzelmekre gondol.  Az ember lélekből és testből áll: mi szerint amannak szomja és vágyai  

épen olly mértékben nagyok mint a' testiek; 's a' pénz, vagyon, étel nem mindég 's nem minden  

embernél teszi a' lelki élet 's kivánatok' boldogságát.180 A testi intimitás feljegyzésére Bártfay 

grafikus  jeleket  használ,  minden  bizonnyal  nem csupán  azért,  mert  attól  tart,  illetéktelen 

kezekbe kerül a napló, sokkal valószínűbb, hogy nincs rá, nyelve, nem tartotta szükségesnek 

vagy lehetségesnek leírásukat.  Nap szerint (kedden, dátum szerint 28d) ma egy év előtt  #.181 

― Ma egy éve utaztunk el Bécsből 's háltunk Pozsonyban. Felejthetetlen #.182 ― Azt álmodám 

20ról 21re éjjel, hogy P[aulina] igen szívesen #. otthon; 's mintha magasabbra nőtt volna.183 

― Reiner is ott  ült a' gyepágyon. Az est csillagos. Hosszú, végtelen idő után #. Igen jól 's  

édesen aludtam.184 Paulinának külön kigyűjti a kettőjük számára fontos dátumokat. Leirtam a'  

+  napokat P[aulina] számára185. A Jozefinához kötődő jelekből kiderül, a Paulina-, Nina-

kapcsolat után  helyre áll a hitvesi ágy rendje, ami évek óta csaknem megszakadt kettőjük 

között. Álmatlanúl valék reggeli negyedféltől míg ágyból nem kelék ki. Sokat tünődtem rajta,  

's  hogy  semmi,  semmi  tudósítást  nem  veszek.  Eltűröm  még  egy  ideig,  mert  ki  tudja,  mi 

körülmények okozzák a' hallgatást. Ismét jókor ébredék föl, 's hallám a' szelet zúgni. Ablakhoz  

menék  's  látám  a'  felhőktöl  egészen  tiszta  eget  csillagokkal  ragyogni.  Reggel  felé  [az] 

A[sszony] is fölébredt;  ┼  a' mi elég régen nem történt.186 – A[sszonyom] tegnap estve. Jól  

aludtam.187

A  naplónak  ez  a  furcsa  kettőssége:  szükségesnek  tartja  speciális  –  nyomtatásban 

178 1839. okt. 12.
179 1839. nov. 24.
180 1838. okt. 26.
181 1838. febr. 27.
182 1838. jan. 14.
183 1838. jan. 21.
184 1838. szept. 6.
185 1838. jún. 5.
186 1838. nov. 21.
187 1840. jún. 13.
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nehezen  visszaadható  –  jelsorral  feljegyezni  a  magukat  testi  aktusokat,  mégsem  ír 

benyomásairól,  semmiféle  késztetést  nem  érez,  hogy  erotikus  énjére  bármilyen  módon 

utaljon.  Ez  a  vonás  valószínűleg  Bártfay  sajátja.188 Ezen  ponton  is  világosan  látszik  a 

magánnaplók  igazi  érdekessége,  nem  a  bennük  leírt  történések,  hanem  azok 

dokumentálásának, rögzítésének módja, ami egyedivé teszi őket. Shlachta Etelka naplója, bár 

írója  figyelmeztet,  milyen  gondosan  kell  ügyelnie  az  ifjú  hölgynek,  nehogy  csak  egy 

pillanatra is egyedül maradjon egy férfival189,  meglehetősen pontosan képes rögzíteni a két 

nem közötti érintkezéseket, azok közös megegyezésen alapuló jelentését: „Fischer az estét itt 

tölté, váltva énekeltünk; […] Egy francia párdal után: Voici le soir, fejét nyakamra hajtá s egy 

gyönge, meleg, hosszú csókot nyomott reá. Én tettem, mintha nem vettem volna észre. Térdei 

ismét  nagy  mozgásban  voltak.  Egyszer,  midőn  felkelek,  kottákat  kereső,  karját  csatolá 

derekamon át,  de én anélkül,  hogy reá néztem volna,  lassan kicsúszék karjából s  ő többé 

semmit  sem mert.  Legjobb ilykor nem nézni reá…”. Másutt,  másról:  „Elmenéskor először 

anyám kezét, aztán az enyémet megfogá, gyengén szorítá; én ezt nem viszonzám – ne tartson 

közönséges  lénynek”190 Kölcsey  Antónia  naplójának  szövegéből,  akárcsak  Bártfayiéból, 

tökéletesen hiányzik a szexualitásra való utalás, feltehetőleg nem a tapintat és a szemérem, 

hanem a naplóíró gyökeresen más egyénisége, mentalitása miatt.

A testiségről való beszéd egyáltalán nem tilos a korban. Minden bizonnyal igaza van 

Foucault-nak::  „tartózkodnunk  kellene  attól  a  nagyvonalú  és  felületes  állítástól,  hogy 

valamiféle „tilalom sújtja a szexualitást”191, Az erről való beszéd mintha egyre tömegesebb és 

hétköznapibb méreteket öltene, csupán kifinomultabbá,  látensebbé válik, mint a test fölötti 

kontroll egyik lehetséges – Foucault olvasatában a hatalomnak az egyén magánélete fölött 

gyakorolt –, egyre rafináltabb eszköze.  Ebben az értelemben az állam nem csupán az elfojtás, 

a tiltás, elhallgatás révén érvényesíti ellenőrzését, hanem mintegy az egyént teszi alkalmassá 

az önkorlátozásra. A szexuális viselkedésről való „beszéd” és olvasás –- ne feledjük, hogy itt 

188 Fábri  Anna  írja  a  biedermeier  erotikáról:  „…az  a  fajta  érték-  (norma-  és  kánon-)  váltás,  amelyet  a 
szentszövetségi Európa középrétegeinek mentalitásában és kultúrájában összefoglalóan a biedermeier testesített 
meg, többé kevésbé elfojtotta az erotika problematikáját (elfojtásait azonban sorra meg is jelenítette, gondoljunk 
csak  a  biedermeier  női  divat  bizonyos  Lolita-effektusokat  sejtető  vonásaira,  a  balerinák  kultuszára  és  más 
egyebekre), a romantika pedig, (amely hogy ismét a pszichoanalítikusoktól kölcsönzött fogalommal éljek, talán a 
biedermeier álommunkája) legtöbbször a szenvedély paroxizmusát állította az erotika helyére. Uő.: „Határozz… 
i. m.  141.
189 „Alig hazaérve  Vojna [Etelka kérője]  jöve;  ő ma délután utazik el,  a  kedves,  jó ember.  Anyám éppen 
árnyékszéken vala,  így hát  ismét egy zavarba hozó tét a tét!  De csak közönséges  dolgokra tudám én ekkor 
ügyesen a beszéd fonalát fordítani.” Idézi Gyáni Gábor: Női identitás egy reformkori napló tükrében. In Steinert 
Ágota  (szerk.):  Évek  és  színek.  Tanulmányok  Fábri  Anna  tiszteletére hatvanadik  születésnapja  alkalmából. 
Kortárs, Bp., 2005. 39. 
190 Idézi Gyáni Gábor: Női identitás… i. m. 39.
191 A szexualitás történetiségéről, diskurzusba ágyazottságáról: Foucault, Michael:  A szexualitás története. A 
tudás akarása. Atlantisz, Bp., 1996. 13-14.
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mindig leírt, sőt nyomtatott szövegekről van szó192 –, amely magában foglalta a szokásokon 

kívül, a gesztusok, tekintetek, az érzetek, vágyak, fantáziák nyelvi formába öntését is, minden 

bizonnyal reflektáltabbá, a nemi erkölcs, a társasélet szabályainak betartására alkalmasabbá 

tette az egyént. Egy hosszú út két végpontját jelzi a Foucault által elrettentésként közölt leírt 

diákkollégium  szabályzata  és  büntető  rendszere,  ahol  a  kamaszkori  szexualitás  minden 

formáját már az épület elrendezésével, beépítésével és egy bonyolult napirend betartatásával 

igyekeztek  csírájában  elfojtani  –  és  például  a  későközépkori  francia  városok  fiatal 

férfiközösségeinek  gyakorlata,193 amelynek  megszokott  része volt  a  durva,  csoportos nemi 

erőszak.  A közösség – a panaszt  feljegyző  közigazgatás,  sőt  a többnyire  magányos,  vagy 

gyenge  pozíciójú  áldozat  –  elfogadta,  kikerülhetetlen  rossznak tartotta  a  történteket,  noha 

„szörnyűségesnek”  nevezte,  mégsem  számított  jogeseménynek  vagy  devianciának  és  a 

hatalom részéről sem igényelt semmilyen beavatkozást. 

A testiségről való beszéd természetesen jelen van Bártfay közvetlen környezetében is. 

Vörösmarty  verses  epikájában  és  prózájában  a  szereplők  különösen  szenvedélyes  hangon 

nyilatkoznak  vágyaikról,  nem  ritka,  hogy  egymáshoz  vonzódó  férfiak  és  nők  kettesben 

maradnak,194 lírájának antik ihletű,  finom erotikája195 azonban meglehetősen visszhangtalan 
192 Ld. ehhez a kérdéshez, a szövegek és rögzített  események problémájához Bódy Zsombor megjegyzését: 
„Ahogy Ricoeur  fogalmaz,  a  beszélők nélküli  kijelentések  történetét  kidolgozó Foucault  kevés  útmutatással 
szolgálhat egy olyan történetírás számára, amely elemzései igazolásának éppen azt tekinti, ha a diszkurzív szint 
vizsgálatának eredményeit a nem-diszkurzív gyakorlatok elemzésébe is sikerül integrálni. Vagyis ha a beszélők 
és a cselekvők világát egységben tudja leírni.” B. Zs.: Michael Foucault és történeti diszciplina ma. In Szekeres 
András  (szerk.):  A  történész  szerszámosládája.  A  jelenkori  történeti  gondolkodás  néhány  aspektusa. L 
’Harmattan, Atelier, Bp., 2003. 37-50. az idézet 45.
193 Rossiaud, Jacques: Prostitúció, ifjúság, társadalom a XV. században. In Léderer Pál (szerk.): A nyilvánvaló 
nők: prostitúció, társadalom, társadalomtörténet.  Új Mandátum, Bp., 1999. – A szexuális rend, az ifjonti hév 
túlkapásai és közvetítő intézmények ill. A prédák és sorsuk: a kerítés áldozatai és a prostituáltak című fejezet. 
54-73.
194 Két jellemző részlet például: az Orlayban (1837) a boldog testi beteljesülés, a fiatal házasok párbeszéde, és a 
reménytelen, pusztító vágy, a magát és szerelmét együtt a halálba küldő Orlay monológja: „Ah Zelemér! […] 
most egyszerre látlak, hallom édes szózatidat, ízlelem ajakaidat, ölellek, bírlak. Szent Isten! mit adandok vala 
azon jósnak, ki ezt nekem a csüggedés napjaiban megjósolta volna. […] És mégis tagadhatatlan, hogy te karjaim 
között vagy,  s hogy te vagy,  szépséged a tanú. […] Ezen szem úszó két ege,  ez ajk mosolygása,  homlokod 
derűje, mindezek azt vallják, hogy te enyém, hogy te boldog vagy! Mindezekre, valamint a beszéd némely más 
részeire is a boldog ifjú nőtől egy néma szives ölelés volt a válasz, melyet most Csatár érzelmeinek azon foka 
szerint viszonzott, mire azok beszéde tartalmai szerint emelkedének.” VMÖM Solt Andor (s. a. r.): Beszélyek és  
regék. Akadémiai, 1974. 65. ― „Boldogtalan! te azt hiszed, hogy tested gyönyöreire éhezem? Nem más tépte-e 
le annak is rózsáit? Mi vagy te most nekem s mi voltál valaha? Te angyalom, te istenném voltál, most – asszony 
vagy; de nem akarom, hogy nélkülem örömöket találj, nem akarom, hogy mások bájaidban dőzsöljenek. Hah! én 
egyszer,  de  csak  egyszer  sem  ízlelém  ajkaidat;  s  nem  senkiét,  mert  a  tiedre  vártam,  mind  azon  szerelem 
összességével, mely keblemben évek óta gerjedt. De most más sem fogja ízlelni ajkaidat, más senki a halálon 
kívül. […] s most ellenállhatatlan erővel és tűzzel karjaiba ragadá a hölgyet s őrjöngő ábrándozással nyomá az 
első és vég csókot ajkaira…” uo. 85.
195 A várakozó  A látogatók, Álom és valóság.

„Bírlak-e vagy csábult szemeim játéka im e kéz,
       És e hókebel és e picin édes ajak?

Illat-e ez, mellyet beszivok szomjamban aléltan,
      S melynél olvadozok, láng-e ez az angyali szem?

Úgy van! egész tündér ország bűbája körűlfont,
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marad a korban. Toldy Ferenc árnyalt és a finom érzelmi-érzéki különbségeket jól érzékeltető 

nyelven számol be szerelmi életéről. Bártfay naplója is megerősíti,196 amit Toldy leveleiben 

számos  alkalommal  említ,  hogy  jó  ismerősök,  de  a  házasodás  előtt  álló  fiatalok  között 

nyilvánosan sem tilos az üdvözlő ölelés, csók, a testi közvetlenség kifinomult formáit ismerik. 

Toldy  alább  idézett  soraiban  arról  a  lányról  beszél,  akit  már  nem  szeret  és  akit  annak 

szegénysége miatt  úgysem vehetett  volna el (Lotti),  akinek már megvallotta,  másé a szíve 

(Máli),  de házastársul mégsem őt, hanem egy harmadikat választana (Mary,  Hinka Mária). 

„Lotti  mindeddig  az  a  szelid  bévonult  angyal,  a  ki  azóta  mindig  volt,  hogy  frigyünk 

megszakadt – Megszakadt? Nem ezt nem mondhatom […] azóta, hogy Málihoz viseltetett 

szerelmemet elébe öntém. […] A nélkül hogy tőlem szerelemet kívánna (pretenderet), szeret! 

[…] esze meg látszik neki fejteni Maryhoz való relatióm belsejét s hogy bizonyoson hozzá 

fognék szítani örökké, ha bővebb javai volnának. […] Ő jól tudja, hogy én szívből lélekből 

becsülöm és szeretem, s hogy nem tudom őt nem szeretni. […] Valami szebbet, gyöngédebbet 

nem képzelhetsz magadnak, mint a millyen ez a relátió. Keblén mindég egy arany gyűrűt visel 

lánczon, melyben üveg alatt az én hajaim  vannak! [….] Minap ismét egy fürtet tuda fejemről 

lopni – minek? Nem tudom, ő azt mondá, hogy barátnéjának küldi: én gyermekiségét említém 

nyájas ellenkezéssel, de szívemnek lehetetlen volt nem örvendenie. […] Mikor megölelem, 

megcsókolom – mintegy bárány úgy csügg rajtam, s ajka nem tud megválni az enyémtől, s 

mikor  kezét  fogom egy szeretettel  teljes,  gyönge kéz szorítás  a válasza.  De mind mindez 

különös  ingerrel  bír  azért,  mert  minden  gyöngédség  mellett  is  távol  van  a  legkisebb 

kaczérságtól,  czéltól,  szerénytelenségtől.  Jó  testvér  épen  így  simul  kedves  testvéréhez,  s 

minden  rezgése lelkének  szeretetet hangzik,  szerelmet  nem.  Látni  kell  mind  ezt,  látni  azt 

mikor keztyűim levonja, hogy azokat megtisztítsa…”197. Fontos számára a testi-lelki izgalom, 

a  kaland  közvetítése  is:  „Alkalmat  szerezhettem,  hogy  véle  egy  sötét  mellékszobába 

lopúlhattam: megragadtam őt átkarolva, s kezét ajkaimra tevén – s ha jól emlékszem mind 

ketten égtünk – így szólatm szóról szóra:  édes lelkem Máli,  igérje-meg hogy emlékezetűl 

holnap egy fürtet ad? Erre ő csak féligfenn-szóval mondá: igen! S a rám simultat eleresztém 

hamar.”198 Talán nem véletlen, hogy az orvos Toldynak, aki mögött már klinikai gyakorlat áll, 

   S én gyönyörérzékből istenek álma vagyok.”
A boldog 1831 

VMÖM Horváth Károly – Tóth Dezső (s. a. r.): Kisebb… i. m.  96.
196 Legelőször S[usanna] és Sz[erafina] pillantának meg, 's ez utóbbi örvendeni látszott látásomon, de midőn  
öleléssel idvezlém, zavar és tartózkodás mutatkozott rajta.  1839. aug. 4., valamint levele Waltherr Lászlóhoz, 
ahol  annak  leányának  ölelést  és  csókokat  küld.  1853.  jún.  12.,  Országos  Széchenyi  Könyvtár  kézirattára, 
Levelestár
197 Toldy Ferenc levele Bajza Józsefhez, 1826. ápr. 7., Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József – Toldy Ferenc  
levelezése. A magyar irodalomtörténet forrásai. Akadémiai, Bp., 1969. 299.
198 Toldy Ferenc levele Bajza Józsefhez, 1825. jan. 20. Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József … i. m. 189.
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vagyis  van tapasztalata  mások testének alapos  megfigyelésében,  saját  szerelmi  élete,  saját 

egyéniségének  vonzereje,  testi  reakcióinak  megfigyelése  kiapadhatatlan  élményforrást  és 

beszédtémát jelent: „E szív még sem szűnt hevülni, szeretni. Én szeretésre születte, s csak a 

hosszas elzárkózás a kénytetett alkalom-kerülés, a száraz könyvi élet vonhatának reá kérget: 

de tedd-ki ezt tűznek, s csak hamar elhamvad s veleje a régi, noha fojtottabb, s nem olly friss 

többé. Tegnap előtt Prof. Lemountonhoz mentem, s ott egy deli lánykát pilantottam meg, ki 

hitvesénél nevelésben van, s kit nem először láték; de először illy csinban, illy deliséggel, illy 

mosolygással. S meg kell jegyeznem hogy ekkor egyedül valék vele a szobában, s beszéllék 

vele, s így könnyebb a felmelegedés, mint ha tanúk állnak körül. Én nem vagyok olly hiú – 

ámbár több illy történetek azzá tehettek volna- hogy viseletében udvariasság helyett mást és 

többet keressek, […] szivemben egy húr megrezzent midőn szemembe nézett, s a férfi-nem 

meg nem köszönheti neki, ha mindenekhez illy színben mutatja magát, mert az alvó kebelt is 

felizgatja, s nyughatatlanná teszi legalább egy éjre.”199

Bártfay naplójából hiányoznak az ilyesfajta megfigyelések. A testi kapcsolatoknak a 

két nem viszonyán kívüli területére nézve viszont kiváló forrást jelent a naplója: itt  a test, 

mint  speciális  kommunikációs  csatorna  jelenik  meg.  Közismert,  hogy  gesztusnyelv,  a 

viselkedés  elemei  nem fordíthatók  le  közvetlenül  nyelvi  közlésekre,  de  differenciáltságuk 

miatt  igen  jelentésesek,  s  ami  még  fontosabb,  egy  adott  kultúra  egyediségét,  mással 

összetéveszthetetlen sajátos közegét biztosítják.200

A  szemiotika  kutatások  ezen  a  területen  elsősorban  szinkron  megfigyelésekre 

támaszkodnak, vagy a néprajz, a nyelvészet, a leíró antropológia körébe esnek.201 A múlt egy 

bizonyos időszakára, területére vonatkozó gesztusnyelv feltárása, rendszerezése pedig a képi 

ábrázolások megfejtése során kerülhet előtérbe, a művészettörténet hatókörébe esik, noha – 

mint a napló ide vonatkozó helyei  is jelzik – gyűjtésük, értelmezésük a szöveges források 

esetében is  megkísérelhető  lenne.202 Erre  a  lehetőségre  utal  például  Gyáni  Gábor  könyve, 

amikor a színházi tetszésnyilvánítás „illegitimmé” válását, korlátok közé szorítását elemzi az 

199 Toldy Ferenc levele Bajza Józsefhez, 1826. júl. 10. Oltványi Ambrus (s. a. r.): Bajza József … i. m. 37.
200  Hall,  Edward  T.:  Rejtett  dimenziók. Gondolat,  Bp.,  1975.;  Buda  Béla–László  János:  Beszéd  a szavak  
mögött. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1981.; Morris, Desmond:  Körpersignale. Wilhelm Heyne 
Verlag, München, 1986.
201 D. Morris – P. Collett – P. Marsh – M. O'Shaughnessy: Gestures, their origines and distributions. Jonathan 
Cape, London, 1979. ismerteti Büky Béla: Pillantás a gesztusok világába. Jel-Kép, 1986. (VII/1.) 87–97.
202 A magyar szemiotikai kutatásokról és a gesztusnyelv helyéről a különböző rendszerekben Voigt Vilmos: 
Bevezetés  a  szemiotikába. Gondolat,  Bp.,  1977.;  Buda  Béla:  A  közvetlen  emberi  kommunikáció  
szabályszerűségei. Tömegkommunikációs  Kutatóközpont,  Bp.,  1988.  elsősorban  108–120.;  Voigt  Vilmos  – 
Balázs Géza (szerk.): A magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Bp., 2003.
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önkorlátozó polgári magatartásnormák térhódításának következményeként.203

Bártfay  naplójából,  az  ismétlődések  révén  az  emberek  közötti  testi  érintkezés 

konvenciói  olvashatók ki.   Itt  is,  természetesen,  akárcsak a  szöveg megközelítésének más 

területein, a vizsgálódónak csak azok a viselkedésmódok tűnnek fel, amelyek különböznek a 

ma szokásos gyakorlattól.   

Az  érzelemkifejező,  a  szóbeli  közlést  megerősítő  cselekvők  elsöprő  többségben 

férfiak.  Az arccsók különleges,  az egyedi  pillanatot kiemelő gesztus, bár levélben sokszor 

leírják,  a  valóságban  mégis  ritka.  A  hazafias  érzelmű  tihanyi  apát204 búcsúzáskor, 

megismerkedésük alkalmával megcsókolja Vörösmartyt,  mint a legnagyobb magyar  költőt. 

Kezemet  szorítá  meg; Vörösmartyt  pedig  megölelé,  megcsókolá  a'  lépcsőnél,  különösen  

örvendve, hogy vele megismerkedett.205 Ehhez hasonló a heves gesztusoktól kísért kézszorítás, 

ölelés,  amelyet  –  mivel  a  férfiak,  akárcsak  ma,  csupán  ritualizált  pillanatokban  érhetnek 

egymáshoz  – szintén csak  a helyzet  megismételhetetlensége indokol.  Eötvöshöz ezzel  a 

kifejezett kéréssel fordul a Kölcsey-emlékbeszéd elmondása után Bártfay.

Később,  de  az  ülés'  eloszlása  előtt,  a'  szeretetre  méltó  szónok,  másokkal  

beszélgetve, közelembe is eljutott, 's nyájasan köszönt. � Egy kérésem van, szólék  

hozzá. � O, igen szivesen teljesítem úgymond, Szalaynál lesz beszédem' irata, ha  

azt parancsolja.  � Ezt is örömmel fogadom 's kérem; de mostani kérelmem az:  

nyujtsa  ide  jobbját  azon melegen,  mellyre  az  iménti  lelkesülés  hevíté.    �   Igen   

kedves arczczal 's ragyogó szemekkel  szorítá meg kezemet. � Ekkor mondám: 

"Ma nagy zálogát tevé le a' nemzet' színe előtt jövendőjének �" 's újra hévvel 's  

erősen szoritá meg jobbomat. Azzal ő is, én is más felé fordultunk.  � A' jó isten 

tartsa  meg,  's  erősitse  minden  jóban  a'  nemzet'  javára,  díszére,  hogy  áldva  

dícsérje őt minden hazafi kebel, minden jobb ember!206

 Az örökre való elválás fájdalma és a túláradó öröm egyaránt kiváltják ezt a gesztust.

W[esselényi]  megölelé  Benyovszkyt,  utána  Kelement,  legutóljára  engem.  � 

Megrázva,  némán  állottunk  mindnyájan,  csak  kézszorításait  érezve.  � Én 

távolabb állék tőle: de ő engem is megpillanta 's a' körülállók fejei között nyújtá 

felém jobbját; � sokáig, igen sokáig szorítá oda nyújtott jobbomat  � 's kiment.  

Bezerédy a' búcsúzónak nyakába borult. W[esselényi] azt mondá neki: Te követ  

léssz; elmégy  Országgyűlésre; ha  ott  egy  hajszálnyit  elmulasztasz  a'  mi  
203 Gyáni Gábor: Az utca… i. m. 24-25.
204 Bresztyenszky Béla, Adalbert (1786-1851) matematikus, bencés tanár a győri  akadémián, tihanyi  apát, a 
pesti bölcsészkar, az  MTA és a jénai mineralógiai társaság levelező tagja.
205 1838. júl. 24.
206 1839. nov. 24.
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könnyebbségemet,  nem miattam,  de  a'  megsértett  közügy  miatt  törvényes  úton  

eszközölheti, � soha sem száll rád az ég' áldása! � Megemlékezzetek rólam. Isten 

veletek!207― Munkához akartam fogni, midőn Bányi jött az ügyészi oklevéllel. A'  

jó  ember  olly  annyira  örült,  e'  nagy  gondtól  szabadultában,  hogy  örömtől  

nyakamba borult.208

A szemek – szinte akaratlan – könnybeborulása, mint nyilvános, és a jelenlévők számára sem 

rejtett, sőt jelzésértékű érzelemkitörés a férfiak privilégiuma.

Megemlékezzetek  rólam.  Isten  veletek!  � 'S  én  a'  jelenlévők  közül  egyet  sem 

láttam,  kire csak szememet vetém,  kinek arczán a'  részvét  's  mély megindulás'  

könyei nem ragyogtak volna.209 ― Mit használ az? mondá W[esselényi]; végre 

csak ugyan el kell válnunk, másként erővel is elvisznek; 's megfogá nőm' kezeit, 's 

szemei nedvesen fölcsillámlottak, látván a' megilletődött asszony' arczvonaglását  

's könyeit.210 ― Később Mukinak is szobámban, 's ennek mind édes anyjáét mind 

testvéreét.  Hosszas  nyilatkozás  következett  elborult  szemekkel,  's  ez  a'  nap'  

folytában többször megújult,  mert a'  jó ifjú szükséget látszott érezni a'  hozzám  

csatlakozásra.211 ― Visszajövén  itthon  találám  Szemerét.  Kimélve  's  vigyázva  

annyit mondék neki, hogy Kölcsey megmaradásához semmi remény nincs, készen 

kell lennünk elvesztésére. Minek hallására könyűk lepték el szemeit 's arczát, 's 

mindég némább lett.212 ― Mind a' beszéd' magas érzeményü tartalma mind az  

előadás  nagy  lelkesülésre  ragadá  az  öszves  gyülekezetet,  's  legtöbb  hallgató'  

szemeiből  forró  könyeket  fakasztott.213 ―  K[elemen]  's  én  együtt  menénk 

színházba,  hol  Lendvayné  mint  Griseldis  megint  néhány  forró  könyet  gyűjtött  

szemeimbe.214 ― Klauzál  és  Czilhert  itt  ebédelvén,  együtt  menénk  délután  a’  

lóversenyre.  Ott  elbeszélé  Ottlik  Gróf  Rádayné  temetését  Péczelen,  könyűs  

szemekkel.215

A hangos sírás, zokogás, a patakzó könnyek a női viselkedés részei, Bártfay 

leírásában olykor egyszerűen a konvencióknak való megfelelésnek látszanak (gyász), máskor 

a nyomásgyakorlás eszközének.

207 1839. febr. 9.
208 1839. márc. 16.
209 1839. febr. 9.
210 1839. febr. 9.
211 1839. ápr. 18.
212 1838. aug. 30.
213 1839. nov. 24.
214 1839. márc. 11.
215 1841. jún. 3.
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Nőmhez a' fekete asszony (így nevezik a' gyászban öltözött 's férje után szüntelen  

siránkozó Preghierinét) jött látogatóban.216 ― A' hivatalos irományokat szedém 

rendbe, midőn Özv. Gosztonyi Lóri jött szobámba, ki tegnapelőtt érkezvén Pestre  

Fejérváryval,  tegnap Váczra  rándult,  ott  tanuló  fiát  látogatni  meg,  's  ma tért  

vissza. Itt  sírt, panaszkodott elöttem.  ― De atyja [Barthos Antal]  olly rosszúl  

volt,  hogy az nap nem láthattuk. Később 10 óra felé, jött a' V[endég]fogadóba  

Paulina  és  Muki.  Velök  mentünk  házukhoz,  hol  minden  sírt,  könnyezett.217 ― 

[Jozefina] úgy látszik sajnálni kezdi, hogy annyira hozá a' dolgot; több ízben sírt  

's kért maradjak hozzá szíves: ő semmi rosszat nem gondol, csak úgy látszott neki,  

hogy  megváltoztam  iránta.218 ―  Igen  meleg  szívességgel  láttak  mindnyájan.  

P[aulina]  nyakamba  borult  és  sírt.  Öröm és  bánat'  érzései  váltották  egymást  

nálam is.219 ― Féhatkor  N[iná]hoz mentem.  A'  városon volt.  Az  anyja holmit  

előre  értésemre  adott,  's  midőn  N[ina]  később  hazajött,  sirva  közlé  esetét.  

Sajnálom,  's  ohajtottam  volna  ne  úgy  legyen.220 ―  Délután  félötkor  

W[altzernéé]kat  látogatám meg.  Könyeztek.  N[ina]  azt  mondá,  hogy a'  dolgot  

rövid  idő  fogja  megválasztani,  talán  14  nap  mulva  is  fog  tudni  bővebben  

nyilatkozni. Úgy látszik, valami fekszik szivén, vagy én nagyon csalódom.221 

Talán  a  sírás  jelzésértékének  köszönhető,  hogy  Kölcsey  Antónia  nem  mer  sírni  Kölcsey 

halálhírét  és  Wesselényi  börtönbevonulásának hírét  halva,  nehogy környezete  egzaltáltnak 

tartsa: „A sokaság nem fog engem érteni, nem fogná tudni ’miért a bánat Ferenc bácsiért?’ 

hisz ő legfellebb is csak rokonom vala; – nem fogná érthetni ő miért a fájdalom szivemben 

Wesselényi sorsa felett? Ó mind ezt ő nem foghatja meg. Gyakran csak egy pillanat után akar 

ítélni,  és  csak  felülegesen.  Kölcsébe  Ormoséknál  hallám  elősszer  az  iszonyú  hírt;  s 

szemeimből egy könnyzápor omlott elő. És látnom kelle a magyarázhatatlan mosolyt az ajkak 

és  szemek  végein;  mely  visszanyomá  a  könnyeket.[…]  azt  ők  tulzó  fellengésnek  és 

ábrándozásnak fogják gyanitni.”222

A szemek férfias könnybe borulása és a tényleges sírás közti különbség: a második az 

alárendeltség,  a  gyengeség,  a  segítségkérés,  a  megadás  jele.  Férfiak  között  csak  főnök-

beosztott viszonyban fordulhat elő: R[adnics]t megszidta a’ Gróf; sirt.223

216 1839. okt. 8.
217 1838. máj. 24.
218 1838. júl. 14.
219 1838. szept. 5.
220 1839. szept. 3.
221 1839. aug. 29.
222 Gábor Júlia (kiad.): Kölcsey… i. m. 25.
223 1841. jún. 8.
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A kézcsók,  amely később egészen  más  értelmet  nyer,  szintén  férfigesztus,  Bártfay 

feljegyzéseiben  a  megszolgált  pénz,  a  megérdemelt  anyagi  jutalom  ellentételezése: 

Hónaponként  úgymond  Bécsbe  szaladgál,  egyszer  legalább  Metternich  H[e]r[ce]g'  

kézcsókjára  (ezek  Matics'  szavai),  's  majd  oda  viendi  a'  dolgot,  hogy  tovább  is  fizessék  

szolgálatait.224 ― A' tegnapi muzsikások' egyike szinte megjelent, kinek 5 p[engő] f[orin]tot  

adtam; kezemet csókolá meg értte: innen gyanítom, nem volt kevés a' mit adtam; egyébiránt  

a' pattantyús zenekarából valók voltak, kik (- hatan -) az udvaron muzsikáltak.225

A felsorolt példák jelzik: az illő és az illetlen határai a testi kontaktusok terén pontosan 

szabályozottak.  Leírásuk,  a  szövegekben  rögzített  gesztusok,  a  tipikus  viselkedésminták 

elkülönítése, értelmezése mégis meglehetősen nehéz feladat.

1839  nyarától  Bártfay  rendszeres  látogatója  a  pesti  prostituáltaknak,  korabeli 

elnevezéssel  „kéjnőtanyáknak”,  amelyek még nem bordélyok,  alig hasonlítanak a későbbi, 

hivatalos nyilvánosházakhoz.226 Két-három lány által közösen bérelt lakást jelentenek, ahol a 

vendégek  forgalmából  származó  jövedelem  kétharmad  része  a  tulajdonost  illeti  meg.  A'  

színházból utósó fölvonás elött menék haza Radnicscsal. A' czukor- és magyar utcza belső  

balszegletén  álló  emeletes  házhoz  rövid  időre  betértünk.  √  K.  szép  holdvilág  volt,  's  a'  

szénapiaczig sétáltunk, onnan a' kecskeméti kapun és utczán haza.227 ―  7  órakor kimenék 

Radnicscsal elébb Kuncwalderékhez, aztán a' muzeum mellett M.-hez, hol Julieval mulattam,  

mert az asszony roszúl volt. Később Eliza is előjött; csak keveset szólhattam vele, mert már  

menőben valék; emlitést tőn hugáról is.228 

Az a tény,  hogy Bártfay egyáltalán  leírja  találkozásait  a  nagyvárosi  társadalomnak 

ezzel,  a  számbelileg  sem  elhanyagolható  nagyságú  csoportjával,  hogy  pontos  adatokat 

szolgáltat, rendkívül értékes forrássá teszi a naplót a magyarországi prostitúció történetének – 

az  utóbbi  években  meginduló  –  kutatása  számára.  Régóta  ismertek  a  témával  foglalkozó 

korabeli  publicisztikák,  hatósági  rendeletek,  kevés  viszont  az  erről  a  szóló  közvetlen 

beszámoló. 229 

224 1839. szept. 21.
225 1839. jún. 27.
226 Bártfay  naplóján  kívül  is  számos  adat  utal  arra,  hogy  közönségük  elsősorban  a  jómódú  polgárok, 
alkalmazottak, értelmiségiek soraiból került ki. Siklóssy László: A régi… i. m. 131. Valószínűleg éppen a napló 
időszakában jön létre az a közvélemény és a városigazgatás egyaránt szorgalmazott elképzelés, hogy elkülönített 
bordélyrendszert hozzanak létre Pesten. Uő. 132.
227 1839. szept. 21.
228 1840. júl. 8.
229 Hasonló közeget ír le egy vidéki szabólegény 1899-1900 között keletkezett memoárjában. Beszámol három, 
az  1830-as  évek  pesti  nyilvánosházaiban  tett  látogatásairól.  Dobszay  Tamás  (s.  a.  r.):  Egy  szabólegény 
megkísértései.  Kézművesek életviszonyai  és  házasságai  az  1830-as  években.   In  Láczay Magdolna  (szerk.): 
Nők… i. m. 279-285.
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A társadalomtörténet és kiemelten a mikrotörténeti módszerekkel dolgozók figyelmét 

régóta,  szinte  kezdetektől  foglalkoztatják  a  perifériára  kerülő,  szociálisan 

elkülönülő/elkülönített  csoportok,  a  deviánsnak  számító  magatartásformák.230 Különösen  a 

forráskezelés  szempontjából  jelentenek igazi  kihívást  a  történésznek,  hiszen  a  róluk szóló 

szövegek  mindig  a  hatalom  szempontjait  tükrözik,  maguk  ezek  a  csoportok  –  koldusok, 

bűnözők,  elmebetegek  –  nem hagytak  saját  nyomot  a  történelemben,  a  róluk  rögzült  kép 

szükségszerűen torz: A majdnem mindig másod- vagy harmadkézből való »jelentések« és a 

kortársak előítéletektől hemzsegő tanulmányai hamis képet nyújtanak a prostitúcióról.231 […] 

a források a hatalom kezében vannak és ezért nagyjából egyformák.”232 A jelenséget kutatók 

fontos és alapvető problémákat tisztáztak már: nem létezik „a legősibb mesterség” egységes 

fogalma,  kultúránként,  területenként  –  sokszor  városonként  is  –  olyan  eltérő  az  ezt 

foglalkozásszerűen űzők, az ezzel a megnevezéssel megbélyegzettek, vádoltak, és általában az 

adott  normáktól  eltérő,  független  szexuális  gyakorlattal  élő  nők  helyzete,  hogy  szinte 

lehetetlen  bármilyen  általános  megközelítés.233 A  szakirodalom  kiindulópontja  a  források 

elkülönítése: „Három különböző szintű integrálásra váró analízist tudunk itt felsorakoztatni, 

melyeket azonban szükségképpen mindig össze kell fogni. Az első a prostitúció társadalmi 

megítélésére vonatkozik; a második a prostitúcióról való véleménynyilvánítás dinamikájára; a 

harmadik a szabályozás és ellenőrzésre.”234

Az európai  újkori  történelemről  e  tárgyban  született  írások lenyűgözően  pontos  és 

minden  bizonnyal  olykor  meghökkentő  adattömegre  támaszkodva  kísérelnek  történeti 

összefüggéseket  teremteni  az  egyes,  szűkebb  vizsgálat  alá  vont  szövegek  alapján.  „… a 

prostitúció nagyon is alapvető értelemben ökonómiai probléma, ahol kínálat egyáltalában való 

fellépte, valamint fellépésének konkrét modalitásai nem nagyon érthetők és magyarázhatók 

meg  anélkül,  hogy  ne  tanulmányoznánk  alaposan  a  gazdasági,  társadalmi  demográfiai 

strukturális  viszonyokat  és  a  kereslet/kínálat  nyomukban létrejövő egyensúlyi  játékát”235 – 

vagyis   a  női  munkaerőpiac  változásait,  a  pauperizáció  folyamatát,  a  városiasodást,  a 

családstruktúra változásait.

230 Foucault, Michael: Felügyelet és büntetés. A börtön története. Gondolat, Bp., 1990.; Léderer Pál – Tenczer 
Tamás  –  Ulicska  László  (szerk.):  „A  tettetésnek  minden  formájában  jártasok…”.  Koldusok,  csavargók,  
veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon. Új Mandátum, 1998.
231 A korabeli prostitúcióhoz kötődő sztereotípiákról az angol publicisztikai és szépirodalomban, az kialakuló 
ikonográfiai típusokról ld. Lafferton Emese:  A bukott nő a viktoriánius képzeletvilágban. Rubicon, 1998/6. 37-
43. 
232 Renzo, Villa: A prostitúció, mint történettudományi probléma. Világtörténet, 1982/1. 121.
233 Széles válogatást nyújt a témában az újkori Európa viszonyairól Léderer Pál (szerk.):  A nyilvánvaló nők:  
prostitúció, társadalom, társadalomtörténet. Új Mandátum, Bp., 1999.
234 Renzo, Villa: A prostitúció… i. m.  123-124.
235 Léderer Pál: Kik hát ezek… In Léderer Pál (szerk.): A nyilvánvaló… i. m. 23.
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Átfogó  magyar  szakirodalom  nem  született  még  a  prostitúcióról,  mikrotörténeti, 

esettanulmány  jellegű  írások  jelzik  a  téma  felé  fordulást.236 A  témáról  szóló  gyűjtések 

többnyire  anekdotikus  hangvételűek,  népszerűsítő,  ismeretterjesztő  célúak,  s  meglehetősen 

gyér  adatokkal  szolgálnak  egészen  a  századforduló  időszakáig.237 Bizonyos,  az  egész 

kontinensen erősödő tendenciák megléte azonban biztosra vehető. Meglehetősen nagyszámú, 

a vidéki szegénység elől a reményt  adó nagyvárosba menekülő, bizonytalan státuszú nő él 

Pesten  és  „nyilvánvaló  nővé”  válásuk  elsősorban  a  megfelelő  munkaalkalom  hiányának 

köszönhető.238 A lehetőségek ténylegesen jóval  nagyobbak,  mint  bárhol az országban,  sok 

munkáskézre  van  szükség  a  szolgáltatások  –  mosás,  varrás,  vendéglátás  –,  az  építőipar 

területén és a szaporodó manufaktúrákban.239 A Terézvárosban élnek legnagyobb számban 

napszámosnők,  ahová Bártfay a  prostituáltak  miatt  látogat.  A napló  példa  arra  is,  milyen 

lehetett  az eleinte alkalomszerűen,  bármilyen  ellenszolgálatásért  majd később állandóan és 

kizárólag pénzért szexuális szolgáltatást kínáló nők életpályája, körülményei. A prostitúciót 

fenntartó és ösztönző másik ok a férfiak egyre jobban kitolódó házasodási életkora, ami az 

1830-as évek végén 30 év körül  van,  de a  folyamatosan  özönlő  bevándorlók miatt  egyre 

növekszik.240 Francsics  Károly,  veszprémi  mesterlegény  évekig  vezetett  naplója  az  egyik 

példa,241 hogy a vele egy háztartásban élő szerelmével, akit súlyos betegségében testileg is 

gondoz, megfelelő anyagiak híján évtizedekig nem köthet házasságot, reménye se rá.242 Ezt a 

236 Güntner Péter: A soproni prostitúció története. (1862-1918.) Aetas, 1997/1. 49-64.; Forrai Judit: A budapesti  
prostitúció szabályozásának kezdetei. In Tanulmányok Budapest múltjából. 27. 1998. 93-100.; Horváth László: 
Adatok a gyöngyösi prostitúció újkori történetéhez. In Bán Péter – Csiffáry Gergely (szerk.): Archívum 15. Eger, 
1998.;  A  „veszélyes”  női  szexualitás  és  a  prostitúció-politika  című  fejezet  Gyáni  Gábor  bevezetőjében:  A 
regulázó gondoskodás. In Léderer Pál – Tenczer Tamás – Ulicska László (szerk.): „A tettetésnek… i. m. 20-25.;  
Bana József (szerk.): Piroslámpás évszázadok. Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 1999.
237 Ld. Siklóssy László:  A régi Budapest erkölcse. (s. a. r.) Székely András. Corvina, Bp., 1972.; Miklóssy 
János: A budapesti prostitúció története. Népszava, Bp., 1989.; Tábory Kornél: Az erkölcstelen Budapest. 1908. 
Az  1908-as  kiadás  alapján  szerkesztette  Fazekas  István.  Fekete  Sas–Orpheusz,  1992.;  Szécsény  Mihály:  A 
bordélyrendszer  Budapesten.  Rubicon,  32-33.  1993.  58-63.;  Forrai  Judit:  Kávéházak  és  kéjnők.  Budapesti 
negyed, 12-13. 1996. 110-120.
238 Mátay Mónika cikke figyelmeztet, a 19. századi Debrecenben a „kurvaság” fogalma alig-alig városias, a 
kifejezés középkori,  falusias jellemzőit  őrzi. Nem prostituáltat jelöl, hanem túlságosan autonóm viselkedésű, 
többnyire egyedül  élő,  önálló keresettű  nőt  vagy olyan  férjes  asszonyt,  hajadont,  aki  engedetlen,  nagyszájú, 
feleselő, felügyelet nélkül kószáló – vagyis a beszédmód, a viselkedés, a megjelenés a fogalom használatának 
elsődleges jellemzője, nincs köze a szexuális kihágáshoz. Mátay Mónika: Cinkos … i. m. 188-189. 
239 Bácskai  Vera:  Társadalmi változások Pesten az 1830-1840-es években. In  Faragó Tamás (szerk.):  Pest-
budai árvíz 1838. FSZEK – Budapest Főváros Levéltára – BTM – Magyar Vízügyi Múzeum, Bp., 1988.  205-
209.
240 Bácskai Vera:  Pest társadalomtörténete a házasságkötések alapján. Tanulmányok Budapest Múltjából 21. 
köt. 1979. 49-101.
241 Hudi  József  (s.  a.  r.  és  szerk.):  Francsics  Károly  visszaemlékezései. Pápai  Református  Gyűjtemények, 
[Veszprém],  2001.;  Hudi  József:  Egy  veszprémi  kispolgár  a  reformkorban.  Francsics  Károly  borbélylegény 
iratai. In Dobrossy István (szerk.): Mikrotörténelem… i. m. 122- 127.; erről Vörös Boldizsár: Napok, emlékek – 
naplók, emlékiratok. Kérdések és válaszok Francsics Károly visszaemlékezései kapcsán. Acta Papensia, 1. 2001. 
3-4. 127-134.
242 Sajátos módon a prostitúciót elősegítő tényező a házasfelek közti gyakori korkülönbség, vagyis hogy az 
idősebb korban házasodó férfiak fiatal nőket vesznek el. Angliában ebben az időszakban mindkét nem később 
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tendenciát jelzik vissza a memoárok is: „A megélhetés bizonytalanságában és nehézségében 

nem mindenkinek volt  bátorsága megházasodni.  A házasságok száma évről  évre szemmel 

láthatóan csökkent, és az emberek természetes szükségletüket mindenféle álutakon igyekeztek 

kielégíteni. A szüzesség szép erénye is erősen szenvedett, holott erre az előző időkben nagy 

gond volt.”243 Mivel a jómódú polgári családok szigorúan tiltották lányok esküvő előtti nemi 

életét, ezért az egyedülálló férfiak állandó, stabil vendégkört jelentettek a szociálisan alsóbb 

rétegekből  jövő,  a  különböző  városok  között  mozgó,  lakóhelyüket  gyakran  cserélő 

prostituáltaknak. A kérdés fenti, társadalmi vonatkozásait meglehetősen pontosan látta már a 

kor publicisztikája is: „Komolyan szólva, mi igen nagy foltját az emberi társadalomnak látjuk 

abban, hogy ilyen lények létezhetnek, és még sokkal nagyobb bajnak tartjuk azt, hogy számos 

itt  elő  nem  sorolható  oknál  fogva  létezniük  kell.  Erről  azonban  jámbor  óhajtások  nem 

segíthetnek; itt gyökeres orvoslásra volna szükség, és ez is, mint sok ezer társasági bűn, p. o. 

kártyajáték,  orzás,  henyélés  stb,  csak úgy volna kiirtható,  ha a  társaság alapjai  fenekestül 

megfordíttatnának,  a  bírhatásba  és  kereshetésbe  egyenlőbb  arány  hozatnék,  a  megélhetés  

egyenlő feltételévé a munka tétetnék, de a munkát okvetlenül díj követné, s mindeneke előtt 

(mi azonban ezekbül természetesen következnék),  ha a családi élet minden hazai polgárra 

nézve mellőzhetetlen életszükséglet  lenne.  Ekkor kevesbülnének a bűn alkalmai,  nyerne az 

erkölcsiség… […] A társaság anomáliáiban rejtezik ennek oka, mint mindennek, mit egyesek 

rossz hajlamainak szeretnek tulajdonítani.”244

A  lányok  többsége  rendkívül  fiatal  –  Paulinával,  Ninával  egykorú  nőkkel 

találkozhatott itt Bártfay – az első szabályozás ugyan 17 évben jelöli meg az alsó korhatárt, de 

ez többnyire ellenőrizetlen, betarthatatlan marad. A városi prostituáltak utánpótlását a vidék 

adja.  A  házasság  előtti  nemi  élet  megítélése  Magyarországon  már  ekkor  is  területenként 

eltérő,  de  mindenképpen  a  lakhely  elhagyására,  a  történtek  mindenáron  való  eltitkolására 

ösztönöz.245 Kölcsey fiktív védő beszéde a gyermekgyilkos anyáról a kilátástalan helyzetbe 
köt  házasságot  és  ennek  köszönhető  a  prostitúció  iránti  kereslet  csökkenése.  „Egy olyan  rendszerben,  ahol 
mindkét  nem  képviselői  viszonylag  későn  kötnek  házasságot,  nagyobb  valószínűséggel  találjuk  nyomát  a 
házasságon kívüli szexuális aktivitásnak, mint ott, ahol a felek korán házasodnak. Ám jó okkal feltételezhetjük, 
hogy  a  házasságon  kívüli  szexuális  aktivitásnak  jóval  kisebb  mértékben  velejárója  a  prostitúció  akkor,  ha 
mindkét nem képviselői későn házasodnak, mint olyan rendszerben, ahol csak a férfiak kötnek későn házasságot 
(amire Firenze lehet a példa). Ha mindkét nemben sok az egyedülálló, akkor mód nyílik a megismerkedésre, az 
alkalmi  viszonyokra,  s  mérséklődik  az  igény  a  prostitúcióra.  Ezzel  szemben,  ha  minden  fiatal  nő  egy-egy 
idősebb férfi  felesége,  akkor nő annak  valószínűsége,  hogy a fiatalok kurvákhoz járnak  (bár,  ami  azt  illeti, 
Firenzében  a  helyhatóság  állítólag  azért  létesített  hivatalos  bordélyt,  mert  a  fiatalemberek  inkább  egymást 
keresték föl.) Karras, Ruth M.: A szex, a pénz és a szajha. In Léderer Pál (szerk.): A nyilvánvaló… i. m. 41.  
243 Idézi Siklóssy László: A régi… i. m. 87.
244 Dessewffy Aurél cikke a Világ 1841. 43. számában. Idézi Siklóssy László: A régi… i. m. 138.
245 Fáy András visszaemlékezése szerint: „… hogyha valamely faluban hajadon vagy özvegy nőszemély esett 
meg, több mérföldnyi körben terjedt el gyalázatának híre, a személynek haját levágták, fejét bekötötték, vele 
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került, a társadalmi normákon kívülre kerülő megesett lányok egyik lehetséges döntésének a 

hátterét  rajzolja  fel.246 A  másik  út  a  nyilvánosházba  vezetett,  a  közkórházakban  szülő 

leányanyákat sokszor már ott felkeresik és szerződtetik a kerítőnők a csecsemő elhelyezése 

fejében.

Az  irodalomban,  publicisztikában  megjelenő  kéjhölgyfigurák  többnyire  „bukott 

angyalok”, nem erkölcseik, hanem naivitásuk, tapasztalatlanságuk áldozatai.247 „Ah! Könnyű 

a  csillapult  indulat  hideg  óráiban  szenvedelmek  legyőzéséről  elmélkednetek;  de  az  ifjú 

érzelem hő pillanataiban a legnemesebb keblű hölgy is sokkal gyarlóbb – mert hiszen ember 

– mintsem, hogy őt egy gyönge lényt,  ennyi  szenderítő gőz,  avagy csak egy pillanatra  is 

önfeledés mámorába ne meríthetné.” – írja Kossuth a Pesti Hírlapban248. Álláspontja némileg 

eltér a kor orvostudományáétól, amely a férfit szexuális vágyakkal születettnek tekinti, míg 

úgy  véli  a  nőben  ez  a  késztetés  csak  a  másik  nem  hatására  születik  meg,  de  abban 

egyetértenek,  a  nő „elcsábításában”,  elzüllésében erkölcsileg  mindig  egy férfi  a  bűnös.249 

Bárfay  naplója  szerint  is  a  testi  vágyakkal  szembeni  gyöngeség,  a  szenvedélyeknek  való 

kiszolgáltatottság nem csak a férfiak, hanem az emberi nem közös sajátja:  Az ember csak 

ember  míg  él,  azaz:  gyarló  portéka.  Mennyit  küzdünk  az  állatisággal,  mennyit  

hajlandóságaink, az önzés, a' szenvedelmek elfojtásában vagy nemesítésében  � 's még is,  

jönnek pillanatok mellyekben a'  lelki  felsőség nem gyakorolhatja  diadalát 's az akarat a'  

testiséghez hajlik.250  Talán ez az előítéletmentes,  a prostitúció problémáját  az egyénről  a 

társadalomra hárító attitűd az oka, hogy  Bártfay  szűkszavú bejegyzései a lányokról, saját 

szavával  „nő  személyek”ről,  nem  nevezhetőek  ridegnek  és  semmiképpen  nem  elítélőek, 

számára  a  prostitúció  világa  még  nyilvánvalóan  nem  érintkezik  a  kriminalitással.  Már 

sötétedett midőn a' városra fordultam ki 's M..nél √ alsó szoba. A' gyönyörű szemű Julie.251 

ecclésiát követtek, a templom cintermében ült szégyenszéken, csak huzamos poenitentiatartás után vegyülhetett 
az egyház gyülekezetébe.” Idézi Siklóssy László: A régi… i. m.   85.
246 Ugyanerről szól tréfás(?) hangnemben Vörösmarty  Gábor diákja is: „S hogy mosolyog istenadta fattya! / 
’Épen  ollyan,  mint  az  édes  atyja.’  /  Mit  csináljunk,  mit  tegyünk  galambom?  /  ’Én  tudom, hogy a  Dunába 
ugrom.’” 1830. VMÖM Horváth Károly – Tóth Dezső (s. a. r.): Kisebb… i. m.  75.
247 Fábri Anna az 1840-es évek regényeit elemezve állapítja meg, hogy a nők esetében az „előnytelen rendi 
helyzet”, a közösségen kívülivé válás vezet „bűnös kapcsolathoz” és áldozattá váláshoz. Másrész, hogy a nők 
életpályája  egyértelműen „a pénz  hatalmának van alárendelve”.  A szépirodalom történetsémái  egyértelműen 
bizonyítják,  a „kevésbé szerencsés születésű nők csaknem eredendő áldozatmivoltát”, tehát „nem egyszerűen 
egyéni választáson múlik az erény vagy bűn útjának követése”. F. A.: „Határozz”… i. m. 144-146.
248 1841. Siklóssy László: A régi… i. m. 135.
249 Ezt az álláspontot mutatja be Sigsworth, E. M. – Wyke, T. J.: Prostitúció és nemi betegségek a Viktória-
korban.  In  Léderer  Pál  (szerk.):  A  nyilvánvaló…  i.  m.  144.  A  középkor  éppen  fordítva  vélekedett, 
veleszületettnek  a  női  bujaságot  tekintette  ld.  Karras,  Ruth  M.:  A  szex…  i.  m.  37.  A  női  szexualitás 
zabolátlanságáról, a fegyelmezetlen viselkedés típusairól A nők felülkerekedése című fejezet. In Davis, Natalie 
Zenon: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban. Balassi, 2001. 117-138.
250 1839. okt. 12.
251 1839. szept. 26.
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― Voltam a' Terézia városban sárosan mivel a' napfény fölolvasztá a' havat 's a' fedelek  

csepegtek. √ Kati úgy látszott örült hogy meglátogatám.252 ― A’  vastag Sophie igen jókedvű 

volt 's kért mennék oda a’ hét folytában.  ∪253  ― Rózi nem igen jól érzé magát. Szólottam 

Carolinával  ∪.254 A rövid  látogatások,  amelyekre  gyakran  Radniccsal,  az  udvarmesterrel 

együtt  megy  gyakran  csak  tájékozódást,  időpont  egyeztetést  szolgálnak.  Bártfaynak  a 

lányokkal  kapcsolatos az attitűdje megegyezik azzal,  ahogy Vörösmarty bánik prostituált-

alakjaival. Egyik novellahőse irtózattal beszél a bordélyról: „… ha én neked elmondanám, 

miket szenvedtem! Azt mondták, hogy te szívszakadva várakozol reám, hogy csak egyszer 

utószor látni akarsz, mielőtt örökre elhagynál. Én rohantam, repültem a csalfa ház felé, hogy 

lássalak. Kik valának ott, mint éltem közöttük, el nem mondhatom; ne adja Isten, hogy valaha 

el bírjam mondani. Őrjöngéssé válik ott az öröm, fertelemmé a legédesebb gyönyör, s mint 

fáj  a lélek romlása érzetében,  mi sajgatók gyógyíthatatlan sebei!”255 A  Csongor és Tünde 

Mirígye látványos víziót fest a habozó Ledér elé. „Valld meg édes, nemde otthon / Kór apád 

van, ’s szenvedő; / Nincs egyéb, mint csak te, a’ ki / Gyámolítsa. […] És az árvák, / Oh az a’ 

két gyenge gyermek, / A’ ki porban mász előtte, / ’S mint oroszlán rí az éhség / Ajkaik közt, 

hogy miatta / A’ sivány port rágdogálják.”256 Vörösmarty kifejezetten együttérzően írja le a 

kényszerítő körülményeket, a fiatal nő kiszolgáltatottságát. A Szél úrfi prostituáltja pedig jó 

anya  lesz,  szenvedő  állapota  után  visszatalál  a  társadalomba,  érzelmileg  és  erkölcsileg 

egyenrangú, sőt a novella végére föléemelkedő társa lesz férjének. „…távol egy kis völgyi 

lakban telepedék le vele, s e magányban háborítatlanul éldelé mind azt, mit a szerelem édest 

és  üdvözítőt  adhat.  Mi  kelle  több?  egy  kellemes,  fiatal  feleség  a  házban  mind  azon 

véghetetlenségével  a jóakaratnak, mellyel a szerető nőkebel férjének áldozik […] Ah de Szél 

úrfi  állhatalan  volt.  Hatodik  évében összekelésének  már  unni  kezdé  sívó  gyermekeit  s  a 

gondos anyát, kinek ifjúsága s kellemei gyermekeire látszanának általmenni. A hetedik évben 

már kihült, kedvetlen, magába vonult lőn s többnyire házon kívül kalandozva tölté idejét.”257 

A  prostitúcióról  szóló  szakirodalom  megerősíti,  hogy  a  század  nyolcvanas,  kilencvenes 

éveiig, elsősorban a bordélyrendszer fénykorában valóban volt lehetőségük a lányoknak a 

férjhezmenetelre,  új  élet  megkezdésére,  elsősorban  az  intézményt  vezető  „madame”-ok 

hathatós támogatásával.

Bártfay  ezen  a  helyszínen  is  elsősorban saját  magára  figyel,  testi  tapasztalatainak, 

252 1839. dec. 7.
253 1841. jan. 4.
254 1841. márc. 31.
255 Szél úrfi. VMÖM Solt Andor (s. a. r.): Beszélyek… i. m. 133.
256 VMÖM Fehér Géza – Staud Géza – Taxner-Tóth Ernő (s. a. r.): Drámák IV. Akadémiai, 1989. 102-103. 
257 Szél úrfi. VMÖM Solt Andor (s. a. r.): Beszélyek… i. m. 135.
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érzéseinek,  hangulatainak  rögzítésére,  nyomon  kísérésére  használja  a  naplót.  Kedvetlen  

valék, 's M. magához felhítt.  Csak kényszerítém magam  √ 's nemsokára el is menék.258  –  

Visszajövőben betértünk Mhoz, hol J és Mt találtuk; ez utóbbi└┘ nem nagyon ajánlatosan 

viselé magát.259 – Estve felé kisétáltam. T. megharagitott T ○.260 A nyilvánosházakban tett 

látogatások  rövid  idejűek,  fél-egy  órásak,  gyakran  a  színházlátogatás  idejére  esnek. 

Színházban 1[s]ö felvonás utánig valék; ekkor a' páholyba menék. Onnan sétálni. Radnics is  

volt velem. (Kiskereszt utczában R[adnics] ismerős[e].. N≈ és Huszár ház) A' játék végére 

még vissszajövénk.  Nináékat  hazakisérém.  Kért,  holnap látogassam meg.  � Búcsúzáskor 

szívesen megszorítá kezemet.261 A bejegyzések többnyire csupán – valószínűleg nem valódi – 

neveket (Justina, Emma, Sophie, Nina, Paulina, Lisette, Marie, Hermine, Fanny, Julie), vagy 

kezdőbetűket rögzítenek és egy melléjük írt grafikus jelet. 

Az  újságok  városi  prostitúcióról  szóló  cikkei  elsősorban  az  utcai  ismerkedést,  a 

szolgáltatásaikat  nyilvános  helyen,  kávézókban,  fürdőkben,  kínáló  lányok  kiszorítását,  a 

városképet rontó, a fiatal férfiakat elcsábító nők kitoloncolását szorgalmazzák. „Itt helye van 

talán egész illedékkel arra is figyelmeztetni az illető hatóságot, hogy valahára szüntetné már 

meg  azon  bizonyos  némberek  vadászjárdalásait,  kik  napáldozat  után  főbb  utcáinkat  raj 

gyanánt  lepik  el,  s  különösen  tapasztalatlanabb  ifjainkra  nézve  valódi  mételyei  az 

erkölcsiségnek. Ha már nem törölheti egészen is el a kereset e gyalázatos nemét, legalább ne 

engedjük  az  cégéresen  és  szabadon  űzetni  azon  főutcáinkon,  hol  tiszta  erényű  hölgyeink 

arcain szégyent s tűzvérű ifjaink szemeiben lealjasító gerjek lángjait lobbogtatja e botrányos 

szemérmetlenség.”262  Bártfay számára ismerős lehetett ez a látvány is, hiszen a Gellérthegy 

mellett  éppen  a  Károlyi-palota  környékén,  a  városfalak  vonalán  (Kálvin  tér,  Kiskörút, 

Nagyhíd utca), illetve a Nemzeti Múzeum építése miatt rendezetlen Kálvin téren és a Lánchíd 

felvonulási  területén  működött  a  legtöbb  utcai  prostituált.  „Sétám  az  Üllői  úton  lakó 

barátomhoz  vala,  keresztül  a  Széna  piacon  [Kálvin  téren],   –  a  pisztoly  kávéházig  [Két 

pisztoly fogadó] – néhány férfit kivéve embert nem találék – de arrébb uraim 4-5 némberrel 

kelle akaratom ellen találkoznom, ezek megrontják és fertőzik az ifjúságot.”263 – írja a Világ 

1841-ben. „ …ha az ember színház után valamicskébben későbben megy haza, lehetetlen nem 

undorodnia, ha e nyomorult lényeket látja, kiknek sötét redős arcaikból mogorván rí ki a bűn 

és  elvetemültség  torzképe,  és  kik  émelygést  okozó  kéj-  és  borszagukkal  a  levegőt 

258 1841. szept. 17.
259 1841. ápr. 4.
260 1841. okt. 9.
261 1839. aug. 4.
262 Jelenkor. 1841. 29. szám. idézi Siklóssy László: A régi… i. m. 136-137.
263 Lauka Gusztáv cikke a Világ 1841. júl. 10. számában. Idézi Miklóssy János: A budapesti… i. m.  24.
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dögvészesítik.”264 

A napló tanúsága szerint azonban Bártfay kizárólag ismert címre megy. M-nél találtuk  

J. ∪∩ nagyon jól. […] J. lakik Budán a' vizivárosban, fejérkereszt, 2d udvar, 1.emelet.265 ― 

Azután  kimenék  Jhoz,  kit  az  utasitás  szerint  megtaláltam  ∪.  Nem sokáig  mulattam ott  's  

magam  jövék  haza.266 ―  Játék  végén  Radnics  a'  Terezia  városba  vezetett  ismerősihez,  

honnan  féltizenegykor  holdvilágnál  jövék  haza.  Ma  is  nagy  meleg  volt.  √  C.  –  Budán  

Ankergasse  426.267 Ebben  az  óvatosságban  szerepet  játszhatott  a  nemi  betegségektől  való 

félelem is. „Óranegyedre nyújtott baromi élvet vajmi sokszor egy egész élet boldogságával 

fizettetik meg.”268. 

A prostitúció ebben az időszakban egyértelműen megtűrt jelenség, bár Mária Terézia, 

II. József és I. Ferenc korábban még keményen felléptek ellene,269 az állam a XIX. század első 

felében már csak akkor érez késztetést a beavatkozásra, amikor például a katonaság körében 

fellépő  súlyos,  tömeges  megbetegedések  kívánnak intézkedést.  A népbetegségnek számító 

szifilisz elleni küzdelemben 1840-től kötelezővé teszik Pesten a bejelentett lányok rendszeres 

orvosi ellenőrzését. Újságcikkek sürgetik a bordélyrendszer kiépítését, az utcák megtisztítását, 

s a prostitúciót a katonai rendészet hatáskörébe utalják. „Ami pedig a városban tartózkodó 

kéjlányokat  illeti,  ezek  időről-időre  megvizsgáltatnak  és  az  olyanok,  kik  bujakórság 

betegségben lenni tapasztaltatnak, a városi nőkórházba orvosoltatás végett küldetnek, miután 

egészségüket visszanyerték,  testileg megbüntettetnek s így hazájukba visszaküldetnek”270 –  

írja Buda városkapitánya a magyar hadi főkormányzónak 1841-ben. A „bujasenyv”, a vérbaj a 

kor fogalmai szerint gyógyíthatatlan betegség volt, még a homeopátia felfogása szerint is.271 

Bártfay  ebben  a  vonatkozásban  is  gondosan  ügyel  testi  állapotára,  feljegyzi,  ha  fertőzés 

gyanúja merül fel, homeopátiás szerei némelyike is valószínűleg a nemi betegségekből való 

felgyógyulást szolgálja. Invitumque trahit nova vis; aliudve cupido, Mens aliud svadet [Új az 

erő, mi magával ránt. Mást súg a kivánság, mást az eszem]272 � E' megjegyzés magamat illet,  

mert ma ollyat tevék, mit az okosság nem helyeselhet.  � De már híában! � Ha kellemetlen  

264 Dessewffy Aurél cikke a Világ 1841. 43. számában. Idézi Siklóssy László: A régi… i. m. 138.
265 1840. júl. 31.
266 1840. dec. 19.
267 1839. jún. 19.
268 Dessewffy Aurél cikke a Világ 1841. 43. számában. Idézi Siklóssy László: A régi… i. m. 138.
269 Az utolsó tiltó állami rendelet 1816-ban született. Ezután helyben szabályozzák a prostitúciót, elsősorban 
népegészségügyi és nem büntetőjog keretein belül. Siklóssy László: A régi… i. m. 110. 
270 Idézi Siklóssy László: A régi… i. m. 115.
271 Conner,  Susan  P.:  Politika,  prostitúció  és  szifilisz  a  forradalmi  Párizsban,  1789-1799.  (In  Léderer  Pál 
(szerk.):  A  nyilvánvaló…  i.  m.  102-  125.)  részletesen  bemutatja  a  nemi  betegségek  diagnosztizálásával 
kapcsolatos  bizonytalanságot,  a  lehetséges,  sokszor  igen  drasztikus  kezelések  változatait,  a  „gyógyító”, 
elkülönítő intézmények működését. 
272 Ovidius: Metamorphoses. Ford. Devecseri Gábor. Bp. 1964. 187. 
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következései lesznek, egyedűl magamnak kell tulajdonítanom, ámbár való, hogy adott szavam 

szerint tevém azt, 's inkább magam szenvedek, mint sem azt megszegjem.273 ― Tűrhető éjem 

volt.  Bajam nem nagyobbodott  –   Ismét  kellemetlenűl  vevém észre  a'  tisztátlanságot.[…]  

Gyógyszert vevék be.274

A  különböző  nőkhöz  fűződő,  párhuzamos  kapcsolatok  különös  természetességgel, 

magától  értetődően szerveződnek egységbe Bártfay napi  bejegyzéseiben.  A helyszínek,  az 

alakok,  a  múlt  és  a  jelen  benyomásai  harmonikusan  egészítik  ki  egymást:  Egyet-mást  

végezvén X menék. P. Jeanette √. Nagyboldogasszony napja. Ma 3 éve a' budai hegyek köztt  

valánk P[aulina] L[éni] V[örösmarty]. J[ozefina] 's én.  � Hallgattam misét a' Ferencziek'  

templomában.  Tehát 1839.  augusztus  15-ét,  Nagyboldogasszony  napját  a  legsürgősebb 

intézendők után a nyilvánosházban kezdi, majd a ferences templomban folytatja, s éppen az 

ünnep  dátuma  juttat  eszébe  egy  régi,  Paulinával  töltött  budai  kirándulást.  Ugyanígy 

rendszeresen egymásra rakódnak a két lánnyal kapcsolatos bejegyzések. Egyet-mást végezvén 

9  óráig,  N[iná]hoz  menék  's  nála  maradtam 11 utánig,  kedvem szerint  's  ma volt  okom 

megelégedni.  Ismét  P[aulina]  levelei  átnézésével  foglalkodám délig.  Folytattam P[aulina]  

leveleit. […] Azután színházba menénk. Jó kedvem volt ott. Kis Lilának édességeket vettem:  

Kostyálnénak pedig egy pár körtvélyt. Szép nap és tiszta est.275

Nehéz  megmondani,  ez  a  sokféleség,  a  nyilvánosan  megélt  harmonikus  házasság 

mellett/mögött  kiépülő  érzelmi  és  szexuális  kapcsolatrendszer  mennyire  lehetett  általános 

Bártfay környezetében. Normann Hans Ungarn,  Das Reich, Land und Volk  című 1833-ban 

született  útleírásában  érdekes  összehasonlítást  tesz  az  elsősorban Pesten  tapasztaltak  és  a 

német állapotok között. Éppen a női társaságban kötelező modor, a nemi erkölcs, a házastársi 

hűség gyakorlata, és a feleket összekötő érdekek szorossága tekintetében lát jelentős kulturális 

különbségeket:  amatőr  antropológusként  figyeli  a  két  nem viszonyát.  „A társas  életben  a 

nőkkel való érintkezés igen szabad, és azt hiszem, hogy egy északnémet divatbaba a magyar 

urak  nyers  tréfáira  ezerszer  elpirulna,  avagy  azt  gondolná,  hogy  rossz  társaságba  tévedt, 

hacsak egyszer is jelen volna egy olyan társas összejövetelen, amilyen a legjobb családokban 

szokásos. Gyakran hallunk bizonyos káromkodásokat, amelyek semmi mást nem jelentenek, 

mint  azt  az aktust,  amelynek életünket  köszönhetjük. Ezenkívül  a legjobb táraságokban is 

hallunk nyers kétértelműségeket, anélkül, hogy a hölgyek ezen megbotránkoznának. Nagyot 

tévedne mégis az, aki azt hinné, hogy ezeknek a hölgyeknek gondolkodása avagy életmódja 

273 1839. okt. 12.
274 1839. okt. 18.
275 1839. okt. 8.
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erkölcstelen. Egy szűz lány ártatlansága Magyarországon olyan erős vár, amelyet nem lehet 

megostromolni.  Ezzel  szemben  egy férjes  nő  szemérme  nyílt  piac,  ahol  mindenki  ki-  és 

bejárhat, anélkül, hogy megkérdeznék »kicsoda, honnan, hová«. Éppen azért Magyarországon 

az  asszonyok  hűsége  nem  biztos  jószág,  nem  axióma,  amelyre  esküdni  lehet.  A  férj 

rendszerint tudomással bír drága házasfele szíve bőségéről, de a feleség mégis drága marad 

neki,  mert  toleráns,  filozófus,  jó  keresztény,  és  éppen  azért  megengedi  asszonyának 

mindazokat  az  élvezeteket,  amelyeknek  ő  maga  is  hódol.  Nem  így  van  ez  Észak-

Németországban,  ahol  a  férfiak  a  leggonoszabb  kicsapongásokra  jogosítottaknak  érzik 

magukat, ami alatt feleségüket örök szüzességre kárhoztatnák. Természetesen csak kevés nő 

nyugszik bele ebbe az elátkozott  helyzetbe,  hanem inkább elválik férjétől,  vagy hűségesen 

utánozza annak életmódját. A magyarországi házasságok azonban az uralkodó vallás alapján 

nem olyan könnyen bonthatók fel, s ha a házasfelek mégis elválasztatnak, örökös büntetésük, 

hogy új házasságot nem köthetnek. A magyar férfi éppen azért megtartja feleségét, az asszony 

férjét,  s  az  utóbbi  azt  gondolja,  hogy a  rossz  asszony  is  jobb,  mint  semmilyen  asszony, 

ellentétben azzal az állítással, hogy asszony nélkül élni jobb, mint a legjobb asszonnyal.”276 A 

Társalkodó egyik 1837-es cikke viszont bírósági eljárás megindítását javasolja házasságtörési 

ügyekben,  azzal  érvelve,  hogy  „befészkelvén  magát  pedig  valamely  szörnyeteg,  vége  az 

egységnek,  vége  a  szeretetnek  és  a  bizalomnak,  vége  a  nevelésnek,  házi  kormánynak  és 

haladásnak, vége a boldogságnak éspedig nemcsak a ház, hanem a haza boldogságának is, 

mennyire ti. ez a házéval összefügg; ezért a nőcsábítónál nagyobb gonosztevő nincs; s ugyan 

van-é honn, mellyben ezek számára büntető törvény nincs hozva?!”277

Bártfay és a vele kapcsolatba kerülők nők viszonyának magyarázó keretet ad a nők 

korabeli társadalmi státusza: az tény, hogy nem rendelkezhetnek független egzisztenciával – 

talán az arisztokráciát kivéve –, a férfi családfőtől, vagy alkalmazójuktól függő személyek, 

ebben a helyzetben szellemi, erkölcsi önállóságuk, döntésképességük is igen korlátozott. Ez 

az oka,  hogy a morális  kettősség,  a férfihűség problémaként  nem kerül elő a naplóban,278 

annál  inkább  aggódik  Bártfay  a  tőle  valamilyen  módon  függő  nők  sorsáért,  magától 

értetődően  vállal  felelősséget  értük  kapcsolatuk  idejére.279 Időről  időre  jóvátételt  követel 

276 Idézi Siklóssy László: A régi… i. m. 99.
277 Idézi Siklóssy László: A régi… i. m. 153.
278 A  kor  naplóírói  –  Károlyi  György,  Széchenyi,  Wesselényi  –  Bártfayhoz  hasonló  természetességgel 
beszélnek  párhuzamos  kapcsolataikról,  futó  kalandjaikról,  szerelmi  életük  dilemmáiról.  ld.  Veress  Dániel: 
Rajongók, hódolók, szeretők. In uő: Férfibú és történeti gyász. Glosszák Wesselényi Miklós életéhez, művéhez,  
eszmevilágához. Pallas- Akadémiai, Csíkszereda, 2000. 83-86.
279 Wesselényi apaságát vállalva anyagilag és érzelmileg is igyekszik gondoskodni a Versényi néven a Tänzer-
intézetben nevelkedő leányairól, csakúgy mint többi 7-8 törvénytelen gyermekéről. Ismert, hogy életveszélyes 
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magától, a lelkiismeretét megnyugtató tettek sorát rögzíti. Mint gyám, elhunyt barátjának jogi 

képviselője tárggyal a Barthos-család szőlőjének eladásáról, intézi Paulina 6 éves öccsének 

árvaellátását,  magához  veszi  joghallgató  testvérét.280 Ő  [Barthos  András]  engem  nagyon 

kedvelt, ki azt tőle nem érdemlém.  � Sőt hibáztam is ellene, ha � az  � hibám. Adja Isten,  

hogy  azt  minél  előbb jóvá  tehessem 's  a'  boldogultat  kiengeszteljem.281  Jozefinát  értékes 

ajándékokkal, figyelmességekkel igyekszik kárpótolni.  Reggel adtam nőmnek 150 f[orin]tot 

selyem  köpönyegre.282―  Karácson  ünnepe.  Reggeli  után  megmutatá  nőm  új  selyem 

köpönyegét, 's újra köszöné, hogy azt csináltatám neki.283― Az ég áldja meg 's derítse életét  

szebb  örömekkel,  mint  a'  millyeket  én  nyujthatok  neki!284 Fontos  számára,  hogy  támaszt 

nyújthat Nina családjának.  Bár sokáig tehetnék jót, 's belátnák, hogy a' mit teszek javokra 

szolgál.285 A Paulinával való szakítás napjaiban írja a naplóba: Jót tenni a' hol lehet, ah, olly  

édes, megnyugtató érzet.  – majd pár sorral lejjebb – Különben is az arra [a békési beiktatásra 

készítendő díszruhára] kívántató költséget mire fordítsam egyébre? � úgylátszik nem sokára 

épen  senki  sem  lesz,  kire  azt  örömest  fordíthatnám.286 A  másokról  való  gondoskodás,  a 

kölcsönös bizalom,  lojalitás  igénye  köti  össze Bártfay privát  életének magatartásformáit  a 

felelősségteljes grófi titkár gondolkozásmódjával, moráljával.

sérülést szerez egy pesti német színésznő miatt vívott párbajban: „tisztességesen, becsületesen, de úgy viselkedik 
mint egy őrült.” – írja róla Széchenyi. Idézi Veress Dániel: Férfibú…i. m. 81.
280 Fáy András sokáig nem veszi nőül gyermekei anyját. Amikor a Pest megyei közgyűlésen felolvassák „a 
hallgatóság előtt a frissen egybekeltek nevét »…a jelenlevő Fáy felháborodva rögtön elhagyá a termet, menekült 
a bámuló, s már őt üdvözölni készülő hivataltársai közül«.” – idézi Völgyesi Orsolya: Fáy… i. m. 152. – mégis 
anyagilag  teljes  mértékben  gondoskodik  családjáról.  Mint  gyám  nevelt  lányára,  és  Nagy  Gusztáv  néven 
anyakönyveztetett  gyermekére  jelentős  ingatlanokat  irat  végrendeletében,  majd  igyekszik  egyengetni  a 
felnövekedő fiú hivatali pályáját.
281 1838. aug. 7.
282 1838. december 17.
283 1838. dec. 25.
284 1839. júl. 5.
285 1839. okt. 1.
286 1839. ápr. 20.
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Az irodalom és a közélet rajza 

A fejezet  két,  a  naplóban nagy hangsúllyal  jelenlévő témát  mutat  be:  az  irodalom 

különböző színterein jelenlévő, kapcsolatépítő, szabad idejét a köz ügyeire szívesen áldozó 

Bártfay tevékenységét – és a közélet, a napi politika világával szemben távolságtartó, abban 

kényszerűen résztvevő értelmiségi véleményét.

A napló, bár a benne megjelenő szereplők között ott vannak a korabeli literatúra fontos 

alakjai,  alig mond valamit közvetlenül az irodalmi művekről:  Bártfay olvasmányélményei, 

folyóiratkritikák csak említésszerűen tűnnek fel lapjain. „Irodalomról” tehát a közvetetten esik 

szó, viszont számos utalást találunk a szövegek hétköznapi használatáról, arról hol és milyen 

körülmények között cseréltek eszmét Bártfay köreiben irodalmi kérdésekről. 

A művek értékéről, hatásáról szóló véleménynyilvánítást a napló szereplői nem kötik 

feltétlenül esztétikai ismeretekhez, az irodalomról szóló beszéd a személyes, az önálló ízlés 

kinyilvánításának  egyik  lehetősége.  Bártfay  például  minden  tartózkodás  nélkül,  a  darab 

megtekintése  során  összegyűlő  benyomásaira  támaszkodva  fogalmazza  meg  véleményét, 

javaslatait Vörösmarty legújabb darabjáról. 

Marót, macsói bán szomorú játék 5 felvon[ás]. � A' darab sok erővel, igen sok  

szépséggel bír, 's van színi hatása: de borzasztó. Több kedvességet � vagy minek 

mondjam  � több  enyhűletet  ohajtanék  benne.  A'  léleknek  nincs  ideje  magát  

összeszedni. A' végét nem úgy irtam volna. A' harcz megzavarja a' benyomást � 

legalább nálam � 's a' fiú, Bod, egész addig istentelennek növekedvén, vad szilaj  

lélekkel hal meg. Én élve hagynám Maróttal, két egyesülő láng gyanánt Ida sírja  

felett, engesztelés 's végtelen bánat tisztúlásában.1

Bártfay álláspontja és a hozzá hasonló, a darabot „borzasztónak” tituláló nézetek szinte rögtön 

elterjedhettek, akár már a bemutató napján. Erre utal Széchenyi naplójegyzete, amely mintha 

a már több oldalról hallott kritikára reagálna: „Megnéztem a magyar színházban Vörösmarty 

MARÓT  BÁNját.  Véleményem  szerint  nem  rettentő,  hanem  siralmas,  nyomorúságos 

kompozíció.”2 Természetesen  Bártfay  naplója  elsősorban  arról  a  közegről  tudósít,  ahol 

megélhetés-hivatás az írás, szerkesztés.  De jócskán találhatunk arra is példát,  hogy a nem 

hivatásos olvasók, az igazi közönség életében milyen szerephez jut az irodalom.

1 1839. máj. 19. 
2 Széchenyi István: Napló. (vál. és s. a. r.) Oltványi Ambrus, Osiris, Bp., 2002.  781.
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Az első megállapítás: a kor emberei szembetűnően sokat olvasnak, de nem elsősorban 

foglalkozásszerűen  vagy  tájékozottságuk,  műveltségük  gyarapítására,  sokkal  gyakoribb 

motívum a szórakozás/szórakoztatás. A felolvasás mint a társas együttlét  egy formája igen 

gyakori a naplóban, néha könnyed, máskor igencsak tartalmas időtöltés.  A személyes előadás 

értelmező jellege ebben a helyzetben a műveknek új dimenziót ad, és egyúttal alkalmat az 

érintett témák megvitatására: erkölcsi tanulságok levonására, esztétikai ítéletek ütköztetésére, 

a  mű  keltette  érzelmek  kibeszélésére  vagy  egyszerűen  ismeretterjesztésre.  Felolvasnak  a 

szalonban,  kiránduláson,  betegágynál,  és  férfitársaságban,  “pipaszó”  mellett.  A  naplóban 

legtöbbször férfiak olvasnak fel nőknek, ez gesztus, a könyvküldéssel együtt a közeledés, az 

udvarlás egy formáját is jelenti.

 A  szépirodalom  közös,  csoportos  élvezetének  szokásos  formája  a  nyilvános 

helyszínen zajló felolvasás. Az így elhangzó szöveg keltette erőteljes hatásra a legjobb példa a 

naplóban  Eötvös  Józsefnek  az  Akadémia  zsúfolásig  telt  termében  elmondott  Kölcsey 

emlékbeszéde.

De most Báró Eötvös József lépett föl a' szónok asztalhoz, melly aranyszegélyű 's  

paszomántos  zöld  bársonnyal  be  vala  födve,  's  bold[ogult]  Kölcsey  Ferenczre 

készített  emlék beszédét  olvasá el.  Mind a'  beszéd'  magas érzeményü tartalma 

mind  az  előadás  nagy  lelkesülésre  ragadá  az  öszves  gyülekezetet,  's  legtöbb 

hallgató'  szemeiből  forró  könyeket  fakasztott.  � Szebb,  valódibb,  lángolóbb 

beszédet nem hallék � ez esik legközelébb, izlésem 's nézetem szerint, a' Kölcsey  

beszédeihez.  � Zajos taps 's éljen kiáltás tört ki talán húsz ízben is a' hallgató 

tömegből, melly alig tudott szünni, midőn a' szónok helyéről lelépett.  � Később, 

de  az  ülés'  eloszlása  előtt,  a'  szeretetre  méltó  szónok,  másokkal  beszélgetve,  

közelembe is eljutott, 's nyájasan köszönt. � Egy kérésem van, szólék hozzá. � O,  

igen  szivesen  teljesítem  úgymond,  Szalaynál  lesz  beszédem'  irata,  ha  azt  

parancsolja.  � Ezt  is  örömmel  fogadom  's  kérem; de  mostani  kérelmem  az:  

nyujtsa  ide  jobbját  azon melegen,  mellyre  az  iménti  lelkesülés  hevíté.  � Igen 

kedves arczczal 's ragyogó szemekkel  szorítá meg kezemet.  � Ekkor mondám: 

"Ma nagy zálogát tevé le a' nemzet' színe előtt jövendőjének �" 's újra hévvel 's  

erősen szoritá meg jobbomat. Azzal ő is, én is más felé fordultunk.  � A' jó isten 

tartsa  meg,  's  erősitse  minden  jóban  a'  nemzet'  javára,  díszére,  hogy  áldva  

dícsérje őt minden hazafi kebel, minden jobb ember!

Haza jövén, 2 óra tájban ebédhez ülénk. Vendégeink valának: Fejérváry mérnök,  
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Lini leányával, és Täntzer Lila. � Nőm egész nap, 's délután, és estve nem tudott  

másról  beszélni  és  gondolni,  mint  a'  fölséges,  szívreható emlékbeszédről.  Léni  

pedig egy ízben azt monda: mindjárt letérdelnék Báró Eötvös elött, ha itt volna.  

Említé azt is, de mondták mások is, hogy a' karzaton, az ülés' folytában, Fáyné,  

Dr. Pólyáné és Schodelné valami étel-félét és zsemlyét ettek, hajdúk által hozatva.  

� Szeretném tudni,  valljon  szólott  e  Eötvös  ezek'  lelkéhez  is?  � Bizony  több 

tisztelettel viseltethettek volna az idő, hely 's gyülekezet iránt, 's ne tették volna ki  

magokat megitélés' tárgyáúl a' has és állatiság miatt.  �Estve a' Gróffal voltam.  

Nem győzé eléggé dícsérni a' nagy hatású 's jelességű beszédet.3

Bártfay  még  többször  vissza-visszatér  az  előadás  keltette  érzésekre,  benyomásokra,  a 

lelkesedés  olyan  általános  –  ezt  jelzi  Bártfay  értetlenkedő  megjegyzése  a  karzaton 

majszolókról –, hogy a következő napokban még 8-10-szer felolvassa más-más hallgatóság 

előtt az azon nyomban megszerzett írást: hogy ismét átéljék a katartikus pillanatokat, hogy az 

ott  jelen  nem  levőket  is  bevonják  a  csodálók  táborába.  Az  irodalmi  művek  személyes 

előadásának  kiemelt  fontosságát,  a  sikert  befolyásoló  előadást  a  Kisfaludy  Társaság 

pályázatainak eredményhirdetésekor is több ízben leírja Bártfay.

Az irodalomról szóló bejegyzések a naplóban csupán az olvasott művek, cikkek címeit 

rögzítik, kivonatolásukra, élményei rögzítésére, elemzésére nem használja Bártfay.  Ezek az 

élőszó világába tartoznak, az aktuális olvasmányok a beszélgetések alapanyagát szolgáltatják, 

a  kötetlen,  a  legkülönfélébb  olvasmányélményekről,  tudományos  hírekről,  színházi 

előadásokról  szóló  laza  társalgás  a  mindennapok  szerves  része.  Az  irodalomszervezés  is 

jórészt  személyesen történik: az aránylag könnyen bejárható városban az írók,  szerkesztők 

szinte nap mint nap úton vannak, saját kezűleg viszik írásaikat, a korrektúrákat.  Legtöbbször 

azonban bejelentés és konkrét cél nélkül keresik fel egymást, napi pár órát szánnak erre a 

fesztelen, közvetlen információcserére.

Estve szinházba menék ugyan, de végét nem vártam, mivel Vörösmarty 8 órára  

magához  hítt  barátságos  társaságba.  Odajövének:  Fáy  András,  Gr[óf]  Ráday 

László,  Bugát,  Luczenbacher,  Irinyi,  Erdélyi,  Megyeri  és  Egressy  Gábor  

szinészek, Garay, Tóth Lőrintz, Schedel, Bajza, én, 's így Vörösmartyval, és Gállal  

15en valánk. � Evés-ivás pipázás, beszélgetés köztt ott maradtam éjfélig: a' mint  

a'  12  órát  hallám  ütni,  hazajövék.4 ― Estve  felé  Vörösmartyhoz  menék,  hol  

Vásárhelyit, Bajzát, Egressyt, Schedelt találtam, kiknek pipaszó mellett elmondám 

3 1839. nov. 24.
4 1840. febr. 9.
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Dumas  "Chartausi"  czímű  novellaját.  Azután  sétáltam  az  utczákon  estve  

Vörösmartyval,  de  a’  levegő  hideg  lévén,  ‘s  mivel  könnyen  valék  öltözve,  

hazasiettem ‘s itthon hirlapot olvastam.5 ― Nálunk ebédeltek: Báró W[esselényi], 

kinek  ma  születésnapja,  és  Bajza,  Schedel,  Vörösmarty.  Délután  kandalló  tűz  

mellett  dohányoztunk,  beszélgettünk.  Estve nem menék szinházba; olvasgattunk 

Pompejiből.6

Az irodalmi közéletre vonatkozó megjegyzések Bárfay naplója szerint többnyire társaságban, 

dunaparti egészségügyi sétákon vagy a színházban, az Akadémia páholyában hangzanak el, a 

ténylegesen  megszervezett,  hivatalos-félhivatalos,  gyűlésszerű  összejövetelek  viszonylag 

ritkák. A beszélgetések célja a frissen megjelent művek, a hírlapi cikkek közös értékelése, 

gyakori,  hogy éppen  formálódó  vagy  megjelenés  előtt  álló  vitairatokat  olvas  fel  egy-egy 

szerző, hogy megismerje egy szűkebb kör véleményét. Bajza Szózat a Pesti Magyar Színház  

ügyében című  röpiratának felolvasását  például  Bártfay így kommentálja:  Sok helyes,  igaz  

nézetet fejt ki; de a' mit mond, soknak fog fájni. Azonban véleményem szerint jól teszi: mert 

jobb egyszerre dönteni el a' dolgot, mint nyavalyogni, 's magát hosszas kinlódás köztt lassan 

süttetni.7 Ez  a  bejegyzés  tipikusnak  is  mondható,  a  napló  csak  tömör,  szentenciaszerű 

kijelentéseket jegyez fel az összejövetelekről. Figyelemre méltó, hogy a politikai kérdésekben 

oly óvatos Bártfay az irodalom, a színház kérdéseiben milyen hevesen reagál a konzervatív 

nézetekre.  Az  Athenaeum  és  a  Figyelmező,  valamint  az  Orosz  József  és  Csató  Pál 

szerkesztette  Hírnök  közötti  sajtópolémiákban  harcosan,  indulatosan  védi  Vörösmartyék 

igazát,  kikel a Szemle rovat  piszkai  ellen,  a szerzők  elvetemült  orczátlanságával szemben. 

Gazság ellen soha sem szólhatni eléggé keményen8 – írja. E csatázó modor jellemzője, hogy a 

cikkek  tartalmára  vonatkozó  ítéletei  egybeolvadnak  a  szerzők  személyére  vonatkozó 

pletykákkal.  Gondosan feljegyez  például  egy,  Orosz József  segédszerkesztőjétől  származó 

„háttér-információt”.

Ámbár úgymond 2800 előfizetője van, 's a' Kormánytól 20 ezer f[orin]t segedelme  

jár; ezt ugyan, mint hallik, el akarják tőle vonni: de módot talál ő abban is, hogy  

tovább is megtartsa. Hónaponként úgymond Bécsbe szaladgál, egyszer legalább 

Metternich H[e]r[ce]g' kézcsókjára (ezek Matics' szavai), 's majd oda viendi a'  

dolgot, hogy tovább is fizessék szolgálatait. � Sok pénze lehet annak az Orosznak,  

mondám. � Volna, volna felelé M[atics] ha őkeme el nem pazarolná: mert úgy él,  
5 1841. ápr. 11.
6 1838. dec. 30.
7 1839. szept. 8.
8 1840. jan. 17.
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's olly háztartást folytat, hogy Odescalchi H[e]r[ce]g hozzá képest kutya; nőjével  

sem  él,  hanem  ágyasokat  tart  magának  mind  Pozsonyban  mind  Bécsben  

akármennyit.  � Valóban  nem  csudálhatni  eléggé,  hogy  tud  a'  Kormány  illy  

megrótt,  erkölcstelen,  criminalis  gazemberben  bizni,  's  rá  annyi  ezreket  

vesztegetni.  � 'S  aztán  illy  semmirekellő  eszközökkel  jó  czélt  akarnak  elérni?  

Szomorú  állapot,  hogy  már  az  illyfélék  által  munkálkodnak.  De  mindennek  

megjön a' maga ideje, a' jónak úgy mint a' rosznak.9

Bártfay vitapartnere e kérdésben az a Szemere Pál, akihez szoros baráti és családi kapcsolat 

fűzi, több ízben Pécelen is vendégeskedik nála. Bártfay értetlenkedve figyeli Szemerét, akinek 

sajátos, különc egyéniségét baráti körének tagjaival szemben általában jól tűri.

Valóban különös,  hogy Szemere a'  Szemle és Csató alacsonyságait  mindenben 

tudja védeni, � ellenben az Athenaeum' kiadóit mindenben kárhoztatja. � Mi az? 

� nézet? vélemény? itélet? vagy valami boszús indulat? � 'S ezt már több ízben  

tapasztaltam Szemerénél. Minő elfogultság azt mondani, hogy ebbeli nézeteit a'  

sirba  viszi  magával!  Tehát  ő  nem  is  kíván  többé  a'  valóságrol  máskép 

meggyőződni.  Megvallom,  szerencsétlen,  magammal  megbontakozott  embernek 

tartanám magamat hasonló állapotban. Majd megmutatja az idő, a' közvélemény,  

mivé  tette  magát  Csató  eddigi  botránkoztató  szemtelenségeivel; 's  mit  tevének  

Csató'  ellenében az Athenaeum'  kiadói,  önvédelmökre a'  gonosz és embertelen  

garázdaságok által kényszerítve.  � Orosz és Csató nyomorultakká lesznek, mert  

előttök  nincs  semmi  szent,  nincs  tiszteletre  méltó,  csak  önséggel  kórhadó 

személyeik, és � a' zsold. � Minden áron, minden isteni és emberi tekintet nélkül  

összevissza piszkolni akarni minden jobbat és jelesebbet,  minden a'  mi felettök  

van  � ez  az ő mesterségök,  mellyet  űznek. Nem a'  való,  nem az igaz 's ezek'  

kifejtése fekszik szívökön, hanem pénz 's herosztratusi hirkórság10: � 's mit bánja  

az illyen ha minden rend, 's a' viszonyok' legszentebb kötelékei megszakadoznak  

is? � Ők még az ember szándékáról is eléggé vakmerők 's elvetemültek itélni; ők 

ki lesik embertársaik' legbensőbbjét; az érzelem 's gondolat' első mozgalmairól  

szólanak bírálataikban, 's midőn írói műről, literaturai dolgozatról van szó, az  

egyházban elmondott  prédikaczió felől  beszélnek,  gyűlölettel  és ártalommal,  a'  

mint ezt Gegőn és Herpein bebizonyíták.  � De hiszen nekik is megjön a' fizetés'  

9 1839. szept. 21.
10 Herostrates,  epheszoszi  Hérosztratosz.  Nevét  avval  akarta  halhatatlanná  tenni,  hogy  Kr.  e.  356-ban 
felgyújtotta az ókori világ egyik csodáját, Artemisz istennő epheszoszi templomát.
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ideje. � Hagyjátok a' konkolyt és dudvát megérni, mond az evangelium, nehogy a'  

rosszal  egyszersmind a'  jót  is  kitépjétek11.  � Opinionum commenta delet  dies,  

natura judicia confirmat. [A képzeletszülte koholmányokat megcáfolja az idő, és 

jóváhagyja a természet ítéletét.12]13

 Ugyanilyen szokatlan hévvel kel ki Bártfay az általa egyébként kedvelt Szemere Bertalan 

ellen  is,  amikor  Orosz  Századunk  című  lapjában  jelenteti  meg  a  Kölcsey-emlékművel 

kapcsolatos cikkét.

Ezzel Szemere B[ertalan] bizony nem sok kedvező véleményt nyerhet maga felől:  

mert látszik a'  megbántott  hiuság.  Beszéde olly  hangú, mellyen szerény ember  

nem fog szólani. � Megérdemlené, hogy jól, derekasan megpaskolnák.14

 Bártfay  személyéről  a  sajtótörténet  egy  hírlapi  polémia  kapcsán  emlékezik  meg, 

amikor  álnéven,  Labanc  Lipótként  jegyzett  cikkében  egy  történeti  tárgyú  írás  kapcsán  – 

Napóleon bemenetele Moszkvába – plágiummal vádolja a szerzőt és közvetve az Athenaeum 

szerkesztőit. „No ’s? mit gondol a szerk.? – Ezt alig ha hiszi a’ különben ügyes szerk. – De 

elhiheti parolámra, hogy Labancz Lipót is, ha kiméletlenűl akart volna üzni és szorítani, szinte 

gyönyörű állatkát foghatott volna, mellynek aztán classikai elnevezése: vespertilio literarius 

versipellis,  vagy  ha  inkább  tetszik:  vespertilio  plagiárius  qulificatus  lehet  vala,  ’s  melly 

szárnyainál fogva az irodalmi udvar’ kapujára szögeztethetik vala. – óvást emelek, hogy itt 

nem  személyemről  van  szó,  hanem  a  dologról”.15 A  viszontválaszok  és  szerkesztői 

megjegyzések során a vita eldurvul: Bártfay cikkei egyre keményebb állításokat tartalmaznak. 

Elképesztőnek  tartja,  hogy  a  szerkesztőség  nem  vállal  felelősséget  az  újság  tartalmáért, 

színvonaláért,  finoman  utal  rá,  nem  hisz  az  állítólagos  cikkíró  létezésében,  sokkal 

valószínűbbnek tartja,  hogy az Athenaeumot,  nívós írások híján, fiktív szerzőkkel jegyzett 

fordításokkal töltik meg.

 Eleinte könnyed tréfának szánja a helyreigazítást, talán műveltségét, naprakészségét 

fitogtatandó (1838-ban olvassa a kérdéses művet, amely az előző évben, Stuttgartban jelent 

11 Mt, 13, 29-30
12 Cicero:  Az  istenek  természete. Ford.  Havas  László.  Helikon,  Bp.,  [1985.]  59.  –  Az  istenek  létezésének 
bizonyítékai. II. könyv I. rész 2. 5. 
13 1838. dec. 30.
14 1839. márc. 21.
15 Bártfay  megtartja  cikkei  fogalmazványait,  amelyeket  nevelt  fiával  lemásoltatva  küld  el  a  lapok 
szerkesztőségeibe.  Bártfay  László  másolatai  és  jegyzetei.  Országos  Széchenyi  Könyvtár  kézirattára,  Quart. 
Hung. 1526. I. kötet 245.
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meg németül)16 kifejezett örömmel várja a folytatást: 

Tréfát akarván tenni, az Athenaeum Szerkesztőségének e sorokat irám, kézirásom 

változtatásával: Figyelmeztetés Kurucz Pál számára. A’ f[olyó] é[vi] Athenaeum 

61.  számában e  czikk  olvasható:  "Napoleon  bemenetele  Moszkvába"  Hunfalvi  

Jánostól. Kérdés támad: eredeti e az vagy nem? Ha igen, miért nem tétetik ki,  

hogy  ollyan?  ha  pedig  nem  eredeti,  miért  nem  idéztetik  a’  forrás,  mellyből  

vétethetett? � De akár eredeti akár nem, fönmarad megfejtése annak is, ki volt az  

a: CAULAINCURT ? E pár kérdés megérdemli az ellenőrködést. Pest, Máj. 23d. 

1841.  Labanc  Lipót. � Ezen  sorokat  levél  formában  lepecsételve  a’  postára  

adám.17 ― Kerestem Vörösmartyt, de nem találtam: tehát meglátogatám Bajzát.  

Nagy mulatságomúl szolgált hallgatni, mit irt Labanc Lipót figyelmeztetése ellen  

� csak azt várom, hogy nyomtatásban megjelenjen ‘s tudjam ki nevében lesz a’  

felelet, azonnal válaszolok ‘s a’ tréfát tovább folytatom; eddig nem gyanítják hogy 

én vagyok.18

Azonban  amikor  a  szerkesztőség  meglehetősen  durván  és  személyeskedően  hárítja  el  a 

kioktatást, Bártfayt csalódott és frusztrált: „várakozásom’ ellenére noha egyébiránt a’ parányi 

szolgálatért sem köszönetet sem elismerést nem igényeltem, az Athenaeum’ Szerkesztősége 

nekem esik, ’s a’ nélkül, hogy elöre, kihívásképen, csak trombitát fuvatnom is, olly mérges 

csatát  hevenyész  ellenem,  hogy  az  embernek  szinte  szemeszája  eláll!”19 Az  Athenaeum 

Bártfay  válaszcikkét  csupán  kivonatolva  közli,  helyhiányra  hivatkozva: „Kijött  az 

Athenaeum’ 70d. száma utánuk a 71ik is. De a’ Szerk. részéről semmi nyilatkozás. […] Mire 

t. Bajza úr a levélvivő által azt üzente vissza: „várja meg L. L. úr a’ jövő vasárnapi számot; 

akkor tehet  a’ mi tetszik” – Igy a’ védelemirat  nála maradt.  […] Fölvirradt  végre a’ rég 

ohajtott vasárnap. – Nagy nyugtalansággal vártam az Athenaeum’ e’ nevezetes napi számát: ’s 

ime! Abban Szerkesztői tudósítások czím alatt valami olly furcsa készitmény diszlik, mellyet 

a’ szerkesztőségen ’s avatottjain kivűl kevés, vagy tán egy olvasó sem fog érteni;  és nem 

fogja tudni – bocsánat a’ kifejezésért! – kolbász e az vagy kefe? – 

Úgy szokott az lenni, ha az ember valamit akar is, nem is. Egyik fonákságból másikba 

bukik. ’S mit tétováz a’ Szerk.? Ha valakinek igaza van, mondjuk ki kereken. Ha hibáztunk, 

16 Németül, Sor, Charlotte de: Napoleon und der Herzog von Vicenza : nach den vertraulichen Mittheilungen  
Coulaincourts, (kiad. Spazier, Richard Otto), Hallberger, Stuttgart, 1837.
17 1841. máj. 23.
18 1841. máj. 26.
19 Bártfay  megtartja  cikkei  fogalmazványait,  amelyeket  nevelt  fiával  lemásoltatva  küld  el  a  lapok 
szerkesztőségeibe.  Bártfay  László  másolatai  és  jegyzetei.  Országos  Széchenyi  Könyvtár  kézirattára,  Quart. 
Hung. 1526. I. kötet Bártfay László cikke Bajza József „Athenaeumja” számára. 249. fólió 
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soha ne czifrázzuk a’ dolgot mert közönségesen még több ’s nagyobb rosz származik belőle. – 

Valóban különös: a’ szerk. Labancz L. védelmét  kivonatból  kivánja megitéltetni, mert olly 

valamit  készitett  az  Athen.  73.d.  számában,  még  pedig  a’  mint  ismételve  is  állitja,  hű 

kivonatot. – Ugyan úgy e?  – Hagyjuk azt ha merem kérni. E’ pontot ne igen feszegessük, 

mert  aztán majd a’  hűségnek  ’s  hű kezelésnek némelly nemeit  ’s különféle fokait leszünk 

elismerni kénytelenek. Még a’ közmondás is kiáltja: minden kéz maga felé szokott húzni.”20 

Az egymást  követő válaszokban mindkét fél egyre jobban elveti  a sulykot,  Bártfay 

szerint  az  Athenaeum sok kétes  színvonalú,  pasquille-szerű írásnak ad helyt,  vitakultúrája 

kétes, eszközei nem becsületesek, nem tartja tiszteletben a „polgári élet’ kivánatait”. Bajza 

azzal vág vissza, hogy akkor jelentesse meg nézeteit a Hirnök Kis Futárjában, ha annak stílusa 

jobban tetszik, s amikor Bártfay a Jelenkor melléklapjában, a Társalkodóban közli válaszát, a 

napló szerint a következőket mondja.

 A’ szinházban Bajza, Nagy Ignacz előtt ‘s előttem neheztelését mondá ki, hogy  

Helmeczy minden haszontalanságot és c s i p s z a r t  (- az ő kifejezése -) veszen  

fől Társalkodójába. � a’ Föllebbvitelt értvén, ‘s hogy majd felel.21

Bártfay  rájön,  hogy a  vita  jóvátehetetlenül  elmérgesítheti  viszonyát  az  Athenaeum 

szerkesztőségével, közvetlen baráti körével. Elszánja magát a leleplezésre és egy záróírásban 

fogalmazza  meg  publicisztikai  ars  poeticáját,  miszerint  bajvívó  lovagi  pajzsának  körirata 

„Tréfa és komolyság”, vagyis károsnak és feleslegesnek tartja a szerkesztőség és általában a 

sajtó  vehemenciáját,  a  túlreagálást:  „jól  ismerem  az  Athenaeum  derék  Szerkesztőinek 

tehetségét ’s gyakran bebizonyított ügyességöket mind fejenként mind öszvesen; ’s ha talán 

még  most  nem örömest  hallják  is,  én  őket  szeretem és  becsülöm –  mindenikét  a’  maga 

nemében minden esetre öszintén és igazán.” Ugyanakkor nem ismeri el az írásaira vonatkozó 

kritika jogosságát sem a tárgyat illető történeti kérdésekben, mert hozzá nem értést tükröznek, 

sem az akadékoskodó nyelvi kifogásokat.22 „Csekély nézetem szerint még a’ valódi nyelvhiba 

is, midőn maga helyén tudva és akarva használtatik, szépséggé válik.”23 – írja Bártfay hosszan 

sorolva az idevonatkozó ókori szöveghelyeket, Vergiliust, Sallustiust, Tacitust idézve. Végül 

20 u. o. 244-245. fóliók
21 1841. júl. 4.
22 Waltherr László heves, erkölcsi alapú történészi „ellenőrködéseiről” Szalay László megemlékezésében így ír: 
”Mint  a  diplomatikai  hűség  csorba  nélküli  példánya,  szemében  egy  más  különben  nagyérdemű 
történetvizsgálónknak,  a  „Codex  diplomaticus  Hungariae”  kiadójának  buzgó  ugyan,  de  hogy  minél  többet 
juttasson  napfényre,  néha  könnyelműen  sietséges  eljárása  nem  lehetett  nem  botránkoztató;  szemében  a 
legparányibb elhanyagolás is bűn volt, bűn a jó rend ellen; s a hév melyel Waltherr amaz eljárás rendetlenségeit 
megtámadá, egyik fontos okul szolgál hinnem, hogy a jó rend is vajmi követésre méltó például szerepelhetett az 
ősök erkölcsei között.” Budapesti Szemle 1864. 19. szám. 166.
23 u. o. 250, fólió

100



Az irodalom és a közélet rajza a naplóban
—————————————————————————————————————

így zárja a cikket: „Jövendőre nézve is örömest engedek a’ kérésnek, hogy »hagyjak fel a’ 

rovogatásokkal, ’s bizzam azt magamnál erősbekre, kik megitélni tudják (talán meg tudják 

itélni,) mit lehet és mit nem kell elhallgatni.« – Oh igen, igen!”24

Bártfay ezután felfedi magát Bajza előtt, először levélben, majd személyesen is. 

Helmeczy külde hozzám: odamenék ‘s a’ Társalkodóban megjelenő "Fölebbvitel"  

folytatását igazítám ki. � Tudtomra adá, hogy Bajza neheztel, ‘s felelni készűl. � 

Ebéd  után  tehát  levelet  irtam  Bajzának,  kijelentvén,  hogy  Labancz  Lipót  én  

vagyok.  Ha  tetszik  feleljen,  majd  válaszolok  én  is.  Elolvasám  a’  levelet  

Helmeczynek. Elküldém a’ levelet Bajzához, Ödön által,  de nem vala honn.  ― 

Színházban valék ‘s fölkeresém Vörösmartyt a’ páholyban, de Bajza nem vala ott  

is. ― 8d  ;   csütörtök.   � Ujra irtam a’ Bajzának szóló levelet, kevés változtatással,  

‘s  Radnics  által  hozzá  küldém.  ―  Szinházban  Waltherrné  mellett  ültem  két  

fölvonás  alatt; a’  második  után  Bajzához  menék  a’  páholyba.  Szóbajött  a’  

Labanczféle historia. Úgy látszik leginkább a’ pasquill-említést roszallja, mert az  

nem jó színbe állitja az Athenaeumot. � Elismerem, ezt nem kellett volna tennem 

� ‘s  a’  dolog  egykissé  túlment  a’  rendén:  de  már  megvan; ha  valamivel  

jóvátehetem, örömest teendem. ― 9d  ;   péntek.   � Esős idő. 10 óra tájban Bajzához 

menék, ‘s capasitáltuk egymást a’ Társalkodói czikkre nézve. Megvallom, kár volt  

hirtelenkednem.25

A  Bajzának  küldött  levél  fogalmazványa  fennmaradt  Bártfay  iratai  között.26 Szövege 

tanulságos dokumentuma a Bártfayék körében uralkodó viták eszköztárának. A mód, ahogy 

Bártfay  a  kiengesztelődésre  törekszik,  ahogy  a  viszony  megromlása  után  is  képes 

megteremteni  közvetlenség,  személyesség  légkörét,  figyelemreméltó.  Ugyanakkor 

kézzelfogható,  hatásos  példája  Bártfay  polemikus  hajlamának,  erős  öntudatának, 

szarkasztikus humorának. Ez az írás sok tekintetben ellentmond a róla az utókorban kialakult, 

szelíd  és  joviális,  a  nemtelen  civakodásokat  ügyesen  elsimító  társasági  ember  képének. 

Rávilágít arra is, milyen szűk az a kör, amelyben a pesti irodalom szervezői élnek, milyen 

gyorsan kelnek lábra és jutnak el címzetthez a szerkesztőségekben, társaságban, színházban 

elhangzott mondatok.

Kedves Józsim!

Hiszed e, hogy én becsületes ember vagyok? Hiszed e, hogy irántad ’s irántatok 

24 u. o. 257. fólió
25 1841. júl. 9.
26 Bártfay László levele Bajza Józsefnek, 1841. júl. 8., Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára, Levelestár  
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igaz jó indulattal viseltetem?

Hiszed e,  hogy ha bár  az Athenaeumnek fényt  és ragyogást  nem adhatok is, 

annak ártani  nem kívánok [betoldva:  még ha ártani  tudnék is]?  – Azok után, 

miket  eddigi  barátságos  viszonyunkban felőlem tapasztalál,  bizonyosan hiszed. 

De ezt nem csak hinned kell: Neked arról meg kell győződnöd. Halljad tehát.

Tegnap27 délben Helmeczynél fordultam meg. Hirlapja’ revisiójával bajoskodott. 

Midőn végzé, azzal kelt föl, hogy rendben van a’ „corpus delicti” is.   – Kérdém, 

mi  az?  Elmondá,  miképen  egy  czikket  küldtek  hozzá,  mellyben  ő  semmi 

fontosságot nem látott ugyan, de tréfás hangja miatt a’ Társalkodóba elfogadott, 

leginkább azért, mivel tudtára adaték,28 hogy ha ő nem veszi föl, végre talán a’ 

Hirnökbe  küldetik,  ’s  ott  hihetőn  majd  csillagos  glossákkal  végig  czifráztatik. 

Azonban Te, kedves Barátom, tegnap előtt nála lévén mintegy szemrehányólag29 

említéd,  hogy  minden  haszontalanságot  összeszed;  ’s  félig-meddig  úgy 

nyilatkoztál volna, mintha a’ kérdéses haszontalan czikk’ iróját  amúgy derekasan 

meg akarnád rakni.

Mult  vasárnap,  midőn  Te,  Nagy  Ignácz  Úr,  ’s  én  a’  szinházban  együtt 

beszélgeténk ugyan e’ tárgyról, füleimmel hallám neheztelésedet. ’S így már két 

alkalommal vevém észre30  hogy a’ dolog téged bosszant.

Ha felelsz,  ugy tartom keserűn fogod odamondani a’ magadét.  Mire ismét az 

eddiginél vagy még tréfásabb, vagy talán szinte keserűbb válasz következhetik. 

’S mi lesz a vége? Igazán olly haszontalanságok’ szövedéke, mellyet késöbb mind 

a’  két  fél  örömest  vonna  vissza.  És31 szó  a’  mi  szó  –  hiba  csakugyan  a  Ti 

részetekről történt; de Labancz Lipót e’ hibát eddig tréfa s’ unalmasság’ rovására 

leplezé; leplezé Hunfalvit, Kurucz Pált a’ lehetségig, sőt minden csipdezés mellett 

az  Athen.  Szerkesztőségét  is,  circier?  Úgy  mint  midőn  a’  mindenikünkben32 

közös emberi gyarlóságban eltántorodott Noé patriarchára köpönyeget vete a nem 

rossz  magzat.  –  Hogy  tehát  legalább  ezután  izetlenkedés,  kedvetlenség  ’st. 

távoztassék  el,  enged  mondanom,  hogy  a’  Figyelmeztetés,  a’  Szélmalmok,  a’ 

Fölebbvitel  irója  én vagyok.33 –  Ha bövebb magyarázatot  kívánsz,34 adok.  Te, 

27 [áthúzva: Ma] [fölé írva:]
28 [törölve: esett]
29 [törölve: nehezteléssel]
30 [törölve: ’s én az alkalmakat nem kerestem]
31 [törölve: Mert]
32 [törölve. megeshető]
33 [törölve: én Bártfay László]
34 [törölve: kivánod, okát adom mindennek]
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vagy Ti, – meg nem értetek. Figyelmeztetni akartalak, vigyázz és vigyázzatok, ne 

hogy mások kapjanak belétek az orzott czikk miatt,  vagy melly alá nem iratott 

kútfő. – De Ti gonosz35 huszárok eltaszigáltatok; én pedig odafelelém: t a l p a s.

Arra kérlek, ha ezek’ ellenére is felelni fogsz, felelj Labancz Lipótnak míg 

e’  bohó  czivakodásnak  vége  szakad.  Mert  én  sisakom  rostélyát  csak  előtted 

emelém  föl,  ’s  arczomat  a’  közönségnek  nem  mutatám.  Ezentúl  hosszasan 

válaszolni  nem fogok;  válaszolok,  ha kell,  úgy,  hogy az  Athenaeumban  helye 

legyen t. i. a’  hoszúság’ tekintetében: de az élességet akár mely tompán üt is ki, 

minden tréfa vagy komolyság mellett alig fogom el hagyhatni,36 mert minap, a’ 

kivonat-közléskor, ismét kis hibácska csuszott be részetekről.

Haragszol Te nagy haragú Bajza? Maradok a’ viszontlátásig bajban és békében 

öszinte baráti kézszorítással

Bártfay László

 Bártfay,  mint  az  Akadémia  pénztárnoka  rengeteg  időt  és  energiát  fordít  e 

tisztsége pontos teljesítésére.  Csaknem mindennap tölt  néhány órát  az  ellenőri  hivatalban, 

kifizetésekkel,  elszámolásokkal  bajlódik.  Szinte  a  teljes  pesti  tudományos  elittel  kerül 

ismeretségbe e megtisztelő tisztség révén: Toldyval a magyar-német zsebszótár áráról tárgyal, 

a  Tudománytár  költségkivonatát  készíti  Döbrenteinek,  esetenként  vitába  is  száll  a 

kalkulációkkal kapcsolatban.37

 Délután az ellenőri hivatalban 3tól félhatig; pénztár-vizsgálat volt; Gr[óf] Teleki  

mindeneket rendben talált.38 ― Előterjesztésemet, a’ zsebszótár tiszta hasznának 

számításáról,  nem  találta  helyesnek,  � én  véleményt  adtam,  � a’  határozás 

másoké. � Itthon aztán még számitgattam.39 

Az  Akadémia  ülései  módot  adtak  a  sokféle  társadalmi  helyzetű,  korú,  más-más 

tudományterülettel foglalkozó tagoknak az ismerkedésre.

Midőn  némelly  ismerősimmel  beszélgeték  az  ülés'  megnyitása  előtt,  oda  jött  

Jankovich Miklós is, 's kérde: kihez legyen szerencséje? megnevezém magam. � 

Ejnye, ugyan megöregedett, mondá. � Megjön a' vénülés' ideje is, felelém; 21 év 

35 [törölve: ak]
36 [törölve: kerülhetni]
37 Az Akadémia  összetételéről,  működéséről  a  reformkorban  ld.  R.  Várkonyi  Ágnes  – Pach Zsigmond Pál 
(szerk.):  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  másfél  százada.  1825-1975. Bp.,  1975.  23-70.;   Tóth  Árpád: 
Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. L 'Harmattan, Bp., 2005. 72-74.
38 1839. dec. 22.
39 1841. júl. 5. 
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előtt  a'  Tekintetes  Úr  szinte  csak  hajporos  volt  és  nem ősz,  midőn  egy  izben 

házánál  tisztelém,  juratus  koromban.  � Másokkal  eredvén szóba,  észrevevém, 

hogy  egy  nyilt  arczú  fiatal  pap  áll  hozzám közel,  's  közel  a'  székhez,  mellyet  

üléseműl választék. � Itt kíván ülni a' tiszt[elt] Úr is? kérdém. � Igen, mondá; de 

ha  helyét  foglaltam  el,  tovább  megyek; kihez  van  szerencsém?  � Annak  is  

megmondám  nevemet:  's  kérdém  viszont,  kihez  legyen  szerencsém  nekem?  � 

Horváth  Mihály  vagyok.  � Örvendek,  hogy  az  Athenaeumban  megjelent  több 

jeles czikkelyek' iróját személyesen megismerhetém. De a' tiszt[elt] Úr nem igen  

lesz  Püspök.  � Tudom  nem  leszek  úgymond,  's  dolgozatimmal  nem  is  arra 

törekszem. � Helyt fogánk; ő bal oldalt mellettem: jobbról Benyovszky Péter.  � 

Az  elnök'  (Gróf  Teleki  József)  megnyitó  beszéde  derék,  velős,  népszerű  vala.  

Utána a' Segéd-Jegyző (Szalay László) hivatalos jelentést olvasa föl, a' tud[ós]  

társaság'  munkálatiról.  � Következett  Péczely  József,  jeles  értekezést  lelkesen  

olvasván föl: igaz e hogy a' történetirásban hátrább az új kor a' réginél? � Ismét  

Szalay  László,  Kollár  Ádám  mint  jogtudósról  készült  éles,  tömött,  tanúságos  

értekezését.  � Sztrokay Antal a'  házassági törvények,  szertartások 's viszonyok 

fölött sok olvasottsággal de hosszasan készült és úntató vizsgálódásait adá elő.40

Az  Akadémia  minden  bizonnyal  több,  mint  közéleti  fórum,  bizonnyal  némi  politikai 

elkötelezettséget  is  tulajdonítottak  a  tagoknak  a  kortársak,  Bártfay  naplója  szerint  Csathó 

Szemle rovata az Akadémia ultra-liberalis pártjáról cikkez, s Bártfay az ülések hangulatáról 

feljegyzett sorai is erre a tényre utalnak: A' magy[ar] t[udós] társaság közgyülésébe menék.  

A' nagy számú gyülekezet háromszori éljennel fogadá Gr[óf] Széchenyit midőn bejött: Báró  

Wesselényit pedig, ki később jöve be (midőn az elnök Gr[óf] Teleki József megnyitó beszédét  

már  olvasá)  harsogó 's  szünni  alig  tudó fölkialtásokkal.41 Bártfay elkötelezetten  intézi  az 

Akadémia ügyeit, Szemerét például Kölcsey hagyatéka ügyében győzködi.

 Úgy látszott nekem Szemere' nyilatkozásából, mintha ellene volna annak, hogy  

Kölcsey'  iratai,  dolgozatai  a'  m[agyar]  t[udós]  társaság'  akár  kezelése  akár 

birtoka alá jussanak. Miért?  � nem foghatám meg. 'S ugyan azért tüzesebben  

vitattuk  a'  dolgot,  mint  közönségesen társas  beszéd közt  szólani  szoktunk:  mig 

végre azt mondá Sz[emere], hogy ő föl lévén világositva, 's másképen látván a'  

tárgyat, ajánlólag fog írni az özvegynek (t.i. Kölcsey' sógorasszonyának).42

40 1839. nov. 24.
41 1840.  szept.  8.  Széchenyi  feljegyzése  ugyanerről:  „AKADÉMIAI  KÖZGYŰLÉS.  Igen  sokan.  Czuczor 
ragyogón Guzmicsról. Bizonyosan nem lesz püspök. Dessewffy Pips – bágyadt  Wess[elényi]t  megtapsolják” 
Széchenyi István: Napló i. m.  828.
42 1838. dec. 9.
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Az Akadémiával  kapcsolatos  utolsó,  szomorú feladata,  hogy 1853-ban hivatalos  utasításra 

neki kell az újjászervezendő testület anyagi ügyeit átadni az új, politikailag a hatalom számára 

elfogadható,  választott  tisztviselőknek.  Erről  panaszkodik  barátjának,  Waltherr  Lászlónak: 

„Untatni nem akarlak a’ mindennapi elfoglaltság’ elősorolásával; ismered azt körűl-belűl: de 

engedd  mondanom,  hogy  bajaim  tetemesen  szaporodtak  néhai  barátunk  ’s  akadémiai 

tiszttársam, Helmeczy Mihály véletlen kimultával.  Mert ő szegény 1845 óta nem számolt, 

nem tartatván azon időtül Igazgató-Tanács. – Képzelheted, minő feladat már magában is hét 

évi  számadást  késziteni  valaki  helyett,  ki  nem él  […] valóban  gyötrő  munka.  […] Nem 

találtatott  ember,  ki  e’  nyűgöt  elvállalni  merte  volna.  Vonakodtam  attól  én  is;  de 

meggondolván egyfelől a’ t. társaság állapotát ’s azon bizodalmat, mellyel megtisztelve levék, 

midőn  1832ben,  nem  kérve,  nem  keresve  ellenőrré  választatám,  más  rész  H[elmeczy] 

özvegyének és háznépének helyzetét [….] végre csak rá kellett adnom szegény fejemet [bár] 

én határozottan ’s visszavonhatalanul minden hivataloskodásról lemondottam”.43 

Bártfay másik, sok időt és energiát igénylő közéleti feladata a Kisfaludy Társaság44 

irányításában vállalt szerepe – amely Tóth Árpád meggyőző elemzése szerint zárt, szakmai 

elitszervezetként működött45 – döntő szava van a pályázatok kiírásában, többször fogadják el 

témajavaslatait, mint a magyar középkori történelem szakértőjéét.46 Ugyanakkor szorgalmas 

bíráló is: egymás után többször, a felelősség súlyától nyomva olvassa el viszonylag rövid idő 

alatt  a  20-25 jeligés  munkát,  s jó ízlését  jelzi,  hogy szinte  mindig azonos darabokat  jelöl 

díjazásra Vörösmartyval és Bajzával. Szívesen olvas fel, s alaposan fel is készül a szereplésre, 

hiszen  ez  társadalmi  esemény  is.  Az  ünnepélyes,  olajképekkel  díszített  teremben  kell 

beszélnie, ahol a karzaton ülő nők véleménye se közömbös számára. 

A’ terem sőt még az előterem is megtelt hallgatókkal; kivált örvendetes vala látni  

a’  nagyszámú  nőnemet.  Székács  megnyitó  beszéde  jeles  volt,  nekem  legalább 

43 Bártfay László levele Waltherr Lászlónak 1853. jún. 12. Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára, Levelestár
44 Kéky Lajos: A Kisfaludy-Társaság története. (1836-1936). Franklin, Bp., 1936.
45 Tóth Árpád: Önszervező… i. m. 175.
46 Első Géza királyfi 's magyar ország harmad részének vezére, a' nem csak birtoka 's méltósága de még élte  
ellen is hit-szegéssel törekvő Salamon királynak, bár ezt hadával egészen megronthatá, a' haza' nyugalmáért 's  
hogy polgári  vér ne ontassék,  a'  koronát és uralkodást  az önmegtagadás'  legszebb diadala közt,  oltár előtt  
harmadszor is átengedi. ― Helyesen a pályázat szövege így szól: „Készíttessék balláda következő tárgyról: Első 
Géza királyfi s Magyarország harmadrészének ura a nem csak birtoka s méltósága, de még élete ellen is, gonosz 
tanácsból, hitszegéssel törekvő Salamon királynak, bár erős hadával megronthatá, a haza nyugalmáért, s hogy 
polgári vér ne ontassék, a koronát s uralkodást, az önmegtagadás legszebb diadala közt oltár előtt harmadszor 
átengedi.”. A Kisfaludy-Társaság évlapjai  1836-40. I-II kötet, Buda 1841. – I. Gézát (1040-77, uralk. 1074-77) 
unokatestvére, Salamon német segítséggel kiűzi, Géza Lengyelországba menekül, majd visszatérve legyőzi őt. 
Egyezséget kötnek, aminek értelmében a korona Salamoné marad, ők testvérével, a későbbi I. Szt. Lászlóval 
apjuk egykori dukátusát nyerik el. Hét év közös kormányzás után azonban Géza megtámadja és a mogyoródi 
csatában legyőzi Salamont. Uralkodását a bizánci császár jóváhagyása támasztja alá, aki koronát küld neki, a 
későbbi Szent Korona alsó részét.
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nagyon tetszett. Schedel igen jól olvasá föl a’ maga dolgozatát; jobban, mint a’ 

jutalmazott költeményt. Tóth Lőrincz szinte rövid, de csinos, illedelmes szavakkal  

köszöné  meg a’  hallgatóság  részvétét.  Én  Fibánt47 olvasám:  úgy  látszott  nem 

minden hatás nélkül. Mielőtt a’ szószékhez menék, érzém hogy vérem fölpezsdült  

‘s már már hívém, hogy keblem elfogódik: de az első szavak kimondásakor szokott  

állapotom  visszatért.  Hijában!  illyenhez  is  gyakorlás  kivántatik  a’  többszöri  

föllépés.  Virginie  grófné  a’  gyülés  után  néhány  szóval  dícséretet  monda,  úgy 

Majthényiné és Szemeréné.48

A napló beszámol az ülésekről: a társaság fontos feladata Kisfaludy munkáinak kiadása, 

ezt a Toldy-Bajza-Vörösmarty triumvirátus személyes ügyének is tekinti, illetve a Kazinczy 

és  Kölcsey  számára  fölállítandó  emlékszobrok  számára  indítandó  gyűjtés  megszervezését 

készíti  elő.  (Az  Almanach-társaság,  amelynek  szintén  tagja,  alig  bukkan  föl  Bártfay 

jegyzeteiben,  de  többnyire  terhes  kötelezettségnek  érzi  a  gyűléseiken  való  megjelenést, 

megjegyzéseiből nyilvánvaló, hatalmas a Kisfaludy Társaságba és az ide beadott pályaművek 

közötti színvonalkülönbség: Olvastam az Almanach-társaságtól birálás végett hozzám küldött  

kéziratot: 12 íven annyi ízetlenség ‘s elmebódultság lánczbafűzött szedeménye.49

Bártfay  naplójának,  levelezésének  sajátossága,  hogy a  magyar  irodalmi  kánon által 

nagyra  értékelt  szerzők ebben közeli  jó  barátokként  vannak jelen.  A korszakban született 

műveikről elvétve esik csak említés, a kapcsolatok jellegéből adódóan kevés a keletkezésre 

vonatkozó közlés vagy esztétikai ítéletkérés. Barátai Bártfayt az irodalom területén gyakorlati 

szakembernek tekintik: szövegek közvetítését, művek kölcsönzését, könyvvásárlást bíznak rá, 

a  megjelentetésben,  a  korrektúrával,  cenzúrával,  kiadóval  való  bajlódásban  várnak  tőle 

segítséget.

Bártfay  életében  az  első  tartós  tájékozódási  pont  Kazinczy  barátsága.50 Ennek 

élethossziglan  tartó  kötőanyaga  a  két  feleség  korábbi  ismeretsége.  Levélváltásaik  tónusa 

mindvégig megőrzi a családiasságot, kettőjük hangvételében felfedezhetők rokon vonások: a 

könnyedségre,  kellemességre  törekvés,  a  “feszesség”  kerülése.  Kazinczy  Bártfayék 

47 Medgyes Lajos kolozsvári bölcsész-teológus hallgató, 1836-tól a kolozsvári Nemzeti Társalkodó munkatársa, 
Fib(i)án című verses történeti elbeszélése második díjat nyer  a Kisfaludy Társaság 1840. évi  pályázatán. Az 
Apafi  fejedelem korában  játszódó,  drámai  fordulatokban  gazdag,  komor  hangulatú  költői  beszélyt  az  1841. 
február 6-i közgyűlésen Bártfay olvassa fel, aki a napló tanúsága szerint előzőleg változtatott a szövegen.
48 1841. febr. 6.
49 1841. szept. 11.
50 Kazinczy  és  Bártfay  kapcsolatáról  ld.  még  Kalla  Zsuzsa:  Egy  pesti  brahmin.  In  Magyar  Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi Intézet (közread.): Mezei Márta 75. születésnapjára. Balassi, Bp., 2004. 36-39.
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esküvőjére írt versének hangja igen közeli kapcsolatot feltételez, csaknem illetlenül intim, ami 

nem  véletlen,  hiszen  jól  ismerik  egymás  családi  viszonyait,  s  kettőjük  házasságának 

történetében is  van némi  hasonlóság.  Nem a státusz,  vagyon,  külső vagy hirtelen  érzelmi 

fellángolás, hanem megfontolt döntés köti őket össze feleségeikkel, mindketten szövetségest, 

társat választanak a házasodáskor. A szonett eredetileg egyszerű gratuláló levél volt, csak a 

feleség biztatására kap verses formát. „Barthosnénk mosolyga midőn neki beszélém, mit írtam 

hölgyednek;  Sophie  pedig  azt  mondá rá,  hogy a’  levél  poetai  Epistola.  Átöntém tehát  az 

általam kedvelt Szchemába.”51

„Két szeretőt éltök legédesebb

Óráji közt zugháborítani,

Nagy vétek, bűn, sőt épen kárhozat;

Megyek tehát. De hadd mondjam, hogy én,

s egy összevagdalt, lőtt és szúrt Lovag52

Ki bánva látván a jót, vad gyötrőjén

Kész bosszút állni béna karral is.

S kiket te sem gyűlölsz, két asszonyink53

Ha Josephíne nem lesz oly szerencsés

Mint eskeidnek hitte, rád esünk,

S kikapjuk, boldog Rabló, karjaidból.

Hallgat: titokban folynak könnyei.54

A levelezésben Bártfay mindvégig megtartja a tiszteletteljes hangot és erejéhez mérten 

képviseli,  közvetíti  Kazinczy  véleményét  a  pesti  társaságban,  soha  nem  vonja  kétségbe 

kezdeményező, irányadó szerepét. Kazinczy pedig a magát hasznossá tenni akaró fiatalembert 

az idő múlásával egyre inkább egyenrangú barátjának, a társasági élet hangadó figurájának 

látja, akire bizalmas természetű, anyagi ügyeit is rábízza: „Ezen levelemben két erszényemet-

illető kérést teszek ahhoz, a’ ki segíteni rajtam akar is, tud is. ’S minthogy az illynemű dolog 

még a’ barátok előtt is titok akar maradni; kérlek méltóztassál a’ dolgot senkivel ne tudatni, ’s 

ha  levelemet  akkor  bontod  fel,  mikor  ők  jelen  vannak,  hajtsd  össze,  ’s  tedd  félre,  míg 

magadban lészesz, ’s tanú nélkül olvashatod. […] Sok dolgod van barátom; de még is kérlek, 

51 Kazinczy Ferenc levele Bártfay Lászlónak, 1826. aug. 11., XX. köt.  Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc 
levelei. MTA, Bp., 1910. 82-83.
52 Barthos  András,  nyugalmazott  őrnagy  Sátoraljaújhelyen,  Kazinczy  és  Bártfay  barátja,  akihez  Kazinczy 
szintén ír születésnapi köszöntőt.  Major Barthos András Úr’ születése napjára. Novemb. 27d. 1827.  Gergye 
László (s. a. r.):  Kazinczy Ferenc összes költeményei. Balassi, Bp. 1998. 91-92.
53 Török Sophie és Barthos András felesége, Zsuzsanna, mindketten Bártfayné barátnői, akik fájlalták Pestre 
való távozását. 
54 [Bártfay Lászlóhoz.] Gergye László (s. a. r.):  Kazinczy… i. m. 180.
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gondold-meg,  hogy e’ dolgomban ügyesebben eljárni egy barátom sem tud […]”55 Sőt az 

idősődő Kazinczy már  támaszt  keres  Bártfayban:  „Ne vedd alkalmatlanságnak  kérésemet, 

édes barátom, sőt lelked nemessége szerint lelj örömet abban, hogy eggy sorsa által üldözött 

embernek  segédjére  lehetél.”56 A  sátoraljaújhelyi  levéltárban  dolgozó  Kazinczy  értékes 

oklevelek,  történeti  dokumentumok  lemásolásával,  közvetítésével  viszonozza  Bártfay 

szívességeit.57

1828-ban több hónapot töltenek közös fedél alatt, Kazinczy meleg érzésekkel 

gondol  Bártfayék  vendégszeretetére.  „Higyj  állításomnak,  édes  barátom,  én  benneteket 

tisztelnélek, szeretnélek, ha hozzátok a’ hála érzései nem kötnének is. Ne engedjék, Istenim, 

hogy  megtágulhasson  az  a  szép  lánc,  melly  bennünket  összefonva  tart.”58 A  két  család 

barátságát  alkalmi  versek  is  megpecsételik,  Bártfay  1831-es  születésnapjára  Kazinczy 

köszöntőt  készít,  a  házaspár  által  felnevelt  két  lány,  Klobusiczky  Matild  és  Gosztonyi 

Magdaléna nevében.59

Ugyancsak  feltétlen  tisztelet  és  ugyanakkor  meleg  baráti  érzések  jellemzik  a 

55 Kazinczy Ferenc levele Bártfay Lászlóhoz, 1829. júl. 24., Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. 
MTA, 1911. XXI. köt. 80.
56 Kazinczy Ferenc levele Bártfay Lászlóhoz, 1829. nov. 6., Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. 
MTA, 1911. XXI. köt. 142.
57 Bártfay történeti jegyzeteinek 149. fólióján olvasható a következő rájegyzés: „Joannis Csécsi Commentarii de 
rebus in Conventu Szécsény 1705, Mense Septembri et Octobri gestis, hic in Extractu, et hunagrice. Ujhely, 8a 

Mart. 1826. Fr. K. (azaz Franciscus Kazinczy, kinek saját kézirata után van véve ezen másolat szórul-szóra.) 
Bártfay.” OSzK kézirattára, Quart. Hung. 1526. I. kötet
58 Kazinczy Ferenc levele Bártfay Lászlónak, 1828. nov. 3., XIX. köt. Váczy János (s. a. r.): Kazinczy Ferenc 
levelei. MTA, Bp., 547.
59 Klobusiczky Matild és Gosztonyi Magdaléna.

Matild
Eltévedett az erdők’ sűrűjében
Az árva gyermek, ’s könnyekben aludt el,
Mert a kinek keblében éjeit
Egyébkor tölté, nem találta most.
Egy hű Bramín meglátta kínosan
Szendergő gyermeket, s elvitte hajlékához.
És a mit itt természet nem teve,
Hűség tevé. Az árva gyermek és
A jó Bramín egymáshoz forradának.
Nemes lelkű! a hív Bramín te vagy;
A hálás gyermek én vagyok.

Léni
A másik én. S a melly nap tégedet
Nekünk adott s barátid’ hű körének,
Hogy élj sokáig s boldogúl, könyörgünk.
Oh hallja meg a hűség esdeklését
Az ég. Légy példánk, gyámolunk, vezérünk
És a mit eddig tettél, tedd tovább is,
Te, s hozzád méltő nőd, szeressetek.

Gergye László (s. a. r.):  Kazinczy… i. m. 89.
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Bártfayhoz életkorban közelebb álló Kölcseyhez fűződő, az idők során egyre szorosabbá váló 

viszonyát. Ez a barátság látszik legjobban igazolni a kortársaknak azt a meggyőződését, hogy 

Bártfay született kapcsolattartó, személyesen és írásban is képes oldani Kölcsey tartózkodását, 

leveleiben jó érzékkel adagolja az érzelmes közvetlenséget, az oldott humort, az éles szemű 

megfigyeléseket,  jólértesült  pletykákat,  sikerrel  ajánlja  fel  szolgálatkész,  de  nem alázatos, 

nem tolakodó segítségét. Mindig tudja, hogyan lehet a másiknak örömet szerezi, részletesen 

leírja, hogy dicsérte Károlyi György Kölcsey levelének stílusát,60 miket hallott „nemes vitái”61 

felől.  Apró  meglepetéseket,  ruhát,  képeskönyveket  küld  unokaöccsének,  Kálmánnak. 

Kölcseynek  fontos,  hogy  Bártfay  gyakran  hívja  magához,  és  reménykedik  benne,  hogy 

egyszer ő is vendéglátó lehet. „De mondd el, mikor jöttök már egyszer úgy Károlba, hogy 

ezer bajtól elfoglalva, széjjelszórva és röpítve ne legyetek? Hogy a társaságotokat élni kívánó, 

benneteket  csak  egypár  nyugalmas  napig  bírhasson?  Mily  öröm  volna,  s  lenne  reám,  s 

enyéimre  nézve,  ha  téged  Csekén  ölelhettünk  volna,  vagy  még  ölelhetnénk?  Ha  saját 

szemeiddel láthattad volna a magyar fiút lengyel posztójában, s a képeskönyvek előtt, mik oly 

mohó  örömmel  fogadtattak?  Te,  a  házad,  s  a  kedves  pécelieké  ezerszer  vagytok  nálunk 

említve, s örömkifakadozások közt. De te szeretnél, édes Lacim, úgy írod, háznépestől lenni 

Csekén; s képzelted-e, midőn ezt írád, mily fájdalmat s örömet gerjesztél keblemben? Örömet 

a gondolatért, melyet előre éldellettem; fájdalmat az utána vetett kétségért. Nincs szebb öröm, 

mint midőn olyanok élhetnek egymással, kik egymást szeretik s becsülik.”62 

 Bártfay  végtelen  türelemmel  bánik  Kölcsey  mélabúra  hajlamos  barátjával, 

Szemerével. Kiváló diplomáciai érzékkel simítja el a nézeteltéréseket, megpróbálja enyhíteni 

Kölcsey megbántottságát Bajzával szemben, amikor az későn jelzi,  vár tőle írást az induló 

Kritikai  Lapok élére:  „Én Bajzától  nem is várhatok jónál,  deréknél egyebet:  s bizonyosan 

neked  sem  lesz  okod  bánni,  hogy  szép  és  hasznos  célját  elősegíted.”63 Kölcsey  Bártfay 

segítségére számít  a Károlyi  grófok birtokában lévő Istvándi  kölcsönbérleti  szerződésének 

előremozdításában is. Talán senkivel se vált olyan könnyed hangú leveleket, mint Bártfayval, 

„az én szeretve tisztelt barátom”-mal64: „Adieu édes Lacim, feleségecskéd kezeit csókolom! 

Levelet gyorsan!”65 

A  napló  indulásának  időszakában  váratlanul  távozik  a  barátok  sorából  Kölcsey. 

60 Bártfay  László  levele  Kölcsey  Ferencnek,  1830.  dec.  25.,  Szabó  G.  Zoltán  (s.  a.  r.):  Kölcsey  Ferenc  
levelezése. Válogatás. Gondolat, Bp., 1990. 112.
61  Bártfay László levele Kölcsey Ferencnek, 1831 márc. 16., Szabó G. Zoltán (s. a. r.): Kölcsey… i. m. 113.
62 Kölcsey Ferenc levele Bártfay Lászlónak, 1831. ápr. 9., Szabó G. Zoltán (s. a. r.): Kölcsey… i. m. 114.
63 Bártfay László levele Kölcsey Ferencnek, 1830. dec. 25., Szabó G. Zoltán (s. a. r.): Kölcsey… i. m. 111.
64 Kölcsey Ferenc levele Toldy Ferencnek, 1827. szept. 27., Szabó G. Zoltán (s. a. r.): Kölcsey… i. m. 101.
65 Kölcsey Ferenc levele Bártfay Lászlónak, 1830. dec. 15., Szabó G. Zoltán (s. a. r.): Kölcsey… i. m. 110.

109



Az irodalom és a közélet rajza a naplóban
—————————————————————————————————————

Bártfay írásának egyik különösen eleven, és hatásos bejegyzése Kölcsey halálhírének fővárosi 

fogadtatása:  az  őszinte  döbbenet,  a  hitetlenség,  a  tehetetlen  fájdalom  rajza,  s  kényszerű 

tettetés leírása a jó barát Szemere előtt, apródonkénti felkészítése a lesújtó valóságra.

Menőben  valék  játékszínbe,  midőn  Rába  levelét  vevém  Kölcsey  haláláról.  

Megdermedtem a' hírre. Kalapomat ragadám 's futottam a' Nagyhid utcza felé a'  

Fáy házhoz. Szemere Palira esett első gondolatom. De ő és nője már színházba 

menének.  Oda  futottam.  Szemere  megpillantott,  's  magához  szólított,  fognék  

mellette  helyt.  Iszonyú kínok  közt  ülék  oldalánál,  kivált  midőn változást  vevén  

rajtam észre,  faggatott,  kérdezett,  mi  bajom.  � A'  történet  's  pillanat  sokszor  

könnyebben  segítik  ki  az  embert,  mint  a'  legnagyobb  fontolgatás  melletti  

rákészülés. Azt mondám neki: nagy, nagy bajom van, � olly állapotban vagyok,  

mint az áradás' idején. Ez részvétre gerjeszté őt irántam � így talán könnyebben 

fogja elviselhetni a' gyászos hír' csapását.  � Játék után nőjének súgtam meg a'  

dolgot egész testemben remegve, hogy férjét készíthesse el. � Az ég csillagos volt.  

Itthon  közlöttem  a'  tudósítást  nőmmel.  � A'  mint  leverve  valánk,  képzelhető  

millyen éjt töltöttem. �

30d  ;   csütörtök  . � Első gondolatom � Kölcsey' elhunyta volt. Nincs  

szóm érzelmi állapotomat kifejezni. Szívszorulást érzek tegnap óta.  ― Elmenék 

Báró  W[esselényi]hez  (a'  Vadászkürtbe,  45  szám  alatt)  akkor  dictalta  a'  

folyamodást Gräffenbergbe mehetés végett; közlöttem vele Kölcsey halála hírét,  

melly őt szinte megrázta. Onnan Szemereékhez futottam, nem vala hon, ebédre  

ment Fáyhoz.  � Hazajöttem. Itt ebédelt Koch. Délután Gróf Telekihez menék, 's  

szólottam vele. Visszajövén itthon találám Szemerét. Kimélve 's vigyázva annyit  

mondék neki,  hogy Kölcsey megmaradásához semmi remény nincs,  készen kell  

lennünk  elvesztésére.  Minek  hallására  könyűk  lepték  el  szemeit  's  arczát,  's  

mindég némább lett. 5 órakor elkisérém az ülésbe  [az Akadémiára]66 de magam 

Helmeczynél vártam félhétig: ekkor kihivatám az ülésből 's színházba menék vele  

� isten látja! nem mulatságból, hanem hogy Szemere' figyelme elfoglalva legyen.  

� De a' halálhír már mindenfelé elterjedt; a' ki csak meglátott kérdé, úgy van e? 

� Ha  Szemere  közel  volt,  hímeztem-hámoztam  a'  dolgot:  de  ha  nem  hallá,  

igenlettem, � mert mit is tehettem mást?67

Kölcsey emlékének megőrzése, ébrentartása rendkívül fontos mind saját maga, mind a tágabb 

66 Széchenyi is a Magyar Tudós Társaság ülésén értesül a Kölcsey elhunytáról. ”Első ülés a magyar akadémián. 
Megérkezett Clark a Nádorral. Hír: ’Kölcsey meghalt’. Széchenyi István: Napló. i. m.  779.
67 1838. aug. 30.
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közösség számára, tevékeny részt vállal a Kölcsey-emlék létrehozására felálló bizottságban, 

az emlékezés egyik gesztusa, hogy földet kér barátja sírjáról: Reggel Pap Endre is nálam volt,  

Szatmárba menendő holnap 's talán csak Februar.ban visszajövendő. Megkérém, hozna kevés  

földet Kölcsey Ferencz' sirjáról.68 Bártfay számára Kölcsey élete, lénye eszménnyé válik, ezt 

hallja ki Eötvös József emlékbeszédéből is. 

A irodalmi  közélet  szereplői  közül azonban Vörösmarty az egyetlen,  aki közvetlen 

barátja.69 Kettőjük  holdfényes  sétáiról,  közös  pipázásokról,  kirándulásokról,  születés-  és 

névnapokról emlékezik meg a napló.

Nálam ebédelt Vörösmarty. Délután Szemere jött hozzám. Együtt menénk 

Vörösmartyhoz; onnan pedig sétálni. A' dunaparton a' pesti sóházon [mai Fővám 

tér] felűl  megtekintők  azon  római  követ,  melly  f[olyó]  h[ó]  7dikén  a'  buvár 

haranggal a' pesti halászok által a' Duna medréből a' Csepel szigeti vízhalászat  

helyén kiemeltetett. Úgy látszik sirkő. Csak e' két betűt olvashatám rajta: D. M.  

(Diis Manibus) a' többit nem vehetni ki.70

Bártfay  lelkes  közönsége  Vörösmarty  készülő  műveinek:  neki  olvassa  fel  elsőként 

például  A  Guttenberg-albumba című  versét,  Liszthez  írt  ódáját,  elsősorban  drámáit  és 

drámafordításait (pl. a Julius Caesart), mivel Bártfayt elsősorban dramaturgiai, drámaelméleti 

kérdések  izgatták.  A  napló  egyik  bejegyzésében  talán  egy  Vörösmarty-motívum  is 

megjelenik:  a  koncertező  Lisztet  jellemzi  Bártfay  a  következő  fordulattal  1841-ben:  „a 

tökélynek gyümölcsteli tündérfája”,71 egy évtizeddel a Csongor és Tünde megjelenése után. 

Kettőjük szoros kapcsolatát  jelzi,  hogy Vörösmarty munkáinak kiadását Bártfay pontos és 

gyors  korrektúrája  segíti.  Nemcsak irodalmi,  de anyagi  kérdésekben is  rendelkezésére  áll, 

méltatlannak és szégyenletesnek érzi barátja szűkös viszonyait: Délben Vörösmarty, kinek 40 

pengő ftot adtam kölcsön � bár adhatnék ezreket ajándékban!72 ― Vörösmarty volt nálam ‘s  

kölcsönkért  10  pengőt; adtam neki.  Valóban  szomorító  állapot,  midőn  még  ő  is  illyenre  

szorúl: illy embernek legalább a’ mindennapi élelem gondjai ellen fedve kellene lennie.73

Kérdés,  mennyire  volt  tisztában  Vörösmarty  költői  nagyságával  s  mit  jelentett  ez 

számára. Egyedül egy 1830-as levélben írja le róla, hogy zseniálisnak tartja. Az akkor még 

68 1839. aug. 25.
69 Kettőjük életének egy sajátos találkozási  pontjáról  ld.  Kalla Zsuzsa:  „… a mi legnagyobb érzelmeink ki 
vannak  véve  a  nyelv  hatalma  alól”  In  Steinert  Ágota  (szerk.):  Évek  és  színek.  Tanulmányok  Fábri  Anna  
tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. Kortárs, Bp., 2005. 237-248.
70 1838. ápr. 13.
71 1840. jan. 4.
72 1839. okt. 21.
73 1841. márc. 26.
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alig  ismert  Wesselényihez  intézi  a  következő  sorokat:  „Vörösmarty  igen  nagyra  becsüli 

Nagyságod’  kegyes  megemlékezését,  ’s  minthogy  közlésemből  tudja,  hogy  Ódáját 

Nagyságoddal  megismertetém,  felszabadított  arra  is,  hogy egy pár  Epigrammáját,  mellyet 

elhúnyt Kisfaludynkra írt, a’ Méltóságos Báróval oly alázatos kérés mellett tudassam, hogy 

ezeket is Nagyságos nyilvánosakká tenni ne méltóztassék, mert a’ jövő Auróra ezekkel akar 

mingyárt  az  első  lapokon  kedveskedni  egykori  szerzőjének  ’s  ápolójának.  –  [A  Fölkele  

Csák… kezdetűről emlékezik meg Bártfay, azzal hogy tartalma történetileg is igaz, mert Csák 

Máté  „nagy,  erős  lekű  férfiú”  volt.]  „Így  az  epigramma  minden  esetre  igen  szerencsés. 

Izlésem szerint megvan benne nagy mértékben sőt egészen az, a’ mit a’ német aesthetikus 

grossartig kifejezéssel  magyarázna.”74 A  napló  bejegyzései  mindenesetre  meglehetősen 

hangsúlytalanul,  az  eufória  minden  jele  nélkül  emlékeznek  meg  azokról  a  pillanatokról, 

amikor Bártfay, mint első hallgatójuk, szembesülhet Vörösmarty nagy verseivel:

Az ég estve csillagos. Vörösmarty legújabb verseit olvasá föl előttem. A'  

Guttenbergre  's  W[alther]  Gizela  emlékkönyvébe75 készült  nagyon  szép.  

Elmondám  neki,  mikép  Szemere  is  e'  napokban,  színházban  említé,  hogy 

Dö[brentei]re nem epigrammát, hanem úgymond p u r gomát csinált, melly, ha  

jól jegyzém meg, igy hangzik: Érdemeid nagyon tudvák: beszéd gyomok és szó 

dudvák. V[örösmarty] jót nevetett rajta.76 

Bártfay különös módon gyászolja meg barátját. Hagyatékában fennmaradt egy közel ötven 

lapos  irategység,  amelybe  az  összes,  halálára  vonatkozó  hírlapi  cikket,  vagy  fellelhető 

dokumentumot lemásolja 1855-ben.77 

A közélet,  mint önálló téma meglehetősen kevésszer jelenik meg a naplóban, pedig 

Bártfay  mint  Károlyi  titkára  korábban,  az  1830-as  években,  a  politika  sűrűjében  élt. 

Véleményét,  nézeteit  később  már  nemigen  vetette  papírra,  érdeklődésének  lanyhulásában 

minden  bizonnyal  szerepet  játszott  Wesselényi  bebörtönzése  és  Kölcsey halála,  közvetlen 

befolyásuk megszűnése.  Inkább a szóbeli viták, beszélgetések tárgyai lehettek a napi hírek: a 

napló  időszakára  már  erős  távolságtartás,  szkepszis,  sőt  a  közönségességtől,  az  erkölcsi 

74 Bártfay László levele Wesselényi Miklóshoz, 1830. dec. 19., Pap Károly (s. a. r.):  Br. Wesselényi Miklós  
levelezése íróbarátaival. Itk, 1906. 242.
75 A Guttenberg-albumba  (VMÖM Horváth  Károly – Tóth Dezső (s.  a.  r.):  Kisebb  költemények.  II.  köt. 
Akadémiai, 1960. 701.)  és W. G. emlékkönyvébe (uo. 707) című versek datálásának alapja a kritikai kiadásban 
Bártfay naplója.
76 1839. szept. 5.
77 Vörösmarty  Mihál  halálára  vonatkozó  hirlapi  cikkek  másolatai. Bártfay  László  másolatai  és  jegyzetei. 
Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára, Quart. Hung. 1526.  III. kötet

112



Az irodalom és a közélet rajza a naplóban
—————————————————————————————————————

piszoktól való irtózás jellemzi a politika közélet szférájához fűződő viszonyát.

Bártfay  baráti  körében  minden  bizonnyal  a  mérsékelt  ellenzék  képviselője,  a 

hétköznapjait gyakorta grófok és bárónék társaságában töltő titkár a politikában jóval kevésbé 

radikális  nézeteket  hangoztat,  mint  az  irodalom területén.  Ami  igazán  felháborítja,  s  erős 

kijelentésekre  ragadtatja:  a  közigazgatásban  a  hivatalnokok,  politikusok  jogsértései,  a 

felsőbbség  hatalmaskodása,  a  “szentségtelen  kezek”,  a  méltatlanul  elfoglalt  posztok,  de 

ugyanígy viszolyog a plebejus indulatoktól, a felforgató hajlamoktól is. Különös, hogy ennek 

a praktikus embernek a felfogása a politika terén nem gyakorlatias, képtelen elfogadni annak 

játékszabályait, elutasít mindenféle célelvűséget, hasznosságot, a közéletben a mértékletesség, 

az erkölcsi szabályok betartásának szükségességét hangsúlyozza. Az udvar és az országgyűlés 

közötti szakítópróba például inkább elkeseríti, mint dühíti. 

Színházba  menet  Fáy  Andrással  találkozám.  Kérdést  tevék  a'  pozsonyi  

állapotok iránt: de azt mondá, néhány nap óta semmi tudósitás nem jön; azonban 

úgy  hallik,  mintha  a'  készülő  kir[ályi]  leírásban  talán  tizenhatan  volnának  a'  

szónokok közűl megnevezve. Alkalmasint tehát innen származik a' hír, hogy 16an  

megactioztatnak, mit Vodjaner is említe, hogy fia irta volna Bécsből, még pedig 

hiteles értesités után.  � Mondják, a' leírást maga a' Főherczeg Nádor tevé föl,  

meg  pedig  olly  kemény  kifejezésekkel,  hogy  azt  Bécsben  a'  szerint,  a'  mint  

odaterjesztetett,  expedialni  jónak  nem  találák.  � Isten  tudja,  hol  és  hogy 

végződnek ezen viszonyos ingerültség 's keseredés'  következései.  � Kár, kár a'  

dolgokat illy végsőségekre fesziteni.  � A' nemzetnek sok és nagy panaszra van 

oka  � miért  tehát  annak  semmiben  igazat  nem  adni?  � De  más  részről  

okosabbaknak  's  nyugalmasabb  elméjüeknek  kellene  lenni  azoknak,  kikre  az 

ország'  boldogsága  's  a'  nép'  ügye-sorsa  bizatik.  Szenvedelem  és  tudatlanság  

szülik a' legtöbb bajt � 's vajmi kevés ember tartja azt szeme előtt!78

A napló néhány különösen érdekes részlete a pesti megyegyűlések leírása. Ide Bártfayt 

legfeljebb a kötelességtudat viszi, hangja többnyire tárgyilagos marad, ritkán forrósodik fel, 

egy ízben például, amikor a nemesi jogokat sértő királyi leiratot tárgyalják, vagy Fáy, Nyáry, 

Szentkirályi,  Kossuth szónoklatait  idézve.  Az egyik  naplójegyzet  részletesen  tudósít  Tahy 

Károly  képviselőjelölt  megbuktatásáról,  akit  erőszakkal  léptetnek  vissza  követi  helyéről. 

Bártfay lépésről-lépésre leírja a csalás apró jeleit, nem döbbenti meg túlzottan a kierőszakolt 

eredmény. 

9kor betekinték a' V[árme]gyeházhoz, hol már a' terem és karzat tömve  
78 1839. júl. 12.
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volt,  's  Tahy  és  Dubraviszky  nevektől  egyre  zúgott,  mellyek  nagy  betűkkel  

papírívekre is írva az ablakokból mutogattattak az udvaron állóknak. De a' Tahy  

név csak ugyan elhatározottan hangzott  mindenfelől,  akkor  is  folyton  folyvást,  

midőn féltíz  után a'  főispáni helyettes a'  választási  gyűlést  megkezdé. Mivel  a'  

pártok  zászlókat  is  lobogtattak  a'  teremben  's  azokat  az  Administrator  

fölszólítására mindjárt ki nem vivék: az oda hagyá a' gyülést. De később nagy és  

többrendű  csendesítgetések  után  a'  zúgás  megszünvén,  Fáy  András  szólott  's  

kimondá,  hogy  az  Administrator  küldöttség  által  hivattassék  vissza.  Ez  

megtörténvén, Dubraviczky lemondott a' követségről. A' dolog, nem foghatni meg 

miért? voksolásra bocsáttatott  � 's ekkor mindenfelől bujtogatások hangzottak,  

hogy Dubraviszkyra legyen a'  voksolás,  � mert,  úgymondák a'  bújtogatók (kik  

között  aranysinóros  ruhások  is  voltak,  mint  szemeimmel  láttam),  Dubraviczky 

elvállalja a' követséget, ha megválasztatik. Egynek, ki engem is a' lépcsőn lemenet  

oda akart birni, hogy D[ubraviczky]ra voksoljak,  azt valék kénytelen mondani,  

hogy nem voksolok, mert látom hogy komédiáznak: a' ki nyilvánosan 's önkényt  

lemond, miként lehet arra voksolni? � A' voksszedő bizottság a' boltozat alatt ült,  

melly a' két udvar köztt esik a' nagy lépcső előtt. A' karzaton, hol az asszonyok  

szoktak állani, a' Schamnburg-Bärnburgi Herczeg is jelen volt (a' Nádor második  

hitvesének,  Herminének  testvére).  � Midőn  a'  V[árme]gyeháztól  kijöttem 

féltizenkettő volt. Találkozván Szemerével Kilianig sétáltam vele, hol a' Blűten des  

Gefühls  czímű német verseket megvevém � de úgy látom nem sokat érnek.79

 A napló időszakának másik, sok vitára okot adó politikai témája a vegyes házasságok, és az 

ún.  reverzális  –  a  katolikus-protestáns  házasságok  megkötésekor  a  protestáns  fél  írásbeli 

ígéretét rögzítő irat, hogy születendő gyermekeit katolikus hitben neveli – körüli visszaélések.

 A' Primás kijelenti, hogy nem csak nem utasítja a' papságot hogy áldást  

adjon  vegyes  házasságokra,  sőt  inkább  tudatja  a'  Megyével,  hogy  újobban 

tilalmazza,  's  a'  Megye  minapi  végzésének  ellenmond,  mi  szerint  az  áldást  

megtagadó  's  reversalist  csikaró  pap  toties-quoties  [minden  alkalommal] 600 

f[orin]t büntetés  alá vonandó.  Ezen különben is  hasztalan protestatio  ellen  a'  

megyei Fiscus azonnal reprotestalt [ugyancsak tiltakozott]: azonfelűl a' Primás 

ellen is 600 f[orin]t büntetés actioját  követelte a'  többség; utóbb azonban oda 

fordult  a'  dolog,  hogy  Ő  Felségéhez  fölirnak,  hogy  a'  Primást  a'  törvények'  

79 1839. szept. 24.
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értelmében méltóságától fossza meg.80

A korabeli pesti hétköznapokat időről időre megzavarja a követválasztások időszakait jelző 

korteskedés,  az  utczákat  zene  és  kurjongatások,  ‘s  iszonyú  por  tölték,  több  éjszakán 

megzavarják  a  pihenést,  nem  túl  magasröptű  rigmusaikból  Bártfay  is  lejegyez  néhányat. 

Láthatólag távol állnak ízlésétől a politikai tömegrendezvények,  a vármegye tisztújítására is 

csak bécsi  vendége  kedvéért  megy el:  nagy néptömeg volt  ott; zajogtak  is  a’  pártok,  de  

legkisebb kihágás nem történt. Megvallom, csak Koch miatt menék, hogy láthassa; alig egy  

órai ottmulatás után odahagytuk a’ választást.81 Egyedül  a Deák tiszteletére  adott  fáklyás 

zenén  van  jelen,  valamint  a  Lisztet  kísérő,  részben  politikai  demonstrációként  is 

összecsoportosuló tömegben.

A napló egyik legérdekesebb bejegyzése: Wesselényi börtönbe vonulásának napja. A 

régóta  várt,  de soha igazán  el  nem hitt  eseménynek  kijáró döbbenettel  fogadják  a  hírt,  a 

bizonytalan időre való elválás fájdalmát átszínezi a beteg Wesselényi állapotáért való – nem 

megalapozatlan – aggodalom. Wesselényi  a szatmári közös küzdelmek óta Bártfay barátja, 

házának,  asztalának  egyik  legszorgalmasabb  látogatója.  Kettőjük  között  –  a  nyilvánvaló 

temperamentumbeli eltérések ellenére – erős a rokonszenv, ezt a kapcsot erősíti Jozefina és 

Wesselényi  érzelmes  barátsága,  amelynek  jegyében  a  két  lány neveltetésének kérdéseit  is 

Bártfayné  elrendezésére  bízza.  Noha  jó  ideje  közösen  mérlegelik  már  a  börtönbüntetés 

letöltésével  kapcsolatos  variációkat,  az ítélet  kihirdetésekor  még a jövővel józanul  számot 

vető  Bártfayt  is  elragadja  az  igazságtalanság  és  jogsértés  miatti  felháborodás.  Egyszerre 

érzelmes,  ugyanakkor  az  apró  részletekig  hű  Bártfay beszámolója  az  utolsó  együtt  töltött 

órákról, a mély érzések nem gátolják a precíz leírásokban. Aprólékosan feljegyzi a következő 

napok Wesselényivel kapcsolatos híreit is, még a közhangulat jelzéseire is figyel, ezek külön 

izgatják:  például,  hogy Jeszenszkynek,  aki  halált  kért  Wesselényi  fejére,  beverték ablakit, 

vagy […] hogy a' Gr[óf] Cziráky kapujára fölragasztott papíroson ez lett volna írva: Borzadj  

nemzet!  Fő törvényszékeid hóhértanyákká váltak; Wesselényi,  a'  Nép'  embere börtönben!82 

Bártfay feladatot látott  abban, hogy feljegyezze Wesselényi  bátor és igazában hívő, férfias 

helytállását, s abban is, hogy megismertesse a közönyös Pesttel, hogy ne csak egy szűk kör 

emlékezetében maradjon fenn. Ezt szolgálja az irodalmias szcenírozás: a sötét felhők, a Duna 

visszafénylő  jege,  a  sötét  árnyékot  vető torlaszok.  Kisebb,  de ugyan ilyen  hatásos,  lassan 

80 1840. nov. 11. Ugyanerről Széchenyi: „Közgyűlés; vegyes házasságok. Prímás-ügy. Sz[ent]királyi, Kubinyi 
Ferenc,  Kossuth nagyon erős.  Az ifjúság ’akció,  akció’.  Károlyi  Gy[örgy]  és  én mérséklőn.  Bizonyára  nem 
nézték jó szemmel. ¾ 5-ig tartott” Széchenyi István: Napló. i. m. 836. 
81 1841. máj. 5.
82 1839. febr. 12.
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kibontakozó, a drámai valóság erejével ható történet Lovassy László elméjének megbomlása, 

a  betegségre  fokozatosan  rádöbbenő környezet  reakcióinak,  a  segítőkészség  és  viszolygás 

furcsa keverékének rajza.

A kor közéleti személyiségei közül Bártfay jó ismerőse Fáy, Deák, Nyáry,  Kossuth, 

Szentkirályi Mór. A naplóban többször, feltűnő respektussal említett alak Széchenyi Istváné: a 

viszony  tiszteletteljes,  de  közvetlen,  baráti.  Politikai  mértéktartása  az,  amit  leginkább 

példamutatónak tart Bártfay:

A követek  közűl,  talán tizenhatan,  a'  Kir[ályi]  tábla'  biráji  ellen  történt  

utóbbi  kikelésök  miatt  Actiót  [megrovást] kaptak  volna  � 's  közöttük  Gr[óf]  

Széchenyi  István  is.  � Megvallom,  ezt  nem hihetem,  's  az  egész  mendemonda 

valami gonosz lelkünek nyelvéről kerűlhetett.83

Egymást kísérgetve cserélnek eszmét a pesti utcákon, Bártfaynak bejárása van hozzá, 

részben a Károlyiak képviselete, részben jelentős akadémiai tisztsége miatt.

Gróf Széchenyi Istvánnál valék, 12 ezer pengő f[orin]tot vive neki, mellyet  

bizonyos házvételre Gr[óf] K[árolyi] Györgytöl kért kölcsön Martz[ius] végeig.  

Szívesen  látott,  bár  be  volt  zárva  és  az  inasnak  zörgetni  kelle  ajtaján  hogy 

fölnyissa, miből gondolom, hogy ismét valamin dolgozik.84

 A mű, ami éppen születőben van, a Kelet népe, amely megjelenésekor – erre Bártfay naplója 

is tanú – alaposan felkavarja a pesti szellemi életet. Bártfay is rögtön megveszi, Károlyinak 

gyorskocsin küldi el, s olvassa azonnal: ágyban, öltözködés közben, munka helyett. Az remek; 

bár  foganatos  legyen  Kossuthra  nézve!85 Bártfay  azonnal  Széchenyi  mellet  voksol,  noha 

korábban feltűnő hévvel dicséri Kossuth Pesti Hírlapját, mint ami  kétség kivűl legderekabb 

politikai lapunk leend 's epochat fog szülhetni.86 Mindenki a Kelet népéről beszél,  Bártfay 

második  olvasásra,  a  vitacikkek  megjelenésekor  már  tanulmányszerűen  kivonatolja  is 

szövegüket, összevetve a különböző érveket.

Déltájban Gróf Széchenyi István volt  nálam, kérdezvén, nem adhatnék e 

neki  rövid  időre  4  ezer  pengö  ftot.  � Aztán  szólottunk  munkájáról.  "Tudom, 

mondá,  darázs  fészekbe  nyúltam,  de  ha  fölszólalnak,  majd  kifejtem  a’  dolgot  

bővebben." � ‘s többet illy értelemben, ‘s miről már a’ könyvben is volt szó.87  ― 

83 1839. júl 11.
84 Ld. erről a napról Széchenyi naplóját:  „[…] egész nap a KELET NÉPÉN dolgozom.”  Széchenyi István: 
Napló. i. m. 844.
85 1841. jún. 29.
86 1841. jan. 1.
87 1841. júl. 2.
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Estve  Záborszky  Alajos  röpiratát88 olvastam  Széchenyi  Kelet  népe  ellen:  elég 

mérges, ‘s ez a’ baja, meg az, hogy sophismákat hord fel, sőt hazugságot is.89 ― 

Egyet-mást végezvén Szemere P[ál] jött hozzám, Eötvös Pepi Báró füzetét hozván 

Gr[óf] Széchenyi ellen, ‘s Kossuth mellett; azonnal olvasásához fogtunk. Szemere 

itt ebédelt. Délután ismét olvastunk közel 7ig, közben észrevételeinket elmondva.90 

― Olvastam B[áró] Eötvös füzetét. Hozzám jövén a’ Gróf, volt alkalom erről is  

szólani.  Csodálkozott,  hogy nem tartom egészen jónak.  Véleményem felőle  az:  

hogy keveset bizonyit, mivel mindent akar Gr[óf] Széchenyi ellen ‘s a’ pesti hirlap 

mellett  bizonyitani.   [...]  Ujra  kezdém olvasni  Eötvös  röpiratát  ‘s  jegyzéseket  

irtam összehasonlitva Gr[óf]  Széchenyi mondásaival.91 ― A’ Gróffal  végeztem 

egyet-mást.  Nála  pillantám  meg  legelébb  Kossuth  válaszát  Gr[óf]  Széchenyi  

Istvánhoz, ‘s azonnal el is hozatám. Olvastam délelött ‘s után.92  ― Elolvasám 

Kossuth feleletét; polemiának derék, igen jó: de még is Gr[óf] Széchenyinek van 

igaza.93

 A naplóbejegyzésekből látszik: nem egyszerű szimpátiák mentén kerülnek egyik vagy másik 

táborba  az  olvasók,  hiszen  a  Bártfay  által  a  Széchényi  mellett  a  másik,  leginkább 

mértékadónak  tartott  személy,  Eötvös  József  Kossuth  mellett  foglal  állást.  Ha  nagyobb 

távlatban,  a  későbbi  események:  a  negyvenes  évek,  majd  az  1848-49-es  forradalom  és 

szabadságharc  Bártfayt  érintő  történései  és  ebben az  időszakban született  levelei,  naplója 

tükrében olvassuk a vitáról írottakat – nem véletlen, hogy már ekkor is Széchenyi álláspontja 

áll közel hozzá. Elkötelezettségére magyarázat Károlyi és Széchényi ekkoriban helyreállt jó 

viszonya,  a  tevékeny,  gyakorlatias,  ellenzéki  szellemiségű,  de  ugyanakkor  a  gyakorlati 

politika  színterétől  lényegében  magát  távol  tartó  politikus  magatartását  érezte  magához 

közelállónak.

Az 1830-40-es évek irodalmi életének nyilvános terei közül a színház  – ami Bártfay 

naplójában elsősorban a Pesti Magyar Színházat jelenti – az egyik legfontosabb találkozóhely. 

Légköre ennek megfelelően lazább a ma megszokottnál, nincs szigorúan elsötétített nézőtér, 

nem általános a közönség színpadra irányuló, koncentrált figyelme. Bártfaynak fontosak az 

előadások, de vele is időről-időre előfordul, hogy elunja magát, különösen a többedszer látott 

88 A Pesti Hírlap elleni gyanúsítások és haladás. Pest, 1841. 
89 1841. aug. 17.
90 1841. aug. 30.
91 1841. szept. 1.
92 1841. szept. 4.
93 1841. szept. 8.
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daraboknál.  Ilyenkor  a  páholyokban  ismerősökkel  kezd  beszélgetést,  hivatalos,  akadémiai 

vagy családi ügyeket intéz, esetleg könnyed kalandokba bonyolódik vagy egyszerűen csak ül 

és kiszellőzteti a fejét egy-egy hosszú nap után. 

A'  t[udós]  társ[asági]  páholyban  valék,  's  ott  összejövék  Tóth  Lőrintz,  

Lutzenbacher, Gaal, Berthával is. Ez utóbbi megnevettetett palócz anecdotájával  

a'  papról  's  imádkozni  nem  tudó  gyermekről  (nincs  asztalunk  � mit  csinálsz  

reggel ha fölkelsz, '‘s a’ t[öbbi]). Ugyan ö beszélé, hogy Gr[óf] Teleki László 's  

Gr[óf] Batthyány Arthur tegnap reggel 7kor a' városligetben párviadalt végzének,  

pisztolylyal: amannak oldalát sodorván a' golyó, ennek pedig czombja lövetvén  

keresztűl.94

Az előadás nem csak a színpadon folyik: megéljenzik például a páholyába érkező Széchenyit, 

a  nők  megjelennek valakinek  a  társaságában,  Bártfay  fordulatával  színházba  vezetik 

asszonyaikat,  rosszalló  vagy  jóváhagyó  tekintetek  figyelik  a  beszélgető  csoportokat,  a 

kialakuló párokat – látás és láttatás kettőssége jellemzi a színházi estéket.

Voltam  ugyan  színházban,  de  nem  sok  kedvvel,  mellyet  azon  körülmény  még  

inkább megzavart, hogy a' Tudósok páholyában, hova Bajzához menék föl, holmi  

czélzásokat kelle hallanom, a' szőkeleánynyal folytatni szokott beszélgetés miatt.  

Sajnálnám, ha ezért a' szegény leányka netalán élesebben itéltetnék meg, mivel  

eddig valóban nem érdemli.  Azonban hadd petyegjenek!  � Ennek leginkább a'  

haszontalan Lukács lehet támasztója. Wie der Schelm ist, so denkt er. [Ki mint él, 

úgy ítél.]  � Ezután is épen úgy viselem magam 's ha lehet még több figyelemmel  

leszek iránta � hanem ha tapasztalom, hogy azzal ártok neki.95

Bártfay  az  őt  érdeklő  darabokat  feszült  figyelemmel  követi,  erre  figyelmeztetnek  az 

akadémiai páholyban, vagy a földszinten fecsegő nézőszomszédokra tett heves megjegyzései.

Együtt menénk színházba, hol nagyon bosszantott, két fiatal ismeretlennek  

(hihetőn mágnáskák voltak) szűntelen fecsegése.96 ― Sokat boszankodtam, hogy 

a'  páholyokban  hangosan  fecsegnek  � ma  a'  Gr[óf]  Rádayéban  volt  illy  

botránkoztató magaviselet � de még gonoszabb ott, hol Patay ült, átellenben.97 ― 

Azután szinházba, a' t[udós] társasági páholyba: de ott örökké fecsegtek.98

Ha unalmas, vagy többször látott, gyenge az előadás, akkor sem hagyja ott, esetleg a második 

94 1840. szept. 11.
95 1839. júl. 19.
96 1839. aug. 29.
97 1839. okt. 7.
98 1840. jún. 13.
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felvonás  alatt  meglátogat  egy  –  közel  eső  –  nyilvánosházat.  Bártfay  gyakran  mozog  az 

előadás közben, egyszer a karzatra is feltéved.

Fölmenénk  a'  karzatra.  Nem  hittem  volna,  hogy  ott  olly  kényelmes  a'  hely:  

köröskörűl padok, ülések; csak hogy a' magosság némelly embernek szédítő lehet,  

's a' közepső nagy lámpa' lángjai kellemetlenűl hatnak a' szemre.99 

Bártfay számára – minden frivol külsőség ellenére – a színház szent hely, a morál, a művészet 

és  a  nemzeti  érzés  közös  temploma,  a  cselekménynek  és  a  színészi  játéknak  a  jóra  kell 

ösztönöznie, nemes érzéseket felébresztenie, s csak másodsorban szórakoztatnia.

Voltam  színházban,  hol  először  adaték  Gaal  vígjátéka  "Szerelem  és  

Champagnei"100 � Sok jó tréfa van benne, de a' darab nagyon sértő � legalább 

nézetem szerint � az által, hogy az apa lerészegittetik, 's leánya előtt nevetségessé 

lesz; nevetségessé teszi pedig őt és megcsalja, sőt áldását csalja ki részegségében 

az,  ki  leányát  elveszi.  Rosz,  immoralis,  botránkoztató  dolgok.101 ― Délután 

meglátogatám Vörösmartyt.  Nála találtam Karácsont Bécsből.  Később Gaal  is  

oda jött:  ennek  elmondám észrevételeimet  a'  vígjátékra  's  elismeré,  hogy atya 

helyett  gyámot  vagy  bátyát  kell  tenni.102 ― Tatárfutás  czimü  bohózatot  adák 

Gaaltól,  Megyery  jutalmára:  de  a'  darab nem csak  rosz,  de botránkoztató  is.  

Nehezen látom másodszor.103

Szilárd  meggyőződése,  hogy  a  színháznak  missziója  van,  közvetlenül  alakítja  a  nemzeti 

közösség erkölcsi állapotát, és ebből a szempontból jóval hatékonyabb, jóval nagyobb körre 

sugárzik  ki,  mint  az  irodalom.  Szemere  írja  Kölcseynek,  ők  ketten  Bártfayval  a  magyar 

színház egyik legelkötelezettebb látogatói: „Nem tudom, hazafiúi nekibőszülés-e; nem tudom 

megboszorkányoztatás-e,  de  én  ugyan  szerelmes  vagyok  csecsemőnkbe,  a  magyar 

szinészetbe.  Gyönyörű  angyalgyermekarcz!  Persze!  Némelyek  bajuszt  keresnek  a  tejes 

ajkacska fölött; s meztelen bokájára is sarkantyút szeretnének ütni. Némelyek dajkástól együtt 

akarnák utazásra küldeni. Patvar vigye az eféle némelyeket; nekem a mi derék Bártfaynk kell 

csak! Ő és én, jelen minden darabon, akár esőszakadás, akár ólmos út, akár csikorgó hideg, – 

örömest  megyünk  a  csecsemő  bölcsőjét  ringatni,  s  náthával  és  huruttal  megrakodva 

99 1839. júl. 4.
100 Vörösmarty színibírálata szerint: „Helyzetek ’s azokhoz illő elmés ötletek által érdekes és mulattató mű, 
melly,  ha nem dicskedhetik is a characterek’ újságával, (mi vigjátékban nem is olly könnyű a személyesített 
hibák és balgatagságok csaknem örökös, álló czikkelyei lévén) az adott képek’ hűségével és könnyű erőltetetlen 
mozgásaival jól tölt be egy estvét.” VMÖM 14. kötet  Solt Andor (s. a. r.):  Elméleti töredékek – Színbírálatok. 
Akadémiai, 1969. 158.
101 1838. máj. 16.
102 1838. máj. 18.
103 1839. dec. 3.
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botorkálunk s hullongunk haza.”104 S valóban Bártfay a zord időjárás, vagy betegsége ellenére 

sem  mulasztja  el  az  előadásokat.  Ekkor  színházba  menénk,  noha  nekem  ma  nem  vala  

szándékom a' lucskos, kedvetlen idő miatt,  a' darab is vasárnapi bohóság lévén.105 A nála 

nevelkedő fiatalokkal és a női családtagokkal, alkalmazottakkal is programszerűen megnézeti 

az  általa  nemesnek,  építőnek  tartott  műveket.  Színházba  menék  Mukival,  's  megengedém 

Katinak (a' szobaleánynak is) oda mehetni.106 ― Voltam játékszínbe Lénivel. Megengedém, 

hogy ugyan oda Bábi, Máli és Julis mehessenek.107 Vidéki ismerőseit, családtagjait gyakran 

magával viszi, a pesti látogatások kötelező esti programpontja a színházlátogatás, komolyan 

bosszankodik, amikor neveltje, a szeles Muki elfelejti  megbízását bérletvásárlásra.  Károlyi 

páholybérletét is ő tartja számon: „A magyar színházi páholynak bérleti ideje letelvén, úgy 

tartom nem tevék Nagyságod’ szándéka ellen, hogy annak félévi  illetményét 425váltó ftban 

kifizetém,  mivel  az  iránt  megszólítatttam  –  a’  pénzre  pedig  ott  szükségük  van.”108 Az 

elkötelezettségen és a szórakozáson kívül a magyar színház egyszerűen egy hely, ahol otthon 

érzi  magát.  Csak  akkor  látogatnak  el  a  német  színházba,  amikor  Károlyiék  révén ingyen 

jutnak  hozzá  s  Bártfay  elfogulatlanul  dicséri  a  német  színház  zenés  darabjainak 

tagadhatatlanul magasabb, a magyarét messze maga mögött hagyó színvonalát.  Mégis más 

élmény adnak ezek az esték:  Egyébiránt olly idegennek érzem magam a' német színházban, 

bár körülem 's közelemben több ismerősök ülének.109 A pesti zenei élet igazi ínyencségei egy-

egy neves európai művész, Ole Bull vagy Liszt hangversenye, ilyenkor felbolydul a pesti élet, 

mindenki jegyet próbál szerezni, ismerős családok közös páholy kibérlésére szervezkednek, 

napokig  erről  az  eseményről  beszél  a  város  –  legalábbis  Bártfayék  köreiben  egy  időre 

megszűnik a hétköznapok rutinja.

Bártfay  számára  a  színpad  személyes  lelki  élmények  forrása,  nem  szégyelli 

meghatottságát,  máskor  indulatosan,  bosszankodva  vagy  kritikusan  figyeli  a  színi 

történéseket.  Lendvayné mint Griseldis megint néhány forró könyet gyűjtött szemeimbe110 – 

írja egy helyütt. Bár a férfikönnyek nem ritkák a korban, s a napló tanúsága szerint a művelt 

nézők sem fukarkodtak hangos, nyilvános érzelemnyilvánítással:  taps, éljenzés jár egy-egy 

kiemelkedő  alakításért,  sőt  a  tartós  rokonszenv  kifejezéseképpen  csokrokat,  koszorúkat 

dobálnak  a  színpadra.  A  legmagasabb  elismerés  jeleként  ezüstkoszorút  vagy  serleget 

104 Szemere Pál levele Kölcsey Ferenchez, 1838. jan. 1., Szvorényi József (s. a. r.): Szemere Pál minden mukái, 
III. kötet, Bp., 1890. 281-282.
105 1838. dec. 9.
106 1839. márc. 3.
107 1838. jan. 1.
108 Bártfay László levele Károlyi Györgynek, 1839. szept. 26., OL
109 1838. dec. 15.
110 1839. márc. 11.
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ajándékoznak – Liszt  díszkardot kap –, amit  nyomtatott  versek kíséretében nyújtanak át a 

megtiszteltnek. S talán ezeknek a jelenetek a leírása legérdekesebb a színház világáról Bártfay 

naplójában, a spontán nézői reakciók megörökítése: hogy Egressy Gábor kiemelkedő Hamlet 

jutalomjátékán kong a nézőtér, hogy Vörösmarty Áldozatának bemutatóján A’  darab nem tett  

hatást, ‘s úgy látszott nem igen tetszett; bár  irva szépen van.111 Bártfay szerint nem választás, 

vagy kedv, hanem erkölcsi kötelesség megjelenni egy jó, ígéretesnek látszó bemutatón vagy 

egy neves művész jutalomjátékán.  Szegény Laborfalvi Rózának vékony jutalma jött, mert a'  

gyalázatig kevés ember jelent meg; pedig a' darab ma adaték először, és jó, és jól adaték. 'S  

az illy részvétlen nép' számára állittassék szinház? � Bizony nem érdemli.112

Bártfay természetesen nem csak a színészekre, az előadásra figyel,  legalább ennyire 

fontos  számára  az  elhangzottak  irodalmi  értéke.  A  kortársak  visszaemlékezései  szerint  is 

elsősorban a dramaturgiai kérdések érdekelték, ha egy darab megragadja figyelmét, igyekszik 

könyvalakban  is  megszerezni.  Ezt  az  érdeklődést  igazolja  a  napló,  bár  megjegyzései 

szűkszavúak. Bártfay például Dumas-t élteti Victor Hugo művészetével szemben.

 Laborfalvi Róza jutalom játékáúl adatott először Dumas' "Caligulája". Szörnyű 

darab; rettegés  szállja  meg  a'  hallgatót  's  fogva  tartja  egész  végig; legalább 

velem így történt: 's csak a'  szempontból tartathatik az tragoediának.  Azonban  

Dumas' keze és lelke látszik rajta. – Néző elég nagy számmal, csak a' páholyok  

maradtak nagyobb részben üresek, kivált a' színház' jobb felén.113 ― Újabb okom 

vala Dumas nagy drámai tehetségét a' ma először adatott új darabjában bámulni.  

Én őt Hugo Victor elébe teszem, bármint ítéljenek mások.114

 Az előadások gyakran tárgyai a társasági vitáknak, ahol a hozzáértő színpadi szerzők vagy 

kritikusok az irodalom iránt érdeklődő civilek egyenrangú partnerei: 

Színházba menék, hol Szigligety "Aba" czimű szomorújátéka adaték először. A'  

darab első négy felvonása jó és hatásteljes: de az 5ik már összevissza van keverve  

a' helyett hogy tragoediahoz illő méltósággal és müvészi nyugalommal fejlenék ki.  

Szemere nem vala ott:  mellettem jobb felől  dr. Ivanovics hortyogott,  megettem 

pedig dr. Kiss ült.115 ―  Jött hozzám Báró Wess[esselényi]; sokáig disputáltunk  

Szigligetynek tegnap adott darabja felett.116

111 1841. ápr. 26.
112 1840. jan. 25.
113 1838. dec. 10.
114 1839. szept. 23.
115 1838. dec. 20.
116 1838. dec. 21.
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A magyar színház ügye, mint irodalmi-politikai kérdés gyakran tűnik fel a naplóban, Bártfay 

rész vesz a Vörösmartynál, Bajzánál folytatott vitákon, bár kevés érdemi feljegyzést tesz. Jól 

ismeri Bajza röpiratát.  [...] olvastam Bajza' szózatát. Jó dolgok vannak abban elmondva 's  

épen idején. Ha némellyek bántva érzik magokat, a' bántás, itéletem szerint, nem annyira a'  

hangban találtatik mellyen szól, mint magában az igazban, melly kimondatik. 's ha izgatást  

szül, az nem lehet nem jó hatású.117 Bártfay elsősorban részvétlenségről panaszkodik, csak 

kevesen érzik nemzeti  ügynek a színház fenntartását.  Részletesen ismerteti  Pest  vármegye 

határozatát a színház anyagi hátterének rendezésére:

 A' Vármegye' közgyülésébe mentem, hol a' pesti magyar szinház' állapotja jött  

tanácskozás és vitatkozás alá. Ki egy, ki más módot ajánlott. Végre abban történt  

a' megállapodás, hogy kölcsön vagy előlegezésképen a' királyi felségtöl kérnek 50 

ezer pengö f[orin]tot,  mi által  a'  még fizetetlen költség kielégittethetik,  míg az  

országosan  egybegyült  KK.  és  RR.  [tekintetes  karok  és  rendek  –  a  pozsonyi 

alsótábla]   a'  kérdéses szinházat,  mint a'  reménység bíztat,  magokévá teszik  's  

iránta  rendelkeznek.  Mivel  pedig  némelly  kézmívesek,  nevezetesen  Zofcsák 

asztalos,  nagyon  sürgetős  szükségbe  estek,  's  rövid  executiot  várhat  magára,  

leginkább  azért,  mivel  a'  magyar  szinházra  tett  's  közel  8  ezer  pengőre  rugó 

munka  bérét  mindeddig  meg  nem  kaphatá:  hogy  ezen  rögtöni  szükség 

fedeztethessék,  aláirási  segedelmezést  javaslott  a'  főispáni  Helytartó  's  azt  

mindjárt  maga  részéről  1000  pengő  f[orin]t  aláirásával  meg  is  nyitá,  olly  

megjegyzés mellett, hogy a' rögtöni szükségnek ezen huszad részét megfizeti, ha a'  

többi 19 rész, a' megyei KK. és RR. [nemesség]  adakozásából összegyül, mi felől  

kételkedni nem akar. � Nyomban aláirtak B[áró] Bánfy Pál 100 f[orint]; Gr[óf]  

Teleki  Samuel 100 f[[orint]; B[áró] Jósika Miklós 100 f[orin]tot  pengőben, 's  

még többen: Földváry Gábor (volt alispán, 's a' szinház épitésének főeszközlője)  

400 pengö f[orin]tot, azonfelül kinyilatkoztatá, hogy 400 p[engő]f[orin]tra menő 

szinházi részvényeit,  noha azok koczkáztatva épen nincsenek, az intézetnek oda 

ajándékozza.118

117 1839. nov. 7.
118 1839. dec. 20.
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SZÓJEGYZÉK

actio – vádemelés, kereset benyújtása, törvénytelen kijelentés miatti pénzbüntetés
audientia – kihallgatás, fogadás
adjunctus – joggyakornok, segéd
Administrator – ld. főispáni Helytartó
alcancellár – ld. Magyar Udvari Cancellaria
alkusz – ld. tőzsér
állás – itt: kocsiállás, lóváltó hely, pihenő
almanach – Nemzeti Almanach, almanach társaság. Ld. Az irodalom és a közélet rajza című 
fejezetet.
angoly lovagok – cirkuszi látványosság
aranyzó, aranyzóék  – itt:  nyilvánosházat  működtető házaspár a Bálvány utcában.  Ld.  Női 
életpályák a naplóban című fejezetet.
Architectus – építész
archivum – itt: a Károlyiak levéltára a palotában
árenda, árendás – ld. haszonbérlet
assessor – itt: a Királyi Tábla legalsó tisztviselője a 16 assessor (szavazóbíró), közülük kerül 
ki  a  nyolc  perelőadók  (ld.  referens),  akit  a  személynök  bíz  meg  egy-egy  üggyel, 
részesülhetnek a felek által lerótt bírói illetékből
assignatio, assignal –  utalvány, utalványoz
asszonyegyesület  – Pesti  Jóltevő  Asszonyi  Egyesület,  szegénygondozással, 
adománygyűjtéssel  foglalkozó  nőegylet;  elnöke  az  1845-től  Károlyi  Györgyné,  Bártfay 
Lászlóné választmányi tagja ld. Női életpályák a naplóban című fejezetet.
bagaria – borjú- vagy marhabőrből készült, nyírfakátránnyal vörösre cserzett bőr
banknóta – bankjegy
belladonna – nadragulyából készült homeopátiás szer
bevettem – homeopátiás szer bevétele, ld. A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című 
fejezetet.
billét – névjegy
bizonyítvány – elismervény, igazoló irat
biztos – megbízott
biztosság – bizottság
boriték, boríték – borítás, itt: könyv díszes, tartós borítása, egyben küldött levélcsomó külső 
része
broche – melltű
camelia  – kamélia,  Camellis  L. A teabokorhoz hasonló,  a Távol-Keletről  származó cserje 
gazdag, nagyméretű virágai miatt a korabeli díszkertek legkedveltebb növénye.
cancellar – államtitkár
Cancellaria – itt: a Károlyi testvérek központi irodája a palotában
Casino – Nemzeti  Kaszinó,  1827-ben  alapította  Széchenyi  István  a  közművelődés  és  a 
társasélet  fellendítésére.  Az intézmény a  Dorottya  utca  5.  szám alatti  ún.  Vogel-ház  első 
emeletén  működött.  Károlyi  György  tevékeny  tagja  a  több  száz  tagból  álló,  zártkörű 
egyesületnek. 
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censura – itt: ügyvédi, ügyészi vizsga
character – jellem, jellemszilárdság
cigarró – szivar, a „szivar” szót Vörösmarty Mihály ajánlotta a Figyelmező 1837. II. félévi 7. 
számában, a nálunk addig használatos cigarro és szipa helyett
czikkely – cikk a korabeli hírlapirodalomban
czimbora-kocsi – kötött útvonalú, társas lovaskocsi
comtesse – grófkisasszony
Cortes  – itt:  az  országgyűlési  követjelöltek  számára  itatással,  zenéléssel,  éljenzéssel 
szavazatokat gyűjtő nemesek
computus – elszámolás, számítások összesítése
contractus – szerződés
correctura, corrigal – ld. munkái
cooridnatio, tiszti – itt: az alkalmazottak besorolása
Corpus-Juris – Corpus Juris Hungarici, magyar törvénytár, a magyar közjog 17. század vége 
óta kialakuló törvénygyűjteménye
Curia – a királyi kuria az ország központi bírósága, amely a királyi és a hétszemélyes táblából 
áll  
csapatonként – többször, több ízben
deputatum váltság  –  az örökváltság fejében járó illetmény, amelyet úgy állapították meg, 
hogy az  évi  szolgáltatások értékét  kamatnak  fogva  fel,  kiszámították  a  tőke értékét,  mint 
váltságösszeget.  Ezt  önkéntesen  vállalták  az  örökváltsággal  élni  kívánók.  Az  örökváltság 
lehetőségét 1839-40-es országgyűlés fogadja el, a kártalanítás nagyságát a földesúr és jobbágy 
szabad egyezkedésére bízták.
derekasan – erősen, alaposan, igen jól
disputál – vitatkozik, eszmét cserél
director – itt: jószág-, iskolaigazgató
Directoratus  – Causarum Regalium Directoratus,  királyi  jogügyi  igazgatóság,  ld.  Királyi  
Fiscus
dolgozat – mű, munka, írás
élet, életnemű – búza
esküdt – a vármegye választott hivatalnoka
estafféta – lovas küldönc
examen, examinál – itt: vizsga, vizsgáztatás
executio – végrehajtás, követelés behajtása
expedial – hivatalos iratot elküld, elindít
fiaker – bérkocsi
fiscalis – alkalmazásban levő ügyvéd 
fiscus – ügyész, ügyészség
forspont  – Vorspann, előfogat, általában két felszerszámozott  lóból áll itt:  magánfuvarozó, 
személyszállító lovaskocsi
földkép – térkép
fölmond – itt: átad
föltesz – itt: megfogalmaz, megír
föltesz magában – elhatároz
főcancellar – a magyar királyi udvari kancellária vezető hivatalnoka
főispáni Helytartó – adminisztrátor, a megye élére a király által kinevezett hivatalnok
franklin – kandalló
fundus instructus – birtok gazdasági felszerelése, eszközei
gouvernante – nevelőnő
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gyorskocsi  – gyorsposta  külön  személy-  és  levél/pénzszállító  postavonallal,  1840-től  már 
naponta  közlekedik  Buda–Bécs,  Pest  –  Gyöngyös–Eperjes–Eger  között,  több 
magánvállalkozás jelent a hivatalos posta számára konkurenciát
hamuzsir  – káliumkarbonát,  a  napraforgó  feldolgozásának  mellékterméke,  az  üveg-, 
szeszgyártás alapanyaga
haszonbérlet  – készpénz vagy terményhányad fejében, tartós használatra átadott földbirtok, 
ahol a felszerelés és a forgótőke a bérlőé
hátírás, hátirás – váltóátruházási nyilatkozat
Helytartó Tanács – Consilium regium locumtenentiale Hungaricum, ügyosztályain keresztül 
magyar közigazgatás központi szerve a királyi rendeleteket közvetíti a megyékhez
hivatal, ellenőri hivatal – a Magyar Tudós Táraság pénztárosi irodája
homeopathia, homoeopathia – az 1820-40-es években a német Samuel Hahnemann nyomán 
Magyarországon is hódító alternatív medicina, amely mértékletes életmód alkalmazásával, a 
szervezet  öngyógyító  törekvéseinek  támogatásával,  a  hasonlóság  elve  alapján  készült 
szerekkel gyógyított. Ld. A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejezetet.
idegláz – tífusz, hagymáz, magas lázzal járó, idegrendszeri tüneteket okozó, fertőző betegség 
illetmény – járandóság, kifizetendő pénzösszeg 
informal, informatio  – tájékoztat,  beszámol, elmond/beszámoló, a körülmények (hivatalos) 
ismertetése
inspector – jószágigazgató, felügyelő
inspectoratus – jószágigazgatóság
installatio – beiktatás
intézet – itt: intézkedés, rendelkezés
inventál – ellenőriz, átszámol
iromány – irat
iskatulya – doboz
ispán, ispány – speciális feladatot ellátó – robot ellenőrző, úrbéri tartozást behajtó, juhászatot 
felügyelő – alsóbb rendű uradalmi tiszt, a kasznár irányítása alatt dolgozik
ispotály, ispitály – kórház
Itélőmesterek  –  magistri  protonotarii,  a  Királyi  Tábla jogi  képzettségű  tagjai,  a  nádor, 
országbíró egy-egy, a személynök két általa választott ítélőmester munkájára támaszkodik 
javíték, javiték ív – korrektúra, ld. munkái
jószág – birtok 
jószági igazgatóság, jószági kormány – a birtok igazgatási központja
juratus – joggyakornok, királyi táblai jegyző
jurista – joghallgató
jutalom, -kérdés, – a Kisfaludy Társaság éves, pénzjutalommal díjazott pályázatának témája
jutalomjáték, jutalma  – színházi előadás, ahol a bevétel egy kitüntetett színészt illet
kamara – Magyar Kamara, Camera Regia Hungarica, pénzügyi, gazdaságigazgatási központi 
hivatal,  a  királyi  jövedelmek,  birtokok  kezelője.  Budai  épületében   külön  pénztár  és 
számvevőhivatal működött.
káplán, káplány – segédlelkész, plébános mellé rendelt felszentelt pap
kaput – felöltő, télikabát
karperec – karkötő, perec vagy karika alakú ékszer
kaszárma – kaszárnya, laktanya
Kindsfrau, Kindsmädchen – dajka
K[irályi] Biztos  – a király nevében működő, a végrehajtó hatalom egyedi ügyekben eljáró, 
teljhatalmú megbízottja
K[irályi] Fiscus, Fiscalatus  – a király személyét magánjogilag képviselő hatóság,  a királyi 
ügyek  igazgatója (causarum  regalium  director),  a  „szent  korona  ügyvédje”,   a  kincstár 
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magánjogi  érdekeinek  képviselője,  hűtlenségi  és  felségsértési  perekben  a  vád  előadója. 
Független a curiától, államigazgatásilag a magyar kamara alá tartozik, annak tanácsosa.
K[irályi]  Tábla  – itt  folyik  a  királyi  kúria  legtöbb  peres  eljárása,  elnöke  a  személynök, 
országos érvényű bírói parancsokat ad ki, és országos körű hiteleshelyi tevékenységet folytat
kolompáros –  vas, réz, pléhtárgyakat, üstöt, bográcsot készítő kézműves
kordovány  – kordován; vastag,  kemény kecske vagy juhbőrből cserzéssel  előállított  vörös 
vagy sárga készbőr
köböl  – régi űrmérték, koronként és helyenként eltérő értékű (62 vagy 94 vagy 125 liter, a 
pesti mérő 93, 747 liter) volt. Leginkább gabonát, szemesterményt mértek vele.
Kölcsey emléke – Ferenczy István Kölcsey Ferenc ülöszobra (1841-1846. márvány, 
MNG 8209, ma a Batthyány-téren). 1838. nov. 25-én döntés születik a Kisfaludy Társaság 
ülésésén Kölcsey felállítandó emlékszobráról,  a  Vörösmarty Mihály által  megfogalmazott, 
országos aláírásgyűjtő ív elindításáról. Ld. Építészek, festők, szobrászok című fejezetet.
Kölcsey képe – Anton Einsle egészalakos Kölcsey portréja, amelyet 1838 decemberében, a 
költő hirtelen halála nyomán  Szatmár vármegye rendel meg. Bártfay tevékeny részt vállal a 
festővel való kapcsolattartásban, a kompozíció kialakításában. Ld. még az Építészek, festők,  
szobrászok című fejezetet.
köntös –  itt: felső férfi díszruha
közgyülés  – itt:  vármegye közgyűlése, congregatio generalis,  amely az elnök előterjesztése 
alapján közfelkiáltással szavaz a követválasztásról, követutasításról, a kormányhatóságoktól 
érkező rendeleteket megvitatja
közönséges – itt: általános, általában, mindennapi
köztelek – az Országos Magyar  Gazdasági  Egyesület  által  Károlyi  Györgytől  megvásárolt 
üllői  úti  terület,  amelyet  Széchenyi  javaslatára  Közteleknek  neveznek  el,  s  a  nagybani 
terménykereskedelem mintaáruinak bemutatására szolgált. A tagok részjegyekkel birtokolják, 
osztalékot kapva a haszon után. Itt épül fel 1847-ben az egyesület székháza.
lotteria – ld. sors
mandatum – írásos bírói parancs, végzés
Magyar Udvari Cancellaria – magyar királyi udvari kancellária, az ország főkormányszéke, 
élén a főkancellárral és két alkancellárral
megnyugtat – itt: átvételi elismervényt ad
mellék pénztár   – az akadémia az általa kiadott könyvek árából származó bevételeket külön 
kezelte 1835 óta
mulat – itt: tölti az időt valamivel vagy valahol
mutatvány – itt: minta
mükiállitás – 1839-ben alakul meg a Pesti Műegylet, amelynek nagyválasztmányába Bártfayt 
is beválasztják, az egyesület  évenkénti  rendezvénye a műkiállítás. Ld. még az Ld. még az 
Építészek, festők, szobrászok című fejezetet.
müncheni – a Bártfay Wagner képkereskedőnél fizet elő egy litografált sorozatra
notarius – jegyző
nux  vomica –  Strychnos  nux  vomica  –  hánytatódióból  készült  homeopátiás  gyógyszer, 
infuenzaszerű  tünetek,  borzongás,  láz,  végtagfájdalmak,  fejfájás  illetve  ingerlékenység 
kezelésére
nyakravaló – férfi gallér, nyakkendő, nyakbodor
nyugtatvány – elismervény, számla
occupal – elfoglal
Obligatio– kötelezvény
olaszfal – spanyolfal, mozgatható térelválasztó bútor
orbáncz  – többnyire  az  arcon  fellépő,  fertőzés  okozta  élénk  pírral  és  duzzanattal  járó 
gyulladás, amit hidegrázás, láz, rosszullét kísér 
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összeszólalkozik – megbeszél, megállapodik valamiben
padolat – padló
páholy – itt: a Magyar Tudós Társaság páholya, amit a tagok önkéntes befizetéseiből, aláírási 
íven összegyűjtve a szükséges összeget,  bérelnek 
pakéta – postázandó levél-, vagy könyvcsomag
pallér – kőművesek munkavezetője
panyókásan –  vállra vetett, zsinóron függő mentével
pensió – nyugdíj
percent – kamatfizetési százalék
perceptor – pénztárnok
personalis – személynök, a királyi tábla bíróságának vezetője, az alsótábla elnöke, kinevezett 
főtisztviselő
phosphor – fehér foszforból készült homeopátiás szer, száraz, érdes, fájdalmas köhögés ellen
Piaristák Provincialisa – piarista tartományi elöljáró
pintér – kád, hordókészítő
plafond – mennyezet
pokrócz-posztó, - boríték – durva gyapjúból készült, kallózott, esetleg kallózott és bogácsolt 
szövet
polaris – sarkcsillag
portfeuill –  grafikai mappa
pótlás – itt: kárpótlás, a földesúrnak járó pénz, termény ld. váltság
practicum – ügyvédi záróvizsga
Prepost – rendfőnök, apát, káptalan vezetője
Primas – esztergomi érsek, a magyar katolikus egyház feje
Professor – felső tanintézeti, egyetemi tanár
profósz – itt: kapus, őr 
protestatio – tiltakozás, óvás
pulsatilla – Pulsatilla pratensis – konyhai kökörcsinből készült homeopátiás szer, akut nátha, 
felszakadó hörghurut, éjszakai orrdugulás, nappali váladékozás kezelésére 
relatio – itt: előterjesztés
replica – ld. védirat
rescriptum – királyi leirat
Rector – itt: a pesti piarista szerzetesek házfőnöke
referáda – tárgyalás
referál – tárgyal, előterjeszt
referens – a bíróság azon tagja, aki az ügyet határozathozatalra előterjeszti, ld. assesor
referendarius – kancelláriai főtisztviselő, tanácsos
restauratio – követ-, képviselőválasztás
sajnos – szánakozó, együttérző, sajnálatos
schuster – cipész
sessio – úrbéli telek
silicea  –  kovasavból  készült  homeopátiás  szer,  gennyes,  gyulladásos  folyamatok 
csillapítására, tbc, tüdőfibrózis kezelésére, roborálásra szolgál
somma – összeg, pénzmennyiség
statio – itt: állás
status –  állam, állami
sulphur – kénből  készült  homeopátiás  szer,  akut  vagy visszatérő  lázas  állapot,  hörghurut 
kezelésre szolgál
seminarium – papnevelde
sensal – ld. tőzsér
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Septemviratus, Septemvir – hétszemélyes tábla, legfőbb, kizárólag feljebbviteli bíróság/bírája
sors – itt: sorsjegy, sorsjáték, lottéria (lottó, lutri)
summarium – (éves) pénzügyi összesítés
szabadelmű – szabadelvű, liberális
számadás – elszámolás
számtartó  – uradalmi  tisztviselő,  feladata  a  bevételek  és kiadások könyvelése,  a tiszttartó 
alatt, a kasznárok felett áll
számvevő – uradalmi tisztviselő, pénzügyi ellenőr, feladata a pénztárkönyvek vizsgálata
százados polgár – ld. választott polgár
szeglet – sarok
szenvedelem – szenvedély
szépítő-biztosság – Szépítő Bizottság
szinező – „festész, ki setét vonalakkal írt képeket, rajzokat, nyomatokat kellő szinekkel ellát, 
világosakká tesz” Cz–F V. 1352
takarék-konyha – zárt rendszerű főző-sütő-vízmelegítő konyhai tüzelőberendezés, amelyben 
a hő csatornákon halad
táska – itt: a nagykárolyi birtokokról lovasfutárral érkező posta
tekintve –  majd, később (vmilyennek tart, elfogad, vmit illet, vmire vonatkozik)
timsó – kálium-aluminiumszulfát, textilfestési alapanyag
tisztába ír – piszkozat alapján tisztázatot készít
titoknok – titkár
tribun, tribün, tribűn – karzat
tornácz – fedett oszlopsoros folyosó
tőzsér – alkusz, ügynök, pénz-, áruközvetítő
utilevél – személyazonosságot igazoló hivatalos irat
üllői út, utca – a Károlyiak majorsága, a régi ház, építése
választott polgár –  a városi tanács belső képviselőtestületének (magistratus) tagja
választottság – bizottság
vállalat – itt: tervezett munka, üzlet, amelynek végrehajtása folyamatban van
váltólevél, váltó  – kibocsátó nyilatkozat, kötelezvény
változást érez – gyöngélkedik, betegség tör ki rajta
váltság – itt:  örökváltság, Az örökváltság lehetőségét,  a kártalanítás nagyságát a törvény a 
földesúr  és  a  jobbágy  szabad  egyezkedésére  bízták.  Ezt  önkéntesen  vállalták  az 
örökváltsággal  élni  kívánók  az  1839-40-es  országgyűlésen.  A  kárpótlás  összegét  úgy 
számították ki, hogy az évi szolgáltatások értékét kamatnak fogva fel, kiszámították a tőke 
értékét, mint váltságösszeget.
városház/városházi – itt: Pest város képviselőtestületének közigazgatása, hatásköre alá eső ill. 
a Városháza épületben intézendő ügyek
városi biztos – a városi közigazgatás megbízottja
védirat – írásos ügyvédi perirat, Wesselényi védelmét 
végintézet – végrendelet
vezet – itt: kísér
Verlagsquittung – pénzbefizetést, - küldést igazoló utalvány
Vice – ViceRector/Director – al-, helyettes
whist – kártyajáték, a bridzs őse, a négy játékos egymással szemben párt alkot 
zártszék – zsöllye, számmal ellátott, elzárt földszinti ülőhely a nézőtér hátsó soraiban
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MŰVEK MUTATÓJA

almanach  –  Nemzeti  Almanach. Első és második  év.  1-2.  köt.  Egyetemi,  Buda,  1841-42. 
Bártfay a vállalkozás részvényese
árvízkönyv  –  Eötvös  József  (szerk.):  Budapesti  Árvízkönyv.  Heckenast  Gusztáv  kiadó 
könyvárus úrnak baráti ajándékul. I-V. köt. Pest, 1839-1841.
 Az 1838-as pesti árvízben tönkrement Heckenast Gusztáv megsegítésére állították össze a 
magyar írók.
Athenaeum  – Vörösmarty,  Bajza és  Toldy szerkesztésében,  1837-től  megjelenő  irodalmi-
politikai hetilap.
Bájital  – Weber, Karl Maria von – Kind, Johann Friedrich – Szerdahelyi  József:  A bűvös 
vadász, opera
Bátori/y Mária – Erkel Ferenc operája Egressy Béni librettójára, nagysikerű bemutatója 1840. 
aug. 8-án volt. 
Beatrice –  Bellini,  Vincenzo  (1801–1835)  –  Romani,  Felice  –  Jakab István:  Beatrice  de 
Tenda, vagy az ursinói kastély, opera
Borgia Lucretia – Donizetti, Gaetano Victor Hugo drámája nyomán készült operája (Milánó, 
1833.).
Bulwer  –  Bulwer-Lytton,  Edward  George  Lord  (1803-1873)  angol  regényíró,  politikus, 
népszerű regénye a Pompei végnapjai – The Last Days of Pompeii (1834) – Die letzen Tage 
von Pompeji.  1-3.  Bd (1834);  és  az  Ernest  Maltravers –  Ernst  Maltravers  (ford.)  Pfizer, 
Gustav, Metzler, Stuttgart, 1838-39.
Carthausi, Charthausi – Eötvös József: A karthausi. Pest, 1839-40. 1-2. k.
Codex  Diplomaticus  – Fejér  György  (1766-1851):  Codex  Diplomaticus  Hungaraie 
ecclesiasticus ac civilis. 1-43. köt. Buda, 1829-44. ld. még Fejér
Cooper, James  Fenimore  (1789-1850):  The Last  of  the Mohican  – Mohikan  – Az  utolsó 
mohikán (1826), The Prairie – Steppje – A préri (1827), The Pathfinder or the Inland Sea  – 
Der Prandfinder – Nyomkereső (1840)
Bártfay az amerikai író a Bőrharisnya-ciklus öt darabjából három német fordítását szerzi meg 
Bécsből folytatásokban olvassa fel családjának. 
Csehek – Jósika Miklós: Csehek Magyarországban. Pest, 1839.
Daguerrotyp – Nagy Károly (1797-1868): Daguerréotyp. Pozsony, 1841.
Névtelenül kiadott ellenzéki szellemű röpirat.
emlékbeszéd – Eötvös József Kölcsey Ferencről tartott akadémiai beszéde, megjelent:
Báró Eötvös József emlékbeszédei. Magyar írók és államférfiak. Pest, 1868.
Emlény – Heckenast Gusztáv (szerk.): Emlény. Zsebkönyv. Pest, 1837-1844.
Eötvös – Eötvös József: Kelet népe és a Pesti Hírlap. Pest, 1841.
Fessler  –  Fessler  Ignác  Aurél (1756-1839):  Die  Geschichte  der  Ungarn  und  ihrer  
Landsassen. Lipcse, 1815-1825. ld. még Fessler
 Fibán – Medgyes Lajos kolozsvári bölcsész-teológus hallgató, 1836-tól a kolozsvári Nemzeti 
Társalkodó munkatársa, Fib(i)án című verses történeti elbeszélése. A mű második díjat nyer a 
Kisfaludy  Társaság  1840.  évi  pályázatán.  Az  Apafi  fejedelem  korában  játszódó,  drámai 
fordulatokban  gazdag,  komor  hangulatú  költői  beszélyt  az  1841.  február  6-i  közgyűlésen 
Bártfay olvassa fel, aki a napló tanúsága szerint előzőleg változtatott a szövegen.

9



Fidelio  – Beethoven, Ludwig van – Treitschke, Friedrich Georg – Lengey Károly:  Fidelio, 
opera 
Gentz – Gentz, Fridrich (1764-1832): Briefwechsel zwischen Gentz und Johannes v. Müller.  
Megjelent az Ausgewählte Schriften. Stuttgart, 1836-38. sorozatában 5 köt.
Bártfay az  Emlékiratok és levelek kötetét olvassa:  Briefe und vertraute Blätter. Mannheim, 
1838. –  Gesammelte Schriften.  Denkschriften.  Tagebücher und Briefe. Mannheim, 1840. 8 
Bd.
 Hamlet  – Shakespeare művét Vajda Péter fordításában mutatja be a Pesti Magyar Színház 
1839. szeptember 6-án, Egressy Gábor jutalomjátékaként.
Hirnök  – Pozsonyban  megjelenő  politikai  hetilap,  1837-38-ban  szerkesztője Balázsfalvi 
Orosz  József,  utána 1845-ig Birányi  Ákos.  Segédszerkesztője  1841-es haláláig  Csató Pál, 
munkatársa Garay János. 1838-tól melléklapja a Századok.
Jocelyn – Lamartine, Alphonse de (1790-1869): Jocelyn. 1836.
Lamartine eposza csak 1880-ban jelent meg külön kötetben németül, Bártfay valószínűleg a 
Sämmtliche Werke köteteiben (kiad. Herwegh, G. Stuttgart, 1839-53. 30 köt.) olvasta.
Károlyi Sándor – (1669-1743) gr.  Magam életének s azalatt történt állapotoknak emlékezetes  
folyási. OL Károlyi Levéltára. Első kiadása Szalay László naplójegyzeteivel: Pest, 1866. ld. 
még Károlyi Sándor (névmutató)
historica  critica  – Katona  István  (1732-1811):  Historica  critica  regum Hungariae. 1-42. 
kötet, 1779-1817.
Királyleány – Raupach, Ernst Solomon Benjámin (1784–1852):  Királyleány, mint koldusnő, 
avagy  az  élet  iskolája,  Berlin,  1835., dráma  ld.  még  a  Bártfay  kapcsolatrendszere című 
fejezetet
Kisfaludy Károly – Kisfaludy Károly Minden Munkái. Pest, 1841.
 Az  új  kiadás  Toldy  tervei  szerint  díszesebb,  teljesebb,  olcsóbb  és  rendkívül  népszerű. 
November 12-én jelenik meg 500 példányban és december 5-én már egy harmadik kiadást 
készítenek  elő,  a  szerkesztő  a  tiszta  jövedelem  egyötödét  megkapja.  Bártfay  a  kiadásra 
felügyelő bizottság tagja.
Labancz – Labancz Lipót Bártfay álneve az Athenaeummal folytatott vitában 
Lamartine  – Lamartine,  Alphonse  de  (1790-1869):  Souvenirs,  impressions,  pensées  et  
paysages pendant un voyage en Orient. Paris, 1835. – Reise in den Orient in den Jahren 1832  
und 1833. 1-4. Bd. 1835-36.
 Lear – Shakespeare  művét  Sófalvy  József  fordításában  játsszák,  Egressy  Gáborral  a 
címszerepben 
munkái – Vörösmarty Mihály újabb munkái. 1-3. kötet, Buda, 1840. I. Versek. (Az akadémia 
200  arany  különdíjjal  jutalmazza.)  II.  Színművek.  Julius  Caesar.  Árpád  ébredése. 
Kincskeresők. Az áldozat. A fátyol titkai.
Vörösmarty Bártfayt kéri fel korrektornak.
Norma  – Bellini,  Vincenzo  (1801-1835)  –  Romani,  Felice  –  Szerdahelyi  József:  Norma.  
Milánó, 1831., opera. A Pesti Német Színház 1835-ben, a Pesti Magyar Színház 1837-ben 
mutatja be.
Othello – Shakespeare drámája
Peleskei – Gaál József: Peleskei nótárius (bemutója: Pest, 1838. okt. 8.), színmű
Pompeji ld. Bulwer
Romeo  –  Bellini, Vincenzo (1801–1835) – Romani, Felice – Szerdahelyi József:  Rómeó és 
Júlia, opera
Regélő  – a Regélő és melléklapja a Honművész: Mátray Gábor szerkesztette pesti divatlap 
1833-1841 között
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Steinacker  –  Gusztáv (1809-1877) protestáns teológus,  pedagógiai  író,  fordítását  munkáját 
Heckenast  Gusztáv  adja  ki,  Kolbenheyer  Móritz  eperjesi  lelkész  közvatítésével,  Szenvey 
József korrektúrájával.
szinműtár  – Külföldi  Játékszin.  Szinműtár.  Kiadja a  Magyar  Tudós Társaság.  Pest,  1833-
1842. 2. köt. Molière: Nők iskolája. (ford.) Árvay Gergely, Pest, 1833.; 7. köt. Molière: A’ bot 
csinálta doktor. (ford.) Kazinczy Ferenc. Pest, 1834.; 17. köt. Shakespeare:  Romeo és Julia. 
(ford.) Náray Antal. Buda, 1839.
Széchenyi – ld. Kelet népe
Szemere  Bertalan  – Szemere  Bertalan  [Vattay]:  Kölcsey  emlékezete.  1840.  A  Budapesti 
Árvízkönyvben, ld. még ott
Szózat – Bajza József: Szózat a pesti magyar színház ügyében. Buda, 1839.
Társalkodó – Bártfay László: "Fölebbvitel, ha úgy tetszik: de lana coprina" cikke a Helmeczy 
Mihály szerkesztette Jelenkor szépirodalmi melléklapjában, a Társalkodóban jelenik meg. Ld. 
Az irodalom és a közélet rajza című fejezetet.
Tudományfi – Csató Kálmán álneve a Századok című folyóiratban.
Wawerly – Scott, Walter: Wawerley (1814) – Wawerley oder so war’s vor 60 Jahren. (ford.) 
Tafel, L. Stuttgart, 1828. 4. kötet
Weltgeschichte  – Fortmann,  Heinrich:  Gallerie  der  merkwürdigsten  und  anziehendsten  
Begebenheiten aus der Weltgeschichte: vom westphälischen Frieden bis auf die neueste Zeit ; 
dargestellt  mit  steter  Beibehaltung  des  Fadens  der  allgemeinen  Weltgeschichte  nach  der 
Zeitfolge ; nebst den Lebensbeschreibungen der berühmtesten Männer und Frauen aus jener 
Zeit ; ein Lesebuch für jedermann. Leipzig, Kollmann, 1837-1840.
Bártfay valószínűleg ezt a művet olvasta, tévedett naplójában, felcserélte a hasonló hangzású 
nevet: Wittmann/Fortmann.
zsebszótár  – Schedel  [Toldy]  Ferenc  –  Vörösmarty  Mihály  (szerk.):  Magyar–német 
zsebszótár, 1838. 2. kötet
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PEST–BUDAI UTCÁK ÉS ÉPÜLETEK MUTATÓJA

angoly királyné – a Duna-parti, 1839-ben átépített Kemnitzer-házban nyíló szálloda, Deák 
Ferenc utca 1., V. Belváros
Bálvány utcza – egy nyilvánosházat látogat itt Bártfay, ma Október 6-a utca, V. kerület, 
Lipótváros
Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
bástya utcza – a Zöldfa utcával együtt a mai Veres Pálné utca egy szakasza, V. kerület, 
Belváros 
Börse – Pesti Kereskedelmi Csarnok a Dunaparton, emeletén a Kereskedők Kaszinója 
működött, a földszinti csarnok börse-vásár (tőzsde) helyszíne volt, ma az Atryum Hyatt 
szálloda áll itt
Casino – a Széchenyi alapította intézmény, amelynek Károlyi György is tevékeny tagja volt a 
Vogel-féle házban működött, Dorottya utca 5. sz., V. kerület, Belváros
Czukor utcza – ma Ferenczy István utca, V. kerület, Belváros
Curia – a Magyar Királyi Curia, a legfelsőbb bíróság épülete, ténylegesen városháza 
igazgatási épületében (a hétszemélyes tábla az Úri utcai Laffert-házban) ülésezett, ma Veres 
Pálné utca, Ferenciek tere, V. kerület, Belváros
Csillag, Kék Csillag – vendéglő a budai hegyekben
Ld. még az Idő- és térviszonyok című fejezetet.
Dorottya utcza – mai nevével azonos, V. kerület, Lipótváros
Dunafürdő – Diána-fürdő, felmelegített Duna-vízzel működő, 18 fürdőszobás tisztasági 
fürdő, Roosevelt tér 3. számú épület helyén, V. kerület, 
Fejérhajó vendégfogadó – ma Fehérhajó utca, V. kerület, Belváros
Ferencziek temploma, tere, piaca – Ferences templom, Ferenciek tere, V. kerület, Belváros
Goromba Miklós – vendéglő Pesten
görög templom – Nagyboldogasszony-templom, Petőfi tér 2/b., V. kerület, Belváros
Hatvani utca, kapu – ma Kígyó utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi út, V. kerület, belváros, a 
kapu a mai Astoria helyén állt
Hétválasztó vendégfogadó – Hét Választófejedelem Fogadó, Döbrentei utca 7. sz.
híd-épités – a Lánchíd pesti hídfőjének építkezése, ahol egy gátrendszerrel zárták el a Dunát 
az alapozáshoz, Barabás Miklós is megörökíti ezt a helyszínt, (A Lánchíd építésének első tele, 
1841., A Lánchíd alapkőletétele, 1842., A hajóhíd a Lánchíd épülő pilléreivel, 1843.). Később 
e  vázlatok  nyomán  születik  meg  nagy,  reprezentatív  a  kor  neves  szereplőit  felvonultató 
későbbi tablója, A Lánchíd alapkőletétele, 1859.
Károlyi-ház – ma Károlyi Mihály utca 16., V. kerület, Belváros
Az 1832-től  klasszicista  stílusban felújított  Károlyi-palota  terveit  Anton Pius Riegel  bécsi 
építész készíti, a kivitelezője Hofrichter Józsefet, majd Károlyi György Heinrich Kochra bízza 
a palota átalakítását, az építkezést továbbra is irányító Hofrichter halála után Pollack Mihály 
irányítja a munkálatokat. A napló időszakában készült el – 1837-ben költöznek be Károlyiék 
– a grófi lakosztály és a könyvtárterem, 1839-40-ben a díszterem és a szalonok.
Ld. még az Idő- és térviszonyok és az Építészek, festők, szobrászok című fejezetet.
Kerepesi út – ma Rákóczi út, VIII. kerület, Józsefváros
Kereszt utca – ma Veres Pálné utca egy szakasza a Papnövelde u. után, V. kerület, Belváros
Kiskereszt – egy nyilvánosházat látogat itt Bártfay, ma Kazinczy utca, VII. Erzsébetváros
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Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Kigyó utcza – mai nevével azonos, V. kerület, Belváros
Leopold város – Lipótváros
Laszlovszky major – a társaskocsi végállomása egy klasszicista nyaralóépületnél, Zugligeti út 
58-60., XII. kerület
Ld. még az Idő- és térviszonyok című fejezetet.
Nagyhíd utca – az utca torkolata volt a hajóhíd kiindulópontja, itt állt az alkatrészeket tároló 
pajta, ma Deák Ferenc utca, V. kerület, Lipótváros
Ludovicca – Ludoviceum, Magyar Hadi Akadémia, 1839-ben készült el az Orczy-kertben, a 
család által adományozott telken
magyar színház – Pesti Magyar Színház, az 1837-ben felavatott épület a Rákóczi út – 
Múzeum körút sarkán állt
Ld. még Az irodalom és a közélet rajza című fejzetet.
magyar utcza – mai nevével azonos, V. kerület, Belváros
muzeum – a Magyar Nemzeti Múzeum készülő épülete a mai Kálvin téren
Ld. még az Idő- és térviszonyok című fejezetben.
német színház – Pesti Német Színház, az épület a mai Vörösmarty téren állt, V. kerület, 
Belváros
Neugebäude ld. újépület
Nyúl utcza – ma Lónyay utca, IX. kerület, Ferencváros
Orczy kert – 1790-ben létesített nyilvános angolpark az Üllői út külső szakaszán 
Pacsirta utca – egy nyilvánosházat látogat itt Bártfay, mai nevével azonos, VIII. kerület, 
Józsefváros
Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Prés – vendéglő
redoute – a régi pesti Vigadó, 1839-ben több hangversenyt is ad itt Liszt az árvízkárosultak, 
illetve a Nemzeti Zenede, konzervatórium javára, Vigadó tér, V. kerület, Belváros
Remete 
Rochus-kápolna, -ispotály – a Rókus közkórház és kápolnája, Gyulai Pál utca 2., VIII. 
kerület, Józsefváros
Sóház – a sóhivatal épülete a mai Fővám tér és a Só utca között
Statio utcza – ma Baross utca, a Kálvin tér és a Horváth Mihály tér között, VIII. kerület, 
Józsefváros
Szarvas – budai vendégfogadó
szél utcza – ma Nádor utca, V. kerület, Lipótváros
Terézia város – egy nyilvánosházat látogat itt Bártfay
Ld. még az M. nevet és a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Tigris – vendégfogadó
újépület, új épület – a 1786-ban épült,  belsőudvaros kaszárnyaépület a mai Szabadság téren, 
V. kerület
új piacz –  Új tér, Új vásártér, az egykori váci kapun kívül felszámolt temető helyén, ma 
Erzsébet tér, V. kerület, Lipótváros
Úri-utcza – ma Egyetem tér, Ferenciek tere, Károlyi Mihály, Kecskeméti és Petőfi Sándor 
utcák, V. kerület, Belváros
Úri utca – mai nevével azonos, I. kerület, Vár
üllői út – Eredetileg Üllői út 518. majd 17., ma Erkel utca 19.
Eredetileg majorság állt ezen a helyen, majd 1814-15-ben Pollák Mihály tervei alapján 
kétemeletes házat építenek a Károlyi-tisztviselők részére. Az épület jelenlegi alakját Ybl 
Miklós tervei alapján Károlyi György 1859-60-as átépítésekor kapta. A homlokzaton Vessely 
Ilona készítette emléktábla őrzi a Bártfay-szalon emlékét.
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Váci utca – mai nevével azonos, a Vörösmarty tér és a Pesti Barnabás utca között, V. kerület, 
Belváros 
Vadászkürt – fogadó 
városliget – az 1800-as évek elejétől kialakított fásított, városi közpark, köves sétautakkal, két 
mesterséges tóval, tejvendéglővel, télen korcsolyázási lehetőséggel
Ld. még az Idő- és térviszonyok című fejezetet.
Zrinyi – vendégfogadó, kávéház
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HELYSÉGNÉVJEGYZÉK

Bécs – Bártfayék 1837 januárjában családostul,  nevelt lányukkal Barthos Paulinával együtt 
két  hétre  Bécsbe látogattak Az utazás,  a kettőjük között  kevéssel ezelőtt  szövődő viszony 
miatt emlékezetes maradt Bártfay számára.
Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Bag – a debrői uradalom része, Károlyi István birtoka
Barlafalu (Szatmár vm.) – az erdődi uradalom része
Bökény – Cserebökény, Károlyi György birtoka, ma: Szentes külterülete
Csongrád  (megye) – Károlyi  György nagybirtokos  és a  vármegye  adminisztrátora  Békési 
főispánná való kinevezéséig
Csurgó – ma: Fehérvárcsurgó, Károlyi György uradalma
Központja a csurgói kastély, amelyet csakúgy mint a pesti palotát Henrich Koch építi át 1844-
ben. Keresztes falu,  valamikor  a Német Lovagrendé volt,  neve erre utal  és Szent Borbála 
puszta a birtok tartozékai,  amelyeket  báró Perényi  Imre ad bérbe Károlyinak 1823-ban 32 
évre.
Derecske – ma: Biharderecske, a falu egy része Károlyi György debrői uradalmához tartozott
Debrő  –  Károlyi  György  uradalma,  központja  a  mátraalji  Feldebrő,  része  a  birtoknak 
negyedrészben Gyöngyös mezőváros
Erdőd – Károlyi Lajos birtoka
Fejérvár – ma: Székesfehérvár
 Fót – a kastély Károlyi Istvánék fóti uradalmának központja, Heinrich Koch építi át 1823-
1827 között
Hrabócz – Rabóc (Sáros vm.), ma: Hrabovec (Szlovákia)
Itt részbirtokos Bártfay Lászlóné.
Homonna – Zemplén vm. – ma Szlovákiában
Keresztes – ma: Sárkeresztes ld. Csurgó
Kompolt – a kastély debrői Károlyi uradalom központja
Kövesd – ma: Mezőkövesd
Kőkút-sirok – ma: Sirok, az Ullman bankháznál eladósodott br. Brudern Alajostól vásárolja 
meg Károlyi részjószágát kiegészítendő a debrői uradalmat
Ld. még a Titkár és a grófja: alárendelődés és egymásrautaltság című fejezetet.
Lapispatak – béreltbe adott Károlyi-birtok
Nagykároly – Károlyi György birtokközpontja ld. még Szatmár
Orosháza – Károlyi György birtok
Pécel – Szemere Pál birtoka, Bártfayék látogatóba járnak hozzájuk
Rohonc  – Rechnitz, Vas vm., ma: Ausztria, fürdőhely Szombathely mellett, a Batthyányak 
birtoka
Sibó – Zsibó, Szilágy vm.; ma: Jibon, Románia
Szabadka  – ebben a  városban titkár  Bártfay József,  Bártfay öccse,  Rudics  József  bácskai 
adminisztrátor melett
Szatmár  (megye)  –  Károlyi  György  egyik  fontos  birtoka,  a  megyéhez  kötődik  ellenzéki 
politikusi tevékenysége Wesselényi, Kölcsey mellett.
Ld.  még  a  Titkár  és  a  grófja:  alárendelődés  és  egymásrautaltság  és  az  Építészek,  festők,  
szobrászok című fejezetet.
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szénási, kisszénási puszta – Károlyi György birtoka Orosháza mellett
Szentes – Károlyi György, István és Lajos közösen birtokolják a mezővárost, 

amely örökváltsági szerződést köt velük
Ld. még Titkár és a grófja: alárendelődés és egymásrautaltság című fejezetet.
Tarczal – Károlyi György birtoka nemestelkekkel és egy kúriával
Tétény – ma : Nagytétény, Budapest
Újhely – Sátoraljaújhely ld. Barthosék
Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Vásárhely – Hódmezővásárhely, Károlyi György, István és Lajos közös birtoka
A 16 sessionyi  telek  a  testvérek  közös  kezelésében  marad.  Ide  házasodik  Bártfay  öccse, 
Sándor és Bártfayné előző házasságából hozott birtoka is itt fekszik
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NÉVMUTATÓ

A

Abelsberg(er) Simon – újvidéki(?) zsidó gabonakereskedő
Abdalah – beduin mutatványos
Ágoston János – pap, Károlyi György kölcsönöz tőle
Aebly – kereskedő
Aichmayer Johann – pesti kereskedő
Albach,  Stanislaus  (1795-1853)  –  ferences  szerzetes,  korának  legnépszerűbb  hitszónoka, 
Széchenyihez személyes kapcsolat fűzte, 1825-1838 között Pesten működött
Almásy Emanuel gr. – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Alter Jakab vagy József – pesti asztalosmesterek
Ambrózy Joh.[anna?] kisasszony – Szemere Borbála ismerőse
András – Bártfayék cselédje
Andrásy – Grassalkovics herceg prefektusa Gödöllőn
András(s)y  György  gr. (1797-1872)  –  az  MTA  egyik  alapítója  1825-ben,  mindvégig 
igazgatósági  és  tiszteleti  tag,  1838-44  között  Gömör  és  Kishont  később  Sáros  vármegye 
főispánja, Széchenyi István barátja, az Állattenyésztő Egyesület titkára (1830-36)
Androvits – cipész
Antal  Mihály (1793-1850)  –  nyelvész,  1832-37-ban  részt  vesz  az  akadémiai  zsebszótár 
szerkesztésében, 1834-től az MTA levelező tagja, 1834-től a Nemzeti Kaszinó könyvtárosa, 
Appel, Joseph – szíjjgyártó, 1829-től a pesti városi választott polgárság tagja 
Appiano  József –  kárpitos,  később  Pest  tiszteletbeli  tanácsosa,  felesége  a  Pesti  Jóltevő 
Asszonyi Egyesület választmányának tagja, ld. asszonyegyesület
Ap(p)onyi  György  gr. (1808-1899) – 1825-40 a bécsi magyar kancellária tisztviselője, az 
1839-40-es országgyűlésen az ún.  fontolva haladók vezérszónoka,  1844-től  alkancellár,  az 
adminisztrátori rendszer bevezetője, az MTA tagja
Apponyi Györgyné, gr. Sztáray Júlia – Károlyi György unokahúga, gr. Károlyi Franciska és 
Sztáray  Albert  lánya,  1841.  március  16-án  született  Georgina  nevű  lánya,  a  szülés  utáni 
gyermekágyi betegsége miatt egy időre a palotába költözik
Árgayné – Bártfay idős budai ismerőse, gellérthegyi szőlőjében szüreten járnak Bártfayék
Arschbaug – anekdotaszereplő
Atomir, Attomyr József – homeopata orvos
Ld. még A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejzetet.
Auersperg,  Anton  Alexander  gr.  (1806-1876)  –  osztrák  költő,  a  Vormärtz  politikusa, 
Anasztazius  Grün  álnéven  publikált  Metternich  öngyilkos  politikáját  gúnyoló  verseket,  a 
Spaziergänge eines Wiener Poeten című népszerű kötete 1831-ben jelenik meg névtelenül
Augusz(t) Antal (1807-1878) báró(1853-tól) – 1843-1848 között Tolna vármegye alispánja, 
1849-50 kerületi  főbiztos,  1852-1858 a budai helytartótanács alelnöke,  a budai zeneegylet 
alapítója, Liszt párizsi jó ismerőse, pesti beszédének fordítója
Auspitz – gyapjúnagykereskedő
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B

B. E. – Nina nővére, ld. Nina
B. Nina – ld. Nina 
B. Gyula  – Nina öccse, ld. Nina 
Bábi – Bártfayék cselédje(?)
Babarczy Antal (1813-1881) báró (1855-től) – 1840-től helytartósági titkár majd tanácsos, 
később 1847-48-as országgyűlésen Csongrád követe, 1849-ben Pest-Pilis-Solt vármegye és a 
jászkún kerületek császári biztosa
Babarczyné, özv. 
Babocsay – Károlyi Lajos tisztviselője
Bajza József (1804-1858) – költő, szerkesztő, kritikus, Kisfaludy Károly barátja, 1837-38-
ban a Nemzeti Színház igazgatója, 1837-43 között az  Athenaeum szerkesztője, 1831-től az 
MTA levelező, majd rendes tagja, később 1848-ban a Kossuth Hírlapja szerkesztője. 
Ld. a Az irodalom és a közélet rajza
Balás Mihály – Orosházán írnok, 1842-től a kompolti ispán a debrői uradalomban 
Balásházyék – zempléni nemesi család, Barthosék látogatói 
Balázsházy T. kisasszony
Baldovszky Mihály – homonnai plébános
Balog – egy Bars megyei választási összecsapás főszereplője
Balogh Pál,  almási (1794-1867) – homeopata orvos, Széchenyi, Kossuth háziorvosa, 1835-
től az MTA rendes tagja, 1837-44 között  a Tudománytár  szerkesztője, az orvostudományi 
nyelv magyarításának híve, 1865-től a Homeopata Orvosok Egyesületének elnöke
Ld. még A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejzetet.
Barabás  Miklós (1810-1898)  –  festő  és  grafikus,  1835-től  él  Pesten,  elsősorban 
arcképfestésből Ld. még az Építészek, festők, szobrászok című fejzezetet.
Baricz  György  (1779-1840)  –  katonatiszt,  fordító,  az  akadémia  megbízásából  katonai 
hadműszótáron dolgozik. Bártfay a Cornelius Tacitus munkáit – Bécs, 1822. – a Historia és 
az Annales fordításait olvassa.
Barkasy Imre – bécsi udvari ügyvivő, ágens
Barkasy Kálmán – algyői földbirtokos
Barkóczy baronesse – Bártfayné ismerőse
Barkóczy István br. – a nagykárolyi Barkóczy-Szuhányi rész ügyében tárgyal Bártfayval. B. 
István  B.  Zsigmond  és  Szentiványi  Borbála  fia,  B.  Ferenc  unokatestvére;  Szuhányi 
Annamária Br. Barkóczy Ferenc özvegye
Barkóczy Leopoldine, gr. Fuchsné – gázolás éri Pesten
Barlay Vilmos – 1845-től uradalmi orvos Szomolnokon
Barna – csizmadia
Barta – német varga
Barthos András – nyugalmazott őrnagy  Újhelyben, a kolera idején az önkéntes Kossuthtal 
együttműködve rendfenntartótestület vezetője, Bártfay barátja
Ld. a Barthos családra a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Barthos Andrásné, Sus[anna] – Bártfayné fiatalkori barátnéja
Barthos Theodor (sz. 1832. jan. 15.) – Barthos András fia
Barthos  János (Muki)  (1821.  szept.  28.  –  1894)  –  író,  Barthos  András  halálos  ágyán 
gyermekei  gyámjaként  jelöli  ki  Bártfayt,  nála lakik joghallgatóként  1838 augusztusától B. 
János.  1840-ben  jelenik  meg  Caesar című  novellája.  Márk  álnéven  publikál  az 
Athenaeumban, Honderűben, Regélőben a Pesti Divatlapban, az Életképekben. Anyja halála, 
1847 után nem folytat szépirodalmi tevékenységet, testvérei eltartása miatt. 1849-60 között 
vidéki tisztviselő, a kiegyzés után a király személye körüli miniszterhelyettes államtitkára.
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Ld. a Bártfay életrajzának forrásai című fejezetet.
Barthos Károly – piarista professzor Újhelyben
Barthos Paulina (sz. 1819. aug. 21.) – Barthos András lánya,  Bártfayné keresztlánya,  aki 
közel egy évet tölt Pesten Bártfayéknál, Vörösmarty és Kölcsey is ír verset emlékkönyvébe. 
Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Barthos Szerafin (sz. 1823. nov. 8.) Barthos András lánya, Paulina húga
Basa József – a szentesi küldöttség tagja, városi tanácsnok, ügyész
Battelheim – árpakereskedő, nem pesti illetőségű
Battha Bálint – Bártfay újhelyi ismerőse, pénzt küld a nézsai ispánnak
Battha Pál – Bártfayék mihályi (újhelyi) ismerőse, vendége, Barthosék barátja
Battha József – Battha Pál fia, Pest megyei szolgabíró, Bártfay pénzt küld neki egy nézsai 
tóttal 
Battha József (Jóska) – Battha József fia
Batthyány Arthur  gr. (sz.  1814) – császári alezredes,  felesége gr. Aprarin Júlia, párbaját 
említi a napló Teleki László gróffal
Batthyány Emma gr. (sz. 1837) – Batthyányi Lajos lánya, Bártfay köszöntőverset ír számára
Batthyány  Imre  gr.  (178/91-1874)  –  a  hétszemélyes  tábla  bírája,  zalai  főispán, 
főlovászmester, nála kötik meg a Grassalkovics hercegtől bérbe veendő debrői uradalomról a 
szerződést
Ld. a Titkár és a grófja: alárendelődés és egymásrautaltság című fejezetet.
Batthyány Lajos gr. (1806-1849) – Széchenyi és Wesselényi barátja, Károlyi György sógora, 
később 1843-44-ben a főrendi ellenzék vezére, 1848-ban Magyarország első miniszterelnöke, 
1849.  jan.  9-én  a  pesti  Károlyi-palotában elfogják,  majd  október  6-án kivégzik.  Holtteste 
Bártfayné  közvetítésével  kerül  a  Ferences  templomba,  majd  1869-ben  országos  gyásszal 
újratemetik. 
Batthyány Lajosné, gr. Zichy Antónia (1816-1888) – Károlyi Györgyné testvére
Batthyány grófné – felsőőri, jezsuita társaságot szervez Pinkafőn, az ősi Batthyány-birtokon
Bánffy Albert gr (1818-1886) – Bánffy György fia, császári királyi kamarás
Bánffy Pál  br. – Bánffy Pál fia, jelen van Wesselényi  búcsúvételekor,  együtt  utazott  vele 
1815-ben, Bártfay besúgónak tartja, ő adja át Lisztnek a díszkardot tisztelői nevében 1840-es 
pesti koncertjén
Bányi Mihály – magántanár, nevelő, ügyvéd, a károlyvári ferences gimnázium tanára
Bártfay  István –  Bártfay  László  bátyja,  Sztavnán,  az  ungvári  uradalomban  él  kamarai 
szolgálatban,  nehéz  anyagi  helyzetben.  Bártfay segíti  akkor  is,  amikor  1838-ban csaknem 
elveszíti látását és hallását. 
Bártfay József – Bártfay László öccse, ügyvéd, fiatalkori műve a Zaránd és Tógul vagy az  
indulat hatalma  (Pozsony,  1834). Rudnics József br. bácsmegyei  adminisztrátor titkára 24 
éven  át  Szabadkán.  Várostörténetet  és  drámákat  ír  a  szabadkai  színháznak.  (Anejka, 
bemutatója: 1837. jan. 11.)
Bártfay Lászlóné Mauks Jozefina – első férje Bártfay nagybátyja, Gosztonyi István volt. A 
Pesti Jóltevő Asszonyi Egyesület választmányának tagja ld. asszonyegyesület.
Ld. még Női életpályák a naplóban című fejezetet.
 Bártfay  Sándor  – Bártfay  (unoka?)öccse,  a  hódmezővásárhelyi  birtokon  a  Károlyiak 
gazdatisztje
Bártfay ellenkezése  dacára  elveszi  elhúnyt  barátja,  Gosztonyi  Sándor  özvegyét,  Lórit,   és 
felmondja állását.
Bedekovich – alkancellár
Bella (Bela) – prostituált M-nél, a Terézvárosban
Bellagh József – Pest város tiszteletbeli aljegyzője,  a megyei  közgyűlési vitában szerepel, 
Jankovics Vince ügyében ő előtte tanúskodik Bártfay 
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Benczúr  József (1806-1886)  –  evangélikus  lelkész,  1832-38-ban  az  eperjesi  kollégium 
tanára, majd könyvkereskedő. Cikke a Pesti Hírlapban jelenik meg 1841-ben: A magyar tudós 
társaság könyvterjesztési oldala, Bártfay foglalkozik Benczúr beadványával
Bene Ferenc (1775-1858) – orvos, a himlő elleni oltás elterjesztője Magyarországon, a pesti 
egyetem tanára, 1806-tól kórházigazgató és a városi főorvosa, a himlő elleni oltás bevezetője, 
1831-től   MTA  rendes  tagja,  1840-ben  indítványára  jön  létre  a  Magyar  Orvosok  és 
Természetvizsgálók Vándorgyűlése
Bene – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek 
Benkovics – bécsi ékszerész, pesti üzletében többször vásárol Bártfay
Benyovszky Péter –  Wesselényi ügyvédje, bizalmasa, Pest megyei táblabíró, Wesselényi és 
Kossuth ügyéről tájékoztatja folyamatosan Bártfayt, az Akadémia ülésén találkoznak, együtt 
kirándulnak Füredről Tihanyba
Berta – prostituált
Bertha Sándor  (1796-1877)  –  ügyvéd,  Fáy  Andrással  a  Takarékpénztár  szervezője, 
Széchenyi vállalkozásainak munkatársa, az MTA tisztviselője
Berzeviczy Titusz Eduárdné, gr. Dessewfy Laetitia
Berzsenyi Dániel (1776-1836) – költő
Besze János (1811-1892) – ügyvéd, 1836-tól Esztergomban a vármegyei reformelenzék tagja, 
Kossuth  munkatársa,  1848-ban  országgyűlési  képviselő,  Lovassy  László  barátja 
Esztergomban, hozzá akarja vinni Kossuth a beteg ifjút
Bezerédy  István (1795-1856)  –  liberális  politikus,  1830-ban,  1832-36-ban,  1839-41-ben 
Tolna vármegye országgyűlési képviselője, elsőként köt örökváltsági szerződést jobbágyaival. 
Az 1839-40-es országgyűlésen a megyei konzervatívoknak sikerül elérni visszahívását. Ennek 
ellenére  a  büntetőtörvénykönyvet  kidolgozó  bizottság  tagjává  választják.  1849-ben 
Debrecenben békepárti politikus. 
Biedermann (Mihály Lázár) – bécsi bankár és gyapjúkereskedő
Bihari János (1764-1827) – cigány származású hegedűvirtuóz és verbunkosszerző
Bittly – fuvaros, vele utazik Füredre Bártfay
Blessington,  Marguerite  (1789-  1849)  –  ír  írónő,  londoni  háza  arisztokrata  társaság 
központja, hosszabb utazásáról, részben Byronnal együtt  Olaszországban. Bártfay  Gems of  
beauty : displayed in a series of 12 highly finished engravings... with fancifill  Illustratins. 
metszetgyűjteményét forgatja.
Ld. Bártfay kapcsolatrendszere című fejzetet. 
Blum Ábrahám – nagykárolyi zsidó kereskedő
Bogovics Josefina –Bártfayék vendége, zempléni nemesi család tagja
Bolza gr. – bécsi hitelajánlója Károlyinak
Bono – erőmutatványos a német színházban
Boor  – budai gyógyszerárus, kamatot fizet neki Károlyi György
Boronkay János (megh. 1844) – barsi alispán (1820-25) és követ, császári királyi tanácsos, a 
királyi tábla bírája
Boronkayék –  Rákócon lakó,  zempléni  nemesi  család,  ide  szándékozik  elmenni  Barthos  
Paulina nevelőnek
Boros Sámuel – szentesi jegyző majd főbíró
Borsiczky Dénes (Dienes)  (1806 - 1853) jogász, 1828-tól a  királyi jogügyi igazgatóságon 
tisztviselő,  1834-től  a  pozsonyi  jogakadémián  tanít  kereskedelmi  és  váltójogot,  Károlyi 
György hitelezője

Bossányi András – jurátus, Bártfay tanúvallomását veszi fel 
Botka – szatmári követ, Kende Zsigmonddal együtt fizetik ki Einsle Kölcsey képét, ő kezeli a 
Kölcsey emlékére Pozsonyban összegyűlt összeget
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Ld.  még  az  Építészek,  festők,  szobrászok című  fejezetet.

 
Bowring, John (1792-1872) – angol műfordító, politikus, európai és keleti  utazásai során 
1837.  július  közepén  Magyarországon  járt.  A  Poetry  of  the  Magyars  (1830)  című 
versgyűjteménye Rumy Károly György és Toldy Ferenc német fordításai alapján készült.  Az 
MTA 1832-ben kültagjául választotta. A magyar színházban találkozik Bártfayval. (Bowring 
pesti  tartózkodásáról  Varannai  Aurél:  John Bowring és a magyar irodalom.  Bp.,  1967.  It 
Füzetek, 60 sz. 124-127.)
Boz – ld. Dickens
Bresztyenszky Béla, Adalbert (1786-1851) – matematikus, bencés tanár a győri akadémián, 
tihanyi apát, a pesti bölcsészkar, az MTA és a jénai mineralógiai társaság levelező tagja
Brudern Alajos br. – birtokát veszi meg Károlyi György, amelyet tartozásai miatt kénytelen 
eladni, ld. Kőkút-sirok
Brudern Antal br. – a birtokeladás ügyében tárgyal vele Bártfay v. téved(?)
Brüneck József (1793-1864) – Károlyi István uradalmainak jószágkormányzója
Bugát  Pál (1792-1865)  –  orvos,  egyetemi  tanár,  az  MTA tagja,  1840-ben  az  orvosi  kar 
dékánja lesz, 1841-ben ő alapította a Természettudományi Társulatot
Ld. még A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejzetet.
Bukovszkyné – Bártfayék ismerőse,  „kinek sok tisztelettel  tartozom kegyességéért”  – írja 
róla, lengyel származású zempléni család
Bull, Ole (1810-1880) – norvég hegedűművész
Bulwer-Lytton, Edward George Lord (1803-1873) – angol regényíró, politikus, népszerű 
regénye  a  Pompei  végnapjai  –  The Last  Days  of  Pompeii  (1834)  –  Die letzen  Tage von 
Pompeji.  1-3. Bd 1834., az  Ernest Maltravers – Ernst  Maltravers.  (ford.) Pfizer,  Gustav, 
Metzler, Stuttgart, 1838-39.
Burg – a Károlyi család tisztviselője
Burgmann Károly – pesti nagykereskedő, cége a Burgmann és Memlauer, a Nagykereskedő 
Testület (1845) tagja, 1836-tól választott városi polgár
Byron, Georg Lord (1788-1824) – angol  költő,  a  Childe Harold’s Pilgrimage  (1812-18) 
szerzője. A költeményt  névnapjára kapja feleségétől Bártfay,  családi körben olvassa a The 
Prisoner of Chillon/Chilloni foglyot (1816-1818), Marino Falierot (1821).

C

C. – prostituált M-nél, a Terézvárosban 
C. C. – prostituált
Calderoni István (1795-1881) – optikus, fotócikkárus pesti kereskedő, 1821-től üzlete a Váci 
utcai Dräsche-házban működik
Can[ellar] M[etternich] gróf –  ld. Metternich
Caroline – mosóné
Carolina – prostituált 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1574-1614) – spanyol író,  költő, drámaíró, a El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha – Az elmés, nemes Don Quijote de la Mancha (1605, 1615) 
szerzője,  Bártfay  a   Novelas  ejemplares  –  Példás  elbeszéléseket  olvassa  fel  németül  a 
családban, betegsége alatt kedélyjavítóként olvassa a „Don Quixotét” (ez a mű eredeti, régies 
írásmódú címe).
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Chap(p)on Lajos (1802-1878)  –  francia  vívómester,  1822-től  magánvívótermet  működtet 
Pesten, 1839-ben szakkönyve jelenik meg magyarul
Chapounné – Sicravsky Wladimir  szállásadója
Christian – Károlyi Györgyné inasa
Clauren,  Heinrich (Heun,  Carl  Gottlieb  Samuel)  (1771-1854)  –  szórakoztató  regényei 
jelenek  meg  az  1830-as  években  magyarul,  névtelen  fordítóktól.  Legismertebb  műve  a 
Mimili.  Eine  Erzählung.  (Hilscher,  Dresden,  1816.)  Két  vígjátékát  is  bemutatja  a  Pesti 
Magyar Színház. (Lustspiele. 2 Bde. Arnold, Dresden, 1817.)
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-43) – római szónok, politikus. Caesar meggyilkolása, Kr. 
e. 44. márciusának idusa után, a szenátori párt vezérszónokaként mondja el Antonius ellenes 
beszédeit, a démoszthenészi mintára utaló Philippicákat.
Coffin Károly – kárpitos, 1843-tól pesti választott polgár
Cooper, James  Fenimore  (1789-1850):  The Last  of  the  Mohican  – Mohikan  – Az  utolsó 
mohikán (1826), The Prairie – Steppje – A préri (1827), The Pathfinder or the Inland Sea  – 
Der Prandfinder – Nyomkereső (1840)
Bártfay az amerikai író a Bőrharisnya-ciklus öt darabjából három német fordítását szerzi meg 
Bécsből folytatásokban olvassa fel családjának. 
Czapány – Károlyiék nagykárolyi kertésze
Czettner – 20 ezer pengő kölcsönt vesz fel tőle a városházán Bártfay Károlyi nevében
Czilhert  Károly (1807-1877)  –  ügyvéd,  az  országos  magyar  királyi  statisztikai  hivatal 
kültagja, Klauzál Imre barátja
Czindery László  (1792-1860)  –  Somogy  alispánja,  majd  1844-től  Vas  megye 
adminisztrátora, a Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke (1839-1849)
Cziráky  Antal  gr.  (1772-l852)  –  1825-145 között  Fejér  megye  főispánja,  1828-tól  1839 
áprilisáig  országbíró,  az  ő  felszólalása  alapozza  meg  az  elmarasztaló  ítéletet  Wesselényi 
hűtlenségi perében, az MTA tagja
Czuczor Gergely (1800-1866) – költő, nyelvész, bencés tanár, az Auróra majd az Athenaeum 
munkatársa,  1831-től  az  MTA levelező  tagja,  1835-től  titkára,  a  magyar  nyelv  akadémiai 
szótárának szerkesztője, 1837-38-ban Pannonhalmán könyvtáros, majd 1838-45-ben a győri 
akadémián tanít
Csanády Ferenc (1815-1861) –1844-től iparegyesületi jegyző, a Védegylet népszerűsítője 
Csank Pál – nagybátori tiszttartó
Csapó  Dániel (1778-1844)  –  mezőgazdasági  szakíró,  1827-1836  között  Tolna  megye 
alispánja és országgyűlési követe, liberális politikus, 1831-től akadémiai írnok, 1832-től az 
MTA  levelező  tagja,  az  Országos  Magyar  Gazdasági  Egyesület  alapító  tagja,  tolnai 
(tengelicpusztai) juhászata országos hírű
Csató Pál (1804-1841) – író, újságíró, fordító, az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja, 1831-
ben  az  akadémia  írnoka,  az  1830-as  években  az  Auróra,  a  Jelenkor,  a  Tudománytár 
munkatársa.  1838-ban anyagi  és  személyes  okok miatt  éles  polémiába  keveredik  Bajzáék 
körével  a  konzervatív  Hírnökben,  a  nagytehetségű,  de  megkeseredett  író  két  évig  tartó 
csatározásuk végén elismeri alulmaradását az  Athenaeummal szemben. 1839-ben  absentium 
követ 
Császár Ferenc (1807-1858) – költő, író, műfordító, ügyvéd, 1836-37-ben váltókereskedelmi 
és  tengeri  konzulátusi  törvényszéknél  tisztviselő,  1840-től  pesti  váltótörvényszéki  ülnök, 
1846-tól a hétszemélyes tábla bírája. 1832-től az MTA levelező tagja, a Világ munkatársa. A 
Váltójogi műszótár (1840) írója.
Csauszné – idős hölgy, Liszt pesti koncertjén várják páholyukba Bártfayék, Csausz Márton 
orvosprofesszor rokona(?)
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Csáky  Nina,  Nincsi  grófné (Csáky  Jánosné,  Klobusiczky  Kornélia(?)  –  Bártfayné 
barátnője,  az  asszonyegyesület  tiszviselője  gyakran  ebédel  nála,  csomagokat  közvetít 
Újhelybe
Csáky Vincze gr. (sz. 1785) – Schmieddel, a Károliy bécsi megbízottjával hozzá küld Bártfay 
Barthosék nevében az özvegy császárnéhoz egy árvaellátást kérő beadványt 
Csáky Vincéné gr. Csáky Petronilla 
Csepcsányiné – Bártfay a színházi ismerőse
Cservenyák –  Károlyi  György  alkalmazottja,  gyapjúkimutatást  hoz,  Nagykárolyba  visz 
iratokat 

D

Danielovics öccse
Deák  Ferenc (1803-1876)  –  ellenzéki  politikus,  az  MTA  tiszteleti  tagja,  1848-ban 
igazságügyminiszter,  Wesselényi  perének  követése  kapcsán  kerülnek  szorosabb,  baráti 
viszonyba Bártfayval Dengeleghy – tarpai ügyvéd
Dessewffy Andrásné  –  D. császári királyi  kamarás felesége,  korábban  özv. Prephieriné, 
Bártfayné ismerőse, Eötvös Kölcsey-emlékbeszédét adja kölcsön neki Bártfay
Dessewffy  Aurél gr.  (1808-1842)  –  konzervatív  politikus,  publicista,  1832-től 
helytartótanácsi titkár, majd tanácsos, 1833-tól az MTA levelező tagja, a Kisfaludy Társaság 
alapító tagja, a Pesti Hirlap ellen kormánytámogatással indított Világ című lap szerkesztője. 
Az 1839-40-es országgyűlésen a főrendi konzervatív párt vezére.
Dessewffy István – D. Gusztáv fia, D. Arisztid unokatestvére, 
Dessewffy Laetitia ld. Berzeviczyné
Dessewffy Amália (Máli) gr. ld. Haller Ferencné
Dessewffy  Marcell gr.  (1810-1886)  –  politikai  író,  radikális,  utópikus  társadalmi  nézetei 
miatt apja, D. József Vécsey kormányzó mellé küldi Fiuméba
Dessewffy  Virginia  gr.  (1813-1849  –  1856?)  –  D.  József,  Kazinczy  barátja  és  Sztáray 
Eleonóra lánya, D. Aurél és Marcell testvére, Kazinczy Zseni barátnője
Derra Naum – görögkeleti vallású textilnagykereskedő, felesége Zettiri Mária, a Pesti Jóltevő 
Asszonyi Egyesület választmányának tagja, ld. asszonyegyesület
Déryné  Széppataki  Róza (1793-1872)  –  színész-  és  énekesnő,  a  Pesti  Magyar  Színház 
alapítótagja, memoáríró
Deutsch-Baumann
Devereux – operaszerző(?)
Diamant – zsidó gabonakereskedő, valószínűleg nem pesti
Dickens, Charles (1812-1870) – angol író, a The Posthumous Papers of the Pickwick Club – 
A Pickwick Klub hátrahagyott iratai (1836) szerzője, Boz álnéven 
Dietrich József (1780-1855)  báró  –  vasúttársaságot  szervez  az  Ulmann  bankházzal,  az 
eredtileg svájci, bajor, cseh, osztrák nemesi család 1827-től magyar indigena
Di(e)trich Józsefné – Bera Anna Fehérvárról
Dob.[?] Máli –Bártfayék ismerőse
Dobosy Lajos – Csongrád vármegyei főadószedő
Dobzsanszky – Barthos Paulina kérője, lengyel származású tiszt 
Dókus  László (1775-1858)  –a  királyi  tábla bírája,  1841-tól  a  hétszemélyes  tábla  elnöke, 
Bártfayék és Barthosék újhelyi ismerőse, zempléni nemesi család tagja
Dókus Sámuel – Barthosék újhelyi ismerőse, zempléni nemesi család tagja
Domby Márton (1778-1864)  –  pesti  ügyvéd,  Csokonai  Vitéz  Mihály  barátja,  első 
életrajzírója, egy megyegyűlési vitában szólal föl
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Dö(ő)belné  – „Klieben' leánya Bécsből, most N[agy]Károlyból hazamenőben”
Döbler mutatványos(?)
Döbrentey Gábor (1785-1851) – író, az Erdélyi Múzeum szerkesztője, 1831-35 között az 
Magyar  Tudós  Társaság  titkára,  évkönyveinek  szerkesztője,  Kisfaludy  Károly  körével 
szembekerül a Conversations-lexikon perben
Döme Károly (1768-1845) – író, katolikus pap, Metastasio fordítója, 1828-tól a Szent Imre 
nevelőintézet igazgatója
Dőry Frigyes – Tolna vármegye alispánja
Droste, Charlotte bárónő – egy jótékonysági koncerten zongorázik
Droste, Edmund br. tábornok – István főherceg katonai nevelője
Dubraviczky Simon (?-1849) – Pest megye alispánja és követe az 1832-36-os és 1839-40-es 
országgyűlésen
Dulovics –Luby Imre kamarai tanácsos titkára(?)
Dumas,  Alexandre (1803-1870)  –  francia  regény-  és  drámaíró.  Az  Antony  (1831)  című 
darabja  Franciaországban fergeteges  sikert  arat,  Bártfay az  1840.  február  8-i  bemutatóról, 
Fáncsy  Lajos  jutalomjátékáról  tudósít,  1838.  december  10-én,  Laborfalvi  Róza 
jutalomjátékaként  mutatják  be  a  Caligula  (1837)-t,  Bártfay,  aki  nagy  tisztelője  Dumas 
színpadi művészetének Carthauzi című novelléját is olvassa.
Duodo,  Ludwig őrnagy  –  Pest  díszpolgára  (1845),  katonai  közszolgálataiért  és  a  város 
körülszerzett  érdemekért,  Károlyiné  fia  születésekor  Bártfaynét  kéri  meg  közvetítése  neki 
kérését: engedje el egy szökött katonája kivégzését
Dzwonkovszky József  – könyvtáros, lengyel emigráns, a lengyel ügy mellett nyíltan kiálló 
Károlyi György alkalmazza 51 éven át

E

E. – prostituált M-nél, a Terézvárosban
E. E. – prostituált
E. J. – prostituált
Eck
Echard Ágost – mérnök
Eckné – fizet neki Bártfay 
Eckstein Adolf – távollévő főrend követe az 1839-40-es országgyűlésen, a Batthyány Imre-
szerződés ügyében említi Bártfay
Eckstein Rudolf – Pest vármegyei szolgabíró (1836), majd főszolgabíró (1845)
Edvi  Illés Pál  (1793-1872)  –  költő,  pedagógiai  és  ismeretterjesztő  író,  1832-től 
Nemesdömölkön evangélikus lelkész,  az Auróra munkatársa, 1835-től az MTA levelező tagja
Effingham, E. – Cooper  német kiadója(?)
Egan(?)
Eggenberger József (? – 1850) – könyvkereskedő, az MTA kiadványait terjeszti Heckenast 
Gusztávval vetélkedve. Bártfay vele számol el az akadémiai ún.  mellékpénztárról. A Pesti 
Jóltevő Asszonyi Egyesület pénztárosa (boltja:  Ferencziek tere 436 sz.), 1813-tól választott 
pesti polgár, ld. asszonyegyesület
Eggerberger Ferdinánd –1837-ben társul apjával
Egressy Gábor (1808-1866) – színész, fordító, szakíró. 1837-től a Nemzeti Színház vezető 
színésze.  1848-49-ben  kormánybiztos,  majd  Törökországba  menekül,  1851-től  ismét  a 
Nemzeti Színház tagja.
Egresy Galambos Sámuel – esküdt, Pest vármegyei alügyész
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E(h)rhardt Antal – 1836-tól Pest város mérnöke, 1844-től főmérnöke
Eichmajer – pénzt kölcsönöz Károlyinak
Eins(z)le, Anton (1804-187l) – osztrák festő, 1832-től József nádor udvari festője, gyakran 
tartózkodik  Budán.  Ő  festi  meg  Széchenyi,  Döbrentei,  Pyrker  János  mellett  Kölcsey 
egészalakos portréját. Ld. még az Építészek, festők, szobrászok című fejezetet.
Elbel – mérnök, Bártfay homeopátiával gyógyítja
Ld. még A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejezetet.
Elenyák György (1784-1853) – piarista tanár,  egyetemi  oktató, 1814-1820 között Károlyi 
Györgynek,  1827-39 között  Károlyi  István fiának,  Edének nevelője Párizsban, Bécsben és 
Pesten. 1846-ban márványszobor-gyűjteményét vásárolja meg Károlyi György.
Emperl
Engel ld. Engelländer
Engel  János  Keresztély (1770-1814)  –történész,  a  bécsi  udvari  kancellárián  protestáns 
jogügyi  tanácsos.  Bártfay által  használt  műve talán az Über das rühmliche Vorhaben der  
Herrn von Kovachich Scriptores rerum Hungaricum in einer grössern Sammlung Ungarn,  
1804. 
Engländer  (Engelländer)  Herman   –  zsidó  kereskedő  Újhelyből,  Bártfay  jó  ismerőse, 
közvetíti Barthosékhoz leveleit, csomagjait
Engel[änder?]né – az újhelyiektől hoz levelet
Engel[länder?] leánya, vele utazna Újhelybe
Ensel ld. Réső
Eötvös Dienes br. (sz. 1817)  – Eötvös József öccse
Eötvös  József (Pepi)  br.(1813-187l)  –  író,  költő,  politikus,  1832-36-os  országgyűlésen  a 
főrendi ellenzék egyik vezére, a Kisfaludy Társaság, 1835-től az MTA tagja. 1836-37-ben 
beutazta Európát, Victor Hugo drámáit fordítja. 1840-41-ben Szalay Lászlóval a Budapesti 
Szemle  szerkesztője,  a  Kelet  Népe  vitában  Széchenyi  mellé  áll.  1848-ban  a  Batthyány-
kormány minisztere ld. Carthausi, emlékbeszéd
Eötvös Mihály – szatmári követ, 1848-ban a megye alispánja 
Eötvös Ignác – tárnokmester
Érdy  (Luczenbacher)  János (1796-1871)  –  régész,  numizmata,  szerkesztő,   1832-től  az 
MTA  tagja,  1840-től  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  éremtárának  őre.  1837-44  között  az 
akadémia Tudománytár Értekezések sorozatát szerkeszti
Ézsiás – kereskedő(?, leveleket visz Újhelybe

F

Fabriczy Sámuel (1791-1858) – jogtudós, 1818-1828 között Szepes vármegye táblabírája, 
majd jegyzője,  1841-től  Abaúj  megye  táblabírája,  1832-től  az  MTA tagja,  az  evangélikus 
tiszai egyházkerület főjegyzője, felesége Scultety Mária Izabella (megh. 1855)
Fabriczy Jutka – F. S. leánya
Fabriczy Gyula (megh. 1854) – F. S. fia
Faragó –  csurgói  tiszttartó,  Bártfayék  vendége  feleségével  és  fiával  együtt,  Bártfay  is 
vendégeskedik náluk Csurgón ügyei intézése során
Faragó Marie – F. tiszttartó lánya
Farkas – „a csonka”
Farkas – zsidó fuvaros, aki Sátoraljaújhelyről hoz leveleket, csomagokat
Farkas – mechanikus
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Farkasné Melczer  Mária  –  az  akadémia  pénztárosi  hivatalában  találkozik  Bártfayval,  a 
grófné ékszereit nézi meg 
Farkas Miska (1829-1890) – híres, Európát bejárt magyar cigányprímás
Farkas Ferenc  (sz. 1785) – pesti ügyvéd, gazdasági-műszaki szakíró, az országgyűlés alatt 
megjelentetett  osztrákellenes  röpiratáért  a  királyi  ügyészség  letartóztatja,  de  a  szerzőséget 
nem sikerül rábizonyítani
Farkas Horácz – pénzt kölcsönöz Károlyinak
Fatovics István – több vármegye táblabírája, Bártfay jóismerőse, Szemere Pál barátja 
Fáncsy Lajos (1809-1854) – színész, a Nemzeti Színház tagja, rendezője
Fáni, Fány kisasszony – Hrabócron, Malonyai Imrééknél volt nevelésben, Bártfaiéknál száll 
meg nevelőnőjével
Fanny A. – prostituált
Fáy András (1786-1864) – író, ügyvéd, a Pest vármegyei reformellenzék tagja, az első Hazai 
Takarékpénztár  alapítója(1840),  a  színi  bizottság  tagja,  a  Fáy  András  meséi  és  aforizmái  
(1822) és a  Bélteky ház  (1832) írója. A Kisfaludy Társaság első elnöke, 1831-től az MTA 
tiszteleti  tagja,  Széchenyi  mellett  vitázó  röpirata   A  Kelet  népe  Nyugaton (Buda,  1841), 
feleségével együtt Bártfayék jóismerőse, gyakran felkeresi Fáy vendégszerető házát, Bártfay 
megveszi Fáy portréját is 
Fáy Béla – Fáy András unokaöccse
Fáy Emília – Kazinczy Gáborral kötött esküvőjéről tudósítanak
Fáy Ferenc – feleségével és lányával 
Fechtig Ferdinánd br. (1775-1831) – büntető-főtörvényszéki elnök, özvegyével (SzN 1450) 
tárgyal a derecskei birtokról Bártfay 
Feichtinger(n) Dominik – prépost, apát, pesti belvárosi plébános(1819), ő kereszteli Károlyi 
Viktort és Gábort
Fejér  György (1766-1851)  –  történetíró,  az  Egyetemi  Könyvtár  igazgatója,  korábban  a 
Tudományos  Gyűjtemény  szerkesztője,  itt  hivatkozott  műve  a  Codex  Diplomaticus  
Hungariae ecclesiasticus ac civilis. 1-43- köt. Buda, 1829-44.
Fejérváry Miklós  (1811-1895) – Hont megye követe az 1843-44-es országgyűlésen, 1848-
ban kormánybiztos
Fejérváry Ferenc – hódmezővásárhelyi mérnök, Bártfay vendége
Fejérváry  Lina –  F.  F.  leánya,  Pesten  él  Verle-asszony  intézetében,  Gosztonyi  Léni 
barátnője, Bártfayné hozza ki az intézetből alkalmanként
Fejérváryné , Barthos Paulinát viszi magával nevelőnőnek Hevesbe
Fehérváry Ferenc fia
Fellner – búzakereskedő, valószínűleg nem pesti
Ferdinándyné – Bártfayné barátnője, abaúji nemesi család
Ferdinándyné két leánya
Ferencz Károly főherczeg  (1802-1878)  –  I.  Ferenc  császár  fia,  Marie tanítja  gyermekeit 
magyarul
Ferenc ld. Mauks Ferenc
Ferenczy István (1792-1856) – szobrász, 1832-től az MTA tagja. Thorwaldsen és Canova 
tanítványa,  leghíresebb  művei  Csokonait  (1812),  Kazinczyt  (1828),  Kisfaludy  Károlyt, 
Schoedelnét (1838) ábrázolják, 1832-ben domborművet készít Károlyi Istvánnéról. 1846-ban 
állítják  fel  nagyméretű  Kölcsey  emlékszobrát.  Ld.  az  Építészek,  festők,  szobrászok  című 
fejezetet.
Festetich Alexandra – Festeticsné leánya
Festetich Antal gr. (1764-1853)
Festetich Antal grófné, sz. br. Vécsey  
Festetich Camilla – Festeticsné leánya

26



Festetich Leó gr. (1800-1884) – zenebarát, a Nemzeti Színház későbbi főigazgatója, 
Fessler Ignác Aurél (1756-1839) – történész, Lembergben, Berlinben majd Szentpétervárott 
a keleti nyelvek és irodalom tanára, 1831-től az MTA külföldi levelező tagja. Bártfay által 
emlegetett főműve a Die Geschichte der Ungarn und ihrer und ihrer Landsassen.
Fetth – kútásó
Figdor Zsigmond – zsidó gyapjúkereskedő, Bártfay jóismerőse
Filinger Leopold – professzor, pénzt kölcsönöz Károlyinak
Filtsch – gyermek-zongoraművész
Fink – zsidó gabonakereskedő
Fischel – fuvaros 
Fischer Imre – Vrede hercegnő ügyvédje
Flekl  Károly  –  Károlyi  György  nagykárolyi  jószágigazgatója,  feleségével,  leányaival,  és 
három sógornéjával Bártfayék barátai
Flekl Ignácz (Náci) – Flekl Károly fia, Győrött tanul
Flekl Mária – Flekl Károly lánya
Flegel – aranyozó 
Fodor Károly – nagykárolyi számvevő, korábban a fóti uradalomban dolgozott
Fogarassy  János   (1801-1878)  –  jogász,  nyelvtudós,  1848-ban  pénzügyminisztériumi 
tanácsos
Forgó György (1787-1835) – Pest megye főorvosa, az MTA tagja, Kisfaludy Károly baráti 
körének tagja
Földváry Ferenc (1790-1842) – Heves megye alispánja, királyi táblai ülnök, később a királyi  
tábla bírája
Földváry  Gábor (1787-1854)  Pest  vármegye  alispánja  1832-36  között,  majd  főispáni 
helytartó, a  játékszíni bizottság elnöke, Nemzeti Színház irányítója 1837-40 között, később 
róla mintázta Vas Gereben Egy alispán(1858) című regényének hősét.
Frangepán
Freystädter – búzakereskedő
Fri(e)dvalszky Imre – orvos, az MTA tagja
Frühauf József – Károlyi lapispataki birtokának haszonbérlője
Fuhrmann Ferenc – pesti ügyvéd 

G

Gaál József (1811-1866) – költő, író, 1838-tól helytartótanácsi  tisztviselő,  az MTA tagja, 
1841-től a Kisfaludy Társaság tagja,  A peleskei nótárius(1838) szerzője. Később az 1848-ban 
az igazságügy minisztérium tisztviselője, a Marczius Tizenötödike szerkesztője. Szerelem és  
Champagne és a Tatárfutás című színművét bírálja Bártfay.
Gabler – vendégfogadós
Garay János – a Regélő, 1837-től a Rajzolatok, majd a pozsonyi Hírnök szerkesztője
Gállik
Gebhardt Ferenc (1791-1869) – orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja
Gecse Sári – szobalány, Bártfay útitársa
Gegő Elek (1805-1844) – nyelvész, néprajzkutató, egyházi szónok, ferences szerzetes, 1835-
től az MTA levelező tagja. Az angolkisasszonyoknál tanít, nagyhatású, hazafias hitszónoklatai 
miatt 1837-ben Szombathelyre helyezik.
Gegőn(?)
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Gentz, Friedrich (1764-1832), porosz majd osztrák államférfi és publicista, a korszak egyik 
legjeletősebb konzervatív gondolkodója, a forradalmi és alkotmányos mozgalmak, a Vormärz 
ellenzője. Dessewffy Aurélt hívják a korszakban a magyar Gentznek. Ld. még Briefwechsel  
zwischen Gentz und Johannes v. Müller.
Gerambe baroness – nevelőnő
Gerenday József – hídfelvigyázó, majd a Pesti Magyar Színház főpénztárosa
Gergelyi  Mihály –  távollévő  főrend  követe  az  1825-ös  országgyűlésen,  Bártfay  egykori 
iskolatársa, ungvári lakos
Gerold – ma is létező, régi bécsi könyvkereskedő és kiadó cég
Gerzon Ferenc(?)– szatmári főszolgabíró
Gerson(Gerzon?) Márk – pesti nagykereskedő, Károlyi György üzletfele
Gerzon, ifjabb – kamarai fogalmazó, apja üzlettársa 
Geyer –szűcs
Geymüller & Co – bécsi bankház
Gizella – Károlyné(?) lánya, Bártfayné ismerőse 
Glucsák – Károlyiék alkalmazottja(?)
Goldsmith, Oliver (1728-1774) – angol költő, híres regénye a  The Vicar of Wackefield (1766) 
– Der Pfarrer von Wakefield 
Gordian, P. – egri irgalmasrendi (betegápoló) szerzetes
Gorove  László  (1780-1839)  –  író,  1835-től  az  MTA  levelező  tagja,  történeti, 
természettudományi cikkeket, drámákat írt, Bártfay haláláról tudósít
Gorove Lászlóné ld. Rácz Mária
Gosztonyi József – Bártfayné (nagy)bátyja(?)
Gosztonyi  Magdaléna  (Léni)  –  Gosztonyi  Józsefnek,  Bártfayné  szegény  rokonának 
gyermeke, Bártfayék nevelt leánya.
Gosztonyi Miklós (1796-1857) – a király tábla bírája, később a váltótörvényszék elnöke. 
Gosztonyi  Sándor –  Bártfay  barátja,  Bártfayné  rokona  Hódmezővásárhelyről,  Károlyiék 
alkalmazott, váratlan haláláról számol be a napló
Gosztonyi Sándor – Gosztonyi Sándor fia, a váci piaristáknál tanul
Gosztonyi Sándorné Picstyánszky Lóri – Bártfayék hódmezővásárhelyi rokona, Gosztonyi 
Zsuzsanna  nevelőanyja,  1838-ban  megözvegyülvén  Bártfay  Sándor,  Bártfay  László  öccse 
veszi el. Mivel fiai a váci piaristákhoz járnak gyakori szállóvendég Bártfayéknál.
Gosztonyi  Zsuzsanna  –  Gosztonyi  József  lánya,  Léni  testvére,  Hódmezővásárhelyen 
nevelkedik, Gosztonyi Sándoréknál
Gottesmann br. – képgyűjteményét ajánlja megvételre Károlyi Györgynek
Gottlieb – búzakereskedő, valószínűleg nem pesti
Gotzigh Ignácz  (1765-1834) – jogi doktor,  Kassa-egyházmegyei  áldozópap, a történelem, 
statisztika  s  bányajog  tanára  a  kassai  akadémián  1794-től  1825-ig.   Talán  a  bécsi  udvari 
könyvtárban lévő kéziratos munkájáról van szó: De comitatibus et eorum comitibus regni  
Hungariae.
Gömöry Károly – gyógyszerész, a pesti választott polgárság tagja
Graczer – városházi jutalmat fizet ki neki Bártfay
Grassalkovich Antal hg.(1771-1841) – Károlyi György üzletfele
Grautmansdorff gr. – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Grausz, Max – keresztelkedni akaró zsidó
Grimm – képkereskedő, boltja a Dorottya u. 16. szám alatt volt
Grohovszki – lengyel menekült
Grünhut – Bártfay üzleti kapcsolatban áll vele
Grünschnek – a Károlyiak grófok közös pénzügyi ellenőre 
Guldenfinger Regine – Bártfayék ismerőse, Klobusiczky Ida barátnője
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Guzmics Izidor (1780-1839) – költő, műfordító egyházi író, bencés tanár, 1830-tól az MTA 
rendes  tagja,  Kazinczy  barátja,  1832-től  bakonybéli  apát,  Bártfay  haláláról  és  akadémiai 
emlékbeszédéről tudósít
Günther – budai gyógyszerárus
Gyula – ld. B. Gyula

H

Habosék  – a Nyúl utcában építenek házat az árvíz után a Bártfay által Károlyi Györgytől 
kapott pénzből 
Hadik Gizella grófné  (sz. l825)
Hadnics
Hadzsi(y) György  – Szentes város küldöttségének tagja, városi tanácsos, pénztári felügyelő
Haiszler – háztulajdonos a Bruckner fogadó mellett a cukorgyár irányában 
Hajnik János – Károlyi Lajos tót-megyeri uradalmának jószágigazgatója
Hajnik Károly (1806-1866) – újságíró, gyorsíró, az Erdélyi  Országgyűlési Tudósító egyik 
szerkesztője, gyorsíró az 1832-36-os országgyűlésen, később 1848-ban kormánybiztos, majd 
az 1850-es években hírlapíró, szerkesztő
Halbauer József  –  tekintélyes pesti  fűszerkereskedő, választott  polgár,  1839-ben  a  Pesti 
Jóltevő Asszonyi Egyesület pénztárosa, ld. asszonyegyesület
Haller  Ferenc gr.  (1796-1875)  –  tábornok,  József  nádor  kamarása,  1841-től  horvát  bán, 
1848-49-ben az olaszországi hadjáratban vesz részt, 1867-ben a magyar testőrség kapitánya, a 
palotát tekinti meg feleségével, nyugat-európai útjáról számol be Bártfaynak
Haller Ferenc grófné gr. Dessewffy Amália (1800-1858)
Halzli
Hamm – szőnyegkészítő
Hammel – pallér, Pollák Mihály alkalmazottja, a Nemzeti Múzeumon dolgozik 
Hamza
Hanisz – báró Brudern ügyésze
Hau – kompolti intéző
Hazucha – színműíró 
Häuffel
Heckenast  Gusztáv (1811-1878)  –  könyvkereskedő,  könyvkiadó,  nyomdász,  az   MTA 
könyvárusa.  1833-ben  vette  át  sógorának  Wigand  Ottónak  könyvkereskedését,  1840-ben 
egyesült  Landerer  Lajos  nyomdásszal.  Üzletét  az  1838-as pesti  árvíz  jórészt  elpusztította,  
Budapesti árvízkönyvvel(1839-41) az írók siettek segítségére. Kiadói tevékenysége az 1860-as 
években bontakozott ki.
Heckmann – képtisztító, a Strada-házban lakik
Hegel – aranyzó
Heine, Henrich (1979-1856) – német költő, prózaíró, publicista. Az 1831 óta Párizsban élő 
költő  Salon(!?)jának [talán  a  Französische  Maler (1831)  a  Französische  Zustände (1833) 
vagy  a  Romantische  Schule (1836)  egyikéről  van  szó?]  második  részét  adja  olvasásra 
Szontágh Gusztávnak Bártfay.
Heinrich – kapitány
Heinrich Ullrich – városlődi sváb magánfuvarozó
Helena – prostituált(?)
Helfmann – lakatos 
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Helmeczy Mihály (1788-1852) – író,  nyelvújító  és szerkesztő.  1830-tól  az MTA tagja és 
pénztárosa, a Kisfaludy Társaság alapító tagja, 1832-1848 között a Jelenkor szerkesztője.
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) – német költő, műfordító, történetfilozófus, a Sturm 
und Drang teoretikusa. Az Abhandlung über den Ursprung der Sprache – Értekezés a nyelv  
eredetéről  (1772),  Ideen zur Philosophie der Geschichte  der Menschhei  –  Gondolatok az  
emberiség történetének filozófiájához (1784-1791) szerzője.
Herpel Gergely (1807-1859) – református lelkész
Herpein(?)– a Szemle egyik szerzője(?)
Herián – kamarai gyakornok Budán
Hermine – prostituált(?) 
Herostrates, (epheszoszi Hérosztratosz) Nevét avval akarta halhatatlanná tenni, hogy Kr. e. 
356-ban felgyújtotta az ókori világ egyik csodáját, Artemisz istennő epheszoszi templomát. 
Hertzfelder Dávid – zsidó gabonanagykereskedő
Hideg – ruhakereskedő
Hinka József – pesti ügyvéd(?)
Hinkáék – Bártfayné budai ismerősei
Hinka Ágnes
Hirsch – búzakereskedő
Hoffmann (Ádám?) – pesti kereskedő, vasgyáros
Hoffner – állatorvos, Bártfay haláláról tudósít
Holles (Holesch) – ungvári kamarai ügyész
Holus 
Horatius, Qintus H. Flaccus (i. e. 65-8) római költő
Hormayr,  Joseph (1782-1849)  –  osztrák  történetíró,  politikus,  a  bécsi  udvari  levéltár 
igazgatója. Bártfay a Taschenbuch für vaterländische Geschichte című évkönyvet használja, 
amelyet Mednyánszky Alajossal közösen 1811-1848 között 38 kötetben adott ki, és amelyben 
sok magyar vonatkozású cikket is közölt.
Horváth – ügyvéd, az Almássy grófok táblai ügyésze
Horváth József  (1794-1849)  –  Hont  megyei  orvos,  az  akadémia  természettudományi 
osztályának tagja, 1822-ben a Károlyiak bécsi ágense
Horváth Dienes – nagykárolyi Károlyi-alkalmazott(?)
Horváth Ferencz – fóti kasznár, üzleti ügye van Bártfayval
Horvát(h) István (1784-1846) – történetíró, 1816-tól a Széchényi-könyvtárának, majd   – a 
Nemzeti  Múzeum  gyűjteményének  –  gondozója,  az  Auróra,  a  Tudományos  Gyűjtemény 
szervezője, 1830-tól a pesti egyetem tanára
Horváth László – orosházi ügyész, vele utazik Bártfay Hódmezővásárhelyre
Horváth Lászlóné – Bártfay haláláról tudósít
Horváth Mihály (1809-1878) – történetíró, 1839-tól az Akadémia levelező, 1841-től rendes 
tagja, az Athenaeum majd Kossuth Pesti Hírlapjának munkatársa, 1848-ban csanádi püspök, 
a  Szemere-kormány  vallás-  és  közoktatásügyi  minisztere,  1867  után  az  emigrációból 
visszatérve Deák-párti képviselő
Hörmann (ifj.?) – Károlyi Györgyék orvosa, feleségével Bártfayék jó ismerőse
Hörmann (id.?) – nyugdíjas Károlyi alkalmazott
Hrabovszky János br. (1779-1852) – altábornagy, Bajzánál találkozik vele Bártfay
Hradnay – az akadémia pénztárában fizet neki Bártfay
Hubay József – királyi ügyigazgatósági ügyvéd
Hugo, Victor (1802-1855) – költő, dráma- és regényíró, az Hernani (1830) szerzője, 1841-től 
a francia akadémia tagja. Bártfay a  Lucrèce Borgia  –  Lucretia Borgia-t (1832) olvassa fel 
németül.
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Hunfalvi(y) János  (1820-1888) – földrajzi szakíró, az 1840-es évek elején eperjesi jog- és 
teológiahallgató.  Később  a  szabadságharcban  való  részvétele  miatt  bebörtönzik,  1870-ben 
megalapítja a pesti egyetemen a földrajzi tanszéket.  Napoleon bemenetele Moszkvába című 
Athenaeumbeli cikkének tárgyi tévedései polémiára késztetik Bártfayt. Ld. Az irodalom és a 
közélet rajza című fejezetet.
Hunyady József  gr. (1801-1869) – apja magyarországi lóversenyek egyik kezdeményezője, 
lóvásárlás kapcsán kerülnek kapcsolatba Károlyival
Hunyor Imre orvosdoktor (+1836) – Bártfay elhunyt barátja, életrajzát készíti az akadémia 
számára
Hunyor József
Hunyor Károly – Koch építész segéde
Hunyor Mihály – homonnai plébános
Huszár Mátyás – kancelláriai tanácsos, Bártfayval üzleti kapcsolata van
Huszka(?)
Hutiray – délegyházi tiszttartó, Károlyi alkalmazott 
Hüppmann Antal – Bártfay üzleti kapcsolatban áll vele
Hüppmann – Károlyiék szakácsa, Bártfay nyugdíjaztatja
Hüppmann – kertész

I

I. – prostituált
Ibl – Koch  építész segédje
Iffland, Auguszt Wilhelm  (1759-1814) – drámaíró, a  Der Spieler című darabját nézi meg 
Bártfay a német színházban
Igaz Dániel – ügyvéd, ügyész
Ill(y)ésy – kún kapitány
Imre – csurgói kocsis 
Inczédy – Bártfay újhelyi ismerőse, Barthos Paulina keresztapja
Irinyiné – Bártfay üzleti kapcsolatban van vele
Irinyi József  (1822-1859) – író,  újságíró, műfordító,  politikus,  az  Athenaeum munkatársa, 
1844-48-ban a Pesti Hírlap külföld rovatának szerkesztője, később 1848-ban országgyűlési 
képviselő, párizsi követségi tanácsos, fiatalon Vörösmarty hatására drámaírással kísérletezik, 
Bártfay kölcsönnel segíti ki
István főherceg (1817-1867) – József nádor fia, magyarbarát  érzelmeiről ismert  politikus, 
sokat tesz az 1838-as árvíz okozta károk enyhítéséért, 1843-tól Csehország királyi helytartója, 
1847-től Magyarország nádora, 1848-ban ő bízza meg Batthyány Lajost kormányalakítással, 
majd németországi birtokaira vonul vissza,  Bártfay Ole Bull hangversenyén látja
Ivanovics  András –  orvos,  homeopata.  Bártfay  kezelőorvosa,  barátja.  Ld.  még   A 
homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejezetet.
Izsépy – Bártfay üzleti kapcsolatban áll vele, zempléni Károlyi-alkalmazott

J

J. – vizivárosi prostituált
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J. C. – prostituált
Jackson Eduárd – Károlyi György angol lovásza
Jalics Ferenc – pesti fűszer- gyarmatárú kereskedő, bankár
Janics Rozália –  Barthos Theodor, Barthos András  legkisebb fiának keresztanyja
Jankovics Imre – 1822-ben a Károlyi-birtokok jogügyi direktora, pesti központi tisztviselő
Jankovics  Miklós (1773-1846)  –  földbirtokos,  könyv-  és  régiségyűjtő,  1831-től  az  MTA 
tiszteleti tagja. Gyűjteménye 1836-ban a Nemzeti Múzeumba került.
Jankovics Karolina
Jankovics Vince – Károlyiak főtiszviselője, 1822-ben jogügyi igazgatósági segédadjutáns
Jausz – nyugalmazott százados, herculaneumi régiségeket kínál eladásra Károlyinak
Jákó István –  a  szentesi  uradalom  tisztviselője,  Károlyi  jogi  tanácsadója,  a  pozsonyi 
eseményekről tudósítja Bártfayt 
János (V.?) – Bártfayék inasa, udvari szolga
János – Wesselényi Miklós inasa
Jekelfalusy – sucessor(?)
Jelenfy – Szatmár megyei hivatalos orvos, Bártfay segíti állásához
Jelinek – cipész
Jerney  János (1800-1855)  –  ügyvéd,  régész,  nyelvész,  a  MTA támogatásával  az  Azovi-
tenger és a Don vidékén kutatott a magyar őshaza után. 1837-től az MTA tagja.
Jeszenszky János – a hétszemélyes  tábla bírája,  Wesselényi  Miklós halálára  szavazott  az 
ellene folytatott perben
Jetty – prostituált
Joachim Gyula – gyapjúkereskedő
Joachim József (1831-1907) – magyar hegedűművész, szüleivel Pestre költözik a harmincas 
évek derekán, első mestere Ellinger Gusztáv, csodagyermekként hangversenyeket ad, majd 
Bécsben  tanul,  s  koncertkörutakat  tesz  egész  Európában,  Weimarban  majd  Berlinben 
működött. Servacsinszkyval, a pesti német színház karmesterével együtt ad koncertet.
Johannes Leopold  – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
Johson, Samuel (1709-1784) – angol író, kritikus, főműve a Lives of the Poetes (1779-1781) 
–  Biographischen  und  kritischen  Nachrichten  von  englischen  Dichtern. Ennek  népszerű 
darabja viharos, hányatott életű  Richard Savage  (1697-1743) angol drámaíróról, költőről és 
kora irodalmi életéről szóló regényes életrajz.
Joob – színész
Joób Sámuel – bécsi kölcsönügylet révén kerül kapcsolatba Bártfayval
Jordanszky Elek  püspök (1765-1840) – esztergomi kanonok, teológiai író,  Gosztonyi Léni 
bérmálója
Jósa Lajos – a Károlyiak pénztári ellenőre, Bártfay barátja, Waltherr Gizella kérője
Jósa Károly – Károlyiak alkalmazottja
Jósika  Miklós (1794-1865)  –  regényíró,  1835-től  az  MTA  igazgató  tagja,  1842-től  a 
Kisfaludy  Társaság  elnöke,  később  1848-ban  a  Honvédelmi  Bizottmány  tagja,  brüsszeli 
emigrációban  hal  meg.  Az  utolsó   Báthorit  (1837)  Barthos  Paulinának  küldi  Bártfay  ,  a 
Csehek  Magyarországbant  (1839)   maga  olvassa.  Megemlékezik  A  beduin  lánya(1840) 
akadémiai felolvasásáról, és  a pesti magyar színházra tett felajánlásáról.
József főherceg (1776-1847) – II. Lipót császár fia. 1796-tól nádor, nevéhez fűződik az 1825-
i  reform-országgyűlés  összehívása,  amnesztiát  kér  Wesselényi,  Kossuth,  Lovassy  László 
számára. A magyarbarát érzelmeiről ismert politikus sokat tesz az 1838-as árvíz okozta károk 
felszámolására. A pesti Szépítő Bizottság elnöke, a Ludoviceum építtetője, Magyar Nemzeti 
Múzeum, az MTA, a műegyetem támogatója.
József – szakács, Károlyi Györgyé(?)
József – Károlyi Györgyék belső inasa(?)
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Józsi, Jóska – ld. Bártfay József
Julie – prostituált M-nél, a Terézvárosban
Julis – Bártfayék nevelt lánya
Jura(/e)ncs(?)
Jurenak Pál – vaskereskedő
Jurcsik – kereskedő(?)
Jurmak – Károlyi György ismerőse
Justina – prostituált

K

K. – prostituált
K. – miniszter
Kaan  Hermann (Henrik  Sámuel)  –  pesti  zsidó  nagykereskedő,  üzleti  kapcsolatban  áll 
Károlyi Györggyel
Kaan Hermann fia
Kacskovics Lajos  (1806-1891) – gazdasági és pedagógiai  író, a magyarországi kisdedóvó 
egyesület  szervezője.  1836-tól  az  Országos  Magyar  Gazdasági  Egyesület  fizetett  titkára  – 
1839-ig az  elnök Károlyi  Lajos,  ez  követően  Károlyi  György –,  az  egyesület  lapjának,  a 
Gazdasági  Tudósításoknak  szerkesztője.  1837-től  az  MTA  levelező  tagja,  1843-tól  pesti 
főjegyző,  később  1848-ban  majd  1861-ben  országgyűlési  képviselő,  feleségével  együtt 
Bártfayék ismerősei.
Kaill Sándor – vicefiscalis, ügyész, Rohoncra közvetíti Bártfay leveleit
Kalos – debreceni(?)
Kammerlohr 
Kamerma(e)yer  György – szabómester
Kammermeyer – ügyész, a parádi üveghutakezelő fia
Kan(n)itz festő(?)
Kant, Immanuel  (1724 – 1804) német filozófus, Bártfay valószínűleg a  Kritik der reinen 
Vernunft-ot (1781) idézi
Kap(p)el  Frigyes – pesti nagykereskedő, a Nagykereskedő Testület (1845) tagja, választott 
polgár,  felesége  Amália a  Pesti  Jóltevő  Asszonyi  Egyesület  választmányi  tagja,  ld. 
asszonyegyesület
Karacs Ferenc  – (1770 – 1838) pesti  rézmetsző,  itt  a  Magyarország táblája (Pest,  1813) 
című atlaszra utal Bártfay
Karácson  Mihály (1800-1866)  –  ügyvéd,  1839-től  a  helytartótanács  tanulmányi 
bizottságának ülnöke, a pesti ipartanoda szervezője, 1847-től igazgatója, majd  királyi tábla 
bírója, 1832-től a MTA levelező tagja, Bártfay barátja, Bécsből közvetít neki híreket.
Karlovszky Clementine – Bártfayné ismerőse, 1838. május 19-én köt házasságot
Karlovszky Károly Lajos – ügyvéd,  Barthos Paulina kérője, nála lakik  Barthos János és 
Mauks Ödön 
Karczag  –  „fiatal”, Bártfay alkalmi útitársa
Kascsák – sátoraljaújhelyi káplán, Barthos Andrásnak ő adja fel az utolsó kenetet
Kaszap –  főjegyző,  a  csongrádi  követek  országgyűlési  gyűlési  jelentését  küldi  Károlyi 
Györgynek
Kat.[a?] – prostituált
Kata asszony – Kendeffy grófné cselédje
Kati – szobalány, betegségében ápolja Bártfayt 
Katona István (1732 – 1811) jezsuita történetíró ld. még Historia critica
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Kazinczy András 
Kazinczy  Ferenc (1754-1831)  –  író,  költő  szerkesztő,  a  nyelvújítási  küzdelem vezetője, 
1831-től az MTA tagja. Ld. még Az irodalom és a közélet rajza című fejezetben.
Kazinczy Gábor (1818-1834) – író, szónok, Kazinczy Ferenc unokaöccse, Szemere és Fáy 
András rokona, az Athenaeum munkatársa, az 1840-es években a Zemplén megyei ellenzék 
vezéralakja,  később  1848-ban  országgyűlési  képviselő,  a  debreceni  békepárt  egyik 
vezéralakja, az 1860-as években Toldy Ferenccel az Új Magyar Múzeum és az Új Magyar 
Könyvtár szerkesztője, a napló megemlékezik esküvőjéről Fáy Emíliával
Kazinczy (Eugénia) Zseni, Kazinczy Ferenc leánya, Bártfayék vendége
Kállay Ferenc (1790- 1861) – történész, nyelvész néprajzi író, itt hivatkozott műve Kölcsey 
Ferenc gyermek- ’s ifjúkori életrajza. Pest, [1839]. Akadémiai fizetését veszi fel Bártfaynál.
Kárász Mihály – a hétszemélyes tábla bírája
Károly főherceg (1771-1847) – tábornagy, a Napóleon ellen harcoló osztrák seregek vezére
Károlyi Eduárd gr. (1821-1879) – Károlyi István fia, később az 1859-es Habsburg-ellenes 
összeesküvés résztvevője, Bártfayt is meghívják egyetemi záróvizsgájára
Károlyi Erzsébet  – Károlyi István lánya, Olaszországból Fótra vitetik a 18 évesen elhunyt 
grófkisasszony holttestét
Károlyi Ferenc  – Pesky Józseffel újrafesteti portréját Károlyi György, ravatalának rajzát a 
levéltár őrzi
Károlyi Gábor (1841-1895) – Károlyi György fia, 1848 után Genfben él, kapcsolata van a 
magyar  emigrációval,  Kossuttal,  Klapkával,  Türrel,  Hugoval,  Garibaldival,  majd  Eötvös 
Károly mellett képviselő, keresztapja Széchenyi István
Károlyi György gr. (1802-1877) – katona a Hessen-Homburg huszároknál, Széchenyi István 
barátja, 1824-ben külföldi tanulmányutat tesz, 1825-ben az MTA alapító tagja, 1832-34-ben 
közel-keleti utazásra indul, 1836-ban elveszi gr. Zichy Karolinát, 1839-től csongrádi főispáni 
helytartó,  1841-ben Békés  megye  főispánja,  a  Magyar  Gazdasági  Egyesület  és  a  Lánchíd 
igazgatóságának  elnöke,  később  1848-ban  szatmári  főispán,  1849.  június  6-án  üdvözli 
Kossuthot, a szabadságharc bukása után súlyos váltságdíj fizetésére kötelezik, később királyi 
főudvarmester.
Károlyi  Györgyné gr.  Zichy Karolina (1818-1903)  gr.  Batthyány Lajosné Zichy Antónia 
nővére, 1845-től a Pesti Jóltevő Asszonyi Egyesület elnöke, ld. asszonyegyesület
Károlyi Gyula gr. (1837-1890) – Károlyi György fia, amerikai tanulmányutat tesz, az 1860-
as években konzervatív politikus, a Magyar Vöröskereszt szervezője
Károlyi  István gr.  (1757 -1881)  –  Károlyi  György bátyja,  katona,  diplomata,  Széchenyi 
István híve,  Kisfaludy Károly  Aurórá-jának megjelenését  kölcsönnel segíti,  1848-ben Pest 
megye főispánja, ő állítatja fel a Károlyi-huszárezredet, Károlyi Viktor keresztapja
Károlyi Lajos gr. (1799-1863) – Károlyi György bátyja, abaúji főispán, a Magyar Gazdasági 
Egyesület  elnöke,  konzervatív  politikus,  a  szabadságharcban  a  császáriak  oldalán  harcol 
Károlyi Sándor gr. 1669-1743) – kuruc generális, a szatmári béke aláírója, Pesky Józseffel 
festeti újra portréját Károlyi György, történeti munkáját a levéltárban olvassa Bártfay
Károlyi Vi(k)ctor gr. – Károlyi György fia, (1839-1888), keresztapja Károlyi István
Kászonyi – képgyűjteményét látogatja Bártfay
Kecskeméthy – akadémiai tag(?),  Bártfay pénzt kölcsönöz neki
Kelemen Benjámin –  Wesselényi  jószágigazgatója,  Bártfay jó  ismerőse,  együtt  kísérik  a 
börtönbe Wesselényit, közösen intézik kölcsönét a gräffenbergi utazásra
Kende  Zsigmond (1794-1865)  1832-41-ben  szatmári  alispán, 1839-ben  és  1847-48-ban 
országgyűlési  követ,  1849-ben  császári  kormánybiztos,  ő  rendeli  meg  Anton  Einslétől 
Bártfayn keresztül Kölcsey képét, tőle kéri Kölcsey kéziratait Bártfay az akadémia számára
Kendeffy gr. – 1815-ben Wesselényi útitársa Olaszországban
Kendeffy grófné
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Kendelényi – , titkosügynök(?)
Kern – festő
Kertész László – csongrádi tiszttartó
Kertészfy(/i) – Károlyiék alkalmazottja, levéltáros(?) Bártfay útitársa Újhely felé
Kilián György (Fritz-Kilián?)  könyvkereskedő,  boltja  Waiznergasse 634.,  39.  szám alatt 
volt 
Kis(s) Antal – fehérvári majd rozsnyói püspöki orvos
Kis Bálint (1802-1868) – festő, Szentesen, Debrecenben, majd 1837-től Pesten él, arcképeket, 
történelmi jeleneteket fest, a Pesti Műegylet alapító tagja
Kis Dániel – Csongrád megyei főügyész 
Kis János (1770-1846) – evangélikus superintendens, költő, az MTA és a Kisfaludy Társaság 
tagja, Kazinczy barátja
Kis János – Kis János evangélikus superintendens fia, Bártfay ifjúkori barátja
Kis Lajos – Kis János öccse
Kiss  Károly (1793-1866)  –  kapitány,  az  Auróra munkatársa,  hadtudományi  író,  a 
Hadműszótár összeállítója, a Kisfaludy Társaság tagja
Kisfaludy  Károly (1789-1830)  –  drámaíró,  festő,  az  Auróra  szépirodalmi  zsebkönyv 
szerkesztője. Bártfay László baráti körben látogatja meg sírját Mindenszentekkor.
Kisfaludy Sándor (1772-1844) – költő, fő műve a [Himfy] A kesergő szerelem. Buda, 1801., 
A boldog szerelem. Buda, 1807.
Kitly  – ispán Csurgón(?)
Klauzál Gábor (1804-1866) – ügyvéd,  Csongrád megye országgyűlési követe, az 1848-as 
Batthyány kormány minisztere, fáklyás-zenés üdvözléséről emlékezik  meg a napló
Klauzál  Imre (1799-1847) – az MTA tagja, Károlyi  Lajos jószágkormányzója  Rohoncon, 
feleségével együtt Bártfayék jó barátai
Klári – Barthosék cselédje(?)
Klieben leánya – Bécsből
Kliegl József (1795-1870) – nyomdász, betűszedőgépéről emlékezik meg a napló, Bártfay is 
vesz tőle részvényt
Klobusiczky Bella
Klobusiczky  Ida –  Pesten  él  a  Verle-nevelőintézetben,  Bártfayné  hozza  ki  vendégségbe, 
barátnője Guldenfinger Regine, Fejérváry Lina
Klobusitzky Ignác  – 1806-1816 között,  nyugdíjazásáig  az összes Károlyi-birtok régense, 
irányítója, Klobusitzky Matild apja
Klobusiczky János gr. –  Biharból
Klobusiczky  Matild gr.  Sztáray  Ferdinándné –   Bártfayék  nevelt  leánya,  gr.  Szirmay 
Ottilia unokahuga. Az árva kislányt Bártfayék nevelik fel férjhezmeneteléig. Olaszországban 
utazik nagynénjével, aztán férjhez megy a napló korszakában. Matild 1845-ben, egy két éves 
kislányt  hátrahagyva  hal  meg  A  ház  barátai  közül  Vörösmarty  kedvelte,  s  verset  is  írt 
számára, hogy Bártfayt nevenapján köszöntse. 
Knezsik – hódmezővásárhelyi szolgabíró
Koch, Henrich (1781-1861) – osztrák építész, iparművész, Magyarországon Károlyi György 
fóti  kastélyának  és  pesti  palotájának  átépítése  fűződik  nevéhez.  Bártfayék  jó  ismerőse, 
Wesselényi Zsibóra terveztet vele sírboltot
Kohányiné – Bártfay fürdőhelyi ismerőse
Kohányi Etelka és Hermine – Kohányiné leányai
Kolb János (1771-1849) – a pesti választott polgárság szószólója, Károlyi György ismerőse
Kolbenhayer Móricz (1810-1884) – eperjesi evangélikus lelkész 
Kollár Ádám (1718-1783) – jogtudós, a bécsi udvari könyvtár igazgatója
Koller – Pest város tanácsosa
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Koller Ferenc – Károlyi Lajos alkalmazottja(?), feleségével együtt Bártfayék ismerősei
Komlóssy Ida – színésznő, táncáról emlékezik meg Bártfay
Koppel, Koppeli ld. Kopelly
Kopelly Fülöp – gabonakereskedő
Kosovics
Kossuth  Lajos  (1802-1894)  ellenzéki  politikus,  a  Pesti  Hírlap  szerkesztője,  Bártfay  jó 
ismerőse, a Lovassy László-ügyben kerülnek kapcsolatba
Kossuth Zuzi (Zsuzsa) – Kossuth Lajos testvére
Kostyál Ádám – szabómester
Kovách – debreceni ügyvéd
Kovács – egykor Pest megyei alispán
Kovács Sándor
Kovács – hódmezővásárhelyi alügyész
Kovács Gusztáv – Szatmárból, öccsével látogatja meg Bártfayt, Kölcsey képét intézi
Kovács Lajos  (1812-1890) –  politikus, publicista, az Erdélyi Híradó munkatársa, , Kovács 
Gusztáv öccse(?)
Kovács N. – nevelőintézeti lány(?), ebédre hívják Bártfayékhoz
Kovács Zsigmond – orvos, Pest megyei táblabíró, Bártfay vetélytársa B-nél és Ninánál
Kozlik – üzleti kapcsolatban áll Bártfayval
Kozlik testvére – Csehországból érkezik
Kozma Ferenc – őrmezei tiszttartó
Kölber – kocsigyártó család
Kölcsey Ferenc (1790-1838) költő, ellenzéki politikus Bártfay barátja, pesti útjain Kölcsey 
nála száll meg. Haláláról, emlékbeszédéről, Einsle képének születéséről, a Kölcsey-szobor és a 
hagyaték körüli vitákról tudósít a napló.
Kölcsey Ádámné – Kölcsey sógorasszonya, az 1828-ban meghalt Kölcsey Ádám özvegye
Kölcsey Irma
Köppel ld. Koppelly
Köth
Kövesdy báró – katonatiszt
Kövesdy – a fóti városi orvosi álláshoz kér ajánlást
Krajcsovicsné
Kren – fazekas, kályharakó
Kubinyi Ágoston (1799-1873) – a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a MTA tiszteleti 
tagja
Kubinyi Géza – Kubinyi Ágoston fia
Kunig – dohánykereskedő
Kunos Endre
Kun(z)ewalder Jakab – pesti nagykereskedő
Kurucz Pál – az Athenaeum munkatársa(?)
Külkey 

L

L[éni?] – prostituált M-nél, a Terézvárosban
L. – Bártfayné volt szobalánya, násznagynak akarja felkérni Bártfayt
Labancz Lipót – Bártfay álneve az Athenaeumban
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Laborátcz – kalapárus a Váci utcában
Lacombe, Louis Trouillon (1818-1884) –  zeneszerző, zongoraművész, az  asszonyegyesület 
rendezvényén játszik a Nemzeti Színházban
Laczkovics – üzleti kapcsolatban áll vele Bártfay
Laborfalvy  Róza (1817-1880)  –  a Nemzeti  Színház  neves  tragikája,  később  Jókai  Mór 
felesége, jutalomjátékáról emlékezik meg a napló
Laffert  Ignác báró  –  Abaújharsztiból,  (ma:  Chrastne,  Szlovákia),  Károlyi  György  pénz 
kölcsönöz neki
Lahner lányok –  Lahner  György császári  tiszt,  a  későbbi  48-as  vértanú  honvédtábornok 
leányai.
Lamartine,  Alphonse  (1790-1869)  –  a francia  romantika költője, Bártfay olvasmányai  az 
1832-es görögországi és kis-ázsiai utazásáról szóló Voyage en Orient (1835), és lírai eposza, a 
Jocelyn (1836)
Lamberg,  Franz gr. (1791-1848) – 1842-től altábornagy, politikai író, 1848 szeptemberében 
királyi megbízottként az országgyűlés feloszlatására Pestre küldi, ahol az utcai tömeg végez 
vele. Károlyi György ismerőse
Laner, Lahner – nagykárolyi orvos, Bártfay idős ismerőse
Landerer Lajos (1800-1854) – Pesti nyomdász, 1838-ban az árvíz alatti tevékenységéért Pest 
díszpolgárává választják, 1840-től társa  Heckenast Gusztáv. Titkosrendőrként kap engedélyt 
Kossuth Pesti Hírlapjának kiadására.
Lang –  könyvkötő,  képeket,  műszereket  ad el,  Bártfaynak az áradáskor elázott  metszeteit 
tisztítja, az akadémia tájszótárát köti
Langh ld. Láng Paulina
Lar. – rézmetsző(?), képeit Bártfay Jósának adja
Laroche, Karl (1794-1884)  –  1833-tól a bécsi  Burg-színház tagja,  vendégszínész a budai 
német színházban
Laza(á)rovics – búzakereskedő, nem pesti
Láng  Paulina  (1820-1849)  –  operaénekes,  1849-től  a  Nemzeti  Színház  tagja,  1841-től 
Ábrányi Emil felesége
László József (1808-1878) – színész, 1837-től a Nemzeti Színház tagja
László Ferencné, gr. – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
Lederer – homeopata orvos, Károlyi György hívja el Bécsből beteg feleségéhez
Ld. még A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejezetet.
Lederer Ignác br. (1769-1849) – tábornok, budai főhadparancsnok
Lehoczkyék
Leidenfrost 
Lencsés – alamizsnát kér Bártfaytól
Lendvay Márton (1807-1858) – színész, a Nemzeti Színház első nemzedékének vezető tagja
Lendvayné Hivatal Anikó (1814-1891)  –  színésznő, a Nemzeti Színház tragikája, Bártfay 
nagyra tartja színész képességeit, megemlékezik jutalomjátékairól
Lesage, Alain-René (1668-1774) – francia regény- és színműíró, Bártfay olvasmányai a  Le 
diable boiteux –  A sánta ördög és a Gil Blas.
Levinszky Ábrahám – zsidó nagykereskedő
Léni ld. Gosztonyi Magdaléna
Léni – prostituált
Leo ld. Sicravszky Leó  
Lichtl Károly – cukorgyáros
Lichtenstein Rudolf gr. (megh. 1848)  – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
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Lied[e]mann Frigyes –  nagykereskedő, a Nagykereskedő Testület  tagja (1845),  választott  
polgár,  felesége a Pesti Jóltevő Asszonyi Egyesület tagja, az ő boltjukban árulják az egylet 
által támogatott, bedolgozást vállaló asszonyok áruit, ld. asszonyegyesület
Limberger –  pezsgőkészítésről tárgyalnak Bártfayval
Lippe – direktor Szirma-Besenyőn
Lippert – árvalány, Károlyi György támogatja
Lisette – prostituált 
Liszt Ferenc (1811-1886) – zeneszerző, zongoraművész ld. A narráció változásai, elbeszélő 
részek a naplóban című fejezetet.
Lohner – Károlyi György támogatja
Lohonyai
Louise – szobalány(?) 
Lovassy Amália  –  Lovasy István leánya, nevelésben van Pesten,  Léni barátnője
Lovasy  István  –  politikus,  Kossuth  és  Klauzál  mellett  kap  fáklyás  zenét,  feleségével 
Bártfayék nagyszalontai ismerősei
Lovassy László (1815-1892) –  az országgyűlési ifjúság vezére, a Wesselényi Miklós mellett 
rendezett pesti gyűlés szónoka, 1836. májusában elfogták és tízévi várfogságra ítélték, 1840. 
május 13-án szabadult, elméje megbomlásáról beszámol a napló.
Lónyay Etelka (1824 –1895) – Lónyay János és Lónyay Florentina lánya, 1844-től Szirmay 
Ödön 1848-as huszárezredes felesége
Lónyay Gábor (1805-1885) – Zemplén vármegye ellenzéki országgyűlési követe, a Magyar 
Gazdasági Egyesület első elnöke, közgazdasági író, feleségével Bártfayék jóbarátai,
Lónyay János (1796-1859) – helytartótanácsi tanácsos, 1836-tól Bihar később Bereg megye 
főispáni helytartója, Léni megy bálba házához
Lőwe – színész, a német színházban Hamletet játszik
Lőwe Anna – színésznő, német zsidó, vendégszerepel a magyar színházban apjával
Lővinger, Franz és fia – dohány és hamuzsírkereskedő
Luby Imre – kamarai tanácsos, Károlyi György üzletfele
Luczenbacher ld. Érdy
Lueger – nyugalmazott őrnagy
Luka  Sándor  (sz.  1802)  –  Hont  megye  alispánja  és  ellenzéki  követe  az  1832-36-os 
országgyűlésen, később a kormánypárthoz csatlakozik, Bártfay üzleti ügyben tárgyal vele 
Lukács ld. Vojnics Lukács
Lukács Lajos – a Rajzolatok nagyváradi, fiatalon meghalt publicistája
Lukács Móric (1812-1881) – ellenzéki publicista, műfordító, a tudományos ismeretterjesztő 
irodalom képviselője, 1858-tól MTA tagja, majd a Kisfaludy Társaság elnöke.
Lutzer Jenny – operaénekesnő, a német színház tagja
Luzsénszky János (1790-1857) – a Pesti Hírlap munkatársa
Luzsinszky János báró
Lyabovics – Bártfay Ung megyei útitársa

M

M. (Madamme?)  terézvárosi nyilvánosházat tart fenn. Nála alkalmazottak  A., Bela, C., E.,  
Julie, L., Léni, N., T., Róza
K. C. – prostituált
Ma. – prostituált
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Macho Vencel – szabó
Madt. – prostituált
Madarassy László – Pest vármegyei főszolgabíró, pénz kölcsönöz Károlyinak
Madarassyné
Mailath ld. Majláth
Majláth Teréz grófkisasszony – Majláth György lánya, Bártfayné ismerőse
Majláth Antal gr. (1801-1873) – al-, majd főkancellár, főispán
Majláth György gr. (1786-1861) – konzervatív politikus, királyi személynök, majd 1839-től 
országbíró, 1831-től az MTA igazgatótanácsának tagja
Majláth János gróf, (1786-1855) történetíró, fordító, itt hivatkozott műve a Geschichte der 
Magyaren. 1-5. köt. Tendler, Bécs, (1828-31) 
Majláth Károlyné gr. – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
Majtényi László(?) – Bars megye követe az 1832-36-os országgyűlésen
Máli  ld. Lovasy Amália
Malonyay Imréék – Hrabóczról, Bártfayné birtokának kezelői
Malvieux Keresztély  –  kereskedő,  felesége  a  Pesti  Jóltevő  Asszonyi  Egyesület  tagja,  ld. 
asszonyegyesület
Mandl – búzakereskedő
Manette – Bártfayék eperjesi ismerőse
Marcello, M.
Marics – Csór birtokosa
Marie – nevelőnő,Ferenc főherceg gyermekeit tanítja magyarul
Marie – prostituált
Markos
Martini Kristóf – Károlyi György haszonbérlője
Marton – Bártfay keresztesi ismerőse
Mathi(e)sz – Bártfayék vagy Károlyiék inasa
Matild ld. Klobusiczky Matild 
Matics Imre (1810-1862) – akadémiai írnok, Orosz József Hírnökének munkatársa
Matkovics István – a hétszemélyes tábla bírája
Matolay Gábor és felesége – Bártfayék zempléni ismerősei
Matolay Victor  – Matolay Gábor fia, bölcsészhallgató
Ma/átray  Gábor(?)  (1797  –  1875)  –  zeneszerző,  ügyvéd,  1833-1841  között  a  Regélő 
szerkesztője,  a  Pesti  Magyar  Színház  zenei  igazgatója,  később  a  Nemzeti  Zenede,  a 
konzervatórium igazgatója
Matulai(y)
Mauks Ferenc – Bártfayné eperjesi testvére
Mauks Lászlóné – Bártfayné eperjesi rokona  
Mauks Ödön – Bártfay Ferenc fivérének fia, jurátus Pesten, Bártfayék kísérik figyelemmel 
tanulmányait, később maga is Károlyi György alkalmazottja lesz
Mauks Paulina Mauks Ödön testvére, tárcát hímez Bártfaynak
Maxinné 
May – ügyvéd
Mayer – orvos
Mayerhofer
Mátyás – Bártfayék inasa
Medetz József – pesti dohánykereskedő
Medgyes Lajos  (1817-1894) – kolozsvári bölcsész-teológus hallgató, 1836-tól a kolozsvári 
Nemzeti Társalkodó munkatársa,  evangélikus lelkész, költő.  Fib(i)án című verses történeti 
elbeszélése második díjat nyer a Kisfaludy Társaság 1840. évi pályázatán.

39



Mednyánszky Alajos br. (1784-1844) – politikus, történeti, földrajzi író, az MTA igazgató 
tagja, 1837-től nyitrai főispán, 1842-től főkincstárnok
Megyeri/y  (Stand)  Károly (1797–1842)  az  1820-as  évektől  a  vándortársulatok,  majd  a 
Nemzeti Színház komikusa, színésze
Melczer László – kassai kerületi tartományi biztos, felesége Majláth Mária a Pesti Jóltevő 
Asszonyi Egyesület tagja, ld. asszonyegyesület
Memlauer – a Duna-gőzhajózási Társaság alkalmazottja
Mericzay – váci kanonok
Mermier – nevelőnő Hadik Gizella grófné mellett
Meszlényi Teréz (1810-1865) Kossuth Lajosné
Metternich, Clemens (1773-1859) herceg – osztrák államkancellár, a minisztertanács elnöke, 
Károlyi Györgyöt megrovó leveléről ír Bártfay
Meyer – orvos
Mérey – rendőr(?), cenzor(?), lefoglalja Szemere Bertalan Utazás külföldön-jét
Mészáros Mátyás –  Bártfayék inasa
Mihalek – vendéglős(?)
Mihalovics – Károlyi alkalmazott(?), pénzt visz Nagykárolyba
Mihálkovics – jászkapitány
Mihályfy Ignác – királyi ügyész, pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
Milfai(j)t Ferkó – Sobri Jóskához, a magyar betyárromantika híres alakjához csatlakozott a 
Veszprém  vármegyei  Milfajt,  akit  1836  karácsony  szombatján  felakasztottak,  Veszprém 
mellett látja száradó tetemét Bártfay
Milotay – Bártfay újhelyi ismerőse
Minarelli Antal – a pesti választott polgárság tagja
Miska – Szemere Pálné inasa 
Miskolczi Júlia (1822-1854) – színésznő, a Nemzeti Színház tagja
Mochonaky Amália – operaénekesnő a Nemzeti Színházban 
Mocsáry és felesége –  Bártfay borsodi ismerősei
Mocsy(i) László – mérnök, az akadémiai pénztárnokaként találkozik vele Bártfay
Modrovics Ignác (1810-1895) – főszolgabíró
Mogor – Sobri Jóska bűntársa
Molnár – a Pesti Hírlap munkatársa
Moor, Thomas (1779-1852) – angol költő, Lalla Rookh (1817) című epikus költeményét és 
verseit Bártfay német fordításban olvassa. Egyik népszerű kiadása:  Lalla Rukh, die indische 
Prinzessi. (ford.) Friedrich de la Motte Fouqué, Schlesinger, Berlin, 1822. 
Morvai/Zömök Johann – Bártfayék inasa
Moskovics I. – pesti nagykereskedő, 
Moskovics – orvos 
Mossóczy Márton – Barthos Szerafina keresztapja
Mt. – prostituált
Muki  – ld. Barthos János
Murman – posztókereskedő
Mühr Ferenc – Károlyi István számtartója
Műhr – Károlyi-alkalmazott
Müller – ménesmester a nagykárolyi uradalomban
Müller, Johannes von  (1752-1809) – német történetíró és publicista,  levelezését  Gentzzel 
olvassa Bártfay
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N
N. – prostituált M-nél, a Terézvárosban
N. Regine – nevelőintézeti lány(?), Klobusiczky Ida barátnője
Nagy – posztókereskedő
Nagy Elek –  „napi eszméit” olvassa Bártfay
Nagy Gedeon (+1873) – borsodi főszolgabíró, feleségével i
Nagy Ignác (1810-1854)  –  a  Kisfaludy Társaság  és  a  MTA tagja,  újságíró  ,  szerkesztő, 
dráma- és regényíró
Nagy Ignác – Károlyi György üzletfele
Nagy  Imre (1817-1841)  –  Árpád című  balladaszerű  költeménye  a  Kisfaludy  Társaság 
pályázatán 1840-ben díjat nyert, haláláról tudósít Bártfay 
Nagy  Károly (1797-  1868)  –  Közgazdász,  csillagász,  a  MTA  tagja,  Károlyi  Lajos 
főpénztárnoka, majd Kaunitz herceg és Batthyány Kázmér pénzügyi tanácsadója. Együtt indul 
Károlyi Györggyel Angliába, majd tovább megy Észak-Amerikába, 1832-36-os országgyűlés 
idején  Orosz  Józseffel  barátkozik.  Ld.  még  Daguerréotyp ill.  a  Bártfay  portréja  a 
levelezésben című fejezetet.
Nagy Kristóf – gyógyszertári provisor, pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
Nagy István – Pest vármegye főjegyzője
Nagy Mihály – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Nagy Sámuel – szentesi biztos, Károlyi alkalmazott(?)
Nagy Sándor  – hadvezér,  ld.  Szentpéteri  József  Nagy Sándor átkelése a Granicus folyón 
(1830).  A makedón uralkodó első jelentős  győzelme a perzsákkal  szemben i.  e.  334-ben, 
katonai bravúr, a müsziai Granikoszon való átkeléssel együtt töri át a csatában az ellenség 
vonalait.
Nagyné özv. – Károlyi György támogatja
Napoleon, Bonaparte  (1769-1821) – francia császár, Bártfay publicisztikájában ír róla Ld. 
még Az irodalom és a közélet rajza című fejezetet. 
Nádasdy Ferenc (1625-1671) gróf – a Wesselényi-összeesküvés résztvevője, kivégzésének 
történetét olvassa kéziratban Bártfay
Nádasdy Ferenc – váci püspök, az MTA igazgatóságának tagja
Nádasdy  Ferecné  Báthory  Erzsébet  –  a  kegyetlenkedéseiről  szóló  ítéletet  és 
tanúvallomásokat olvassa Bártfay kéziratban
Nádasdy Leopoldine gr. – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Nedeczky – Csór birtokosa
Nedeczky Pál 
Nehrebeczky
Nethpal Kati – Károlyi Györgyné gyermekének dajkája, megszökik a grófné ékszereivel
Netter – korábban Károlyi-alkalmazott
Netti – Károlyi Györgyné szobalánya
Ney – Sztáray László gróf nevelője
Nikau –  Károlyi  György  birkafelügyelője  Orosházán,  ld.  még  a  Titkár  és  a  grófja:  
alárendelődés és egymásrautaltság című fejezetet
Nina – ld. a Női életpályák a naplóban című fejezetet
Nina – prostituált
Novák – békési alispán 
Nyáry Pál (1806-1871) – Pest megye főjegyzője majd alispánja, a liberális ellenzék tagja, ő 
köszönti Károlyi Györgyöt, mint beiktatandó főispánt
Nyeviczkey
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O, Ö

Ober – kőfaragó
Ocsovay Ferenc (1819-1887) – az Erdélyi Híradó munkatársa, majd szerkesztője
Odescalchi Ágoston(?) 1808-1848)) herceg – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek, felesége 
jelen van Károlyi Viktor keresztelőjén
Okolicsányi Lucián – Hont megyei szolgabíró
Olah Miklós – szénási birkaispán 
Olle Bull (1810-1880) – norvég hegedűművész
Olsavszky  György  –  orosházi  jószágigazgató,  korábban  a  fóti  uradalom  tisztviselője, 
Brestyenszky Adalbert tihanyi apát sógora
Onhäuser – pesti választott polgár
Orczy –  „két  Orczy(?)”  i,  Pozsonyból  hoznak  leveleket  Waltherrnek  és  Bártfaynénak 
Wesselényitől
Orosz József (1790-1851) – pozsonyi  ügyvéd, a  Hírnök  és a  Századunk című konzervatív 
irányú lapok szerkesztője, eleinte Kossuthtal együtt szerkeszti az Országgyűlési tudósításokat, 
majd a kormány szolgálatába áll 
Ostoich 
Osztroluczky – királyi tábla bírája
Osztropulczky – előtte teszi le jogi vizsgáit Mauks Ödön
Ottlikék – Bártfayék ismerősei, Ottlikné Szemere Pálné lánya
Ödön ld. Mauks Ödön
Österreicher Dániel – zsidó nagykereskedő

P

P[aulina?] – prostituált M-nél, a Terézvárosban
P. Jeanette – prostituált(?)
Pacher János – szentesi biztos, városi tanácsos, a váltsági pénztár felügyelője
Padna  – árvízi károsult
Paganini, Nicolo (1782-1840) – olasz hegedűvirtuóz és zeneszerző
Paget, John (1808- 1892) – angol utazó, 1835-ben érkezett Magyarországra és itt másfél évet 
töltött, 1839-ben jelenteti meg útirajzát.
Paine, Thomas (1737-1809) – angol író, girondistaként elszenvedett fogságában írja az The 
age of reason (1793) – Das Zeitalter der Vernunft című művét
Pák – orosházi Károlyi alkalmazott
Pan – Koch építész segédje
Pap Endre (1817-1851) – költő, publicista, ügyvédi joggyakorlatát  Kölcsey Ferenc mellett 
végezte, drámája a Királyleány. 
Pap kisasszony
Pardoe, Julia (1806-1862) – Angol írónő, 1839-es magyarországi utazásáról könyvet írt. 
(The city  of  Magyar or Hungary and its  institutions  in  1839 and 1840).  Bártfay 1834-es 
közel-keleti útirajzát (The city of the Sultans and domestic manners of the Turks; továbbá The  
romance of the Harem) olvassa, valószínűleg az Athenaeumban. J.  L.:  Miss Pardoe után.  
Stambuli képek. (1838, I. 30.).
Patachich József Athenaeum  Pest városkapitánya
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Patay
Pauli – udvari szolga 
Paulina ld. Barthos Paulina
Paulina – nevelőintézeti lány, Vas Paulina(?)
Paulina – prostituált(?) 
Paulay – fuvaros, Újhelyre viszi Bártfayt 
Pálffy Ferenc gr.(1785-1841) – pozsonyi főispán, kancellár
Pálffy Ferenc gr. (1780-1852) – Bányi professzort hívja nevelőnek Bécsbe fiai mellé
Peregríny – Mednyánszky báró nevelője, Károlyi Györgyéknél szeretne állást vállalni
Pepi ld. Tänzer Pepi
Perény László báró – pénz kölcsönöz Károlyi Györgynek Bécsből,  csurgói birtokát adja el 
Károlyi Györgynek
Perényi Zsigmond br.  (1783-1849) – politikus, ugocsai főispán, a MTA tiszteleti  tagja, a 
főrendi ellenzék vezéralakja, a hétszemélyes tábla tagja, 1848-49-es tevékenységéért kivégzik
Pesky József (1795-1862) – biedermeier portré- és oltárképfestő, többek között Kölcseyt is 
megfesti,  ő  készíti  el  Kisfaludy  Károly halotti  maszkját,  Szirmay  Ottilia portréját  készíti, 
Károlyi Sándor és Károlyi Ferenc képeit festi újra
Peter – márványozó
Petricsevich Horváth Lázár (1807-1851) – 1836-tól Pesten él, a Jelenkor, a Társalkodó és az 
Athenaeum munkatársa, 1843-tól a Honderű szerkesztője, 1845-től az MTA levelező tagja,  
Pecz/tz –  ügyvéd,  evangélikus,  felesége  a  Pesti  Jóltevő  Asszonyi  Egyesület  tagja,  ld. 
asszonyegyesület
Péchy Ferenc
Péchyné – katonatiszt özvegye 
Pécsy Imre – a hétszemélyes tábla bírája 
Péczely  József  (1789-1849)  –  a  debreceni  főiskola  igazgatója,  a  MTA  és  a  Kisfaludy 
Társaság tagja
Péter – Károlyi György inasa
Picstyánszky László – Gosztonyi Sándorné bátyja
Pieschl 
Pidol Károly – generális, a budai vár parancsnoka 
Pigay Antal – Széchenyi István titkára
Piller – Károlyi György üzletfele 
Pillich János – Szentes városi tanácsosa, ellenőr
Pink Dávid – zsidó gabonanagykereskedő
Pintér – csurgói ispán
Pi(e)schl
Plathy Mihály(?)(+ 1838. december 10-én) – özvegye Bártfayné ismerőse (Platthy Mihály – 
sz. 1788. – Bars megye követe az 1825-ös országgyűlésen)
Plósz – orvos
Podmaniczky báró 
Pokomándy  – mágócsi(?) intéző
Po(l)lák Mihály János (1773-1855) – építész, a magyar klasszicizmus jelentős építésze, 1798 
óta él Pesten, a Deák téri evangélikus templom, a Ludovíceum, a Nemzeti Múzeum tervezője-
kivitelezője, a pesti Szépítő Bizottság tagja, Károlyi György Üllői úti házának terveit készíti
Pongrácz  Lajos(?)–  hivatalos,  jogi  ügyben  keresi  föl  Bártfayt.  [P.  L.]:  A  Kelet  Népe 
felnyitotta szemét egy nyugot-finak. 1841. Kossuthot támogató névtelen röpirat szerzője
Popovics – alamizsnát ad neki Bártfay
Pólya József (1802-1878) – orvos, a MTA rendes tagja, feleségével Bártfayék jóismerősei
Pöltinger
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Praznovszky Ágost/József – a Károlyi grófok főpénztárnoka
Pray György  (1723-1801) – történetíró, jezsuita szerzetes, az Egyetemi Könyvtár vezetője, 
hivatkozott  művei  a  Historia  regum  Hungariae.  1-3.  köt.   Buda,  1801,;  Annales  regum 
Hungariae. 1-5.  köt.  Győr,  1764-70;  Dissertatio  historico-critica  de  sancto  Ladislao 
Hungarie rege. Pozsony, 1774.
Preghieryné özv. – korábban Desewffy Andrásné
Prikk(e)l – az MTA alkalmazottja, ő hoz új oklevelet az áradásban eltűnt helyett Bártfaynak
Prieznitz, Vinzenz (1799-1852) – gräffenbergi parasztember, a hidegvíz-kúra feltalálója és 
népszerűsítője, Vörösmarty ír hozzá verset, Wesselényi jár nála több ízben gyógyulást keresve
Prónay  Albert br.  (1801-1867)  –  Pest  megye  főispáni  helytartója,  az  MTA 
igazgatótanácsának tagja, koronaőr
Prónay Gábor – Túrócz vármegye országgyűlési követe
Prokopovics – lengyel ifjú, elfogásáról tudósít Bártfay
Prucsinszky – festő(?), Bécsből érkezik képe Károlyiékhoz
Ptolemaus,  Ptolemaiosz,  Klaudiosz  –  alexandiai  földrajztudós,  csillagász,  matematikus, 
híres földleírását (Geographiasz hyphégészisz – Bevezetés a geográfiába) valószínűleg latinul 
tanulmányozza  Bártfay:  Claudii  Ptolemaei  geographiae  editionis  specimen…  (kiad.  és 
kommentár) Nobbe, C. F. A. – August, K. A. Leipzig, 1836.
Pulszky  Ferenc (1814-1897)  –  politikus,  régész,  művészettörténész,  az  1839-1840-es 
országgyűlésen a liberális ellenzék tagja, 1849-es emigrációja után a Nemzeti Múzeum elnöke 
Puky Miklós – a Pesti Hírlap publicistája
Pückler-Muskau herczeg – Károlyi György termeit nézi meg

R
R. – prostituált
Radnics Ágnes – a palota női alkalmazottainak felügyelője, Radnics Ferenc húga
Radnics Ferenc – a palota felügyelője, Bártfay jó barátja
Radnics Imre – ercsi plébános
Rafay – piarista szerzetes
Raupach, Ernst (1784-1852) – német színműíró, szentimentális drámái rendkívül népszerűek 
voltak, ld. még Királyleány
Rauschmann – órás a várban, nála javíttatja Bártfay Barthos János óráját
Rába – nagykárolyi ügyész, feleségével Bártfayék ismerősei, ő írja meg Bártfaynak Kölcsey 
halálát
Rácz Mária – Gorove László táblabírónak, az MTA tagjának felesége
Ráday Gedeon gr. (1806-1873) – a pest megyei ellenzék egyik vezére, a Nemzeti Színház 
intendánsa, követté választásának bonyodalmairól ír a napló
Ráday László gr. (1804-1868) – Vörösmarty jó ismerőse
Ráday Lászlóné gr. Wartensleben Ida 
Ráday Pálné gr. Prónay Ágnes(?)  – péceli temetéséről emlékezik meg a napló
Rákóczi Ferencz (1676-1735) – erdélyi fejedelem
Reichel – operaénekes a magyar színházban
Reiner – Bártfay újhelyi ismerőse
Reisz Charlotta  – megbízottain  keresztül  áll  üzleti  kapcsolatban  áll  Bártfayval  a  Károlyi 
grófok közös hagyatéka kapcsán
Reseta János (1776-1862) – a pesti egyetemen a német nyelv tanára, cenzor
Revicky Ádám – Revicky Frigyesné kisfia, haláláról tudósít a napló 
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Reviczky  Frigyesné,  Juricska  Anna(?)  Eleonóra(?)  –  Bártfayék  jó  ismerőse,  Sennyey 
Amália báróné rokona
Reviczky(Revitszky)  Imre –  táblai  ülnök,  a  királyi  tábla bírája,  üzleti  kapcsolatban  áll 
Károlyi Györggyel
Reviczky István – Reviczky Frigyesné fia
Rédey grófné és leánya
Répásy Mihály – levelet hoz Gräffenbergből Wesselényitől
Réső Ensel József – pesti ügyvéd 
Rhigas – mutatványos beduin, a nemzeti színházban lép fel
Rholl József – Barthos Paulina keresztapja
Riedler András – nagykárolyi erdőmester 
Ritter – váci utcai kereskedő
Rio, Giovanne – Károlyiék inasa
Rochlitz tüzérezredes – Károlyi György nagybányai házának bérlője, 
Román – üzleti ügyben kerül kapcsolatba Bártfayval 
Rombauer János (1782 – 1849) – festő, Szentpéterváron majd Eperjesen működött, többek 
között Kazinczyt festette le 
Rosette – segélyezett árvalány
Rosetti 
Roth – iskolaigazgató, piarista szerzetes, állást ajánl Barthos Jánosnak, 
Rott – porosz színész
Rotschild  Salamon  Meyer  br.  (1774-1855)  –  bécsi  bankár,  a  bécsi  Rotschild-bankház 
vezetője
Róza – prostituált M-nél a Terézvárosban, 
Royko János – kompolti intéző a debrői uradalomban 1841-től
Röck – Károlyi György üzletfele
Rötscher, Heinrich Theodor (1803-1871) – Abhandlungen zur Philosophie der Kunst (5 köt., 
Berlin, 1838-47)
című művét olvassa Bártfay 
Rőtth Ignác – ügyvéd (Rötth József a Károlyiak közös jogügyi igazgatója 1821-től)
Rudics János  – Rudics József fia 
Rudics József (1792-1879) – Bács megye alispánja, követe majd főispánja, Kisfaludy Károly 
barátja, az Auróra támogatója, titkárként alkalmazza Bártfay Józsefet, Bártfay öccsét, Pesten 
tanuló kisgyermekei Bártfayék ismerősei
Rückl – korcsolyát élez Bártfaynak

S

S. (Susanna) – ld. Barthos  Andrásné
Sahrandicsek – szabó
Salamon – fuvaros(?), Tihanyba viszi Bártfayékat
Sargadua – író(?), Sárváritól kapja meg munkáit
Sauzet – a francia képviselőház elnöke, színházban látja nejével Bártfay
Sárosy Gyula –Vörösmarty ismerőse
Sárvári(/y)  Ferenc  –  Pozsonyban  absentium-követ,  váltójogból  vizsgázik,  Bécsbe  megy, 
Bártfay barátja
Sárváry testvére – Eszterházy herceg ügyésze a derecskei uradalomban
Schaumburg-Barnburgi herceg – a nádorné fivére
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Schäfer – Károlyi György üzletfele
Schedel – ld. Toldy Ferenc
Schedius  Lajos (1768-1847)  –  író,  esztéta,  egyetemi  tanár,  a  MTA  tagja,  a  Kisfaludy 
Társaság alelnöke
Scheffer (Schäffer) János – pesti háztulajdonos 
Scheurer – asztalos(?),
Schick Ferenc – ajánlólevelet ír neki Bártfay
Schiffer Nina – Bártfayné ismerőse
Schiller, Johann Cristoph Friedrich (1759-1805) – német költő, Der Neffe als Onkel című 
művét Szemere Pál fordítja
Schlesinger Móricz – zsidó nagykereskedő
Schlick Ignác – bádogosmester
Schmied – orvos, állást vállalna Károlyiéknál
Schmid(t) Pál – a Károlyiak bécsi megbízottja
Schodelné, Rozália (1811-1852) – operaénekesnő, a Pesti Magyar Színház első nagy drámai 
énekesnője, Bártfay kedvence 
Schossberger,  Wolf (Simon Vilmos néven kap magyar  nemességet  1863-ban) – gabona-, 
repce-, gyapjú-, dohánynagykereskedő
Schön Wilhelm – újhelyi, Bártfay útitársa
Schrachnitz – szabó
Schrott Emma – operaénekesnő a Nemzeti Színházban
Schrött Jozefa – Barthos János keresztanyja
Schwerz.  – Bártfay akadémiai ismerőse
Schweizer Vilmos – szabó
Scott Emma – operaénekesnő
Sebes – Károlyi György üzletfele
Sebes Károly – gránátos kapitány, Wesselényi bebörtönzésekor találkozik vele Bártfay
Sebők – koldus
See Károly – budai hajfodrász
Seefeld(n)er – ékszerárus a Kígyó utcában
Semian – orvos 
Sennyei Amália bárónő, gr. Vay Dánielné – Reviczky Frigyesné unokahúga, Bártfayék jó 
ismerőse
Servacsinszky – a pesti Német Színház karmestere, hegedűművész
Shakespeare, William (1564-1616) – angol drámaíró, Bártfay a János királyt (1593) olvassa 
Vörösmartyval, és egy teljes drámasorozatot vesz Ninának
Sicravs(z)ky Leó és Wladimir  – egy lengyel tábornok kamaszkorú árvái, Károlyi György 
segélyezettjei. Ld. Titkár és a grófja: alárendelődés és egymásrautaltság című fejezetben.
Simon – Pest vármegyei aljegyző
Simon Florent (Flórián)  –  Bártfay üzleti  kapcsolatban  áll  vele,  1839-ben a  Pesti  Jóltevő 
asszonyi egyesület titkára, ld. asszonyegyesület
Simoncsics – Pest vármegyei másodalispán
Sina (Simon) – görög származású bécsi bankár
Sina  (György) részt  vett  a  Lánchíd  felépítésének  megszervezésében  és  különféle 
magyarországi vasútépítési vállalkozásokban
Siskovics – a zempléni közgyűlés elnöke
Sittner Imre – Arad megyei főorvos, levelet közvetít Wesselényitől
Sivory – hegedűművész
Sobri  Jóska  (1809-1837)  –  eredetileg  Pap  József,  vezértársával  Milfajt  Ferkóval  a 
Dunántúlon fosztogatott, elfogásakor agyonlőtte magát. 
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Sombory Imre – a királyi tábla bírája, felmenti Wesselényit
Somsich Pongrác (Pancratius) (1788-1849) – ellenzéki politikus az 1825-ös országgyűlésen, 
1830-tól  alnádor,  az  MTA  igazgatóságának  tagja,  1833-tól  királyi  személynök,  1836-tól 
Baranya megye főispánja
Soós János – a szabolcsi megyei közgyűlés híreit hozza, Barthos Antal ismerőse
Sophie – prostituált
Sperling, Gustav – előfizetési díjat ad át neki Bártfay
Spiegel 
Srom 
Stampfl 
Steinacker Aurélia – Bártfayék ismerőse, pesti nevelésben van
Steinacker Vilmos Gusztáv (1809-1877) – evangélikus lelkész, a Kisfaludy Társaság külső 
tagja, műfordító, Bártfay fordításait olvassa kéziratban
Steinacker Frigyesné – özv. az előbbi édesanyja, Bártfayné ismerőse
Steinbach Ferenc – a királyi jogügyi igazgatóság ügyvédje
Steindl Ferenc – neves pesti műbútorasztalos mester
Steindel  Károly – aranyműves
Stemmer
Steiner  & Co  – bécsi  bankház,  a  szentesiekkel  állnak  kapcsolatban,  bukásukról  tudósít  a 
napló
Steinweg  Hermina  – anyjával  együtt  Bártfayné  segélyezettjei,  a  botrányos  életű  apa  az 
evangélikusok leányiskolájának tanítója volt
Stemmer – kárpitos  
Sterly – szerzetes, haláláról tudósít a napló 
Stern – budai könyvkötő, feleségével együtt Bártfayék jó ismerősei 
Stern Moritz – perpetuum mobilét mutat be
Sternberg – nagykárolyi zsidó kereskedő
Stettner – ld. Zádor
Stetz(cz) János – asztalos
Stockhammer – bécsi bankár, Károlyi György üzletfele
Stoffer
Strauss Vilmos – cukrász
Stricker 
Stróbelné – végrendeleténél működne közre Bártfay
Stuller Ferenc (+1874) – ügyvéd, a Kisdedóvó Egyesület titkára, 1848-49-ben a Honvédelmi 
Bizottmány titkára, Bártfay jó ismerőse, Olaszországba utazik Ráday Gedeonnal 
Sulyok Ignác – Károlyi István hódmezővásárhelyi tiszttartója, korábban Pesten, a Károlyiak 
központi igazgatási hivatalában dolgozott
Sundt – képkeretező, aranyozó, Kölcsey képének keretét készíti
Sus[anna] ld. BarthosAndrásné

Sz

Szabó Dávid (1808-1886) – szemész, írt verseket, beszélyeket, gazdasági, orvostudományi 
cikkeket, feleségével együtt Bártfayék ismerősei
Szabó István – plébános, a Kisfaludy Társaság tagja, a görög irodalom fordítója
Szabó István – nagybátori ügyész
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Szabó László – hódmezővásárhelyi kerületi ügyész
Szalay Gusztáv
Szalay  László (1813-1864)  –  jogtudós,  publicista,  történész,  fiatalon  Kölcsey  jurátusa,  a 
centralista  ellenzék  egyik  vezére,  1844-45-ben  a  Pesti  Hírlap  szerkesztője,  az  MTA 
segédjegyzője
Szaniszló 
Szapáry Antal gr. (1802-1883) – főajtónálló-mester, a Károlyi grófok sógora
Szapáry Sándor gr. (1801-1840) – Károlyi György üzletfele
Szegfű – esztergomi kanonok
Szekrényessy  József (1811-1877)  –  ügyvéd,  Andrássy  György,  majd  Széchenyi  István 
mellett jurátus, a pesti kaszinó levéltárosa 
Szeles József – pesti szolgabíró 
Szemere Bertalan (1812-1869) – Szemere Pál rokona, 1834-36 borsodi aljegyző, nyugat-
európai  útirajza az Utazás külföldön. (Pest 1840). Akadémiai pályadíjat nyer A büntetésről s  
különösebben  a  halálbüntetésről  irt  munkájáért,  1840-től  az  MTA  tagja,  1848-ban  a 
Batthyányi kormány belügyminisztere, majd Kossuth miniszterelnöke
Szemere  Miklós (1802-1881)  –  költő,  ellenzéki  politikus,  az  1830-as  években  Barabás 
Miklóssal utazik Olaszországban, a Petőfi-ellenes gúnyvers, a Zöld Marci írója
Szemere  Pál (1785-1861)  –  költő,  szerkesztő,  a  Tudományos  Gyűjtemény,  az  Auróra 
munkatársa,  az  Élet  és  Literatura  szerkesztője,  Kölcseyvel  együtt  az  Antimondolat 
társszerzője, 1831-től az MTA, 1840-től a Kisfaludy Társaság tagja, Kölcsey és Bártfay jó 
barátja, Bártfay lektorálja Szemere Schiller-fordítását, a Der Neffe als Onkel.
Szemere Pálné – Szemere Pál második felesége, Csoma Borbála
Szemethy – számtartó Hódmezővásárhelyről, feleségével és lányával Bártfayék jóismerősei
Szendrey  Ignác  – Szendrey  Júlia  Petőfi  Sándorné  apja,  Károlyi  Lajos  jószágigazgatója 
Erdődön
Szentkirályi Móritz (1807-1882) – ellenzéki politikus, Pest vármegye főjegyzője, alispánja 
és több ízben követe, ő hozza Pestre a Ferenczy Kölcsey-szobrára gyűjtött pénzt
Szentpétery/i József (1781-1862) – ötvös, a magyar klasszicizmus kiemelkedő mestere, 1818 
óta működik Pesten, jelentős, sokalakos domborműve a Nagy Sándor átkelése a Granicus  
folyón(1830).  Schoedelné jutalomjátékára  készít  ezüst  babérkoszorút.  Károlyi  György 
támogatását  kéri  egy,  a megyegyűlésbe benyújtandó indítványával  kapcsolatban,  amelyben 
egy tűzbiztos háztetőféleséget ajánl.
Szentpétery Zsigmond (1798-1858) – színész, rendező, a Nemzeti Színház alapító tagja 
Szenvey József (1800-1857) – költő, műfordító, a MTA és a Kisfaludy Társaság alapító tagja
Szepl – Bécsből hoz levelet Károlyi Lajostól
Szerafina ld. Barthos Szerafina
Szerencsy István – személynök 1839-1847 között
Szerdahelyiné
Széchenyi  István gr.  (1791-1860)  –  író,  politikus,  az  MTA alapítója,  Károlyi  György és 
Wesselényi Miklós barátja, később Károlyi Gábor keresztapja, Bártfay jóismerőse
Székács  József (1809-1876)  –  evangélikus  superintendens,  író,  műfordító,  a  MTA  és  a 
Kisfaludy Társaság tagja
Székely,  Biborczfalvi  Székely  Lajos –  festő,  rézmetszőként  működött  Pesten az  1830-as 
években
Szén, Nicolaus – Pest városi főjegyző
Szép – váci piarista professzor 
Széplaki Vilmos – Csató Pál egyik álneve(?)
Szigligeti Ede (1814-1878) – drámaíró, a Nemzeti Színház igazgatója, Bártfay előfizet drámái 
kiadására
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Szilágyi Lilla – a Nemzeti Színház színésznője, Bártfay jó ismerőse
Szilágyiné özv. – Károlyi György segélyezi 
Szilassy István – Pest megyei főszolgabíró
Szilasy – MTA tag(?), alkalmazott(?) 
Szilvásy  – orosházi Károlyi-alkalmazott
Szina
Szirmayék – Bártfayné ismerősei Tolcsváról
Szirmayné szül. Szemere
Szirmay Antal – Zemplén megye követe az 1832-36-os országgyűlésen  
Szirmay Ádám – a  királyi tábla bírája, felesége Gyürky Johanna a Pesti Jóltevő Asszonyi 
Egyesület tagja, ld. asszonyegyesület
Szirmay Sándor gr. (1798-1877) –  1849 őszén kassai kerületi császári főbiztos, Bártfayék jó 
ismerőse 
Szirmay Ottilia gr. Szirmay Sándorné – unokahúga Klobusiczky Matild
Szlemenics Pál (1783-1856) – a MTA tagja, a pozsonyi jogakadémia tanára, 
Szmrcsányiné Bártfayné ismerőse 
Szontágh Gusztáv (1793-1858) – kritikus, filozófus, a MTA és a Kisfaludy Társaság tagja
Sztankovanszky – Tolna megyei főjegyző
Sztáray Albert gr. (1785-1843) – konzervatív politikus, feleségével Bártfayék ismerősei
Sztáray Albertné  gr.  Waldstein  Mária (1806-1865) – a  Pesti  Jóltevő Asszonyi  Egyesület 
tagja, ld. asszonyegyesület
Sztáray  Julie  (Júlia) gr.  Apponyi  Györgyné  –  Sztáray  Albert lánya,  Károlyi  György 
unokahúga, a Károlyi-palotában kúrálja magát
Sztáray László gr. – Sztáray Albert fia 
Sztáray Muki (János?) gr. – Bártfay jó ismerőse
Sztáray Sophie – Sztáray Albert lánya 
Sztá(/o)rok 
Sztrókay  Antal (1780-1850)  –  ügyvéd,  az  MTA tagja,  a  pesti  egyetemen  Révai  Miklós 
kedvelt tanítványa
Sztankovánszky Imre – Tolna vármegye főjegyzője

T

T. – prostituált M-nél, a Terézvárosban
T.  – Bártfay Barthosék köréhez tartozó újhelyi ismerőse
Tabódy Pál – a Károlyi grófok jogügyi igazgatója, feleségével együtt Bártfayék jóismerősei
Tabódy Pál – Ung megyei főjegyző, Bártfay kassai iskola-, majd pesti jurátustársa
Taborszky – árva család, koncertet adnak a javukra
Tacitus, Publius Cornelius (i. sz. 55 körül – 120 körül) – római történetíró, a Germania, a 
Historiae,  az  Annales,  szerzője,  a  császárkor  krónikása.  Bártfay Baricz fordításait  olvassa 
akadémiai feladatként
Tahy  Károly –  Pest  megye  aljegyzője,  követté  választásáról  számol  be  a  napló,  ld.  Az 
irodalom és a közélet rajza című fejezetet
Tamásy József (1780-1858) – a pesti piarista rendház rektora, Károlyi György üzletfele
Tanárky Gyula (1815-1886) – Károlyi Lajos titkára
Tanárky őrnagy és fia
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Tarczy Lajos – Az 1838-as Kisfaludy Társasági elméleti pálydíj nyertese: Mi befolyása van 
a drámai literaturának a nemzet erkölci életére? S miért nálunk magyaroknál oly kevés eddig  
az eredeti drámai munka? Bártfay olvasa fel az 1838. febr. 6- i közgyűlésen a mű részleteit.
Tarnóczy Ida – Toldy Ferenc második felesége
Tasner  Antal (1808-1861)  –  ügyvéd,  Széchenyi  István  titkára,  s  MTA tagja,  a  Lánchíd 
Társaság  titkára,  feleségével  együtt  Bártfayék  jó  ismerősei,  Lánchíd-részvényeket  vetet 
Bártfayval
Tasner – az „öreg”, 
Tänzer Károly – mérnök a főépítészeti hivatalnál 
Tänzer Emmi(?)
Tänzer Ferenc
Tänzer János – korábban a Károlyiak közös központi hivatalának főföldmérője
Tänzer György – Tänzer Lilla férje(?), János fia(?)
Tänzer Lilla – híres nevelőintézetet vezet Pesten, itt nevelkedett Kölcsey Antónia, Szendrey 
Júlia és Wesselényi Miklós nevelt lányai, Versényi Róza és Katica; Bártfayné barátnője
Tänzer Jozefina, Jozefa(?) (Pepi kisasszony) – Bártfayné barátnője
Tänzer Károly – Bártfayék jó ismerőse, hivatalos kapcsolatban is állnak, lakodalmára Léni 
látogat el
Teleki  József gr.  (1790-1855)  –  történetíró,  1842-től  Erdély  kormányzója,  az  MTA első 
elnöke, könyvtárának alapítója
Teleki  László gr.  (1810-1861)  –  ellenzéki  politikus,  a  Védegylet  alelnöke,  1847-től  az 
Ellenzéki Kör elnöke, 1848-tól a magyar kormány párizsi megbízottja 
Teleky Sámuel gr. (1792-1857) – a magyar színházra tesz felajánlást
Teréz kisasszony – Károlyi Györgyné egykori nevelőnője
Ternyey – Károlyi György üzletfele
Th. – prostituált(?) 
Theodor ld. Barthos Theodor
Thalhem – segélyt kér Bártfaytól
Thaly  Antal –  az  1825-1827-es  országgyűlésen  Bajza  joggyakornoktársa,  majd 
váltótörvényszéki bíró, Surányból látogatják meg feleségével Bártfayékat
Thurn gr. – a nádor főhercegné udvarmesternője
Thümmel, Moritz August von (1738-1817) – a korban népszerű, naplóformában írt munkája 
a  Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich im Jahre 1785-1786. (10. köt. 1791-
1805), amely egy életúnt fiatalember Berlinből Marseillebe történő utazását, világfájdalomból 
való kigyógyulását meséli el.
Tiedge, Christoph August (1752-1841) – német költő, gyűjteményes kötetei és versciklusai 
népszerűek voltak, több kiadást éltek meg az 1820-30-as években (Urania: ein Gedicht in 6 
Gesängen,  Wanderungen durch den Markt des Lebens In  Gesammelte Werke. 8 köt. (kiad.) 
Eberhardt,  Halle/Saale,  1823-29.;  Tiedge,  Ch.  A.  –  Mahlmann,  S.  A.:  Gedichte. 
Hildburghausen [u.a.], 1839.; Tiedge's Werke. (kiad.) A[ugust] G[ottlob] Eberhard  
Tingry – hegedűművész, a párizsi konzervatórium növendéke
Tipula – egyetemi tanár
Tittel Pál (1784-1831) – egyetemi tanár, csillagász, a MTA tagja 
Toldy  (Schedel)  Ferenc (1805-1875)  –  kritikus,  irodalomtörténész,  a  MTA  titkára, 
feleségével együtt Bártfayék jóismerőse
Toldy (Schedel) Iza – Toldy Ferenc lánya
Tomsics – az Jankovics Imre veje
Topperczer orvos, Hódmezővásárhelyről a Vas megyei Tarcsára, 
Topperczerné Klauzál Neszi 
Tóni – prostituált 
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Tóth Lőrinc (1814-1903) – költő, a MTA és a Kisfaludy Társaság tagja és az utóbbi első 
titkára, a Pesti Hírlap munkatársa 
Tóth – cukrász
Török János  a  Magyar  Gazgasági  Egyesület  titkára,  az  MTA levelező  tagja,  feleségével 
együtt Bártfay jóismerőse Rohoncról
Török József – ügyész 
Török Gábor – az Országggyűlési Tudósítások bihari tudósítója, Wesselényi ismerőse
Török kisasszony, Bártfayiék ismerőse 
Trattner-Károlyi –  könyvnyomdász  és  könyvkereskedő  cég,  Trattner  Mátyás  veje  és 
üzlettársa Károlyi  István, a Pesti Jóltevő Asszonyi  Egyesület támogatói, ingyen állítják elő 
kiadványaikat, ld. asszonyegyesület
Trautmannsdorf gr. – üzleti kapcsolatban áll Károlyival 
Trefort Ágoston (1817-1888) – művelődéspolitikus, író, publicista, közgazdász
Tretter (Járy) György  – Pest város aljegyzője, később főbírája és követe az 1843-1844-es 
országggyűlésen, magyar költők műveiből fordít németre 
Tschuggmal –  bábjátékos,  kötélen  mozgatható  fabábukkal  tart  előadást  a  Hétválasztó 
fogadóban
Tüköry József – a pesti választott polgárság tagja
Tüköry Hermina – Barkasy bécsi udvari ágens felesége

U
Uhrl – képfaragó
Uhrl Josephine 
Ulmann  Móricz  –  bankár,  a  Nagykereskedő  Testület  (1845)  tagja,  választott  polgár,  a 
Dietrich-Ulmann-féle dunántúli vasút kezdeményezője
Ulmann fia 
Uray András – Szatmár vármegyei szolgabíró 

V

Vachot Imre (1820-1879) – színműíró, költő, a Pesti Divatlap szerkesztője
Vagon – hajkötő
Vaisz Ágnes – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Vajda Péter (1808-1846) – költő, a MTA és a Kisfaludy Társaság tagja, tanú az Athenaeum 
színházi cikke miatti ügyben
Valthier Alajos – kereskedő
Vandernath Wilh[elm] gr. – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Vandernath gr. – Szilvásról, üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Vandernath Paulina ld. gr. Vécsey Gusztávné
Vas Antal 
Vas(s) Paulina – Barthos Paulina újhelyi barátnője, később a költő Sárosi Gyula felesége
Vay Ábrahám gr. – tolnai királyi biztos, az MTA igazgatótanácsának tagja 
Vay  Miklós br.  (1802-1894)  –  koronaőr,  konzervatív  politikus,  1831-től  Borsod  megye 
főispáni helytartója, 1841-től a hétszemélyes tábla bírája, az MTA igazgatótanácsának tagja
Váczi – kanonok
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Vállas – Csató Pál egyik álneve(?) Orosz József Századok című lapjában, ld. Hirnök 
Vámosy – orvos 
Várady
Vásárhelyi Pál (1795-1846) – a reformkor legjelentősebb vízimérnöke, a MTA alapítója, a 
Vaskapu, a Tisza-szabályozás tervezője, feleségével Bártfayék jó ismerősei
Veiner – festő
Veisz – Károlyi György üzletfele
Verle asszony – nevelőintézete van Pesten, itt nevelkedik Fejérvári Lini és Klobusiczky Ida
Vernet,  Horace (1789-1863)  –  francia  festő,  a  romantikus  csataképek  legjelentősebb 
képviselője, Napóleonról készült képeit metszetsorozatokban terjesztették. Ilyen a  Napóleon 
sírjából kikelve című kompozíció is, amit ajándékba kap Bártfay
Veróna/Veronika – Bártfayné szobalánya
V(/W)ersényi  Rózsi,  Rozi,  Rózi  –  Wesselényi  Miklós  lánya,  aki  Tänzer-intézetben 
nevelkedik
Veszter Sándor (1810-1864) táncos, koreográfus és táncmester. 1839-ben a Bihari-, Farkas 
József-féle táncos turné során külföldön is járt. 1840-ben a Nemzeti Színházban szerepelt.
Vécsey Miklós br. (1789-1854) – szatmári főispán, 1830-as évek végén ő kezdi meg a Duna-
Tisza csatorna építését
Vécsey báróné
Vécsey Auguszt gr. (1775-1860) – tábornok 
Vécsey Dénisz – Vécsey báróné fia
Vécsey Gusztávné br. sz. gr. Vandernath Paulina – Gömörből, Leányvécséről látogatja meg 
Bártfayékat
Vécsey Pál és felesége
Végh – ítélőmester, Bajza pöre kapcsán említi Bártfay
Viczmábdy Lajos – a Barthos Jánost keresztelő prépost
Vidovich
Vieuxtemps – hegedűművész
Vimercati – olasz mandolinművész, a Nemzeti Színházban lép fel
Virág – cancellista, írnok 
Virginie ld. Dessewffy Virginie
Virozsil – egyetemi professzor, Károlyi Eduárd vizsgáztatója, 
Vod(j)ianer Rudolf – zsidó nagykereskedő
V(W)od(j)ianer Sámuel – zsidó gabonanagykereskedő
Vojnics Lukács – Bártfay József és Rudics János barátja
Vojnics Lukács – a „fiatal”
Vojnicsné özv. – két lányával Bártfayék ismerősei
Vörös – királyi ügyész
Vörös Antal – Wesselényi Miklós titkára, Bártfay jóismerőse

W

W. – prostituált 
W. Wilhelm gr. 
Wagner –  képkereskedő,  műárus,  litográfiákat  készíttet  többek  között  Lisztről,  Fáyról,  a 
műkiállítás tevékeny részese, ld. müncheni 
Wagner – szobafestő 
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Waldstein József gr. – József nádor kamarása
Walther Gizella – Waltherr László leánya, Jósa Lajos kéri feleségül 
Walther  Károly –  a  Károlyiak  grófok  pénztári  ellenőre,  Waltherr  László öccse(?), 
feleségével és leányával Bártfayék ismerősei
Waltherné, Júlia
Walther László (1788-1865) – ügyvéd, a Károlyiak uradalmi igazgatója, majd levéltárosa, az 
MTA tagja, Bártfay barátja, ld. még a Bártfay életrajzának forrásai című fejezetet
Walterskirchen bráróné – Zichy Károly gróf lánya(?)
Waltzerné Júlia, özv. – a Bástya utcában lakik
Walzel – Bártfay akadémiai ismerőse
Wartensleben Lizi és Marie grófkisasszonyok – Wartensleben Mimi leányai(?), 
Wartensleben Mimi gr.   – Wartensleben Ágoston császári  tiszt  1848-as honvédalezredes 
leánya, Amália nővérével Petőfi Sándor nagy tisztelője, Bártfayné barátnője
Weiner – bécsi festő
Weisz – szegedi majd pesti nagykereskedő
Weisz Ágnes
Weér Farkas – Bártfay erdélyi ismerőse 
Wenckheim Béla br. (1811-1875) – liberális politikus, békési alispán, országgyűlési követ, 
1867 után belügyminiszter, miniszterelnök 
Wesselényi  Miklós br.  (1796-1850)  –  a  főúri  ellenzék  vezére,  az  1838-as  "árvízi  hajós", 
Bártfay egyik legjobb barátja, ld.  A narráció változásai, elbeszélő részek a naplóban című 
fejezetet
Weszerle József (+1838) – kassai, majd pozsonyi jogakadémiai tanár, a pesti egyetemen az 
érem és régiségtan, majd a történelem tanára, Bártfay kedves oktatója volt Kassán, haláláról 
tudósít a napló
Westermeyer – kovács Bártfayék mentik családjával együtt csónakukkal a pesti árvízben
Wildner, Ignaz (1802-1854) – ügyvéd, bécsi egyetemi tanár, 1839-ben Metternich meghívja, 
hogy a magyar országgyűlés számára váltójogi törvénytervezetet készítetsen. Hiteltörvények,  
melyek az 1840. országggyűlésen hozattak. Ld. a Bártfay kapcsolatrendszere című fejezetet
Wimperger
Windisch – újhelyi piarista szerzetes
Wittmann ld. Weltgeschichte
Wladár Kristóf 
Wolfinger – zsidó kereskedő, 
Wolstein József – matematika professzor a pesti egytemen, Bártfay hajdani kassai tanára
Wurm József – vaskereskedő

Z

Z. – referens
Zach – debrői számvevő
Zalay – királyi tanácsos, táblabíró, Károlyi György szerződését szerkeszti
Zarka János (1815-1856) – Vas vármegye alispánja, országgyűlési követe
Záborszky Alajos (1808-1862) – Ügyvéd, az 1840-es években a Pesti Hírlap levelezője, az 
1843-44-es  Országgyűlési  Tudósítások  szerkesztője,  röpiratáról  számol  be  napló: A Pesti  
Hírlap elleni gyanúsítások és haladás (Pest, 1841). 1849-ben kormánybiztos.
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Zádor (Stettner) György (1799-1866) – jogi szakíró,  a MTA és a Kisfaludy Társaság tagja, 
Fennyéri Gyula néven ír szépirodalmi és esztétikai cikkeket, feleségével együtt Bártfayék jó 
barátai, Pápán vendégeskednek náluk
Zedlitz – Byron Childe Haroldjának fordítója
Zelinka – káplán, a hont megyei Nyékről
Zeyk Miklós (1810-1858) – a nagyenyedi Bethlen kollégium tanára, bécsi, berlini egyetemen 
tanult
Zeyk – erdélyi fiatalember, Zeyk Miklós rokona, 
Zichy Ödön (Edmund) gr. (1811-1894) – műgyűjtő
Zichy József (Muki?) gr. – Bártfay üzleti ügyeit intézi
Zichy Károly gr. (1785-1876) – Károlyi György apósa, Bártfay jó ismerőse
Zichy Miklós gr. (1796-1856) – Bártfay pénzügyi kapcsolatban áll vele
Zichy Ödönné gr. Odescalchi hercegnő – Bártfayék jó ismerőse
Zlienszky László – Pest megyei főszolgabíró
Zofcsák József – pesti asztalosmester, az 1842-es pesti iparkiállításon több művével szerepel, 
Vörösmarty Csiga vendéglőbeli asztaltársaságához tartozott, dolgozott a Nemzeti Színháznak
Zombory – főügyvéd a pesti városházán, 
Zuber Imre – ügyvéd(?), Bártfay fehérvári ismerőse
Zuber Pál – csurgói uradalmi ügyész
Zuch – debrői perceptor
Zsoldos – veszprémi főjegyző 
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Felhasznált irodalom

A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja. Pest, 1862-től, korábban ld. Tudós Társasági 
Névkönyv 1836-1840.  I. köt.
BÁCSKAI Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori Pesten. Bp., 1989.
BÁCSKAI Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt. Osiris, Bp., 2002. (Polgárok 
és városlakók. A városi társadalom a reformkorban című fejezet: 123-162.)
BAJÁK  László:  Gróf  Károlyi  György  közéleti  tevékenysége. (1825-1849)  I.  rész.  Folia 
Historica, XVIII. köt. Bp., 1993. 107-121.; II. rész. Folia Historica 20. köt. 1996/1997 [1999]. 
21-37
BAJÁK László: Adatok gróf Károlyi György mecénási tevékenységéhez. Esztergom Évlapjai, 
1994. 17-22. 
BARTHA László:  Szentes  a  reformkorban.  1832-1848.  In  Labádi  Lajos  (szerk.): 
Tanulmányok Szentes város történetéből. Szentes Város Önkormányzata, Szentes, 2001.
BERZA László (főszerk.): Budapest lexikon. 2. kiad. Akadémiai, 1993.
BIBÓ István: Az egykori Károlyi-palota (Bp. V. Károlyi M. 16.) építésének története. Építés 
és Építészettudomány, XV. 1-2. 1984/1-2. 195-248.
BLASKOVITS, Alexander von: Pester und Ofner Wegweiser (Kalender für da Jahr) [1837]. 
Pest, 1837-1841.
BUDA Attila: Gróf Károlyi István. Újpesti Önkormányzat, Bp., 1997.
CSORBA László: A folyamatos gyarapodás időszaka: 1815-1873. Budapesti Negyed, 20-21. 
1998. 62-105.
DER KLEINE PAULY. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Deutscher Taschenbuchverlag, 
München, 1975.
ÉBLE Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája. Bp., 1893.
ÉBLE Gábor: A debrői uradalom birtoklási története. [Franklin], Bp., 1909.;
FARAGÓ Tamás (szerk.):  Pest-budai árvíz 1838. FSZEK – Budapest Főváros Levéltára – 
BTM – Magyar Vízügyi Múzeum, Bp., 1988.
FAZEKAS Rózsa (kiad. és bev.): Károlyi György naplójából. 1835. július 20 – 1836. május 
14. Fons, 1998/3.
FAZEKAS  Rózsa  (kiad.):  Gróf  Károlyi  György  naplófeljegyzései.  1833-1836.  Szabolcs-
Szatmár Megyei Levéltár, Nyíregyháza, 2002.
HANDELS  und Gewerbe Adressbuch (Gewerbs Almanach) von Pest Ofen. Altofen. 1838-
1842.
HERCZEG Mihály: A gróf Károlyi család hódmezővásárhelyi uradalma. Szeged, 1994.
HOF- UND STAATS-Schematismus des österreichischen Kaiserthums. I-II. Wien, 1839.
GYÖMREI  Sándor.  Az  első  kereskedelmi  részvénytársaság.  Tanulmányok  Budapest 
Múltjából 11. 1956. 199-242.
ILLYEFALVI I. Lajos: Buda és Pest polgári jogot nyert lakosai. Bp., é. n.
JENEI Ferenc (vál. és jegyz.): Bártfay László naplójából. I-II. köt. Petőfi Irodalmi Múzeum – 
Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1969.
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KÁLLAY  István:  Uradalmi  ügyészi  hivatalok  a  Károlyi-nagybirtokokon  a  XVIII-XIX. 
században.  In  (szerk.)  Fülöp  Béla:  Emlékkönyv  a  Táncsics  Mihály  Gimnázium  és  
Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára. Orosháza, 1992. 29-38.
KÁROLYI Tibor  –  GÉMESI Kálmán  (kiad.):  A  Nagy-Károlyi  gróf  Károlyi-család 
oklevéltára. 1885.
KÉKY Lajos: A Kisfaludy-Társaság története. (1836-1936). Franklin, Bp., 1936.
KERÉNYI  Ferenc:  Pest  vármegye  irodalmi  élete.  1790-1867. Pest  Megye  Monográfia 
Közalapítvány, Vác, 2002.
KÓCZIÁN Mária –  KÖLNEI Lívia:  Homeopátia Magyarországon. 1820-1990.  Noran, Bp., 
2003.
OLTVÁNYI  Ambrus  (s.  a.  r.):  Bajza  József  –  Toldy  Ferenc  levelezése.  A  magyar 
irodalomtörténet forrásai. Akadémiai, Bp., 1969.
PATACSICH József: Szabad királyi Pest városának leírása. Pest, 1831.
PIK Katalin: A szociális munka története Magyarországon. A pesti és budai Jóltevő Asszonyi  
Egyesület. Esély, [19]98. 2. 80-90.
PIK  Katalin:  A  szociális  munka  története  Magyarországon  (1817-1990). Hilscher 
Szociálpolitikai Egyesület, Bp., 2001.
RÁDAY Mihály (szerk.): Budapest teljes utcanévlexikona. Sprinter, Bp., [2004].
R. VÁRKONYI Ágnes –  PACH  Zsigmond Pál (szerk.):  A Magyar Tudományos Akadémia 
másfél százada. 1825-1975. Bp., 1975. 23-70.
RÉVHELYI  RÉH Elemér:  Az  Egyetem-utcai  volt  Károlyi-palota  építésének  története.  In 
Tanulmányok Budapest Múltjából. II. 1933. 87-103.
SCHMALL  Lajos:  Adalékok  Budapest  Székesfőváros  történetéhez. I-II.  1899.  (a  pesti 
választott polgárok névsorával)
SZABADOS György: A nagykárolyi gróf Károlyi család. MFG, Debrecen, 1992.
Szabó G. Zoltán (s. a. r.): Kölcsey Ferenc levelezése. Válogatás. Gondolat, Bp., 1990.
SZABÓ Júlia  –  MAJOROS Valéria  (szerk.):  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  és  a  
művészetek a 19. században. Katalógus. Magyar Nemzeti Galéria, Bp., 1992.
SZÍVÓS Erika:  Városvezető  elit  Pesten  a  XVIII-XIX.  század  fordulóján.  Tanulmányok 
Budapest Múltjából 25. 1996. 9-25.
SZVOBODA D. Gabriella (szerk., összeáll.): Barabás Miklós akvarelljei. Magyar Nemzeti 
Galéria, Bp., 1985.
SZVORÉNYI József (s. a. r.): Szemere Pál minden munkái, III. kötet, Bp., 1890.
TÓTH Árpád: Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. 
L ’Harmattan, Bp., 2005.
TÓTH Árpád:  Asszonyok  a  városi  szegénység  ellen.  A  Pesti  Jótékony  Nőegylet  korai 
története, 1817-1833. In Gyáni Gábor – Séllei Nóra (szerk.):  Nők a modernizálódó magyar 
társadalomban. Csokonai, Debrecen, [2006.]
VÁCZY János [et al.] (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. 1-23. köt. Akad. Kiadó, 1890-1960.
VISZOTA Gyula: Kisfaludy Károly hagyatéka. Kisfaludy Társaság Évkönyve 38. Bp., 1903-
1904.
VÖRÖS  Károly:  Füred  és  vendégei  1838  egy  nyári  hetében.   In  Éri  István  (szerk.):  A 
Veszprém megyei Múzeumok Közleményei. 3. kötet. Veszprém, 1965. klny. 13-14.
ZÁDOR Anna: Klasszicista Pest, Városháza, Bp., 1993. 
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SZÓJEGYZÉK

actio – vádemelés, kereset benyújtása, törvénytelen kijelentés miatti pénzbüntetés
audientia – kihallgatás, fogadás
adjunctus – joggyakornok, segéd
Administrator – ld. főispáni Helytartó
alcancellár – ld. Magyar Udvari Cancellaria
alkusz – ld. tőzsér
állás – itt: kocsiállás, lóváltó hely, pihenő
almanach – Nemzeti Almanach, almanach társaság. Ld. Az irodalom és a közélet rajza című 
fejezetet.
angoly lovagok – cirkuszi látványosság
aranyzó, aranyzóék  – itt:  nyilvánosházat  működtető házaspár a Bálvány utcában.  Ld.  Női 
életpályák a naplóban című fejezetet.
Architectus – építész
archivum – itt: a Károlyiak levéltára a palotában
árenda, árendás – ld. haszonbérlet
assessor – itt: a Királyi Tábla legalsó tisztviselője a 16 assessor (szavazóbíró), közülük kerül 
ki  a  nyolc  perelőadók  (ld.  referens),  akit  a  személynök  bíz  meg  egy-egy  üggyel, 
részesülhetnek a felek által lerótt bírói illetékből
assignatio, assignal –  utalvány, utalványoz
asszonyegyesület  – Pesti  Jóltevő  Asszonyi  Egyesület,  szegénygondozással, 
adománygyűjtéssel  foglalkozó  nőegylet;  elnöke  az  1845-től  Károlyi  Györgyné,  Bártfay 
Lászlóné választmányi tagja ld. Női életpályák a naplóban című fejezetet.
bagaria – borjú- vagy marhabőrből készült, nyírfakátránnyal vörösre cserzett bőr
banknóta – bankjegy
belladonna – nadragulyából készült homeopátiás szer
bevettem – homeopátiás szer bevétele, ld. A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című 
fejezetet.
billét – névjegy
bizonyítvány – elismervény, igazoló irat
biztos – megbízott
biztosság – bizottság
boriték, boríték – borítás, itt: könyv díszes, tartós borítása, egyben küldött levélcsomó külső 
része
broche – melltű
camelia  – kamélia,  Camellis  L. A teabokorhoz hasonló,  a Távol-Keletről  származó cserje 
gazdag, nagyméretű virágai miatt a korabeli díszkertek legkedveltebb növénye.
cancellar – államtitkár
Cancellaria – itt: a Károlyi testvérek központi irodája a palotában
Casino – Nemzeti  Kaszinó,  1827-ben  alapította  Széchenyi  István  a  közművelődés  és  a 
társasélet  fellendítésére.  Az intézmény a  Dorottya  utca  5.  szám alatti  ún.  Vogel-ház  első 
emeletén  működött.  Károlyi  György  tevékeny  tagja  a  több  száz  tagból  álló,  zártkörű 
egyesületnek. 
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censura – itt: ügyvédi, ügyészi vizsga
character – jellem, jellemszilárdság
cigarró – szivar, a „szivar” szót Vörösmarty Mihály ajánlotta a Figyelmező 1837. II. félévi 7. 
számában, a nálunk addig használatos cigarro és szipa helyett
czikkely – cikk a korabeli hírlapirodalomban
czimbora-kocsi – kötött útvonalú, társas lovaskocsi
comtesse – grófkisasszony
Cortes  – itt:  az  országgyűlési  követjelöltek  számára  itatással,  zenéléssel,  éljenzéssel 
szavazatokat gyűjtő nemesek
computus – elszámolás, számítások összesítése
contractus – szerződés
correctura, corrigal – ld. munkái
cooridnatio, tiszti – itt: az alkalmazottak besorolása
Corpus-Juris – Corpus Juris Hungarici, magyar törvénytár, a magyar közjog 17. század vége 
óta kialakuló törvénygyűjteménye
Curia – a királyi kuria az ország központi bírósága, amely a királyi és a hétszemélyes táblából 
áll  
csapatonként – többször, több ízben
deputatum váltság  –  az örökváltság fejében járó illetmény, amelyet úgy állapították meg, 
hogy az  évi  szolgáltatások értékét  kamatnak  fogva  fel,  kiszámították  a  tőke értékét,  mint 
váltságösszeget.  Ezt  önkéntesen  vállalták  az  örökváltsággal  élni  kívánók.  Az  örökváltság 
lehetőségét 1839-40-es országgyűlés fogadja el, a kártalanítás nagyságát a földesúr és jobbágy 
szabad egyezkedésére bízták.
derekasan – erősen, alaposan, igen jól
disputál – vitatkozik, eszmét cserél
director – itt: jószág-, iskolaigazgató
Directoratus  – Causarum Regalium Directoratus,  királyi  jogügyi  igazgatóság,  ld.  Királyi  
Fiscus
dolgozat – mű, munka, írás
élet, életnemű – búza
esküdt – a vármegye választott hivatalnoka
estafféta – lovas küldönc
examen, examinál – itt: vizsga, vizsgáztatás
executio – végrehajtás, követelés behajtása
expedial – hivatalos iratot elküld, elindít
fiaker – bérkocsi
fiscalis – alkalmazásban levő ügyvéd 
fiscus – ügyész, ügyészség
forspont  – Vorspann, előfogat, általában két felszerszámozott  lóból áll itt:  magánfuvarozó, 
személyszállító lovaskocsi
földkép – térkép
fölmond – itt: átad
föltesz – itt: megfogalmaz, megír
föltesz magában – elhatároz
főcancellar – a magyar királyi udvari kancellária vezető hivatalnoka
főispáni Helytartó – adminisztrátor, a megye élére a király által kinevezett hivatalnok
franklin – kandalló
fundus instructus – birtok gazdasági felszerelése, eszközei
gouvernante – nevelőnő
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gyorskocsi  – gyorsposta  külön  személy-  és  levél/pénzszállító  postavonallal,  1840-től  már 
naponta  közlekedik  Buda–Bécs,  Pest  –  Gyöngyös–Eperjes–Eger  között,  több 
magánvállalkozás jelent a hivatalos posta számára konkurenciát
hamuzsir  – káliumkarbonát,  a  napraforgó  feldolgozásának  mellékterméke,  az  üveg-, 
szeszgyártás alapanyaga
haszonbérlet  – készpénz vagy terményhányad fejében, tartós használatra átadott földbirtok, 
ahol a felszerelés és a forgótőke a bérlőé
hátírás, hátirás – váltóátruházási nyilatkozat
Helytartó Tanács – Consilium regium locumtenentiale Hungaricum, ügyosztályain keresztül 
magyar közigazgatás központi szerve a királyi rendeleteket közvetíti a megyékhez
hivatal, ellenőri hivatal – a Magyar Tudós Táraság pénztárosi irodája
homeopathia, homoeopathia – az 1820-40-es években a német Samuel Hahnemann nyomán 
Magyarországon is hódító alternatív medicina, amely mértékletes életmód alkalmazásával, a 
szervezet  öngyógyító  törekvéseinek  támogatásával,  a  hasonlóság  elve  alapján  készült 
szerekkel gyógyított. Ld. A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejezetet.
idegláz – tífusz, hagymáz, magas lázzal járó, idegrendszeri tüneteket okozó, fertőző betegség 
illetmény – járandóság, kifizetendő pénzösszeg 
informal, informatio  – tájékoztat,  beszámol, elmond/beszámoló, a körülmények (hivatalos) 
ismertetése
inspector – jószágigazgató, felügyelő
inspectoratus – jószágigazgatóság
installatio – beiktatás
intézet – itt: intézkedés, rendelkezés
inventál – ellenőriz, átszámol
iromány – irat
iskatulya – doboz
ispán, ispány – speciális feladatot ellátó – robot ellenőrző, úrbéri tartozást behajtó, juhászatot 
felügyelő – alsóbb rendű uradalmi tiszt, a kasznár irányítása alatt dolgozik
ispotály, ispitály – kórház
Itélőmesterek  –  magistri  protonotarii,  a  Királyi  Tábla jogi  képzettségű  tagjai,  a  nádor, 
országbíró egy-egy, a személynök két általa választott ítélőmester munkájára támaszkodik 
javíték, javiték ív – korrektúra, ld. munkái
jószág – birtok 
jószági igazgatóság, jószági kormány – a birtok igazgatási központja
juratus – joggyakornok, királyi táblai jegyző
jurista – joghallgató
jutalom, -kérdés, – a Kisfaludy Társaság éves, pénzjutalommal díjazott pályázatának témája
jutalomjáték, jutalma  – színházi előadás, ahol a bevétel egy kitüntetett színészt illet
kamara – Magyar Kamara, Camera Regia Hungarica, pénzügyi, gazdaságigazgatási központi 
hivatal,  a  királyi  jövedelmek,  birtokok  kezelője.  Budai  épületében   külön  pénztár  és 
számvevőhivatal működött.
káplán, káplány – segédlelkész, plébános mellé rendelt felszentelt pap
kaput – felöltő, télikabát
karperec – karkötő, perec vagy karika alakú ékszer
kaszárma – kaszárnya, laktanya
Kindsfrau, Kindsmädchen – dajka
K[irályi] Biztos  – a király nevében működő, a végrehajtó hatalom egyedi ügyekben eljáró, 
teljhatalmú megbízottja
K[irályi] Fiscus, Fiscalatus  – a király személyét magánjogilag képviselő hatóság,  a királyi 
ügyek  igazgatója (causarum  regalium  director),  a  „szent  korona  ügyvédje”,   a  kincstár 
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magánjogi  érdekeinek  képviselője,  hűtlenségi  és  felségsértési  perekben  a  vád  előadója. 
Független a curiától, államigazgatásilag a magyar kamara alá tartozik, annak tanácsosa.
K[irályi]  Tábla  – itt  folyik  a  királyi  kúria  legtöbb  peres  eljárása,  elnöke  a  személynök, 
országos érvényű bírói parancsokat ad ki, és országos körű hiteleshelyi tevékenységet folytat
kolompáros –  vas, réz, pléhtárgyakat, üstöt, bográcsot készítő kézműves
kordovány  – kordován; vastag,  kemény kecske vagy juhbőrből cserzéssel  előállított  vörös 
vagy sárga készbőr
köböl  – régi űrmérték, koronként és helyenként eltérő értékű (62 vagy 94 vagy 125 liter, a 
pesti mérő 93, 747 liter) volt. Leginkább gabonát, szemesterményt mértek vele.
Kölcsey emléke – Ferenczy István Kölcsey Ferenc ülöszobra (1841-1846. márvány, 
MNG 8209, ma a Batthyány-téren). 1838. nov. 25-én döntés születik a Kisfaludy Társaság 
ülésésén Kölcsey felállítandó emlékszobráról,  a  Vörösmarty Mihály által  megfogalmazott, 
országos aláírásgyűjtő ív elindításáról. Ld. Építészek, festők, szobrászok című fejezetet.
Kölcsey képe – Anton Einsle egészalakos Kölcsey portréja, amelyet 1838 decemberében, a 
költő hirtelen halála nyomán  Szatmár vármegye rendel meg. Bártfay tevékeny részt vállal a 
festővel való kapcsolattartásban, a kompozíció kialakításában. Ld. még az Építészek, festők,  
szobrászok című fejezetet.
köntös –  itt: felső férfi díszruha
közgyülés  – itt:  vármegye közgyűlése, congregatio generalis,  amely az elnök előterjesztése 
alapján közfelkiáltással szavaz a követválasztásról, követutasításról, a kormányhatóságoktól 
érkező rendeleteket megvitatja
közönséges – itt: általános, általában, mindennapi
köztelek – az Országos Magyar  Gazdasági  Egyesület  által  Károlyi  Györgytől  megvásárolt 
üllői  úti  terület,  amelyet  Széchenyi  javaslatára  Közteleknek  neveznek  el,  s  a  nagybani 
terménykereskedelem mintaáruinak bemutatására szolgált. A tagok részjegyekkel birtokolják, 
osztalékot kapva a haszon után. Itt épül fel 1847-ben az egyesület székháza.
lotteria – ld. sors
mandatum – írásos bírói parancs, végzés
Magyar Udvari Cancellaria – magyar királyi udvari kancellária, az ország főkormányszéke, 
élén a főkancellárral és két alkancellárral
megnyugtat – itt: átvételi elismervényt ad
mellék pénztár   – az akadémia az általa kiadott könyvek árából származó bevételeket külön 
kezelte 1835 óta
mulat – itt: tölti az időt valamivel vagy valahol
mutatvány – itt: minta
mükiállitás – 1839-ben alakul meg a Pesti Műegylet, amelynek nagyválasztmányába Bártfayt 
is beválasztják, az egyesület  évenkénti  rendezvénye a műkiállítás. Ld. még az Ld. még az 
Építészek, festők, szobrászok című fejezetet.
müncheni – a Bártfay Wagner képkereskedőnél fizet elő egy litografált sorozatra
notarius – jegyző
nux  vomica –  Strychnos  nux  vomica  –  hánytatódióból  készült  homeopátiás  gyógyszer, 
infuenzaszerű  tünetek,  borzongás,  láz,  végtagfájdalmak,  fejfájás  illetve  ingerlékenység 
kezelésére
nyakravaló – férfi gallér, nyakkendő, nyakbodor
nyugtatvány – elismervény, számla
occupal – elfoglal
Obligatio– kötelezvény
olaszfal – spanyolfal, mozgatható térelválasztó bútor
orbáncz  – többnyire  az  arcon  fellépő,  fertőzés  okozta  élénk  pírral  és  duzzanattal  járó 
gyulladás, amit hidegrázás, láz, rosszullét kísér 
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összeszólalkozik – megbeszél, megállapodik valamiben
padolat – padló
páholy – itt: a Magyar Tudós Társaság páholya, amit a tagok önkéntes befizetéseiből, aláírási 
íven összegyűjtve a szükséges összeget,  bérelnek 
pakéta – postázandó levél-, vagy könyvcsomag
pallér – kőművesek munkavezetője
panyókásan –  vállra vetett, zsinóron függő mentével
pensió – nyugdíj
percent – kamatfizetési százalék
perceptor – pénztárnok
personalis – személynök, a királyi tábla bíróságának vezetője, az alsótábla elnöke, kinevezett 
főtisztviselő
phosphor – fehér foszforból készült homeopátiás szer, száraz, érdes, fájdalmas köhögés ellen
Piaristák Provincialisa – piarista tartományi elöljáró
pintér – kád, hordókészítő
plafond – mennyezet
pokrócz-posztó, - boríték – durva gyapjúból készült, kallózott, esetleg kallózott és bogácsolt 
szövet
polaris – sarkcsillag
portfeuill –  grafikai mappa
pótlás – itt: kárpótlás, a földesúrnak járó pénz, termény ld. váltság
practicum – ügyvédi záróvizsga
Prepost – rendfőnök, apát, káptalan vezetője
Primas – esztergomi érsek, a magyar katolikus egyház feje
Professor – felső tanintézeti, egyetemi tanár
profósz – itt: kapus, őr 
protestatio – tiltakozás, óvás
pulsatilla – Pulsatilla pratensis – konyhai kökörcsinből készült homeopátiás szer, akut nátha, 
felszakadó hörghurut, éjszakai orrdugulás, nappali váladékozás kezelésére 
relatio – itt: előterjesztés
replica – ld. védirat
rescriptum – királyi leirat
Rector – itt: a pesti piarista szerzetesek házfőnöke
referáda – tárgyalás
referál – tárgyal, előterjeszt
referens – a bíróság azon tagja, aki az ügyet határozathozatalra előterjeszti, ld. assesor
referendarius – kancelláriai főtisztviselő, tanácsos
restauratio – követ-, képviselőválasztás
sajnos – szánakozó, együttérző, sajnálatos
schuster – cipész
sessio – úrbéli telek
silicea  –  kovasavból  készült  homeopátiás  szer,  gennyes,  gyulladásos  folyamatok 
csillapítására, tbc, tüdőfibrózis kezelésére, roborálásra szolgál
somma – összeg, pénzmennyiség
statio – itt: állás
status –  állam, állami
sulphur – kénből  készült  homeopátiás  szer,  akut  vagy visszatérő  lázas  állapot,  hörghurut 
kezelésre szolgál
seminarium – papnevelde
sensal – ld. tőzsér
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Septemviratus, Septemvir – hétszemélyes tábla, legfőbb, kizárólag feljebbviteli bíróság/bírája
sors – itt: sorsjegy, sorsjáték, lottéria (lottó, lutri)
summarium – (éves) pénzügyi összesítés
szabadelmű – szabadelvű, liberális
számadás – elszámolás
számtartó  – uradalmi  tisztviselő,  feladata  a  bevételek  és kiadások könyvelése,  a tiszttartó 
alatt, a kasznárok felett áll
számvevő – uradalmi tisztviselő, pénzügyi ellenőr, feladata a pénztárkönyvek vizsgálata
százados polgár – ld. választott polgár
szeglet – sarok
szenvedelem – szenvedély
szépítő-biztosság – Szépítő Bizottság
szinező – „festész, ki setét vonalakkal írt képeket, rajzokat, nyomatokat kellő szinekkel ellát, 
világosakká tesz” Cz–F V. 1352
takarék-konyha – zárt rendszerű főző-sütő-vízmelegítő konyhai tüzelőberendezés, amelyben 
a hő csatornákon halad
táska – itt: a nagykárolyi birtokokról lovasfutárral érkező posta
tekintve –  majd, később (vmilyennek tart, elfogad, vmit illet, vmire vonatkozik)
timsó – kálium-aluminiumszulfát, textilfestési alapanyag
tisztába ír – piszkozat alapján tisztázatot készít
titoknok – titkár
tribun, tribün, tribűn – karzat
tornácz – fedett oszlopsoros folyosó
tőzsér – alkusz, ügynök, pénz-, áruközvetítő
utilevél – személyazonosságot igazoló hivatalos irat
üllői út, utca – a Károlyiak majorsága, a régi ház, építése
választott polgár –  a városi tanács belső képviselőtestületének (magistratus) tagja
választottság – bizottság
vállalat – itt: tervezett munka, üzlet, amelynek végrehajtása folyamatban van
váltólevél, váltó  – kibocsátó nyilatkozat, kötelezvény
változást érez – gyöngélkedik, betegség tör ki rajta
váltság – itt:  örökváltság, Az örökváltság lehetőségét,  a kártalanítás nagyságát a törvény a 
földesúr  és  a  jobbágy  szabad  egyezkedésére  bízták.  Ezt  önkéntesen  vállalták  az 
örökváltsággal  élni  kívánók  az  1839-40-es  országgyűlésen.  A  kárpótlás  összegét  úgy 
számították ki, hogy az évi szolgáltatások értékét kamatnak fogva fel, kiszámították a tőke 
értékét, mint váltságösszeget.
városház/városházi – itt: Pest város képviselőtestületének közigazgatása, hatásköre alá eső ill. 
a Városháza épületben intézendő ügyek
városi biztos – a városi közigazgatás megbízottja
védirat – írásos ügyvédi perirat, Wesselényi védelmét 
végintézet – végrendelet
vezet – itt: kísér
Verlagsquittung – pénzbefizetést, - küldést igazoló utalvány
Vice – ViceRector/Director – al-, helyettes
whist – kártyajáték, a bridzs őse, a négy játékos egymással szemben párt alkot 
zártszék – zsöllye, számmal ellátott, elzárt földszinti ülőhely a nézőtér hátsó soraiban
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MŰVEK MUTATÓJA

almanach  –  Nemzeti  Almanach. Első és második  év.  1-2.  köt.  Egyetemi,  Buda,  1841-42. 
Bártfay a vállalkozás részvényese
árvízkönyv  –  Eötvös  József  (szerk.):  Budapesti  Árvízkönyv.  Heckenast  Gusztáv  kiadó 
könyvárus úrnak baráti ajándékul. I-V. köt. Pest, 1839-1841.
 Az 1838-as pesti árvízben tönkrement Heckenast Gusztáv megsegítésére állították össze a 
magyar írók.
Athenaeum  – Vörösmarty,  Bajza és  Toldy szerkesztésében,  1837-től  megjelenő  irodalmi-
politikai hetilap.
Bájital  – Weber, Karl Maria von – Kind, Johann Friedrich – Szerdahelyi  József:  A bűvös 
vadász, opera
Bátori/y Mária – Erkel Ferenc operája Egressy Béni librettójára, nagysikerű bemutatója 1840. 
aug. 8-án volt. 
Beatrice –  Bellini,  Vincenzo  (1801–1835)  –  Romani,  Felice  –  Jakab István:  Beatrice  de 
Tenda, vagy az ursinói kastély, opera
Borgia Lucretia – Donizetti, Gaetano Victor Hugo drámája nyomán készült operája (Milánó, 
1833.).
Bulwer  –  Bulwer-Lytton,  Edward  George  Lord  (1803-1873)  angol  regényíró,  politikus, 
népszerű regénye a Pompei végnapjai – The Last Days of Pompeii (1834) – Die letzen Tage 
von Pompeji.  1-3.  Bd (1834);  és  az  Ernest  Maltravers –  Ernst  Maltravers  (ford.)  Pfizer, 
Gustav, Metzler, Stuttgart, 1838-39.
Carthausi, Charthausi – Eötvös József: A karthausi. Pest, 1839-40. 1-2. k.
Codex  Diplomaticus  – Fejér  György  (1766-1851):  Codex  Diplomaticus  Hungaraie 
ecclesiasticus ac civilis. 1-43. köt. Buda, 1829-44. ld. még Fejér
Cooper, James  Fenimore  (1789-1850):  The Last  of  the Mohican  – Mohikan  – Az  utolsó 
mohikán (1826), The Prairie – Steppje – A préri (1827), The Pathfinder or the Inland Sea  – 
Der Prandfinder – Nyomkereső (1840)
Bártfay az amerikai író a Bőrharisnya-ciklus öt darabjából három német fordítását szerzi meg 
Bécsből folytatásokban olvassa fel családjának. 
Csehek – Jósika Miklós: Csehek Magyarországban. Pest, 1839.
Daguerrotyp – Nagy Károly (1797-1868): Daguerréotyp. Pozsony, 1841.
Névtelenül kiadott ellenzéki szellemű röpirat.
emlékbeszéd – Eötvös József Kölcsey Ferencről tartott akadémiai beszéde, megjelent:
Báró Eötvös József emlékbeszédei. Magyar írók és államférfiak. Pest, 1868.
Emlény – Heckenast Gusztáv (szerk.): Emlény. Zsebkönyv. Pest, 1837-1844.
Eötvös – Eötvös József: Kelet népe és a Pesti Hírlap. Pest, 1841.
Fessler  –  Fessler  Ignác  Aurél (1756-1839):  Die  Geschichte  der  Ungarn  und  ihrer  
Landsassen. Lipcse, 1815-1825. ld. még Fessler
 Fibán – Medgyes Lajos kolozsvári bölcsész-teológus hallgató, 1836-tól a kolozsvári Nemzeti 
Társalkodó munkatársa, Fib(i)án című verses történeti elbeszélése. A mű második díjat nyer a 
Kisfaludy  Társaság  1840.  évi  pályázatán.  Az  Apafi  fejedelem  korában  játszódó,  drámai 
fordulatokban  gazdag,  komor  hangulatú  költői  beszélyt  az  1841.  február  6-i  közgyűlésen 
Bártfay olvassa fel, aki a napló tanúsága szerint előzőleg változtatott a szövegen.
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Fidelio  – Beethoven, Ludwig van – Treitschke, Friedrich Georg – Lengey Károly:  Fidelio, 
opera 
Gentz – Gentz, Fridrich (1764-1832): Briefwechsel zwischen Gentz und Johannes v. Müller.  
Megjelent az Ausgewählte Schriften. Stuttgart, 1836-38. sorozatában 5 köt.
Bártfay az  Emlékiratok és levelek kötetét olvassa:  Briefe und vertraute Blätter. Mannheim, 
1838. –  Gesammelte Schriften.  Denkschriften.  Tagebücher und Briefe. Mannheim, 1840. 8 
Bd.
 Hamlet  – Shakespeare művét Vajda Péter fordításában mutatja be a Pesti Magyar Színház 
1839. szeptember 6-án, Egressy Gábor jutalomjátékaként.
Hirnök  – Pozsonyban  megjelenő  politikai  hetilap,  1837-38-ban  szerkesztője Balázsfalvi 
Orosz  József,  utána 1845-ig Birányi  Ákos.  Segédszerkesztője  1841-es haláláig  Csató Pál, 
munkatársa Garay János. 1838-tól melléklapja a Századok.
Jocelyn – Lamartine, Alphonse de (1790-1869): Jocelyn. 1836.
Lamartine eposza csak 1880-ban jelent meg külön kötetben németül, Bártfay valószínűleg a 
Sämmtliche Werke köteteiben (kiad. Herwegh, G. Stuttgart, 1839-53. 30 köt.) olvasta.
Károlyi Sándor – (1669-1743) gr.  Magam életének s azalatt történt állapotoknak emlékezetes  
folyási. OL Károlyi Levéltára. Első kiadása Szalay László naplójegyzeteivel: Pest, 1866. ld. 
még Károlyi Sándor (névmutató)
historica  critica  – Katona  István  (1732-1811):  Historica  critica  regum Hungariae. 1-42. 
kötet, 1779-1817.
Királyleány – Raupach, Ernst Solomon Benjámin (1784–1852):  Királyleány, mint koldusnő, 
avagy  az  élet  iskolája,  Berlin,  1835., dráma  ld.  még  a  Bártfay  kapcsolatrendszere című 
fejezetet
Kisfaludy Károly – Kisfaludy Károly Minden Munkái. Pest, 1841.
 Az  új  kiadás  Toldy  tervei  szerint  díszesebb,  teljesebb,  olcsóbb  és  rendkívül  népszerű. 
November 12-én jelenik meg 500 példányban és december 5-én már egy harmadik kiadást 
készítenek  elő,  a  szerkesztő  a  tiszta  jövedelem  egyötödét  megkapja.  Bártfay  a  kiadásra 
felügyelő bizottság tagja.
Labancz – Labancz Lipót Bártfay álneve az Athenaeummal folytatott vitában 
Lamartine  – Lamartine,  Alphonse  de  (1790-1869):  Souvenirs,  impressions,  pensées  et  
paysages pendant un voyage en Orient. Paris, 1835. – Reise in den Orient in den Jahren 1832  
und 1833. 1-4. Bd. 1835-36.
 Lear – Shakespeare  művét  Sófalvy  József  fordításában  játsszák,  Egressy  Gáborral  a 
címszerepben 
munkái – Vörösmarty Mihály újabb munkái. 1-3. kötet, Buda, 1840. I. Versek. (Az akadémia 
200  arany  különdíjjal  jutalmazza.)  II.  Színművek.  Julius  Caesar.  Árpád  ébredése. 
Kincskeresők. Az áldozat. A fátyol titkai.
Vörösmarty Bártfayt kéri fel korrektornak.
Norma  – Bellini,  Vincenzo  (1801-1835)  –  Romani,  Felice  –  Szerdahelyi  József:  Norma.  
Milánó, 1831., opera. A Pesti Német Színház 1835-ben, a Pesti Magyar Színház 1837-ben 
mutatja be.
Othello – Shakespeare drámája
Peleskei – Gaál József: Peleskei nótárius (bemutója: Pest, 1838. okt. 8.), színmű
Pompeji ld. Bulwer
Romeo  –  Bellini, Vincenzo (1801–1835) – Romani, Felice – Szerdahelyi József:  Rómeó és 
Júlia, opera
Regélő  – a Regélő és melléklapja a Honművész: Mátray Gábor szerkesztette pesti divatlap 
1833-1841 között
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Steinacker  –  Gusztáv (1809-1877) protestáns teológus,  pedagógiai  író,  fordítását  munkáját 
Heckenast  Gusztáv  adja  ki,  Kolbenheyer  Móritz  eperjesi  lelkész  közvatítésével,  Szenvey 
József korrektúrájával.
szinműtár  – Külföldi  Játékszin.  Szinműtár.  Kiadja a  Magyar  Tudós Társaság.  Pest,  1833-
1842. 2. köt. Molière: Nők iskolája. (ford.) Árvay Gergely, Pest, 1833.; 7. köt. Molière: A’ bot 
csinálta doktor. (ford.) Kazinczy Ferenc. Pest, 1834.; 17. köt. Shakespeare:  Romeo és Julia. 
(ford.) Náray Antal. Buda, 1839.
Széchenyi – ld. Kelet népe
Szemere  Bertalan  – Szemere  Bertalan  [Vattay]:  Kölcsey  emlékezete.  1840.  A  Budapesti 
Árvízkönyvben, ld. még ott
Szózat – Bajza József: Szózat a pesti magyar színház ügyében. Buda, 1839.
Társalkodó – Bártfay László: "Fölebbvitel, ha úgy tetszik: de lana coprina" cikke a Helmeczy 
Mihály szerkesztette Jelenkor szépirodalmi melléklapjában, a Társalkodóban jelenik meg. Ld. 
Az irodalom és a közélet rajza című fejezetet.
Tudományfi – Csató Kálmán álneve a Századok című folyóiratban.
Wawerly – Scott, Walter: Wawerley (1814) – Wawerley oder so war’s vor 60 Jahren. (ford.) 
Tafel, L. Stuttgart, 1828. 4. kötet
Weltgeschichte  – Fortmann,  Heinrich:  Gallerie  der  merkwürdigsten  und  anziehendsten  
Begebenheiten aus der Weltgeschichte: vom westphälischen Frieden bis auf die neueste Zeit ; 
dargestellt  mit  steter  Beibehaltung  des  Fadens  der  allgemeinen  Weltgeschichte  nach  der 
Zeitfolge ; nebst den Lebensbeschreibungen der berühmtesten Männer und Frauen aus jener 
Zeit ; ein Lesebuch für jedermann. Leipzig, Kollmann, 1837-1840.
Bártfay valószínűleg ezt a művet olvasta, tévedett naplójában, felcserélte a hasonló hangzású 
nevet: Wittmann/Fortmann.
zsebszótár  – Schedel  [Toldy]  Ferenc  –  Vörösmarty  Mihály  (szerk.):  Magyar–német 
zsebszótár, 1838. 2. kötet
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PEST–BUDAI UTCÁK ÉS ÉPÜLETEK MUTATÓJA

angoly királyné – a Duna-parti, 1839-ben átépített Kemnitzer-házban nyíló szálloda, Deák 
Ferenc utca 1., V. Belváros
Bálvány utcza – egy nyilvánosházat látogat itt Bártfay, ma Október 6-a utca, V. kerület, 
Lipótváros
Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
bástya utcza – a Zöldfa utcával együtt a mai Veres Pálné utca egy szakasza, V. kerület, 
Belváros 
Börse – Pesti Kereskedelmi Csarnok a Dunaparton, emeletén a Kereskedők Kaszinója 
működött, a földszinti csarnok börse-vásár (tőzsde) helyszíne volt, ma az Atryum Hyatt 
szálloda áll itt
Casino – a Széchenyi alapította intézmény, amelynek Károlyi György is tevékeny tagja volt a 
Vogel-féle házban működött, Dorottya utca 5. sz., V. kerület, Belváros
Czukor utcza – ma Ferenczy István utca, V. kerület, Belváros
Curia – a Magyar Királyi Curia, a legfelsőbb bíróság épülete, ténylegesen városháza 
igazgatási épületében (a hétszemélyes tábla az Úri utcai Laffert-házban) ülésezett, ma Veres 
Pálné utca, Ferenciek tere, V. kerület, Belváros
Csillag, Kék Csillag – vendéglő a budai hegyekben
Ld. még az Idő- és térviszonyok című fejezetet.
Dorottya utcza – mai nevével azonos, V. kerület, Lipótváros
Dunafürdő – Diána-fürdő, felmelegített Duna-vízzel működő, 18 fürdőszobás tisztasági 
fürdő, Roosevelt tér 3. számú épület helyén, V. kerület, 
Fejérhajó vendégfogadó – ma Fehérhajó utca, V. kerület, Belváros
Ferencziek temploma, tere, piaca – Ferences templom, Ferenciek tere, V. kerület, Belváros
Goromba Miklós – vendéglő Pesten
görög templom – Nagyboldogasszony-templom, Petőfi tér 2/b., V. kerület, Belváros
Hatvani utca, kapu – ma Kígyó utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi út, V. kerület, belváros, a 
kapu a mai Astoria helyén állt
Hétválasztó vendégfogadó – Hét Választófejedelem Fogadó, Döbrentei utca 7. sz.
híd-épités – a Lánchíd pesti hídfőjének építkezése, ahol egy gátrendszerrel zárták el a Dunát 
az alapozáshoz, Barabás Miklós is megörökíti ezt a helyszínt, (A Lánchíd építésének első tele, 
1841., A Lánchíd alapkőletétele, 1842., A hajóhíd a Lánchíd épülő pilléreivel, 1843.). Később 
e  vázlatok  nyomán  születik  meg  nagy,  reprezentatív  a  kor  neves  szereplőit  felvonultató 
későbbi tablója, A Lánchíd alapkőletétele, 1859.
Károlyi-ház – ma Károlyi Mihály utca 16., V. kerület, Belváros
Az 1832-től  klasszicista  stílusban felújított  Károlyi-palota  terveit  Anton Pius Riegel  bécsi 
építész készíti, a kivitelezője Hofrichter Józsefet, majd Károlyi György Heinrich Kochra bízza 
a palota átalakítását, az építkezést továbbra is irányító Hofrichter halála után Pollack Mihály 
irányítja a munkálatokat. A napló időszakában készült el – 1837-ben költöznek be Károlyiék 
– a grófi lakosztály és a könyvtárterem, 1839-40-ben a díszterem és a szalonok.
Ld. még az Idő- és térviszonyok és az Építészek, festők, szobrászok című fejezetet.
Kerepesi út – ma Rákóczi út, VIII. kerület, Józsefváros
Kereszt utca – ma Veres Pálné utca egy szakasza a Papnövelde u. után, V. kerület, Belváros
Kiskereszt – egy nyilvánosházat látogat itt Bártfay, ma Kazinczy utca, VII. Erzsébetváros
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Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Kigyó utcza – mai nevével azonos, V. kerület, Belváros
Leopold város – Lipótváros
Laszlovszky major – a társaskocsi végállomása egy klasszicista nyaralóépületnél, Zugligeti út 
58-60., XII. kerület
Ld. még az Idő- és térviszonyok című fejezetet.
Nagyhíd utca – az utca torkolata volt a hajóhíd kiindulópontja, itt állt az alkatrészeket tároló 
pajta, ma Deák Ferenc utca, V. kerület, Lipótváros
Ludovicca – Ludoviceum, Magyar Hadi Akadémia, 1839-ben készült el az Orczy-kertben, a 
család által adományozott telken
magyar színház – Pesti Magyar Színház, az 1837-ben felavatott épület a Rákóczi út – 
Múzeum körút sarkán állt
Ld. még Az irodalom és a közélet rajza című fejzetet.
magyar utcza – mai nevével azonos, V. kerület, Belváros
muzeum – a Magyar Nemzeti Múzeum készülő épülete a mai Kálvin téren
Ld. még az Idő- és térviszonyok című fejezetben.
német színház – Pesti Német Színház, az épület a mai Vörösmarty téren állt, V. kerület, 
Belváros
Neugebäude ld. újépület
Nyúl utcza – ma Lónyay utca, IX. kerület, Ferencváros
Orczy kert – 1790-ben létesített nyilvános angolpark az Üllői út külső szakaszán 
Pacsirta utca – egy nyilvánosházat látogat itt Bártfay, mai nevével azonos, VIII. kerület, 
Józsefváros
Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Prés – vendéglő
redoute – a régi pesti Vigadó, 1839-ben több hangversenyt is ad itt Liszt az árvízkárosultak, 
illetve a Nemzeti Zenede, konzervatórium javára, Vigadó tér, V. kerület, Belváros
Remete 
Rochus-kápolna, -ispotály – a Rókus közkórház és kápolnája, Gyulai Pál utca 2., VIII. 
kerület, Józsefváros
Sóház – a sóhivatal épülete a mai Fővám tér és a Só utca között
Statio utcza – ma Baross utca, a Kálvin tér és a Horváth Mihály tér között, VIII. kerület, 
Józsefváros
Szarvas – budai vendégfogadó
szél utcza – ma Nádor utca, V. kerület, Lipótváros
Terézia város – egy nyilvánosházat látogat itt Bártfay
Ld. még az M. nevet és a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Tigris – vendégfogadó
újépület, új épület – a 1786-ban épült,  belsőudvaros kaszárnyaépület a mai Szabadság téren, 
V. kerület
új piacz –  Új tér, Új vásártér, az egykori váci kapun kívül felszámolt temető helyén, ma 
Erzsébet tér, V. kerület, Lipótváros
Úri-utcza – ma Egyetem tér, Ferenciek tere, Károlyi Mihály, Kecskeméti és Petőfi Sándor 
utcák, V. kerület, Belváros
Úri utca – mai nevével azonos, I. kerület, Vár
üllői út – Eredetileg Üllői út 518. majd 17., ma Erkel utca 19.
Eredetileg majorság állt ezen a helyen, majd 1814-15-ben Pollák Mihály tervei alapján 
kétemeletes házat építenek a Károlyi-tisztviselők részére. Az épület jelenlegi alakját Ybl 
Miklós tervei alapján Károlyi György 1859-60-as átépítésekor kapta. A homlokzaton Vessely 
Ilona készítette emléktábla őrzi a Bártfay-szalon emlékét.
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Váci utca – mai nevével azonos, a Vörösmarty tér és a Pesti Barnabás utca között, V. kerület, 
Belváros 
Vadászkürt – fogadó 
városliget – az 1800-as évek elejétől kialakított fásított, városi közpark, köves sétautakkal, két 
mesterséges tóval, tejvendéglővel, télen korcsolyázási lehetőséggel
Ld. még az Idő- és térviszonyok című fejezetet.
Zrinyi – vendégfogadó, kávéház
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HELYSÉGNÉVJEGYZÉK

Bécs – Bártfayék 1837 januárjában családostul,  nevelt lányukkal Barthos Paulinával együtt 
két  hétre  Bécsbe látogattak Az utazás,  a kettőjük között  kevéssel ezelőtt  szövődő viszony 
miatt emlékezetes maradt Bártfay számára.
Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Bag – a debrői uradalom része, Károlyi István birtoka
Barlafalu (Szatmár vm.) – az erdődi uradalom része
Bökény – Cserebökény, Károlyi György birtoka, ma: Szentes külterülete
Csongrád  (megye) – Károlyi  György nagybirtokos  és a  vármegye  adminisztrátora  Békési 
főispánná való kinevezéséig
Csurgó – ma: Fehérvárcsurgó, Károlyi György uradalma
Központja a csurgói kastély, amelyet csakúgy mint a pesti palotát Henrich Koch építi át 1844-
ben. Keresztes falu,  valamikor  a Német Lovagrendé volt,  neve erre utal  és Szent Borbála 
puszta a birtok tartozékai,  amelyeket  báró Perényi  Imre ad bérbe Károlyinak 1823-ban 32 
évre.
Derecske – ma: Biharderecske, a falu egy része Károlyi György debrői uradalmához tartozott
Debrő  –  Károlyi  György  uradalma,  központja  a  mátraalji  Feldebrő,  része  a  birtoknak 
negyedrészben Gyöngyös mezőváros
Erdőd – Károlyi Lajos birtoka
Fejérvár – ma: Székesfehérvár
 Fót – a kastély Károlyi Istvánék fóti uradalmának központja, Heinrich Koch építi át 1823-
1827 között
Hrabócz – Rabóc (Sáros vm.), ma: Hrabovec (Szlovákia)
Itt részbirtokos Bártfay Lászlóné.
Homonna – Zemplén vm. – ma Szlovákiában
Keresztes – ma: Sárkeresztes ld. Csurgó
Kompolt – a kastély debrői Károlyi uradalom központja
Kövesd – ma: Mezőkövesd
Kőkút-sirok – ma: Sirok, az Ullman bankháznál eladósodott br. Brudern Alajostól vásárolja 
meg Károlyi részjószágát kiegészítendő a debrői uradalmat
Ld. még a Titkár és a grófja: alárendelődés és egymásrautaltság című fejezetet.
Lapispatak – béreltbe adott Károlyi-birtok
Nagykároly – Károlyi György birtokközpontja ld. még Szatmár
Orosháza – Károlyi György birtok
Pécel – Szemere Pál birtoka, Bártfayék látogatóba járnak hozzájuk
Rohonc  – Rechnitz, Vas vm., ma: Ausztria, fürdőhely Szombathely mellett, a Batthyányak 
birtoka
Sibó – Zsibó, Szilágy vm.; ma: Jibon, Románia
Szabadka  – ebben a  városban titkár  Bártfay József,  Bártfay öccse,  Rudics  József  bácskai 
adminisztrátor melett
Szatmár  (megye)  –  Károlyi  György  egyik  fontos  birtoka,  a  megyéhez  kötődik  ellenzéki 
politikusi tevékenysége Wesselényi, Kölcsey mellett.
Ld.  még  a  Titkár  és  a  grófja:  alárendelődés  és  egymásrautaltság  és  az  Építészek,  festők,  
szobrászok című fejezetet.
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szénási, kisszénási puszta – Károlyi György birtoka Orosháza mellett
Szentes – Károlyi György, István és Lajos közösen birtokolják a mezővárost, 

amely örökváltsági szerződést köt velük
Ld. még Titkár és a grófja: alárendelődés és egymásrautaltság című fejezetet.
Tarczal – Károlyi György birtoka nemestelkekkel és egy kúriával
Tétény – ma : Nagytétény, Budapest
Újhely – Sátoraljaújhely ld. Barthosék
Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Vásárhely – Hódmezővásárhely, Károlyi György, István és Lajos közös birtoka
A 16 sessionyi  telek  a  testvérek  közös  kezelésében  marad.  Ide  házasodik  Bártfay  öccse, 
Sándor és Bártfayné előző házasságából hozott birtoka is itt fekszik
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NÉVMUTATÓ

A

Abelsberg(er) Simon – újvidéki(?) zsidó gabonakereskedő
Abdalah – beduin mutatványos
Ágoston János – pap, Károlyi György kölcsönöz tőle
Aebly – kereskedő
Aichmayer Johann – pesti kereskedő
Albach,  Stanislaus  (1795-1853)  –  ferences  szerzetes,  korának  legnépszerűbb  hitszónoka, 
Széchenyihez személyes kapcsolat fűzte, 1825-1838 között Pesten működött
Almásy Emanuel gr. – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Alter Jakab vagy József – pesti asztalosmesterek
Ambrózy Joh.[anna?] kisasszony – Szemere Borbála ismerőse
András – Bártfayék cselédje
Andrásy – Grassalkovics herceg prefektusa Gödöllőn
András(s)y  György  gr. (1797-1872)  –  az  MTA  egyik  alapítója  1825-ben,  mindvégig 
igazgatósági  és  tiszteleti  tag,  1838-44  között  Gömör  és  Kishont  később  Sáros  vármegye 
főispánja, Széchenyi István barátja, az Állattenyésztő Egyesület titkára (1830-36)
Androvits – cipész
Antal  Mihály (1793-1850)  –  nyelvész,  1832-37-ban  részt  vesz  az  akadémiai  zsebszótár 
szerkesztésében, 1834-től az MTA levelező tagja, 1834-től a Nemzeti Kaszinó könyvtárosa, 
Appel, Joseph – szíjjgyártó, 1829-től a pesti városi választott polgárság tagja 
Appiano  József –  kárpitos,  később  Pest  tiszteletbeli  tanácsosa,  felesége  a  Pesti  Jóltevő 
Asszonyi Egyesület választmányának tagja, ld. asszonyegyesület
Ap(p)onyi  György  gr. (1808-1899) – 1825-40 a bécsi magyar kancellária tisztviselője, az 
1839-40-es országgyűlésen az ún.  fontolva haladók vezérszónoka,  1844-től  alkancellár,  az 
adminisztrátori rendszer bevezetője, az MTA tagja
Apponyi Györgyné, gr. Sztáray Júlia – Károlyi György unokahúga, gr. Károlyi Franciska és 
Sztáray  Albert  lánya,  1841.  március  16-án  született  Georgina  nevű  lánya,  a  szülés  utáni 
gyermekágyi betegsége miatt egy időre a palotába költözik
Árgayné – Bártfay idős budai ismerőse, gellérthegyi szőlőjében szüreten járnak Bártfayék
Arschbaug – anekdotaszereplő
Atomir, Attomyr József – homeopata orvos
Ld. még A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejzetet.
Auersperg,  Anton  Alexander  gr.  (1806-1876)  –  osztrák  költő,  a  Vormärtz  politikusa, 
Anasztazius  Grün  álnéven  publikált  Metternich  öngyilkos  politikáját  gúnyoló  verseket,  a 
Spaziergänge eines Wiener Poeten című népszerű kötete 1831-ben jelenik meg névtelenül
Augusz(t) Antal (1807-1878) báró(1853-tól) – 1843-1848 között Tolna vármegye alispánja, 
1849-50 kerületi  főbiztos,  1852-1858 a budai helytartótanács alelnöke,  a budai zeneegylet 
alapítója, Liszt párizsi jó ismerőse, pesti beszédének fordítója
Auspitz – gyapjúnagykereskedő
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B

B. E. – Nina nővére, ld. Nina
B. Nina – ld. Nina 
B. Gyula  – Nina öccse, ld. Nina 
Bábi – Bártfayék cselédje(?)
Babarczy Antal (1813-1881) báró (1855-től) – 1840-től helytartósági titkár majd tanácsos, 
később 1847-48-as országgyűlésen Csongrád követe, 1849-ben Pest-Pilis-Solt vármegye és a 
jászkún kerületek császári biztosa
Babarczyné, özv. 
Babocsay – Károlyi Lajos tisztviselője
Bajza József (1804-1858) – költő, szerkesztő, kritikus, Kisfaludy Károly barátja, 1837-38-
ban a Nemzeti Színház igazgatója, 1837-43 között az  Athenaeum szerkesztője, 1831-től az 
MTA levelező, majd rendes tagja, később 1848-ban a Kossuth Hírlapja szerkesztője. 
Ld. a Az irodalom és a közélet rajza
Balás Mihály – Orosházán írnok, 1842-től a kompolti ispán a debrői uradalomban 
Balásházyék – zempléni nemesi család, Barthosék látogatói 
Balázsházy T. kisasszony
Baldovszky Mihály – homonnai plébános
Balog – egy Bars megyei választási összecsapás főszereplője
Balogh Pál,  almási (1794-1867) – homeopata orvos, Széchenyi, Kossuth háziorvosa, 1835-
től az MTA rendes tagja, 1837-44 között  a Tudománytár  szerkesztője, az orvostudományi 
nyelv magyarításának híve, 1865-től a Homeopata Orvosok Egyesületének elnöke
Ld. még A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejzetet.
Barabás  Miklós (1810-1898)  –  festő  és  grafikus,  1835-től  él  Pesten,  elsősorban 
arcképfestésből Ld. még az Építészek, festők, szobrászok című fejzezetet.
Baricz  György  (1779-1840)  –  katonatiszt,  fordító,  az  akadémia  megbízásából  katonai 
hadműszótáron dolgozik. Bártfay a Cornelius Tacitus munkáit – Bécs, 1822. – a Historia és 
az Annales fordításait olvassa.
Barkasy Imre – bécsi udvari ügyvivő, ágens
Barkasy Kálmán – algyői földbirtokos
Barkóczy baronesse – Bártfayné ismerőse
Barkóczy István br. – a nagykárolyi Barkóczy-Szuhányi rész ügyében tárgyal Bártfayval. B. 
István  B.  Zsigmond  és  Szentiványi  Borbála  fia,  B.  Ferenc  unokatestvére;  Szuhányi 
Annamária Br. Barkóczy Ferenc özvegye
Barkóczy Leopoldine, gr. Fuchsné – gázolás éri Pesten
Barlay Vilmos – 1845-től uradalmi orvos Szomolnokon
Barna – csizmadia
Barta – német varga
Barthos András – nyugalmazott őrnagy  Újhelyben, a kolera idején az önkéntes Kossuthtal 
együttműködve rendfenntartótestület vezetője, Bártfay barátja
Ld. a Barthos családra a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Barthos Andrásné, Sus[anna] – Bártfayné fiatalkori barátnéja
Barthos Theodor (sz. 1832. jan. 15.) – Barthos András fia
Barthos  János (Muki)  (1821.  szept.  28.  –  1894)  –  író,  Barthos  András  halálos  ágyán 
gyermekei  gyámjaként  jelöli  ki  Bártfayt,  nála lakik joghallgatóként  1838 augusztusától B. 
János.  1840-ben  jelenik  meg  Caesar című  novellája.  Márk  álnéven  publikál  az 
Athenaeumban, Honderűben, Regélőben a Pesti Divatlapban, az Életképekben. Anyja halála, 
1847 után nem folytat szépirodalmi tevékenységet, testvérei eltartása miatt. 1849-60 között 
vidéki tisztviselő, a kiegyzés után a király személye körüli miniszterhelyettes államtitkára.
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Ld. a Bártfay életrajzának forrásai című fejezetet.
Barthos Károly – piarista professzor Újhelyben
Barthos Paulina (sz. 1819. aug. 21.) – Barthos András lánya,  Bártfayné keresztlánya,  aki 
közel egy évet tölt Pesten Bártfayéknál, Vörösmarty és Kölcsey is ír verset emlékkönyvébe. 
Ld. még a Női életpályák a naplóban című fejezetet.
Barthos Szerafin (sz. 1823. nov. 8.) Barthos András lánya, Paulina húga
Basa József – a szentesi küldöttség tagja, városi tanácsnok, ügyész
Battelheim – árpakereskedő, nem pesti illetőségű
Battha Bálint – Bártfay újhelyi ismerőse, pénzt küld a nézsai ispánnak
Battha Pál – Bártfayék mihályi (újhelyi) ismerőse, vendége, Barthosék barátja
Battha József – Battha Pál fia, Pest megyei szolgabíró, Bártfay pénzt küld neki egy nézsai 
tóttal 
Battha József (Jóska) – Battha József fia
Batthyány Arthur  gr. (sz.  1814) – császári alezredes,  felesége gr. Aprarin Júlia, párbaját 
említi a napló Teleki László gróffal
Batthyány Emma gr. (sz. 1837) – Batthyányi Lajos lánya, Bártfay köszöntőverset ír számára
Batthyány  Imre  gr.  (178/91-1874)  –  a  hétszemélyes  tábla  bírája,  zalai  főispán, 
főlovászmester, nála kötik meg a Grassalkovics hercegtől bérbe veendő debrői uradalomról a 
szerződést
Ld. a Titkár és a grófja: alárendelődés és egymásrautaltság című fejezetet.
Batthyány Lajos gr. (1806-1849) – Széchenyi és Wesselényi barátja, Károlyi György sógora, 
később 1843-44-ben a főrendi ellenzék vezére, 1848-ban Magyarország első miniszterelnöke, 
1849.  jan.  9-én  a  pesti  Károlyi-palotában elfogják,  majd  október  6-án kivégzik.  Holtteste 
Bártfayné  közvetítésével  kerül  a  Ferences  templomba,  majd  1869-ben  országos  gyásszal 
újratemetik. 
Batthyány Lajosné, gr. Zichy Antónia (1816-1888) – Károlyi Györgyné testvére
Batthyány grófné – felsőőri, jezsuita társaságot szervez Pinkafőn, az ősi Batthyány-birtokon
Bánffy Albert gr (1818-1886) – Bánffy György fia, császári királyi kamarás
Bánffy Pál  br. – Bánffy Pál fia, jelen van Wesselényi  búcsúvételekor,  együtt  utazott  vele 
1815-ben, Bártfay besúgónak tartja, ő adja át Lisztnek a díszkardot tisztelői nevében 1840-es 
pesti koncertjén
Bányi Mihály – magántanár, nevelő, ügyvéd, a károlyvári ferences gimnázium tanára
Bártfay  István –  Bártfay  László  bátyja,  Sztavnán,  az  ungvári  uradalomban  él  kamarai 
szolgálatban,  nehéz  anyagi  helyzetben.  Bártfay segíti  akkor  is,  amikor  1838-ban csaknem 
elveszíti látását és hallását. 
Bártfay József – Bártfay László öccse, ügyvéd, fiatalkori műve a Zaránd és Tógul vagy az  
indulat hatalma  (Pozsony,  1834). Rudnics József br. bácsmegyei  adminisztrátor titkára 24 
éven  át  Szabadkán.  Várostörténetet  és  drámákat  ír  a  szabadkai  színháznak.  (Anejka, 
bemutatója: 1837. jan. 11.)
Bártfay Lászlóné Mauks Jozefina – első férje Bártfay nagybátyja, Gosztonyi István volt. A 
Pesti Jóltevő Asszonyi Egyesület választmányának tagja ld. asszonyegyesület.
Ld. még Női életpályák a naplóban című fejezetet.
 Bártfay  Sándor  – Bártfay  (unoka?)öccse,  a  hódmezővásárhelyi  birtokon  a  Károlyiak 
gazdatisztje
Bártfay ellenkezése  dacára  elveszi  elhúnyt  barátja,  Gosztonyi  Sándor  özvegyét,  Lórit,   és 
felmondja állását.
Bedekovich – alkancellár
Bella (Bela) – prostituált M-nél, a Terézvárosban
Bellagh József – Pest város tiszteletbeli aljegyzője,  a megyei  közgyűlési vitában szerepel, 
Jankovics Vince ügyében ő előtte tanúskodik Bártfay 
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Benczúr  József (1806-1886)  –  evangélikus  lelkész,  1832-38-ban  az  eperjesi  kollégium 
tanára, majd könyvkereskedő. Cikke a Pesti Hírlapban jelenik meg 1841-ben: A magyar tudós 
társaság könyvterjesztési oldala, Bártfay foglalkozik Benczúr beadványával
Bene Ferenc (1775-1858) – orvos, a himlő elleni oltás elterjesztője Magyarországon, a pesti 
egyetem tanára, 1806-tól kórházigazgató és a városi főorvosa, a himlő elleni oltás bevezetője, 
1831-től   MTA  rendes  tagja,  1840-ben  indítványára  jön  létre  a  Magyar  Orvosok  és 
Természetvizsgálók Vándorgyűlése
Bene – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek 
Benkovics – bécsi ékszerész, pesti üzletében többször vásárol Bártfay
Benyovszky Péter –  Wesselényi ügyvédje, bizalmasa, Pest megyei táblabíró, Wesselényi és 
Kossuth ügyéről tájékoztatja folyamatosan Bártfayt, az Akadémia ülésén találkoznak, együtt 
kirándulnak Füredről Tihanyba
Berta – prostituált
Bertha Sándor  (1796-1877)  –  ügyvéd,  Fáy  Andrással  a  Takarékpénztár  szervezője, 
Széchenyi vállalkozásainak munkatársa, az MTA tisztviselője
Berzeviczy Titusz Eduárdné, gr. Dessewfy Laetitia
Berzsenyi Dániel (1776-1836) – költő
Besze János (1811-1892) – ügyvéd, 1836-tól Esztergomban a vármegyei reformelenzék tagja, 
Kossuth  munkatársa,  1848-ban  országgyűlési  képviselő,  Lovassy  László  barátja 
Esztergomban, hozzá akarja vinni Kossuth a beteg ifjút
Bezerédy  István (1795-1856)  –  liberális  politikus,  1830-ban,  1832-36-ban,  1839-41-ben 
Tolna vármegye országgyűlési képviselője, elsőként köt örökváltsági szerződést jobbágyaival. 
Az 1839-40-es országgyűlésen a megyei konzervatívoknak sikerül elérni visszahívását. Ennek 
ellenére  a  büntetőtörvénykönyvet  kidolgozó  bizottság  tagjává  választják.  1849-ben 
Debrecenben békepárti politikus. 
Biedermann (Mihály Lázár) – bécsi bankár és gyapjúkereskedő
Bihari János (1764-1827) – cigány származású hegedűvirtuóz és verbunkosszerző
Bittly – fuvaros, vele utazik Füredre Bártfay
Blessington,  Marguerite  (1789-  1849)  –  ír  írónő,  londoni  háza  arisztokrata  társaság 
központja, hosszabb utazásáról, részben Byronnal együtt  Olaszországban. Bártfay  Gems of  
beauty : displayed in a series of 12 highly finished engravings... with fancifill  Illustratins. 
metszetgyűjteményét forgatja.
Ld. Bártfay kapcsolatrendszere című fejzetet. 
Blum Ábrahám – nagykárolyi zsidó kereskedő
Bogovics Josefina –Bártfayék vendége, zempléni nemesi család tagja
Bolza gr. – bécsi hitelajánlója Károlyinak
Bono – erőmutatványos a német színházban
Boor  – budai gyógyszerárus, kamatot fizet neki Károlyi György
Boronkay János (megh. 1844) – barsi alispán (1820-25) és követ, császári királyi tanácsos, a 
királyi tábla bírája
Boronkayék –  Rákócon lakó,  zempléni  nemesi  család,  ide  szándékozik  elmenni  Barthos  
Paulina nevelőnek
Boros Sámuel – szentesi jegyző majd főbíró
Borsiczky Dénes (Dienes)  (1806 - 1853) jogász, 1828-tól a  királyi jogügyi igazgatóságon 
tisztviselő,  1834-től  a  pozsonyi  jogakadémián  tanít  kereskedelmi  és  váltójogot,  Károlyi 
György hitelezője

Bossányi András – jurátus, Bártfay tanúvallomását veszi fel 
Botka – szatmári követ, Kende Zsigmonddal együtt fizetik ki Einsle Kölcsey képét, ő kezeli a 
Kölcsey emlékére Pozsonyban összegyűlt összeget
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Ld.  még  az  Építészek,  festők,  szobrászok című  fejezetet.

 
Bowring, John (1792-1872) – angol műfordító, politikus, európai és keleti  utazásai során 
1837.  július  közepén  Magyarországon  járt.  A  Poetry  of  the  Magyars  (1830)  című 
versgyűjteménye Rumy Károly György és Toldy Ferenc német fordításai alapján készült.  Az 
MTA 1832-ben kültagjául választotta. A magyar színházban találkozik Bártfayval. (Bowring 
pesti  tartózkodásáról  Varannai  Aurél:  John Bowring és a magyar irodalom.  Bp.,  1967.  It 
Füzetek, 60 sz. 124-127.)
Boz – ld. Dickens
Bresztyenszky Béla, Adalbert (1786-1851) – matematikus, bencés tanár a győri akadémián, 
tihanyi apát, a pesti bölcsészkar, az MTA és a jénai mineralógiai társaság levelező tagja
Brudern Alajos br. – birtokát veszi meg Károlyi György, amelyet tartozásai miatt kénytelen 
eladni, ld. Kőkút-sirok
Brudern Antal br. – a birtokeladás ügyében tárgyal vele Bártfay v. téved(?)
Brüneck József (1793-1864) – Károlyi István uradalmainak jószágkormányzója
Bugát  Pál (1792-1865)  –  orvos,  egyetemi  tanár,  az  MTA tagja,  1840-ben  az  orvosi  kar 
dékánja lesz, 1841-ben ő alapította a Természettudományi Társulatot
Ld. még A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejzetet.
Bukovszkyné – Bártfayék ismerőse,  „kinek sok tisztelettel  tartozom kegyességéért”  – írja 
róla, lengyel származású zempléni család
Bull, Ole (1810-1880) – norvég hegedűművész
Bulwer-Lytton, Edward George Lord (1803-1873) – angol regényíró, politikus, népszerű 
regénye  a  Pompei  végnapjai  –  The Last  Days  of  Pompeii  (1834)  –  Die letzen  Tage von 
Pompeji.  1-3. Bd 1834., az  Ernest Maltravers – Ernst  Maltravers.  (ford.) Pfizer,  Gustav, 
Metzler, Stuttgart, 1838-39.
Burg – a Károlyi család tisztviselője
Burgmann Károly – pesti nagykereskedő, cége a Burgmann és Memlauer, a Nagykereskedő 
Testület (1845) tagja, 1836-tól választott városi polgár
Byron, Georg Lord (1788-1824) – angol  költő,  a  Childe Harold’s Pilgrimage  (1812-18) 
szerzője. A költeményt  névnapjára kapja feleségétől Bártfay,  családi körben olvassa a The 
Prisoner of Chillon/Chilloni foglyot (1816-1818), Marino Falierot (1821).

C

C. – prostituált M-nél, a Terézvárosban 
C. C. – prostituált
Calderoni István (1795-1881) – optikus, fotócikkárus pesti kereskedő, 1821-től üzlete a Váci 
utcai Dräsche-házban működik
Can[ellar] M[etternich] gróf –  ld. Metternich
Caroline – mosóné
Carolina – prostituált 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1574-1614) – spanyol író,  költő, drámaíró, a El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha – Az elmés, nemes Don Quijote de la Mancha (1605, 1615) 
szerzője,  Bártfay  a   Novelas  ejemplares  –  Példás  elbeszéléseket  olvassa  fel  németül  a 
családban, betegsége alatt kedélyjavítóként olvassa a „Don Quixotét” (ez a mű eredeti, régies 
írásmódú címe).
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Chap(p)on Lajos (1802-1878)  –  francia  vívómester,  1822-től  magánvívótermet  működtet 
Pesten, 1839-ben szakkönyve jelenik meg magyarul
Chapounné – Sicravsky Wladimir  szállásadója
Christian – Károlyi Györgyné inasa
Clauren,  Heinrich (Heun,  Carl  Gottlieb  Samuel)  (1771-1854)  –  szórakoztató  regényei 
jelenek  meg  az  1830-as  években  magyarul,  névtelen  fordítóktól.  Legismertebb  műve  a 
Mimili.  Eine  Erzählung.  (Hilscher,  Dresden,  1816.)  Két  vígjátékát  is  bemutatja  a  Pesti 
Magyar Színház. (Lustspiele. 2 Bde. Arnold, Dresden, 1817.)
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-43) – római szónok, politikus. Caesar meggyilkolása, Kr. 
e. 44. márciusának idusa után, a szenátori párt vezérszónokaként mondja el Antonius ellenes 
beszédeit, a démoszthenészi mintára utaló Philippicákat.
Coffin Károly – kárpitos, 1843-tól pesti választott polgár
Cooper, James  Fenimore  (1789-1850):  The Last  of  the  Mohican  – Mohikan  – Az  utolsó 
mohikán (1826), The Prairie – Steppje – A préri (1827), The Pathfinder or the Inland Sea  – 
Der Prandfinder – Nyomkereső (1840)
Bártfay az amerikai író a Bőrharisnya-ciklus öt darabjából három német fordítását szerzi meg 
Bécsből folytatásokban olvassa fel családjának. 
Czapány – Károlyiék nagykárolyi kertésze
Czettner – 20 ezer pengő kölcsönt vesz fel tőle a városházán Bártfay Károlyi nevében
Czilhert  Károly (1807-1877)  –  ügyvéd,  az  országos  magyar  királyi  statisztikai  hivatal 
kültagja, Klauzál Imre barátja
Czindery László  (1792-1860)  –  Somogy  alispánja,  majd  1844-től  Vas  megye 
adminisztrátora, a Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke (1839-1849)
Cziráky  Antal  gr.  (1772-l852)  –  1825-145 között  Fejér  megye  főispánja,  1828-tól  1839 
áprilisáig  országbíró,  az  ő  felszólalása  alapozza  meg  az  elmarasztaló  ítéletet  Wesselényi 
hűtlenségi perében, az MTA tagja
Czuczor Gergely (1800-1866) – költő, nyelvész, bencés tanár, az Auróra majd az Athenaeum 
munkatársa,  1831-től  az  MTA levelező  tagja,  1835-től  titkára,  a  magyar  nyelv  akadémiai 
szótárának szerkesztője, 1837-38-ban Pannonhalmán könyvtáros, majd 1838-45-ben a győri 
akadémián tanít
Csanády Ferenc (1815-1861) –1844-től iparegyesületi jegyző, a Védegylet népszerűsítője 
Csank Pál – nagybátori tiszttartó
Csapó  Dániel (1778-1844)  –  mezőgazdasági  szakíró,  1827-1836  között  Tolna  megye 
alispánja és országgyűlési követe, liberális politikus, 1831-től akadémiai írnok, 1832-től az 
MTA  levelező  tagja,  az  Országos  Magyar  Gazdasági  Egyesület  alapító  tagja,  tolnai 
(tengelicpusztai) juhászata országos hírű
Csató Pál (1804-1841) – író, újságíró, fordító, az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja, 1831-
ben  az  akadémia  írnoka,  az  1830-as  években  az  Auróra,  a  Jelenkor,  a  Tudománytár 
munkatársa.  1838-ban anyagi  és  személyes  okok miatt  éles  polémiába  keveredik  Bajzáék 
körével  a  konzervatív  Hírnökben,  a  nagytehetségű,  de  megkeseredett  író  két  évig  tartó 
csatározásuk végén elismeri alulmaradását az  Athenaeummal szemben. 1839-ben  absentium 
követ 
Császár Ferenc (1807-1858) – költő, író, műfordító, ügyvéd, 1836-37-ben váltókereskedelmi 
és  tengeri  konzulátusi  törvényszéknél  tisztviselő,  1840-től  pesti  váltótörvényszéki  ülnök, 
1846-tól a hétszemélyes tábla bírája. 1832-től az MTA levelező tagja, a Világ munkatársa. A 
Váltójogi műszótár (1840) írója.
Csauszné – idős hölgy, Liszt pesti koncertjén várják páholyukba Bártfayék, Csausz Márton 
orvosprofesszor rokona(?)
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Csáky  Nina,  Nincsi  grófné (Csáky  Jánosné,  Klobusiczky  Kornélia(?)  –  Bártfayné 
barátnője,  az  asszonyegyesület  tiszviselője  gyakran  ebédel  nála,  csomagokat  közvetít 
Újhelybe
Csáky Vincze gr. (sz. 1785) – Schmieddel, a Károliy bécsi megbízottjával hozzá küld Bártfay 
Barthosék nevében az özvegy császárnéhoz egy árvaellátást kérő beadványt 
Csáky Vincéné gr. Csáky Petronilla 
Csepcsányiné – Bártfay a színházi ismerőse
Cservenyák –  Károlyi  György  alkalmazottja,  gyapjúkimutatást  hoz,  Nagykárolyba  visz 
iratokat 

D

Danielovics öccse
Deák  Ferenc (1803-1876)  –  ellenzéki  politikus,  az  MTA  tiszteleti  tagja,  1848-ban 
igazságügyminiszter,  Wesselényi  perének  követése  kapcsán  kerülnek  szorosabb,  baráti 
viszonyba Bártfayval Dengeleghy – tarpai ügyvéd
Dessewffy Andrásné  –  D. császári királyi  kamarás felesége,  korábban  özv. Prephieriné, 
Bártfayné ismerőse, Eötvös Kölcsey-emlékbeszédét adja kölcsön neki Bártfay
Dessewffy  Aurél gr.  (1808-1842)  –  konzervatív  politikus,  publicista,  1832-től 
helytartótanácsi titkár, majd tanácsos, 1833-tól az MTA levelező tagja, a Kisfaludy Társaság 
alapító tagja, a Pesti Hirlap ellen kormánytámogatással indított Világ című lap szerkesztője. 
Az 1839-40-es országgyűlésen a főrendi konzervatív párt vezére.
Dessewffy István – D. Gusztáv fia, D. Arisztid unokatestvére, 
Dessewffy Laetitia ld. Berzeviczyné
Dessewffy Amália (Máli) gr. ld. Haller Ferencné
Dessewffy  Marcell gr.  (1810-1886)  –  politikai  író,  radikális,  utópikus  társadalmi  nézetei 
miatt apja, D. József Vécsey kormányzó mellé küldi Fiuméba
Dessewffy  Virginia  gr.  (1813-1849  –  1856?)  –  D.  József,  Kazinczy  barátja  és  Sztáray 
Eleonóra lánya, D. Aurél és Marcell testvére, Kazinczy Zseni barátnője
Derra Naum – görögkeleti vallású textilnagykereskedő, felesége Zettiri Mária, a Pesti Jóltevő 
Asszonyi Egyesület választmányának tagja, ld. asszonyegyesület
Déryné  Széppataki  Róza (1793-1872)  –  színész-  és  énekesnő,  a  Pesti  Magyar  Színház 
alapítótagja, memoáríró
Deutsch-Baumann
Devereux – operaszerző(?)
Diamant – zsidó gabonakereskedő, valószínűleg nem pesti
Dickens, Charles (1812-1870) – angol író, a The Posthumous Papers of the Pickwick Club – 
A Pickwick Klub hátrahagyott iratai (1836) szerzője, Boz álnéven 
Dietrich József (1780-1855)  báró  –  vasúttársaságot  szervez  az  Ulmann  bankházzal,  az 
eredtileg svájci, bajor, cseh, osztrák nemesi család 1827-től magyar indigena
Di(e)trich Józsefné – Bera Anna Fehérvárról
Dob.[?] Máli –Bártfayék ismerőse
Dobosy Lajos – Csongrád vármegyei főadószedő
Dobzsanszky – Barthos Paulina kérője, lengyel származású tiszt 
Dókus  László (1775-1858)  –a  királyi  tábla bírája,  1841-tól  a  hétszemélyes  tábla  elnöke, 
Bártfayék és Barthosék újhelyi ismerőse, zempléni nemesi család tagja
Dókus Sámuel – Barthosék újhelyi ismerőse, zempléni nemesi család tagja
Domby Márton (1778-1864)  –  pesti  ügyvéd,  Csokonai  Vitéz  Mihály  barátja,  első 
életrajzírója, egy megyegyűlési vitában szólal föl
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Dö(ő)belné  – „Klieben' leánya Bécsből, most N[agy]Károlyból hazamenőben”
Döbler mutatványos(?)
Döbrentey Gábor (1785-1851) – író, az Erdélyi Múzeum szerkesztője, 1831-35 között az 
Magyar  Tudós  Társaság  titkára,  évkönyveinek  szerkesztője,  Kisfaludy  Károly  körével 
szembekerül a Conversations-lexikon perben
Döme Károly (1768-1845) – író, katolikus pap, Metastasio fordítója, 1828-tól a Szent Imre 
nevelőintézet igazgatója
Dőry Frigyes – Tolna vármegye alispánja
Droste, Charlotte bárónő – egy jótékonysági koncerten zongorázik
Droste, Edmund br. tábornok – István főherceg katonai nevelője
Dubraviczky Simon (?-1849) – Pest megye alispánja és követe az 1832-36-os és 1839-40-es 
országgyűlésen
Dulovics –Luby Imre kamarai tanácsos titkára(?)
Dumas,  Alexandre (1803-1870)  –  francia  regény-  és  drámaíró.  Az  Antony  (1831)  című 
darabja  Franciaországban fergeteges  sikert  arat,  Bártfay az  1840.  február  8-i  bemutatóról, 
Fáncsy  Lajos  jutalomjátékáról  tudósít,  1838.  december  10-én,  Laborfalvi  Róza 
jutalomjátékaként  mutatják  be  a  Caligula  (1837)-t,  Bártfay,  aki  nagy  tisztelője  Dumas 
színpadi művészetének Carthauzi című novelléját is olvassa.
Duodo,  Ludwig őrnagy  –  Pest  díszpolgára  (1845),  katonai  közszolgálataiért  és  a  város 
körülszerzett  érdemekért,  Károlyiné  fia  születésekor  Bártfaynét  kéri  meg  közvetítése  neki 
kérését: engedje el egy szökött katonája kivégzését
Dzwonkovszky József  – könyvtáros, lengyel emigráns, a lengyel ügy mellett nyíltan kiálló 
Károlyi György alkalmazza 51 éven át

E

E. – prostituált M-nél, a Terézvárosban
E. E. – prostituált
E. J. – prostituált
Eck
Echard Ágost – mérnök
Eckné – fizet neki Bártfay 
Eckstein Adolf – távollévő főrend követe az 1839-40-es országgyűlésen, a Batthyány Imre-
szerződés ügyében említi Bártfay
Eckstein Rudolf – Pest vármegyei szolgabíró (1836), majd főszolgabíró (1845)
Edvi  Illés Pál  (1793-1872)  –  költő,  pedagógiai  és  ismeretterjesztő  író,  1832-től 
Nemesdömölkön evangélikus lelkész,  az Auróra munkatársa, 1835-től az MTA levelező tagja
Effingham, E. – Cooper  német kiadója(?)
Egan(?)
Eggenberger József (? – 1850) – könyvkereskedő, az MTA kiadványait terjeszti Heckenast 
Gusztávval vetélkedve. Bártfay vele számol el az akadémiai ún.  mellékpénztárról. A Pesti 
Jóltevő Asszonyi Egyesület pénztárosa (boltja:  Ferencziek tere 436 sz.), 1813-tól választott 
pesti polgár, ld. asszonyegyesület
Eggerberger Ferdinánd –1837-ben társul apjával
Egressy Gábor (1808-1866) – színész, fordító, szakíró. 1837-től a Nemzeti Színház vezető 
színésze.  1848-49-ben  kormánybiztos,  majd  Törökországba  menekül,  1851-től  ismét  a 
Nemzeti Színház tagja.
Egresy Galambos Sámuel – esküdt, Pest vármegyei alügyész
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E(h)rhardt Antal – 1836-tól Pest város mérnöke, 1844-től főmérnöke
Eichmajer – pénzt kölcsönöz Károlyinak
Eins(z)le, Anton (1804-187l) – osztrák festő, 1832-től József nádor udvari festője, gyakran 
tartózkodik  Budán.  Ő  festi  meg  Széchenyi,  Döbrentei,  Pyrker  János  mellett  Kölcsey 
egészalakos portréját. Ld. még az Építészek, festők, szobrászok című fejezetet.
Elbel – mérnök, Bártfay homeopátiával gyógyítja
Ld. még A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejezetet.
Elenyák György (1784-1853) – piarista tanár,  egyetemi  oktató, 1814-1820 között Károlyi 
Györgynek,  1827-39 között  Károlyi  István fiának,  Edének nevelője Párizsban, Bécsben és 
Pesten. 1846-ban márványszobor-gyűjteményét vásárolja meg Károlyi György.
Emperl
Engel ld. Engelländer
Engel  János  Keresztély (1770-1814)  –történész,  a  bécsi  udvari  kancellárián  protestáns 
jogügyi  tanácsos.  Bártfay által  használt  műve talán az Über das rühmliche Vorhaben der  
Herrn von Kovachich Scriptores rerum Hungaricum in einer grössern Sammlung Ungarn,  
1804. 
Engländer  (Engelländer)  Herman   –  zsidó  kereskedő  Újhelyből,  Bártfay  jó  ismerőse, 
közvetíti Barthosékhoz leveleit, csomagjait
Engel[änder?]né – az újhelyiektől hoz levelet
Engel[länder?] leánya, vele utazna Újhelybe
Ensel ld. Réső
Eötvös Dienes br. (sz. 1817)  – Eötvös József öccse
Eötvös  József (Pepi)  br.(1813-187l)  –  író,  költő,  politikus,  1832-36-os  országgyűlésen  a 
főrendi ellenzék egyik vezére, a Kisfaludy Társaság, 1835-től az MTA tagja. 1836-37-ben 
beutazta Európát, Victor Hugo drámáit fordítja. 1840-41-ben Szalay Lászlóval a Budapesti 
Szemle  szerkesztője,  a  Kelet  Népe  vitában  Széchenyi  mellé  áll.  1848-ban  a  Batthyány-
kormány minisztere ld. Carthausi, emlékbeszéd
Eötvös Mihály – szatmári követ, 1848-ban a megye alispánja 
Eötvös Ignác – tárnokmester
Érdy  (Luczenbacher)  János (1796-1871)  –  régész,  numizmata,  szerkesztő,   1832-től  az 
MTA  tagja,  1840-től  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  éremtárának  őre.  1837-44  között  az 
akadémia Tudománytár Értekezések sorozatát szerkeszti
Ézsiás – kereskedő(?, leveleket visz Újhelybe

F

Fabriczy Sámuel (1791-1858) – jogtudós, 1818-1828 között Szepes vármegye táblabírája, 
majd jegyzője,  1841-től  Abaúj  megye  táblabírája,  1832-től  az  MTA tagja,  az  evangélikus 
tiszai egyházkerület főjegyzője, felesége Scultety Mária Izabella (megh. 1855)
Fabriczy Jutka – F. S. leánya
Fabriczy Gyula (megh. 1854) – F. S. fia
Faragó –  csurgói  tiszttartó,  Bártfayék  vendége  feleségével  és  fiával  együtt,  Bártfay  is 
vendégeskedik náluk Csurgón ügyei intézése során
Faragó Marie – F. tiszttartó lánya
Farkas – „a csonka”
Farkas – zsidó fuvaros, aki Sátoraljaújhelyről hoz leveleket, csomagokat
Farkas – mechanikus
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Farkasné Melczer  Mária  –  az  akadémia  pénztárosi  hivatalában  találkozik  Bártfayval,  a 
grófné ékszereit nézi meg 
Farkas Miska (1829-1890) – híres, Európát bejárt magyar cigányprímás
Farkas Ferenc  (sz. 1785) – pesti ügyvéd, gazdasági-műszaki szakíró, az országgyűlés alatt 
megjelentetett  osztrákellenes  röpiratáért  a  királyi  ügyészség  letartóztatja,  de  a  szerzőséget 
nem sikerül rábizonyítani
Farkas Horácz – pénzt kölcsönöz Károlyinak
Fatovics István – több vármegye táblabírája, Bártfay jóismerőse, Szemere Pál barátja 
Fáncsy Lajos (1809-1854) – színész, a Nemzeti Színház tagja, rendezője
Fáni, Fány kisasszony – Hrabócron, Malonyai Imrééknél volt nevelésben, Bártfaiéknál száll 
meg nevelőnőjével
Fanny A. – prostituált
Fáy András (1786-1864) – író, ügyvéd, a Pest vármegyei reformellenzék tagja, az első Hazai 
Takarékpénztár  alapítója(1840),  a  színi  bizottság  tagja,  a  Fáy  András  meséi  és  aforizmái  
(1822) és a  Bélteky ház  (1832) írója. A Kisfaludy Társaság első elnöke, 1831-től az MTA 
tiszteleti  tagja,  Széchenyi  mellett  vitázó  röpirata   A  Kelet  népe  Nyugaton (Buda,  1841), 
feleségével együtt Bártfayék jóismerőse, gyakran felkeresi Fáy vendégszerető házát, Bártfay 
megveszi Fáy portréját is 
Fáy Béla – Fáy András unokaöccse
Fáy Emília – Kazinczy Gáborral kötött esküvőjéről tudósítanak
Fáy Ferenc – feleségével és lányával 
Fechtig Ferdinánd br. (1775-1831) – büntető-főtörvényszéki elnök, özvegyével (SzN 1450) 
tárgyal a derecskei birtokról Bártfay 
Feichtinger(n) Dominik – prépost, apát, pesti belvárosi plébános(1819), ő kereszteli Károlyi 
Viktort és Gábort
Fejér  György (1766-1851)  –  történetíró,  az  Egyetemi  Könyvtár  igazgatója,  korábban  a 
Tudományos  Gyűjtemény  szerkesztője,  itt  hivatkozott  műve  a  Codex  Diplomaticus  
Hungariae ecclesiasticus ac civilis. 1-43- köt. Buda, 1829-44.
Fejérváry Miklós  (1811-1895) – Hont megye követe az 1843-44-es országgyűlésen, 1848-
ban kormánybiztos
Fejérváry Ferenc – hódmezővásárhelyi mérnök, Bártfay vendége
Fejérváry  Lina –  F.  F.  leánya,  Pesten  él  Verle-asszony  intézetében,  Gosztonyi  Léni 
barátnője, Bártfayné hozza ki az intézetből alkalmanként
Fejérváryné , Barthos Paulinát viszi magával nevelőnőnek Hevesbe
Fehérváry Ferenc fia
Fellner – búzakereskedő, valószínűleg nem pesti
Ferdinándyné – Bártfayné barátnője, abaúji nemesi család
Ferdinándyné két leánya
Ferencz Károly főherczeg  (1802-1878)  –  I.  Ferenc  császár  fia,  Marie tanítja  gyermekeit 
magyarul
Ferenc ld. Mauks Ferenc
Ferenczy István (1792-1856) – szobrász, 1832-től az MTA tagja. Thorwaldsen és Canova 
tanítványa,  leghíresebb  művei  Csokonait  (1812),  Kazinczyt  (1828),  Kisfaludy  Károlyt, 
Schoedelnét (1838) ábrázolják, 1832-ben domborművet készít Károlyi Istvánnéról. 1846-ban 
állítják  fel  nagyméretű  Kölcsey  emlékszobrát.  Ld.  az  Építészek,  festők,  szobrászok  című 
fejezetet.
Festetich Alexandra – Festeticsné leánya
Festetich Antal gr. (1764-1853)
Festetich Antal grófné, sz. br. Vécsey  
Festetich Camilla – Festeticsné leánya
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Festetich Leó gr. (1800-1884) – zenebarát, a Nemzeti Színház későbbi főigazgatója, 
Fessler Ignác Aurél (1756-1839) – történész, Lembergben, Berlinben majd Szentpétervárott 
a keleti nyelvek és irodalom tanára, 1831-től az MTA külföldi levelező tagja. Bártfay által 
emlegetett főműve a Die Geschichte der Ungarn und ihrer und ihrer Landsassen.
Fetth – kútásó
Figdor Zsigmond – zsidó gyapjúkereskedő, Bártfay jóismerőse
Filinger Leopold – professzor, pénzt kölcsönöz Károlyinak
Filtsch – gyermek-zongoraművész
Fink – zsidó gabonakereskedő
Fischel – fuvaros 
Fischer Imre – Vrede hercegnő ügyvédje
Flekl  Károly  –  Károlyi  György  nagykárolyi  jószágigazgatója,  feleségével,  leányaival,  és 
három sógornéjával Bártfayék barátai
Flekl Ignácz (Náci) – Flekl Károly fia, Győrött tanul
Flekl Mária – Flekl Károly lánya
Flegel – aranyozó 
Fodor Károly – nagykárolyi számvevő, korábban a fóti uradalomban dolgozott
Fogarassy  János   (1801-1878)  –  jogász,  nyelvtudós,  1848-ban  pénzügyminisztériumi 
tanácsos
Forgó György (1787-1835) – Pest megye főorvosa, az MTA tagja, Kisfaludy Károly baráti 
körének tagja
Földváry Ferenc (1790-1842) – Heves megye alispánja, királyi táblai ülnök, később a királyi  
tábla bírája
Földváry  Gábor (1787-1854)  Pest  vármegye  alispánja  1832-36  között,  majd  főispáni 
helytartó, a  játékszíni bizottság elnöke, Nemzeti Színház irányítója 1837-40 között, később 
róla mintázta Vas Gereben Egy alispán(1858) című regényének hősét.
Frangepán
Freystädter – búzakereskedő
Fri(e)dvalszky Imre – orvos, az MTA tagja
Frühauf József – Károlyi lapispataki birtokának haszonbérlője
Fuhrmann Ferenc – pesti ügyvéd 

G

Gaál József (1811-1866) – költő, író, 1838-tól helytartótanácsi  tisztviselő,  az MTA tagja, 
1841-től a Kisfaludy Társaság tagja,  A peleskei nótárius(1838) szerzője. Később az 1848-ban 
az igazságügy minisztérium tisztviselője, a Marczius Tizenötödike szerkesztője. Szerelem és  
Champagne és a Tatárfutás című színművét bírálja Bártfay.
Gabler – vendégfogadós
Garay János – a Regélő, 1837-től a Rajzolatok, majd a pozsonyi Hírnök szerkesztője
Gállik
Gebhardt Ferenc (1791-1869) – orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja
Gecse Sári – szobalány, Bártfay útitársa
Gegő Elek (1805-1844) – nyelvész, néprajzkutató, egyházi szónok, ferences szerzetes, 1835-
től az MTA levelező tagja. Az angolkisasszonyoknál tanít, nagyhatású, hazafias hitszónoklatai 
miatt 1837-ben Szombathelyre helyezik.
Gegőn(?)
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Gentz, Friedrich (1764-1832), porosz majd osztrák államférfi és publicista, a korszak egyik 
legjeletősebb konzervatív gondolkodója, a forradalmi és alkotmányos mozgalmak, a Vormärz 
ellenzője. Dessewffy Aurélt hívják a korszakban a magyar Gentznek. Ld. még Briefwechsel  
zwischen Gentz und Johannes v. Müller.
Gerambe baroness – nevelőnő
Gerenday József – hídfelvigyázó, majd a Pesti Magyar Színház főpénztárosa
Gergelyi  Mihály –  távollévő  főrend  követe  az  1825-ös  országgyűlésen,  Bártfay  egykori 
iskolatársa, ungvári lakos
Gerold – ma is létező, régi bécsi könyvkereskedő és kiadó cég
Gerzon Ferenc(?)– szatmári főszolgabíró
Gerson(Gerzon?) Márk – pesti nagykereskedő, Károlyi György üzletfele
Gerzon, ifjabb – kamarai fogalmazó, apja üzlettársa 
Geyer –szűcs
Geymüller & Co – bécsi bankház
Gizella – Károlyné(?) lánya, Bártfayné ismerőse 
Glucsák – Károlyiék alkalmazottja(?)
Goldsmith, Oliver (1728-1774) – angol költő, híres regénye a  The Vicar of Wackefield (1766) 
– Der Pfarrer von Wakefield 
Gordian, P. – egri irgalmasrendi (betegápoló) szerzetes
Gorove  László  (1780-1839)  –  író,  1835-től  az  MTA  levelező  tagja,  történeti, 
természettudományi cikkeket, drámákat írt, Bártfay haláláról tudósít
Gorove Lászlóné ld. Rácz Mária
Gosztonyi József – Bártfayné (nagy)bátyja(?)
Gosztonyi  Magdaléna  (Léni)  –  Gosztonyi  Józsefnek,  Bártfayné  szegény  rokonának 
gyermeke, Bártfayék nevelt leánya.
Gosztonyi Miklós (1796-1857) – a király tábla bírája, később a váltótörvényszék elnöke. 
Gosztonyi  Sándor –  Bártfay  barátja,  Bártfayné  rokona  Hódmezővásárhelyről,  Károlyiék 
alkalmazott, váratlan haláláról számol be a napló
Gosztonyi Sándor – Gosztonyi Sándor fia, a váci piaristáknál tanul
Gosztonyi Sándorné Picstyánszky Lóri – Bártfayék hódmezővásárhelyi rokona, Gosztonyi 
Zsuzsanna  nevelőanyja,  1838-ban  megözvegyülvén  Bártfay  Sándor,  Bártfay  László  öccse 
veszi el. Mivel fiai a váci piaristákhoz járnak gyakori szállóvendég Bártfayéknál.
Gosztonyi  Zsuzsanna  –  Gosztonyi  József  lánya,  Léni  testvére,  Hódmezővásárhelyen 
nevelkedik, Gosztonyi Sándoréknál
Gottesmann br. – képgyűjteményét ajánlja megvételre Károlyi Györgynek
Gottlieb – búzakereskedő, valószínűleg nem pesti
Gotzigh Ignácz  (1765-1834) – jogi doktor,  Kassa-egyházmegyei  áldozópap, a történelem, 
statisztika  s  bányajog  tanára  a  kassai  akadémián  1794-től  1825-ig.   Talán  a  bécsi  udvari 
könyvtárban lévő kéziratos munkájáról van szó: De comitatibus et eorum comitibus regni  
Hungariae.
Gömöry Károly – gyógyszerész, a pesti választott polgárság tagja
Graczer – városházi jutalmat fizet ki neki Bártfay
Grassalkovich Antal hg.(1771-1841) – Károlyi György üzletfele
Grautmansdorff gr. – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Grausz, Max – keresztelkedni akaró zsidó
Grimm – képkereskedő, boltja a Dorottya u. 16. szám alatt volt
Grohovszki – lengyel menekült
Grünhut – Bártfay üzleti kapcsolatban áll vele
Grünschnek – a Károlyiak grófok közös pénzügyi ellenőre 
Guldenfinger Regine – Bártfayék ismerőse, Klobusiczky Ida barátnője
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Guzmics Izidor (1780-1839) – költő, műfordító egyházi író, bencés tanár, 1830-tól az MTA 
rendes  tagja,  Kazinczy  barátja,  1832-től  bakonybéli  apát,  Bártfay  haláláról  és  akadémiai 
emlékbeszédéről tudósít
Günther – budai gyógyszerárus
Gyula – ld. B. Gyula

H

Habosék  – a Nyúl utcában építenek házat az árvíz után a Bártfay által Károlyi Györgytől 
kapott pénzből 
Hadik Gizella grófné  (sz. l825)
Hadnics
Hadzsi(y) György  – Szentes város küldöttségének tagja, városi tanácsos, pénztári felügyelő
Haiszler – háztulajdonos a Bruckner fogadó mellett a cukorgyár irányában 
Hajnik János – Károlyi Lajos tót-megyeri uradalmának jószágigazgatója
Hajnik Károly (1806-1866) – újságíró, gyorsíró, az Erdélyi  Országgyűlési Tudósító egyik 
szerkesztője, gyorsíró az 1832-36-os országgyűlésen, később 1848-ban kormánybiztos, majd 
az 1850-es években hírlapíró, szerkesztő
Halbauer József  –  tekintélyes pesti  fűszerkereskedő, választott  polgár,  1839-ben  a  Pesti 
Jóltevő Asszonyi Egyesület pénztárosa, ld. asszonyegyesület
Haller  Ferenc gr.  (1796-1875)  –  tábornok,  József  nádor  kamarása,  1841-től  horvát  bán, 
1848-49-ben az olaszországi hadjáratban vesz részt, 1867-ben a magyar testőrség kapitánya, a 
palotát tekinti meg feleségével, nyugat-európai útjáról számol be Bártfaynak
Haller Ferenc grófné gr. Dessewffy Amália (1800-1858)
Halzli
Hamm – szőnyegkészítő
Hammel – pallér, Pollák Mihály alkalmazottja, a Nemzeti Múzeumon dolgozik 
Hamza
Hanisz – báró Brudern ügyésze
Hau – kompolti intéző
Hazucha – színműíró 
Häuffel
Heckenast  Gusztáv (1811-1878)  –  könyvkereskedő,  könyvkiadó,  nyomdász,  az   MTA 
könyvárusa.  1833-ben  vette  át  sógorának  Wigand  Ottónak  könyvkereskedését,  1840-ben 
egyesült  Landerer  Lajos  nyomdásszal.  Üzletét  az  1838-as pesti  árvíz  jórészt  elpusztította,  
Budapesti árvízkönyvvel(1839-41) az írók siettek segítségére. Kiadói tevékenysége az 1860-as 
években bontakozott ki.
Heckmann – képtisztító, a Strada-házban lakik
Hegel – aranyzó
Heine, Henrich (1979-1856) – német költő, prózaíró, publicista. Az 1831 óta Párizsban élő 
költő  Salon(!?)jának [talán  a  Französische  Maler (1831)  a  Französische  Zustände (1833) 
vagy  a  Romantische  Schule (1836)  egyikéről  van  szó?]  második  részét  adja  olvasásra 
Szontágh Gusztávnak Bártfay.
Heinrich – kapitány
Heinrich Ullrich – városlődi sváb magánfuvarozó
Helena – prostituált(?)
Helfmann – lakatos 
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Helmeczy Mihály (1788-1852) – író,  nyelvújító  és szerkesztő.  1830-tól  az MTA tagja és 
pénztárosa, a Kisfaludy Társaság alapító tagja, 1832-1848 között a Jelenkor szerkesztője.
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) – német költő, műfordító, történetfilozófus, a Sturm 
und Drang teoretikusa. Az Abhandlung über den Ursprung der Sprache – Értekezés a nyelv  
eredetéről  (1772),  Ideen zur Philosophie der Geschichte  der Menschhei  –  Gondolatok az  
emberiség történetének filozófiájához (1784-1791) szerzője.
Herpel Gergely (1807-1859) – református lelkész
Herpein(?)– a Szemle egyik szerzője(?)
Herián – kamarai gyakornok Budán
Hermine – prostituált(?) 
Herostrates, (epheszoszi Hérosztratosz) Nevét avval akarta halhatatlanná tenni, hogy Kr. e. 
356-ban felgyújtotta az ókori világ egyik csodáját, Artemisz istennő epheszoszi templomát. 
Hertzfelder Dávid – zsidó gabonanagykereskedő
Hideg – ruhakereskedő
Hinka József – pesti ügyvéd(?)
Hinkáék – Bártfayné budai ismerősei
Hinka Ágnes
Hirsch – búzakereskedő
Hoffmann (Ádám?) – pesti kereskedő, vasgyáros
Hoffner – állatorvos, Bártfay haláláról tudósít
Holles (Holesch) – ungvári kamarai ügyész
Holus 
Horatius, Qintus H. Flaccus (i. e. 65-8) római költő
Hormayr,  Joseph (1782-1849)  –  osztrák  történetíró,  politikus,  a  bécsi  udvari  levéltár 
igazgatója. Bártfay a Taschenbuch für vaterländische Geschichte című évkönyvet használja, 
amelyet Mednyánszky Alajossal közösen 1811-1848 között 38 kötetben adott ki, és amelyben 
sok magyar vonatkozású cikket is közölt.
Horváth – ügyvéd, az Almássy grófok táblai ügyésze
Horváth József  (1794-1849)  –  Hont  megyei  orvos,  az  akadémia  természettudományi 
osztályának tagja, 1822-ben a Károlyiak bécsi ágense
Horváth Dienes – nagykárolyi Károlyi-alkalmazott(?)
Horváth Ferencz – fóti kasznár, üzleti ügye van Bártfayval
Horvát(h) István (1784-1846) – történetíró, 1816-tól a Széchényi-könyvtárának, majd   – a 
Nemzeti  Múzeum  gyűjteményének  –  gondozója,  az  Auróra,  a  Tudományos  Gyűjtemény 
szervezője, 1830-tól a pesti egyetem tanára
Horváth László – orosházi ügyész, vele utazik Bártfay Hódmezővásárhelyre
Horváth Lászlóné – Bártfay haláláról tudósít
Horváth Mihály (1809-1878) – történetíró, 1839-tól az Akadémia levelező, 1841-től rendes 
tagja, az Athenaeum majd Kossuth Pesti Hírlapjának munkatársa, 1848-ban csanádi püspök, 
a  Szemere-kormány  vallás-  és  közoktatásügyi  minisztere,  1867  után  az  emigrációból 
visszatérve Deák-párti képviselő
Hörmann (ifj.?) – Károlyi Györgyék orvosa, feleségével Bártfayék jó ismerőse
Hörmann (id.?) – nyugdíjas Károlyi alkalmazott
Hrabovszky János br. (1779-1852) – altábornagy, Bajzánál találkozik vele Bártfay
Hradnay – az akadémia pénztárában fizet neki Bártfay
Hubay József – királyi ügyigazgatósági ügyvéd
Hugo, Victor (1802-1855) – költő, dráma- és regényíró, az Hernani (1830) szerzője, 1841-től 
a francia akadémia tagja. Bártfay a  Lucrèce Borgia  –  Lucretia Borgia-t (1832) olvassa fel 
németül.
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Hunfalvi(y) János  (1820-1888) – földrajzi szakíró, az 1840-es évek elején eperjesi jog- és 
teológiahallgató.  Később  a  szabadságharcban  való  részvétele  miatt  bebörtönzik,  1870-ben 
megalapítja a pesti egyetemen a földrajzi tanszéket.  Napoleon bemenetele Moszkvába című 
Athenaeumbeli cikkének tárgyi tévedései polémiára késztetik Bártfayt. Ld. Az irodalom és a 
közélet rajza című fejezetet.
Hunyady József  gr. (1801-1869) – apja magyarországi lóversenyek egyik kezdeményezője, 
lóvásárlás kapcsán kerülnek kapcsolatba Károlyival
Hunyor Imre orvosdoktor (+1836) – Bártfay elhunyt barátja, életrajzát készíti az akadémia 
számára
Hunyor József
Hunyor Károly – Koch építész segéde
Hunyor Mihály – homonnai plébános
Huszár Mátyás – kancelláriai tanácsos, Bártfayval üzleti kapcsolata van
Huszka(?)
Hutiray – délegyházi tiszttartó, Károlyi alkalmazott 
Hüppmann Antal – Bártfay üzleti kapcsolatban áll vele
Hüppmann – Károlyiék szakácsa, Bártfay nyugdíjaztatja
Hüppmann – kertész

I

I. – prostituált
Ibl – Koch  építész segédje
Iffland, Auguszt Wilhelm  (1759-1814) – drámaíró, a  Der Spieler című darabját nézi meg 
Bártfay a német színházban
Igaz Dániel – ügyvéd, ügyész
Ill(y)ésy – kún kapitány
Imre – csurgói kocsis 
Inczédy – Bártfay újhelyi ismerőse, Barthos Paulina keresztapja
Irinyiné – Bártfay üzleti kapcsolatban van vele
Irinyi József  (1822-1859) – író,  újságíró, műfordító,  politikus,  az  Athenaeum munkatársa, 
1844-48-ban a Pesti Hírlap külföld rovatának szerkesztője, később 1848-ban országgyűlési 
képviselő, párizsi követségi tanácsos, fiatalon Vörösmarty hatására drámaírással kísérletezik, 
Bártfay kölcsönnel segíti ki
István főherceg (1817-1867) – József nádor fia, magyarbarát  érzelmeiről ismert  politikus, 
sokat tesz az 1838-as árvíz okozta károk enyhítéséért, 1843-tól Csehország királyi helytartója, 
1847-től Magyarország nádora, 1848-ban ő bízza meg Batthyány Lajost kormányalakítással, 
majd németországi birtokaira vonul vissza,  Bártfay Ole Bull hangversenyén látja
Ivanovics  András –  orvos,  homeopata.  Bártfay  kezelőorvosa,  barátja.  Ld.  még   A 
homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejezetet.
Izsépy – Bártfay üzleti kapcsolatban áll vele, zempléni Károlyi-alkalmazott

J

J. – vizivárosi prostituált
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J. C. – prostituált
Jackson Eduárd – Károlyi György angol lovásza
Jalics Ferenc – pesti fűszer- gyarmatárú kereskedő, bankár
Janics Rozália –  Barthos Theodor, Barthos András  legkisebb fiának keresztanyja
Jankovics Imre – 1822-ben a Károlyi-birtokok jogügyi direktora, pesti központi tisztviselő
Jankovics  Miklós (1773-1846)  –  földbirtokos,  könyv-  és  régiségyűjtő,  1831-től  az  MTA 
tiszteleti tagja. Gyűjteménye 1836-ban a Nemzeti Múzeumba került.
Jankovics Karolina
Jankovics Vince – Károlyiak főtiszviselője, 1822-ben jogügyi igazgatósági segédadjutáns
Jausz – nyugalmazott százados, herculaneumi régiségeket kínál eladásra Károlyinak
Jákó István –  a  szentesi  uradalom  tisztviselője,  Károlyi  jogi  tanácsadója,  a  pozsonyi 
eseményekről tudósítja Bártfayt 
János (V.?) – Bártfayék inasa, udvari szolga
János – Wesselényi Miklós inasa
Jekelfalusy – sucessor(?)
Jelenfy – Szatmár megyei hivatalos orvos, Bártfay segíti állásához
Jelinek – cipész
Jerney  János (1800-1855)  –  ügyvéd,  régész,  nyelvész,  a  MTA támogatásával  az  Azovi-
tenger és a Don vidékén kutatott a magyar őshaza után. 1837-től az MTA tagja.
Jeszenszky János – a hétszemélyes  tábla bírája,  Wesselényi  Miklós halálára  szavazott  az 
ellene folytatott perben
Jetty – prostituált
Joachim Gyula – gyapjúkereskedő
Joachim József (1831-1907) – magyar hegedűművész, szüleivel Pestre költözik a harmincas 
évek derekán, első mestere Ellinger Gusztáv, csodagyermekként hangversenyeket ad, majd 
Bécsben  tanul,  s  koncertkörutakat  tesz  egész  Európában,  Weimarban  majd  Berlinben 
működött. Servacsinszkyval, a pesti német színház karmesterével együtt ad koncertet.
Johannes Leopold  – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
Johson, Samuel (1709-1784) – angol író, kritikus, főműve a Lives of the Poetes (1779-1781) 
–  Biographischen  und  kritischen  Nachrichten  von  englischen  Dichtern. Ennek  népszerű 
darabja viharos, hányatott életű  Richard Savage  (1697-1743) angol drámaíróról, költőről és 
kora irodalmi életéről szóló regényes életrajz.
Joob – színész
Joób Sámuel – bécsi kölcsönügylet révén kerül kapcsolatba Bártfayval
Jordanszky Elek  püspök (1765-1840) – esztergomi kanonok, teológiai író,  Gosztonyi Léni 
bérmálója
Jósa Lajos – a Károlyiak pénztári ellenőre, Bártfay barátja, Waltherr Gizella kérője
Jósa Károly – Károlyiak alkalmazottja
Jósika  Miklós (1794-1865)  –  regényíró,  1835-től  az  MTA  igazgató  tagja,  1842-től  a 
Kisfaludy  Társaság  elnöke,  később  1848-ban  a  Honvédelmi  Bizottmány  tagja,  brüsszeli 
emigrációban  hal  meg.  Az  utolsó   Báthorit  (1837)  Barthos  Paulinának  küldi  Bártfay  ,  a 
Csehek  Magyarországbant  (1839)   maga  olvassa.  Megemlékezik  A  beduin  lánya(1840) 
akadémiai felolvasásáról, és  a pesti magyar színházra tett felajánlásáról.
József főherceg (1776-1847) – II. Lipót császár fia. 1796-tól nádor, nevéhez fűződik az 1825-
i  reform-országgyűlés  összehívása,  amnesztiát  kér  Wesselényi,  Kossuth,  Lovassy  László 
számára. A magyarbarát érzelmeiről ismert politikus sokat tesz az 1838-as árvíz okozta károk 
felszámolására. A pesti Szépítő Bizottság elnöke, a Ludoviceum építtetője, Magyar Nemzeti 
Múzeum, az MTA, a műegyetem támogatója.
József – szakács, Károlyi Györgyé(?)
József – Károlyi Györgyék belső inasa(?)
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Józsi, Jóska – ld. Bártfay József
Julie – prostituált M-nél, a Terézvárosban
Julis – Bártfayék nevelt lánya
Jura(/e)ncs(?)
Jurenak Pál – vaskereskedő
Jurcsik – kereskedő(?)
Jurmak – Károlyi György ismerőse
Justina – prostituált

K

K. – prostituált
K. – miniszter
Kaan  Hermann (Henrik  Sámuel)  –  pesti  zsidó  nagykereskedő,  üzleti  kapcsolatban  áll 
Károlyi Györggyel
Kaan Hermann fia
Kacskovics Lajos  (1806-1891) – gazdasági és pedagógiai  író, a magyarországi kisdedóvó 
egyesület  szervezője.  1836-tól  az  Országos  Magyar  Gazdasági  Egyesület  fizetett  titkára  – 
1839-ig az  elnök Károlyi  Lajos,  ez  követően  Károlyi  György –,  az  egyesület  lapjának,  a 
Gazdasági  Tudósításoknak  szerkesztője.  1837-től  az  MTA  levelező  tagja,  1843-tól  pesti 
főjegyző,  később  1848-ban  majd  1861-ben  országgyűlési  képviselő,  feleségével  együtt 
Bártfayék ismerősei.
Kaill Sándor – vicefiscalis, ügyész, Rohoncra közvetíti Bártfay leveleit
Kalos – debreceni(?)
Kammerlohr 
Kamerma(e)yer  György – szabómester
Kammermeyer – ügyész, a parádi üveghutakezelő fia
Kan(n)itz festő(?)
Kant, Immanuel  (1724 – 1804) német filozófus, Bártfay valószínűleg a  Kritik der reinen 
Vernunft-ot (1781) idézi
Kap(p)el  Frigyes – pesti nagykereskedő, a Nagykereskedő Testület (1845) tagja, választott 
polgár,  felesége  Amália a  Pesti  Jóltevő  Asszonyi  Egyesület  választmányi  tagja,  ld. 
asszonyegyesület
Karacs Ferenc  – (1770 – 1838) pesti  rézmetsző,  itt  a  Magyarország táblája (Pest,  1813) 
című atlaszra utal Bártfay
Karácson  Mihály (1800-1866)  –  ügyvéd,  1839-től  a  helytartótanács  tanulmányi 
bizottságának ülnöke, a pesti ipartanoda szervezője, 1847-től igazgatója, majd  királyi tábla 
bírója, 1832-től a MTA levelező tagja, Bártfay barátja, Bécsből közvetít neki híreket.
Karlovszky Clementine – Bártfayné ismerőse, 1838. május 19-én köt házasságot
Karlovszky Károly Lajos – ügyvéd,  Barthos Paulina kérője, nála lakik  Barthos János és 
Mauks Ödön 
Karczag  –  „fiatal”, Bártfay alkalmi útitársa
Kascsák – sátoraljaújhelyi káplán, Barthos Andrásnak ő adja fel az utolsó kenetet
Kaszap –  főjegyző,  a  csongrádi  követek  országgyűlési  gyűlési  jelentését  küldi  Károlyi 
Györgynek
Kat.[a?] – prostituált
Kata asszony – Kendeffy grófné cselédje
Kati – szobalány, betegségében ápolja Bártfayt 
Katona István (1732 – 1811) jezsuita történetíró ld. még Historia critica
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Kazinczy András 
Kazinczy  Ferenc (1754-1831)  –  író,  költő  szerkesztő,  a  nyelvújítási  küzdelem vezetője, 
1831-től az MTA tagja. Ld. még Az irodalom és a közélet rajza című fejezetben.
Kazinczy Gábor (1818-1834) – író, szónok, Kazinczy Ferenc unokaöccse, Szemere és Fáy 
András rokona, az Athenaeum munkatársa, az 1840-es években a Zemplén megyei ellenzék 
vezéralakja,  később  1848-ban  országgyűlési  képviselő,  a  debreceni  békepárt  egyik 
vezéralakja, az 1860-as években Toldy Ferenccel az Új Magyar Múzeum és az Új Magyar 
Könyvtár szerkesztője, a napló megemlékezik esküvőjéről Fáy Emíliával
Kazinczy (Eugénia) Zseni, Kazinczy Ferenc leánya, Bártfayék vendége
Kállay Ferenc (1790- 1861) – történész, nyelvész néprajzi író, itt hivatkozott műve Kölcsey 
Ferenc gyermek- ’s ifjúkori életrajza. Pest, [1839]. Akadémiai fizetését veszi fel Bártfaynál.
Kárász Mihály – a hétszemélyes tábla bírája
Károly főherceg (1771-1847) – tábornagy, a Napóleon ellen harcoló osztrák seregek vezére
Károlyi Eduárd gr. (1821-1879) – Károlyi István fia, később az 1859-es Habsburg-ellenes 
összeesküvés résztvevője, Bártfayt is meghívják egyetemi záróvizsgájára
Károlyi Erzsébet  – Károlyi István lánya, Olaszországból Fótra vitetik a 18 évesen elhunyt 
grófkisasszony holttestét
Károlyi Ferenc  – Pesky Józseffel újrafesteti portréját Károlyi György, ravatalának rajzát a 
levéltár őrzi
Károlyi Gábor (1841-1895) – Károlyi György fia, 1848 után Genfben él, kapcsolata van a 
magyar  emigrációval,  Kossuttal,  Klapkával,  Türrel,  Hugoval,  Garibaldival,  majd  Eötvös 
Károly mellett képviselő, keresztapja Széchenyi István
Károlyi György gr. (1802-1877) – katona a Hessen-Homburg huszároknál, Széchenyi István 
barátja, 1824-ben külföldi tanulmányutat tesz, 1825-ben az MTA alapító tagja, 1832-34-ben 
közel-keleti utazásra indul, 1836-ban elveszi gr. Zichy Karolinát, 1839-től csongrádi főispáni 
helytartó,  1841-ben Békés  megye  főispánja,  a  Magyar  Gazdasági  Egyesület  és  a  Lánchíd 
igazgatóságának  elnöke,  később  1848-ban  szatmári  főispán,  1849.  június  6-án  üdvözli 
Kossuthot, a szabadságharc bukása után súlyos váltságdíj fizetésére kötelezik, később királyi 
főudvarmester.
Károlyi  Györgyné gr.  Zichy Karolina (1818-1903)  gr.  Batthyány Lajosné Zichy Antónia 
nővére, 1845-től a Pesti Jóltevő Asszonyi Egyesület elnöke, ld. asszonyegyesület
Károlyi Gyula gr. (1837-1890) – Károlyi György fia, amerikai tanulmányutat tesz, az 1860-
as években konzervatív politikus, a Magyar Vöröskereszt szervezője
Károlyi  István gr.  (1757 -1881)  –  Károlyi  György bátyja,  katona,  diplomata,  Széchenyi 
István híve,  Kisfaludy Károly  Aurórá-jának megjelenését  kölcsönnel segíti,  1848-ben Pest 
megye főispánja, ő állítatja fel a Károlyi-huszárezredet, Károlyi Viktor keresztapja
Károlyi Lajos gr. (1799-1863) – Károlyi György bátyja, abaúji főispán, a Magyar Gazdasági 
Egyesület  elnöke,  konzervatív  politikus,  a  szabadságharcban  a  császáriak  oldalán  harcol 
Károlyi Sándor gr. 1669-1743) – kuruc generális, a szatmári béke aláírója, Pesky Józseffel 
festeti újra portréját Károlyi György, történeti munkáját a levéltárban olvassa Bártfay
Károlyi Vi(k)ctor gr. – Károlyi György fia, (1839-1888), keresztapja Károlyi István
Kászonyi – képgyűjteményét látogatja Bártfay
Kecskeméthy – akadémiai tag(?),  Bártfay pénzt kölcsönöz neki
Kelemen Benjámin –  Wesselényi  jószágigazgatója,  Bártfay jó  ismerőse,  együtt  kísérik  a 
börtönbe Wesselényit, közösen intézik kölcsönét a gräffenbergi utazásra
Kende  Zsigmond (1794-1865)  1832-41-ben  szatmári  alispán, 1839-ben  és  1847-48-ban 
országgyűlési  követ,  1849-ben  császári  kormánybiztos,  ő  rendeli  meg  Anton  Einslétől 
Bártfayn keresztül Kölcsey képét, tőle kéri Kölcsey kéziratait Bártfay az akadémia számára
Kendeffy gr. – 1815-ben Wesselényi útitársa Olaszországban
Kendeffy grófné
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Kendelényi – , titkosügynök(?)
Kern – festő
Kertész László – csongrádi tiszttartó
Kertészfy(/i) – Károlyiék alkalmazottja, levéltáros(?) Bártfay útitársa Újhely felé
Kilián György (Fritz-Kilián?)  könyvkereskedő,  boltja  Waiznergasse 634.,  39.  szám alatt 
volt 
Kis(s) Antal – fehérvári majd rozsnyói püspöki orvos
Kis Bálint (1802-1868) – festő, Szentesen, Debrecenben, majd 1837-től Pesten él, arcképeket, 
történelmi jeleneteket fest, a Pesti Műegylet alapító tagja
Kis Dániel – Csongrád megyei főügyész 
Kis János (1770-1846) – evangélikus superintendens, költő, az MTA és a Kisfaludy Társaság 
tagja, Kazinczy barátja
Kis János – Kis János evangélikus superintendens fia, Bártfay ifjúkori barátja
Kis Lajos – Kis János öccse
Kiss  Károly (1793-1866)  –  kapitány,  az  Auróra munkatársa,  hadtudományi  író,  a 
Hadműszótár összeállítója, a Kisfaludy Társaság tagja
Kisfaludy  Károly (1789-1830)  –  drámaíró,  festő,  az  Auróra  szépirodalmi  zsebkönyv 
szerkesztője. Bártfay László baráti körben látogatja meg sírját Mindenszentekkor.
Kisfaludy Sándor (1772-1844) – költő, fő műve a [Himfy] A kesergő szerelem. Buda, 1801., 
A boldog szerelem. Buda, 1807.
Kitly  – ispán Csurgón(?)
Klauzál Gábor (1804-1866) – ügyvéd,  Csongrád megye országgyűlési követe, az 1848-as 
Batthyány kormány minisztere, fáklyás-zenés üdvözléséről emlékezik  meg a napló
Klauzál  Imre (1799-1847) – az MTA tagja, Károlyi  Lajos jószágkormányzója  Rohoncon, 
feleségével együtt Bártfayék jó barátai
Klári – Barthosék cselédje(?)
Klieben leánya – Bécsből
Kliegl József (1795-1870) – nyomdász, betűszedőgépéről emlékezik meg a napló, Bártfay is 
vesz tőle részvényt
Klobusiczky Bella
Klobusiczky  Ida –  Pesten  él  a  Verle-nevelőintézetben,  Bártfayné  hozza  ki  vendégségbe, 
barátnője Guldenfinger Regine, Fejérváry Lina
Klobusitzky Ignác  – 1806-1816 között,  nyugdíjazásáig  az összes Károlyi-birtok régense, 
irányítója, Klobusitzky Matild apja
Klobusiczky János gr. –  Biharból
Klobusiczky  Matild gr.  Sztáray  Ferdinándné –   Bártfayék  nevelt  leánya,  gr.  Szirmay 
Ottilia unokahuga. Az árva kislányt Bártfayék nevelik fel férjhezmeneteléig. Olaszországban 
utazik nagynénjével, aztán férjhez megy a napló korszakában. Matild 1845-ben, egy két éves 
kislányt  hátrahagyva  hal  meg  A  ház  barátai  közül  Vörösmarty  kedvelte,  s  verset  is  írt 
számára, hogy Bártfayt nevenapján köszöntse. 
Knezsik – hódmezővásárhelyi szolgabíró
Koch, Henrich (1781-1861) – osztrák építész, iparművész, Magyarországon Károlyi György 
fóti  kastélyának  és  pesti  palotájának  átépítése  fűződik  nevéhez.  Bártfayék  jó  ismerőse, 
Wesselényi Zsibóra terveztet vele sírboltot
Kohányiné – Bártfay fürdőhelyi ismerőse
Kohányi Etelka és Hermine – Kohányiné leányai
Kolb János (1771-1849) – a pesti választott polgárság szószólója, Károlyi György ismerőse
Kolbenhayer Móricz (1810-1884) – eperjesi evangélikus lelkész 
Kollár Ádám (1718-1783) – jogtudós, a bécsi udvari könyvtár igazgatója
Koller – Pest város tanácsosa
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Koller Ferenc – Károlyi Lajos alkalmazottja(?), feleségével együtt Bártfayék ismerősei
Komlóssy Ida – színésznő, táncáról emlékezik meg Bártfay
Koppel, Koppeli ld. Kopelly
Kopelly Fülöp – gabonakereskedő
Kosovics
Kossuth  Lajos  (1802-1894)  ellenzéki  politikus,  a  Pesti  Hírlap  szerkesztője,  Bártfay  jó 
ismerőse, a Lovassy László-ügyben kerülnek kapcsolatba
Kossuth Zuzi (Zsuzsa) – Kossuth Lajos testvére
Kostyál Ádám – szabómester
Kovách – debreceni ügyvéd
Kovács – egykor Pest megyei alispán
Kovács Sándor
Kovács – hódmezővásárhelyi alügyész
Kovács Gusztáv – Szatmárból, öccsével látogatja meg Bártfayt, Kölcsey képét intézi
Kovács Lajos  (1812-1890) –  politikus, publicista, az Erdélyi Híradó munkatársa, , Kovács 
Gusztáv öccse(?)
Kovács N. – nevelőintézeti lány(?), ebédre hívják Bártfayékhoz
Kovács Zsigmond – orvos, Pest megyei táblabíró, Bártfay vetélytársa B-nél és Ninánál
Kozlik – üzleti kapcsolatban áll Bártfayval
Kozlik testvére – Csehországból érkezik
Kozma Ferenc – őrmezei tiszttartó
Kölber – kocsigyártó család
Kölcsey Ferenc (1790-1838) költő, ellenzéki politikus Bártfay barátja, pesti útjain Kölcsey 
nála száll meg. Haláláról, emlékbeszédéről, Einsle képének születéséről, a Kölcsey-szobor és a 
hagyaték körüli vitákról tudósít a napló.
Kölcsey Ádámné – Kölcsey sógorasszonya, az 1828-ban meghalt Kölcsey Ádám özvegye
Kölcsey Irma
Köppel ld. Koppelly
Köth
Kövesdy báró – katonatiszt
Kövesdy – a fóti városi orvosi álláshoz kér ajánlást
Krajcsovicsné
Kren – fazekas, kályharakó
Kubinyi Ágoston (1799-1873) – a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a MTA tiszteleti 
tagja
Kubinyi Géza – Kubinyi Ágoston fia
Kunig – dohánykereskedő
Kunos Endre
Kun(z)ewalder Jakab – pesti nagykereskedő
Kurucz Pál – az Athenaeum munkatársa(?)
Külkey 

L

L[éni?] – prostituált M-nél, a Terézvárosban
L. – Bártfayné volt szobalánya, násznagynak akarja felkérni Bártfayt
Labancz Lipót – Bártfay álneve az Athenaeumban

36



Laborátcz – kalapárus a Váci utcában
Lacombe, Louis Trouillon (1818-1884) –  zeneszerző, zongoraművész, az  asszonyegyesület 
rendezvényén játszik a Nemzeti Színházban
Laczkovics – üzleti kapcsolatban áll vele Bártfay
Laborfalvy  Róza (1817-1880)  –  a Nemzeti  Színház  neves  tragikája,  később  Jókai  Mór 
felesége, jutalomjátékáról emlékezik meg a napló
Laffert  Ignác báró  –  Abaújharsztiból,  (ma:  Chrastne,  Szlovákia),  Károlyi  György  pénz 
kölcsönöz neki
Lahner lányok –  Lahner  György császári  tiszt,  a  későbbi  48-as  vértanú  honvédtábornok 
leányai.
Lamartine,  Alphonse  (1790-1869)  –  a francia  romantika költője, Bártfay olvasmányai  az 
1832-es görögországi és kis-ázsiai utazásáról szóló Voyage en Orient (1835), és lírai eposza, a 
Jocelyn (1836)
Lamberg,  Franz gr. (1791-1848) – 1842-től altábornagy, politikai író, 1848 szeptemberében 
királyi megbízottként az országgyűlés feloszlatására Pestre küldi, ahol az utcai tömeg végez 
vele. Károlyi György ismerőse
Laner, Lahner – nagykárolyi orvos, Bártfay idős ismerőse
Landerer Lajos (1800-1854) – Pesti nyomdász, 1838-ban az árvíz alatti tevékenységéért Pest 
díszpolgárává választják, 1840-től társa  Heckenast Gusztáv. Titkosrendőrként kap engedélyt 
Kossuth Pesti Hírlapjának kiadására.
Lang –  könyvkötő,  képeket,  műszereket  ad el,  Bártfaynak az áradáskor elázott  metszeteit 
tisztítja, az akadémia tájszótárát köti
Langh ld. Láng Paulina
Lar. – rézmetsző(?), képeit Bártfay Jósának adja
Laroche, Karl (1794-1884)  –  1833-tól a bécsi  Burg-színház tagja,  vendégszínész a budai 
német színházban
Laza(á)rovics – búzakereskedő, nem pesti
Láng  Paulina  (1820-1849)  –  operaénekes,  1849-től  a  Nemzeti  Színház  tagja,  1841-től 
Ábrányi Emil felesége
László József (1808-1878) – színész, 1837-től a Nemzeti Színház tagja
László Ferencné, gr. – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
Lederer – homeopata orvos, Károlyi György hívja el Bécsből beteg feleségéhez
Ld. még A homeopátia mint nézetrendszer és gyakorlat című fejezetet.
Lederer Ignác br. (1769-1849) – tábornok, budai főhadparancsnok
Lehoczkyék
Leidenfrost 
Lencsés – alamizsnát kér Bártfaytól
Lendvay Márton (1807-1858) – színész, a Nemzeti Színház első nemzedékének vezető tagja
Lendvayné Hivatal Anikó (1814-1891)  –  színésznő, a Nemzeti Színház tragikája, Bártfay 
nagyra tartja színész képességeit, megemlékezik jutalomjátékairól
Lesage, Alain-René (1668-1774) – francia regény- és színműíró, Bártfay olvasmányai a  Le 
diable boiteux –  A sánta ördög és a Gil Blas.
Levinszky Ábrahám – zsidó nagykereskedő
Léni ld. Gosztonyi Magdaléna
Léni – prostituált
Leo ld. Sicravszky Leó  
Lichtl Károly – cukorgyáros
Lichtenstein Rudolf gr. (megh. 1848)  – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
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Lied[e]mann Frigyes –  nagykereskedő, a Nagykereskedő Testület  tagja (1845),  választott  
polgár,  felesége a Pesti Jóltevő Asszonyi Egyesület tagja, az ő boltjukban árulják az egylet 
által támogatott, bedolgozást vállaló asszonyok áruit, ld. asszonyegyesület
Limberger –  pezsgőkészítésről tárgyalnak Bártfayval
Lippe – direktor Szirma-Besenyőn
Lippert – árvalány, Károlyi György támogatja
Lisette – prostituált 
Liszt Ferenc (1811-1886) – zeneszerző, zongoraművész ld. A narráció változásai, elbeszélő 
részek a naplóban című fejezetet.
Lohner – Károlyi György támogatja
Lohonyai
Louise – szobalány(?) 
Lovassy Amália  –  Lovasy István leánya, nevelésben van Pesten,  Léni barátnője
Lovasy  István  –  politikus,  Kossuth  és  Klauzál  mellett  kap  fáklyás  zenét,  feleségével 
Bártfayék nagyszalontai ismerősei
Lovassy László (1815-1892) –  az országgyűlési ifjúság vezére, a Wesselényi Miklós mellett 
rendezett pesti gyűlés szónoka, 1836. májusában elfogták és tízévi várfogságra ítélték, 1840. 
május 13-án szabadult, elméje megbomlásáról beszámol a napló.
Lónyay Etelka (1824 –1895) – Lónyay János és Lónyay Florentina lánya, 1844-től Szirmay 
Ödön 1848-as huszárezredes felesége
Lónyay Gábor (1805-1885) – Zemplén vármegye ellenzéki országgyűlési követe, a Magyar 
Gazdasági Egyesület első elnöke, közgazdasági író, feleségével Bártfayék jóbarátai,
Lónyay János (1796-1859) – helytartótanácsi tanácsos, 1836-tól Bihar később Bereg megye 
főispáni helytartója, Léni megy bálba házához
Lőwe – színész, a német színházban Hamletet játszik
Lőwe Anna – színésznő, német zsidó, vendégszerepel a magyar színházban apjával
Lővinger, Franz és fia – dohány és hamuzsírkereskedő
Luby Imre – kamarai tanácsos, Károlyi György üzletfele
Luczenbacher ld. Érdy
Lueger – nyugalmazott őrnagy
Luka  Sándor  (sz.  1802)  –  Hont  megye  alispánja  és  ellenzéki  követe  az  1832-36-os 
országgyűlésen, később a kormánypárthoz csatlakozik, Bártfay üzleti ügyben tárgyal vele 
Lukács ld. Vojnics Lukács
Lukács Lajos – a Rajzolatok nagyváradi, fiatalon meghalt publicistája
Lukács Móric (1812-1881) – ellenzéki publicista, műfordító, a tudományos ismeretterjesztő 
irodalom képviselője, 1858-tól MTA tagja, majd a Kisfaludy Társaság elnöke.
Lutzer Jenny – operaénekesnő, a német színház tagja
Luzsénszky János (1790-1857) – a Pesti Hírlap munkatársa
Luzsinszky János báró
Lyabovics – Bártfay Ung megyei útitársa

M

M. (Madamme?)  terézvárosi nyilvánosházat tart fenn. Nála alkalmazottak  A., Bela, C., E.,  
Julie, L., Léni, N., T., Róza
K. C. – prostituált
Ma. – prostituált
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Macho Vencel – szabó
Madt. – prostituált
Madarassy László – Pest vármegyei főszolgabíró, pénz kölcsönöz Károlyinak
Madarassyné
Mailath ld. Majláth
Majláth Teréz grófkisasszony – Majláth György lánya, Bártfayné ismerőse
Majláth Antal gr. (1801-1873) – al-, majd főkancellár, főispán
Majláth György gr. (1786-1861) – konzervatív politikus, királyi személynök, majd 1839-től 
országbíró, 1831-től az MTA igazgatótanácsának tagja
Majláth János gróf, (1786-1855) történetíró, fordító, itt hivatkozott műve a Geschichte der 
Magyaren. 1-5. köt. Tendler, Bécs, (1828-31) 
Majláth Károlyné gr. – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
Majtényi László(?) – Bars megye követe az 1832-36-os országgyűlésen
Máli  ld. Lovasy Amália
Malonyay Imréék – Hrabóczról, Bártfayné birtokának kezelői
Malvieux Keresztély  –  kereskedő,  felesége  a  Pesti  Jóltevő  Asszonyi  Egyesület  tagja,  ld. 
asszonyegyesület
Mandl – búzakereskedő
Manette – Bártfayék eperjesi ismerőse
Marcello, M.
Marics – Csór birtokosa
Marie – nevelőnő,Ferenc főherceg gyermekeit tanítja magyarul
Marie – prostituált
Markos
Martini Kristóf – Károlyi György haszonbérlője
Marton – Bártfay keresztesi ismerőse
Mathi(e)sz – Bártfayék vagy Károlyiék inasa
Matild ld. Klobusiczky Matild 
Matics Imre (1810-1862) – akadémiai írnok, Orosz József Hírnökének munkatársa
Matkovics István – a hétszemélyes tábla bírája
Matolay Gábor és felesége – Bártfayék zempléni ismerősei
Matolay Victor  – Matolay Gábor fia, bölcsészhallgató
Ma/átray  Gábor(?)  (1797  –  1875)  –  zeneszerző,  ügyvéd,  1833-1841  között  a  Regélő 
szerkesztője,  a  Pesti  Magyar  Színház  zenei  igazgatója,  később  a  Nemzeti  Zenede,  a 
konzervatórium igazgatója
Matulai(y)
Mauks Ferenc – Bártfayné eperjesi testvére
Mauks Lászlóné – Bártfayné eperjesi rokona  
Mauks Ödön – Bártfay Ferenc fivérének fia, jurátus Pesten, Bártfayék kísérik figyelemmel 
tanulmányait, később maga is Károlyi György alkalmazottja lesz
Mauks Paulina Mauks Ödön testvére, tárcát hímez Bártfaynak
Maxinné 
May – ügyvéd
Mayer – orvos
Mayerhofer
Mátyás – Bártfayék inasa
Medetz József – pesti dohánykereskedő
Medgyes Lajos  (1817-1894) – kolozsvári bölcsész-teológus hallgató, 1836-tól a kolozsvári 
Nemzeti Társalkodó munkatársa,  evangélikus lelkész, költő.  Fib(i)án című verses történeti 
elbeszélése második díjat nyer a Kisfaludy Társaság 1840. évi pályázatán.
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Mednyánszky Alajos br. (1784-1844) – politikus, történeti, földrajzi író, az MTA igazgató 
tagja, 1837-től nyitrai főispán, 1842-től főkincstárnok
Megyeri/y  (Stand)  Károly (1797–1842)  az  1820-as  évektől  a  vándortársulatok,  majd  a 
Nemzeti Színház komikusa, színésze
Melczer László – kassai kerületi tartományi biztos, felesége Majláth Mária a Pesti Jóltevő 
Asszonyi Egyesület tagja, ld. asszonyegyesület
Memlauer – a Duna-gőzhajózási Társaság alkalmazottja
Mericzay – váci kanonok
Mermier – nevelőnő Hadik Gizella grófné mellett
Meszlényi Teréz (1810-1865) Kossuth Lajosné
Metternich, Clemens (1773-1859) herceg – osztrák államkancellár, a minisztertanács elnöke, 
Károlyi Györgyöt megrovó leveléről ír Bártfay
Meyer – orvos
Mérey – rendőr(?), cenzor(?), lefoglalja Szemere Bertalan Utazás külföldön-jét
Mészáros Mátyás –  Bártfayék inasa
Mihalek – vendéglős(?)
Mihalovics – Károlyi alkalmazott(?), pénzt visz Nagykárolyba
Mihálkovics – jászkapitány
Mihályfy Ignác – királyi ügyész, pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
Milfai(j)t Ferkó – Sobri Jóskához, a magyar betyárromantika híres alakjához csatlakozott a 
Veszprém  vármegyei  Milfajt,  akit  1836  karácsony  szombatján  felakasztottak,  Veszprém 
mellett látja száradó tetemét Bártfay
Milotay – Bártfay újhelyi ismerőse
Minarelli Antal – a pesti választott polgárság tagja
Miska – Szemere Pálné inasa 
Miskolczi Júlia (1822-1854) – színésznő, a Nemzeti Színház tagja
Mochonaky Amália – operaénekesnő a Nemzeti Színházban 
Mocsáry és felesége –  Bártfay borsodi ismerősei
Mocsy(i) László – mérnök, az akadémiai pénztárnokaként találkozik vele Bártfay
Modrovics Ignác (1810-1895) – főszolgabíró
Mogor – Sobri Jóska bűntársa
Molnár – a Pesti Hírlap munkatársa
Moor, Thomas (1779-1852) – angol költő, Lalla Rookh (1817) című epikus költeményét és 
verseit Bártfay német fordításban olvassa. Egyik népszerű kiadása:  Lalla Rukh, die indische 
Prinzessi. (ford.) Friedrich de la Motte Fouqué, Schlesinger, Berlin, 1822. 
Morvai/Zömök Johann – Bártfayék inasa
Moskovics I. – pesti nagykereskedő, 
Moskovics – orvos 
Mossóczy Márton – Barthos Szerafina keresztapja
Mt. – prostituált
Muki  – ld. Barthos János
Murman – posztókereskedő
Mühr Ferenc – Károlyi István számtartója
Műhr – Károlyi-alkalmazott
Müller – ménesmester a nagykárolyi uradalomban
Müller, Johannes von  (1752-1809) – német történetíró és publicista,  levelezését  Gentzzel 
olvassa Bártfay
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N
N. – prostituált M-nél, a Terézvárosban
N. Regine – nevelőintézeti lány(?), Klobusiczky Ida barátnője
Nagy – posztókereskedő
Nagy Elek –  „napi eszméit” olvassa Bártfay
Nagy Gedeon (+1873) – borsodi főszolgabíró, feleségével i
Nagy Ignác (1810-1854)  –  a  Kisfaludy Társaság  és  a  MTA tagja,  újságíró  ,  szerkesztő, 
dráma- és regényíró
Nagy Ignác – Károlyi György üzletfele
Nagy  Imre (1817-1841)  –  Árpád című  balladaszerű  költeménye  a  Kisfaludy  Társaság 
pályázatán 1840-ben díjat nyert, haláláról tudósít Bártfay 
Nagy  Károly (1797-  1868)  –  Közgazdász,  csillagász,  a  MTA  tagja,  Károlyi  Lajos 
főpénztárnoka, majd Kaunitz herceg és Batthyány Kázmér pénzügyi tanácsadója. Együtt indul 
Károlyi Györggyel Angliába, majd tovább megy Észak-Amerikába, 1832-36-os országgyűlés 
idején  Orosz  Józseffel  barátkozik.  Ld.  még  Daguerréotyp ill.  a  Bártfay  portréja  a 
levelezésben című fejezetet.
Nagy Kristóf – gyógyszertári provisor, pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek
Nagy István – Pest vármegye főjegyzője
Nagy Mihály – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Nagy Sámuel – szentesi biztos, Károlyi alkalmazott(?)
Nagy Sándor  – hadvezér,  ld.  Szentpéteri  József  Nagy Sándor átkelése a Granicus folyón 
(1830).  A makedón uralkodó első jelentős  győzelme a perzsákkal  szemben i.  e.  334-ben, 
katonai bravúr, a müsziai Granikoszon való átkeléssel együtt töri át a csatában az ellenség 
vonalait.
Nagyné özv. – Károlyi György támogatja
Napoleon, Bonaparte  (1769-1821) – francia császár, Bártfay publicisztikájában ír róla Ld. 
még Az irodalom és a közélet rajza című fejezetet. 
Nádasdy Ferenc (1625-1671) gróf – a Wesselényi-összeesküvés résztvevője, kivégzésének 
történetét olvassa kéziratban Bártfay
Nádasdy Ferenc – váci püspök, az MTA igazgatóságának tagja
Nádasdy  Ferecné  Báthory  Erzsébet  –  a  kegyetlenkedéseiről  szóló  ítéletet  és 
tanúvallomásokat olvassa Bártfay kéziratban
Nádasdy Leopoldine gr. – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Nedeczky – Csór birtokosa
Nedeczky Pál 
Nehrebeczky
Nethpal Kati – Károlyi Györgyné gyermekének dajkája, megszökik a grófné ékszereivel
Netter – korábban Károlyi-alkalmazott
Netti – Károlyi Györgyné szobalánya
Ney – Sztáray László gróf nevelője
Nikau –  Károlyi  György  birkafelügyelője  Orosházán,  ld.  még  a  Titkár  és  a  grófja:  
alárendelődés és egymásrautaltság című fejezetet
Nina – ld. a Női életpályák a naplóban című fejezetet
Nina – prostituált
Novák – békési alispán 
Nyáry Pál (1806-1871) – Pest megye főjegyzője majd alispánja, a liberális ellenzék tagja, ő 
köszönti Károlyi Györgyöt, mint beiktatandó főispánt
Nyeviczkey
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O, Ö

Ober – kőfaragó
Ocsovay Ferenc (1819-1887) – az Erdélyi Híradó munkatársa, majd szerkesztője
Odescalchi Ágoston(?) 1808-1848)) herceg – pénzt kölcsönöz Károlyi Györgynek, felesége 
jelen van Károlyi Viktor keresztelőjén
Okolicsányi Lucián – Hont megyei szolgabíró
Olah Miklós – szénási birkaispán 
Olle Bull (1810-1880) – norvég hegedűművész
Olsavszky  György  –  orosházi  jószágigazgató,  korábban  a  fóti  uradalom  tisztviselője, 
Brestyenszky Adalbert tihanyi apát sógora
Onhäuser – pesti választott polgár
Orczy –  „két  Orczy(?)”  i,  Pozsonyból  hoznak  leveleket  Waltherrnek  és  Bártfaynénak 
Wesselényitől
Orosz József (1790-1851) – pozsonyi  ügyvéd, a  Hírnök  és a  Századunk című konzervatív 
irányú lapok szerkesztője, eleinte Kossuthtal együtt szerkeszti az Országgyűlési tudósításokat, 
majd a kormány szolgálatába áll 
Ostoich 
Osztroluczky – királyi tábla bírája
Osztropulczky – előtte teszi le jogi vizsgáit Mauks Ödön
Ottlikék – Bártfayék ismerősei, Ottlikné Szemere Pálné lánya
Ödön ld. Mauks Ödön
Österreicher Dániel – zsidó nagykereskedő

P

P[aulina?] – prostituált M-nél, a Terézvárosban
P. Jeanette – prostituált(?)
Pacher János – szentesi biztos, városi tanácsos, a váltsági pénztár felügyelője
Padna  – árvízi károsult
Paganini, Nicolo (1782-1840) – olasz hegedűvirtuóz és zeneszerző
Paget, John (1808- 1892) – angol utazó, 1835-ben érkezett Magyarországra és itt másfél évet 
töltött, 1839-ben jelenteti meg útirajzát.
Paine, Thomas (1737-1809) – angol író, girondistaként elszenvedett fogságában írja az The 
age of reason (1793) – Das Zeitalter der Vernunft című művét
Pák – orosházi Károlyi alkalmazott
Pan – Koch építész segédje
Pap Endre (1817-1851) – költő, publicista, ügyvédi joggyakorlatát  Kölcsey Ferenc mellett 
végezte, drámája a Királyleány. 
Pap kisasszony
Pardoe, Julia (1806-1862) – Angol írónő, 1839-es magyarországi utazásáról könyvet írt. 
(The city  of  Magyar or Hungary and its  institutions  in  1839 and 1840).  Bártfay 1834-es 
közel-keleti útirajzát (The city of the Sultans and domestic manners of the Turks; továbbá The  
romance of the Harem) olvassa, valószínűleg az Athenaeumban. J.  L.:  Miss Pardoe után.  
Stambuli képek. (1838, I. 30.).
Patachich József Athenaeum  Pest városkapitánya
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Patay
Pauli – udvari szolga 
Paulina ld. Barthos Paulina
Paulina – nevelőintézeti lány, Vas Paulina(?)
Paulina – prostituált(?) 
Paulay – fuvaros, Újhelyre viszi Bártfayt 
Pálffy Ferenc gr.(1785-1841) – pozsonyi főispán, kancellár
Pálffy Ferenc gr. (1780-1852) – Bányi professzort hívja nevelőnek Bécsbe fiai mellé
Peregríny – Mednyánszky báró nevelője, Károlyi Györgyéknél szeretne állást vállalni
Pepi ld. Tänzer Pepi
Perény László báró – pénz kölcsönöz Károlyi Györgynek Bécsből,  csurgói birtokát adja el 
Károlyi Györgynek
Perényi Zsigmond br.  (1783-1849) – politikus, ugocsai főispán, a MTA tiszteleti  tagja, a 
főrendi ellenzék vezéralakja, a hétszemélyes tábla tagja, 1848-49-es tevékenységéért kivégzik
Pesky József (1795-1862) – biedermeier portré- és oltárképfestő, többek között Kölcseyt is 
megfesti,  ő  készíti  el  Kisfaludy  Károly halotti  maszkját,  Szirmay  Ottilia portréját  készíti, 
Károlyi Sándor és Károlyi Ferenc képeit festi újra
Peter – márványozó
Petricsevich Horváth Lázár (1807-1851) – 1836-tól Pesten él, a Jelenkor, a Társalkodó és az 
Athenaeum munkatársa, 1843-tól a Honderű szerkesztője, 1845-től az MTA levelező tagja,  
Pecz/tz –  ügyvéd,  evangélikus,  felesége  a  Pesti  Jóltevő  Asszonyi  Egyesület  tagja,  ld. 
asszonyegyesület
Péchy Ferenc
Péchyné – katonatiszt özvegye 
Pécsy Imre – a hétszemélyes tábla bírája 
Péczely  József  (1789-1849)  –  a  debreceni  főiskola  igazgatója,  a  MTA  és  a  Kisfaludy 
Társaság tagja
Péter – Károlyi György inasa
Picstyánszky László – Gosztonyi Sándorné bátyja
Pieschl 
Pidol Károly – generális, a budai vár parancsnoka 
Pigay Antal – Széchenyi István titkára
Piller – Károlyi György üzletfele 
Pillich János – Szentes városi tanácsosa, ellenőr
Pink Dávid – zsidó gabonanagykereskedő
Pintér – csurgói ispán
Pi(e)schl
Plathy Mihály(?)(+ 1838. december 10-én) – özvegye Bártfayné ismerőse (Platthy Mihály – 
sz. 1788. – Bars megye követe az 1825-ös országgyűlésen)
Plósz – orvos
Podmaniczky báró 
Pokomándy  – mágócsi(?) intéző
Po(l)lák Mihály János (1773-1855) – építész, a magyar klasszicizmus jelentős építésze, 1798 
óta él Pesten, a Deák téri evangélikus templom, a Ludovíceum, a Nemzeti Múzeum tervezője-
kivitelezője, a pesti Szépítő Bizottság tagja, Károlyi György Üllői úti házának terveit készíti
Pongrácz  Lajos(?)–  hivatalos,  jogi  ügyben  keresi  föl  Bártfayt.  [P.  L.]:  A  Kelet  Népe 
felnyitotta szemét egy nyugot-finak. 1841. Kossuthot támogató névtelen röpirat szerzője
Popovics – alamizsnát ad neki Bártfay
Pólya József (1802-1878) – orvos, a MTA rendes tagja, feleségével Bártfayék jóismerősei
Pöltinger
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Praznovszky Ágost/József – a Károlyi grófok főpénztárnoka
Pray György  (1723-1801) – történetíró, jezsuita szerzetes, az Egyetemi Könyvtár vezetője, 
hivatkozott  művei  a  Historia  regum  Hungariae.  1-3.  köt.   Buda,  1801,;  Annales  regum 
Hungariae. 1-5.  köt.  Győr,  1764-70;  Dissertatio  historico-critica  de  sancto  Ladislao 
Hungarie rege. Pozsony, 1774.
Preghieryné özv. – korábban Desewffy Andrásné
Prikk(e)l – az MTA alkalmazottja, ő hoz új oklevelet az áradásban eltűnt helyett Bártfaynak
Prieznitz, Vinzenz (1799-1852) – gräffenbergi parasztember, a hidegvíz-kúra feltalálója és 
népszerűsítője, Vörösmarty ír hozzá verset, Wesselényi jár nála több ízben gyógyulást keresve
Prónay  Albert br.  (1801-1867)  –  Pest  megye  főispáni  helytartója,  az  MTA 
igazgatótanácsának tagja, koronaőr
Prónay Gábor – Túrócz vármegye országgyűlési követe
Prokopovics – lengyel ifjú, elfogásáról tudósít Bártfay
Prucsinszky – festő(?), Bécsből érkezik képe Károlyiékhoz
Ptolemaus,  Ptolemaiosz,  Klaudiosz  –  alexandiai  földrajztudós,  csillagász,  matematikus, 
híres földleírását (Geographiasz hyphégészisz – Bevezetés a geográfiába) valószínűleg latinul 
tanulmányozza  Bártfay:  Claudii  Ptolemaei  geographiae  editionis  specimen…  (kiad.  és 
kommentár) Nobbe, C. F. A. – August, K. A. Leipzig, 1836.
Pulszky  Ferenc (1814-1897)  –  politikus,  régész,  művészettörténész,  az  1839-1840-es 
országgyűlésen a liberális ellenzék tagja, 1849-es emigrációja után a Nemzeti Múzeum elnöke 
Puky Miklós – a Pesti Hírlap publicistája
Pückler-Muskau herczeg – Károlyi György termeit nézi meg

R
R. – prostituált
Radnics Ágnes – a palota női alkalmazottainak felügyelője, Radnics Ferenc húga
Radnics Ferenc – a palota felügyelője, Bártfay jó barátja
Radnics Imre – ercsi plébános
Rafay – piarista szerzetes
Raupach, Ernst (1784-1852) – német színműíró, szentimentális drámái rendkívül népszerűek 
voltak, ld. még Királyleány
Rauschmann – órás a várban, nála javíttatja Bártfay Barthos János óráját
Rába – nagykárolyi ügyész, feleségével Bártfayék ismerősei, ő írja meg Bártfaynak Kölcsey 
halálát
Rácz Mária – Gorove László táblabírónak, az MTA tagjának felesége
Ráday Gedeon gr. (1806-1873) – a pest megyei ellenzék egyik vezére, a Nemzeti Színház 
intendánsa, követté választásának bonyodalmairól ír a napló
Ráday László gr. (1804-1868) – Vörösmarty jó ismerőse
Ráday Lászlóné gr. Wartensleben Ida 
Ráday Pálné gr. Prónay Ágnes(?)  – péceli temetéséről emlékezik meg a napló
Rákóczi Ferencz (1676-1735) – erdélyi fejedelem
Reichel – operaénekes a magyar színházban
Reiner – Bártfay újhelyi ismerőse
Reisz Charlotta  – megbízottain  keresztül  áll  üzleti  kapcsolatban  áll  Bártfayval  a  Károlyi 
grófok közös hagyatéka kapcsán
Reseta János (1776-1862) – a pesti egyetemen a német nyelv tanára, cenzor
Revicky Ádám – Revicky Frigyesné kisfia, haláláról tudósít a napló 
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Reviczky  Frigyesné,  Juricska  Anna(?)  Eleonóra(?)  –  Bártfayék  jó  ismerőse,  Sennyey 
Amália báróné rokona
Reviczky(Revitszky)  Imre –  táblai  ülnök,  a  királyi  tábla bírája,  üzleti  kapcsolatban  áll 
Károlyi Györggyel
Reviczky István – Reviczky Frigyesné fia
Rédey grófné és leánya
Répásy Mihály – levelet hoz Gräffenbergből Wesselényitől
Réső Ensel József – pesti ügyvéd 
Rhigas – mutatványos beduin, a nemzeti színházban lép fel
Rholl József – Barthos Paulina keresztapja
Riedler András – nagykárolyi erdőmester 
Ritter – váci utcai kereskedő
Rio, Giovanne – Károlyiék inasa
Rochlitz tüzérezredes – Károlyi György nagybányai házának bérlője, 
Román – üzleti ügyben kerül kapcsolatba Bártfayval 
Rombauer János (1782 – 1849) – festő, Szentpéterváron majd Eperjesen működött, többek 
között Kazinczyt festette le 
Rosette – segélyezett árvalány
Rosetti 
Roth – iskolaigazgató, piarista szerzetes, állást ajánl Barthos Jánosnak, 
Rott – porosz színész
Rotschild  Salamon  Meyer  br.  (1774-1855)  –  bécsi  bankár,  a  bécsi  Rotschild-bankház 
vezetője
Róza – prostituált M-nél a Terézvárosban, 
Royko János – kompolti intéző a debrői uradalomban 1841-től
Röck – Károlyi György üzletfele
Rötscher, Heinrich Theodor (1803-1871) – Abhandlungen zur Philosophie der Kunst (5 köt., 
Berlin, 1838-47)
című művét olvassa Bártfay 
Rőtth Ignác – ügyvéd (Rötth József a Károlyiak közös jogügyi igazgatója 1821-től)
Rudics János  – Rudics József fia 
Rudics József (1792-1879) – Bács megye alispánja, követe majd főispánja, Kisfaludy Károly 
barátja, az Auróra támogatója, titkárként alkalmazza Bártfay Józsefet, Bártfay öccsét, Pesten 
tanuló kisgyermekei Bártfayék ismerősei
Rückl – korcsolyát élez Bártfaynak

S

S. (Susanna) – ld. Barthos  Andrásné
Sahrandicsek – szabó
Salamon – fuvaros(?), Tihanyba viszi Bártfayékat
Sargadua – író(?), Sárváritól kapja meg munkáit
Sauzet – a francia képviselőház elnöke, színházban látja nejével Bártfay
Sárosy Gyula –Vörösmarty ismerőse
Sárvári(/y)  Ferenc  –  Pozsonyban  absentium-követ,  váltójogból  vizsgázik,  Bécsbe  megy, 
Bártfay barátja
Sárváry testvére – Eszterházy herceg ügyésze a derecskei uradalomban
Schaumburg-Barnburgi herceg – a nádorné fivére
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Schäfer – Károlyi György üzletfele
Schedel – ld. Toldy Ferenc
Schedius  Lajos (1768-1847)  –  író,  esztéta,  egyetemi  tanár,  a  MTA  tagja,  a  Kisfaludy 
Társaság alelnöke
Scheffer (Schäffer) János – pesti háztulajdonos 
Scheurer – asztalos(?),
Schick Ferenc – ajánlólevelet ír neki Bártfay
Schiffer Nina – Bártfayné ismerőse
Schiller, Johann Cristoph Friedrich (1759-1805) – német költő, Der Neffe als Onkel című 
művét Szemere Pál fordítja
Schlesinger Móricz – zsidó nagykereskedő
Schlick Ignác – bádogosmester
Schmied – orvos, állást vállalna Károlyiéknál
Schmid(t) Pál – a Károlyiak bécsi megbízottja
Schodelné, Rozália (1811-1852) – operaénekesnő, a Pesti Magyar Színház első nagy drámai 
énekesnője, Bártfay kedvence 
Schossberger,  Wolf (Simon Vilmos néven kap magyar  nemességet  1863-ban) – gabona-, 
repce-, gyapjú-, dohánynagykereskedő
Schön Wilhelm – újhelyi, Bártfay útitársa
Schrachnitz – szabó
Schrott Emma – operaénekesnő a Nemzeti Színházban
Schrött Jozefa – Barthos János keresztanyja
Schwerz.  – Bártfay akadémiai ismerőse
Schweizer Vilmos – szabó
Scott Emma – operaénekesnő
Sebes – Károlyi György üzletfele
Sebes Károly – gránátos kapitány, Wesselényi bebörtönzésekor találkozik vele Bártfay
Sebők – koldus
See Károly – budai hajfodrász
Seefeld(n)er – ékszerárus a Kígyó utcában
Semian – orvos 
Sennyei Amália bárónő, gr. Vay Dánielné – Reviczky Frigyesné unokahúga, Bártfayék jó 
ismerőse
Servacsinszky – a pesti Német Színház karmestere, hegedűművész
Shakespeare, William (1564-1616) – angol drámaíró, Bártfay a János királyt (1593) olvassa 
Vörösmartyval, és egy teljes drámasorozatot vesz Ninának
Sicravs(z)ky Leó és Wladimir  – egy lengyel tábornok kamaszkorú árvái, Károlyi György 
segélyezettjei. Ld. Titkár és a grófja: alárendelődés és egymásrautaltság című fejezetben.
Simon – Pest vármegyei aljegyző
Simon Florent (Flórián)  –  Bártfay üzleti  kapcsolatban  áll  vele,  1839-ben a  Pesti  Jóltevő 
asszonyi egyesület titkára, ld. asszonyegyesület
Simoncsics – Pest vármegyei másodalispán
Sina (Simon) – görög származású bécsi bankár
Sina  (György) részt  vett  a  Lánchíd  felépítésének  megszervezésében  és  különféle 
magyarországi vasútépítési vállalkozásokban
Siskovics – a zempléni közgyűlés elnöke
Sittner Imre – Arad megyei főorvos, levelet közvetít Wesselényitől
Sivory – hegedűművész
Sobri  Jóska  (1809-1837)  –  eredetileg  Pap  József,  vezértársával  Milfajt  Ferkóval  a 
Dunántúlon fosztogatott, elfogásakor agyonlőtte magát. 
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Sombory Imre – a királyi tábla bírája, felmenti Wesselényit
Somsich Pongrác (Pancratius) (1788-1849) – ellenzéki politikus az 1825-ös országgyűlésen, 
1830-tól  alnádor,  az  MTA  igazgatóságának  tagja,  1833-tól  királyi  személynök,  1836-tól 
Baranya megye főispánja
Soós János – a szabolcsi megyei közgyűlés híreit hozza, Barthos Antal ismerőse
Sophie – prostituált
Sperling, Gustav – előfizetési díjat ad át neki Bártfay
Spiegel 
Srom 
Stampfl 
Steinacker Aurélia – Bártfayék ismerőse, pesti nevelésben van
Steinacker Vilmos Gusztáv (1809-1877) – evangélikus lelkész, a Kisfaludy Társaság külső 
tagja, műfordító, Bártfay fordításait olvassa kéziratban
Steinacker Frigyesné – özv. az előbbi édesanyja, Bártfayné ismerőse
Steinbach Ferenc – a királyi jogügyi igazgatóság ügyvédje
Steindl Ferenc – neves pesti műbútorasztalos mester
Steindel  Károly – aranyműves
Stemmer
Steiner  & Co  – bécsi  bankház,  a  szentesiekkel  állnak  kapcsolatban,  bukásukról  tudósít  a 
napló
Steinweg  Hermina  – anyjával  együtt  Bártfayné  segélyezettjei,  a  botrányos  életű  apa  az 
evangélikusok leányiskolájának tanítója volt
Stemmer – kárpitos  
Sterly – szerzetes, haláláról tudósít a napló 
Stern – budai könyvkötő, feleségével együtt Bártfayék jó ismerősei 
Stern Moritz – perpetuum mobilét mutat be
Sternberg – nagykárolyi zsidó kereskedő
Stettner – ld. Zádor
Stetz(cz) János – asztalos
Stockhammer – bécsi bankár, Károlyi György üzletfele
Stoffer
Strauss Vilmos – cukrász
Stricker 
Stróbelné – végrendeleténél működne közre Bártfay
Stuller Ferenc (+1874) – ügyvéd, a Kisdedóvó Egyesület titkára, 1848-49-ben a Honvédelmi 
Bizottmány titkára, Bártfay jó ismerőse, Olaszországba utazik Ráday Gedeonnal 
Sulyok Ignác – Károlyi István hódmezővásárhelyi tiszttartója, korábban Pesten, a Károlyiak 
központi igazgatási hivatalában dolgozott
Sundt – képkeretező, aranyozó, Kölcsey képének keretét készíti
Sus[anna] ld. BarthosAndrásné

Sz

Szabó Dávid (1808-1886) – szemész, írt verseket, beszélyeket, gazdasági, orvostudományi 
cikkeket, feleségével együtt Bártfayék ismerősei
Szabó István – plébános, a Kisfaludy Társaság tagja, a görög irodalom fordítója
Szabó István – nagybátori ügyész
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Szabó László – hódmezővásárhelyi kerületi ügyész
Szalay Gusztáv
Szalay  László (1813-1864)  –  jogtudós,  publicista,  történész,  fiatalon  Kölcsey  jurátusa,  a 
centralista  ellenzék  egyik  vezére,  1844-45-ben  a  Pesti  Hírlap  szerkesztője,  az  MTA 
segédjegyzője
Szaniszló 
Szapáry Antal gr. (1802-1883) – főajtónálló-mester, a Károlyi grófok sógora
Szapáry Sándor gr. (1801-1840) – Károlyi György üzletfele
Szegfű – esztergomi kanonok
Szekrényessy  József (1811-1877)  –  ügyvéd,  Andrássy  György,  majd  Széchenyi  István 
mellett jurátus, a pesti kaszinó levéltárosa 
Szeles József – pesti szolgabíró 
Szemere Bertalan (1812-1869) – Szemere Pál rokona, 1834-36 borsodi aljegyző, nyugat-
európai  útirajza az Utazás külföldön. (Pest 1840). Akadémiai pályadíjat nyer A büntetésről s  
különösebben  a  halálbüntetésről  irt  munkájáért,  1840-től  az  MTA  tagja,  1848-ban  a 
Batthyányi kormány belügyminisztere, majd Kossuth miniszterelnöke
Szemere  Miklós (1802-1881)  –  költő,  ellenzéki  politikus,  az  1830-as  években  Barabás 
Miklóssal utazik Olaszországban, a Petőfi-ellenes gúnyvers, a Zöld Marci írója
Szemere  Pál (1785-1861)  –  költő,  szerkesztő,  a  Tudományos  Gyűjtemény,  az  Auróra 
munkatársa,  az  Élet  és  Literatura  szerkesztője,  Kölcseyvel  együtt  az  Antimondolat 
társszerzője, 1831-től az MTA, 1840-től a Kisfaludy Társaság tagja, Kölcsey és Bártfay jó 
barátja, Bártfay lektorálja Szemere Schiller-fordítását, a Der Neffe als Onkel.
Szemere Pálné – Szemere Pál második felesége, Csoma Borbála
Szemethy – számtartó Hódmezővásárhelyről, feleségével és lányával Bártfayék jóismerősei
Szendrey  Ignác  – Szendrey  Júlia  Petőfi  Sándorné  apja,  Károlyi  Lajos  jószágigazgatója 
Erdődön
Szentkirályi Móritz (1807-1882) – ellenzéki politikus, Pest vármegye főjegyzője, alispánja 
és több ízben követe, ő hozza Pestre a Ferenczy Kölcsey-szobrára gyűjtött pénzt
Szentpétery/i József (1781-1862) – ötvös, a magyar klasszicizmus kiemelkedő mestere, 1818 
óta működik Pesten, jelentős, sokalakos domborműve a Nagy Sándor átkelése a Granicus  
folyón(1830).  Schoedelné jutalomjátékára  készít  ezüst  babérkoszorút.  Károlyi  György 
támogatását  kéri  egy,  a megyegyűlésbe benyújtandó indítványával  kapcsolatban,  amelyben 
egy tűzbiztos háztetőféleséget ajánl.
Szentpétery Zsigmond (1798-1858) – színész, rendező, a Nemzeti Színház alapító tagja 
Szenvey József (1800-1857) – költő, műfordító, a MTA és a Kisfaludy Társaság alapító tagja
Szepl – Bécsből hoz levelet Károlyi Lajostól
Szerafina ld. Barthos Szerafina
Szerencsy István – személynök 1839-1847 között
Szerdahelyiné
Széchenyi  István gr.  (1791-1860)  –  író,  politikus,  az  MTA alapítója,  Károlyi  György és 
Wesselényi Miklós barátja, később Károlyi Gábor keresztapja, Bártfay jóismerőse
Székács  József (1809-1876)  –  evangélikus  superintendens,  író,  műfordító,  a  MTA  és  a 
Kisfaludy Társaság tagja
Székely,  Biborczfalvi  Székely  Lajos –  festő,  rézmetszőként  működött  Pesten az  1830-as 
években
Szén, Nicolaus – Pest városi főjegyző
Szép – váci piarista professzor 
Széplaki Vilmos – Csató Pál egyik álneve(?)
Szigligeti Ede (1814-1878) – drámaíró, a Nemzeti Színház igazgatója, Bártfay előfizet drámái 
kiadására
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Szilágyi Lilla – a Nemzeti Színház színésznője, Bártfay jó ismerőse
Szilágyiné özv. – Károlyi György segélyezi 
Szilassy István – Pest megyei főszolgabíró
Szilasy – MTA tag(?), alkalmazott(?) 
Szilvásy  – orosházi Károlyi-alkalmazott
Szina
Szirmayék – Bártfayné ismerősei Tolcsváról
Szirmayné szül. Szemere
Szirmay Antal – Zemplén megye követe az 1832-36-os országgyűlésen  
Szirmay Ádám – a  királyi tábla bírája, felesége Gyürky Johanna a Pesti Jóltevő Asszonyi 
Egyesület tagja, ld. asszonyegyesület
Szirmay Sándor gr. (1798-1877) –  1849 őszén kassai kerületi császári főbiztos, Bártfayék jó 
ismerőse 
Szirmay Ottilia gr. Szirmay Sándorné – unokahúga Klobusiczky Matild
Szlemenics Pál (1783-1856) – a MTA tagja, a pozsonyi jogakadémia tanára, 
Szmrcsányiné Bártfayné ismerőse 
Szontágh Gusztáv (1793-1858) – kritikus, filozófus, a MTA és a Kisfaludy Társaság tagja
Sztankovanszky – Tolna megyei főjegyző
Sztáray Albert gr. (1785-1843) – konzervatív politikus, feleségével Bártfayék ismerősei
Sztáray Albertné  gr.  Waldstein  Mária (1806-1865) – a  Pesti  Jóltevő Asszonyi  Egyesület 
tagja, ld. asszonyegyesület
Sztáray  Julie  (Júlia) gr.  Apponyi  Györgyné  –  Sztáray  Albert lánya,  Károlyi  György 
unokahúga, a Károlyi-palotában kúrálja magát
Sztáray László gr. – Sztáray Albert fia 
Sztáray Muki (János?) gr. – Bártfay jó ismerőse
Sztáray Sophie – Sztáray Albert lánya 
Sztá(/o)rok 
Sztrókay  Antal (1780-1850)  –  ügyvéd,  az  MTA tagja,  a  pesti  egyetemen  Révai  Miklós 
kedvelt tanítványa
Sztankovánszky Imre – Tolna vármegye főjegyzője

T

T. – prostituált M-nél, a Terézvárosban
T.  – Bártfay Barthosék köréhez tartozó újhelyi ismerőse
Tabódy Pál – a Károlyi grófok jogügyi igazgatója, feleségével együtt Bártfayék jóismerősei
Tabódy Pál – Ung megyei főjegyző, Bártfay kassai iskola-, majd pesti jurátustársa
Taborszky – árva család, koncertet adnak a javukra
Tacitus, Publius Cornelius (i. sz. 55 körül – 120 körül) – római történetíró, a Germania, a 
Historiae,  az  Annales,  szerzője,  a  császárkor  krónikása.  Bártfay Baricz fordításait  olvassa 
akadémiai feladatként
Tahy  Károly –  Pest  megye  aljegyzője,  követté  választásáról  számol  be  a  napló,  ld.  Az 
irodalom és a közélet rajza című fejezetet
Tamásy József (1780-1858) – a pesti piarista rendház rektora, Károlyi György üzletfele
Tanárky Gyula (1815-1886) – Károlyi Lajos titkára
Tanárky őrnagy és fia

49



Tarczy Lajos – Az 1838-as Kisfaludy Társasági elméleti pálydíj nyertese: Mi befolyása van 
a drámai literaturának a nemzet erkölci életére? S miért nálunk magyaroknál oly kevés eddig  
az eredeti drámai munka? Bártfay olvasa fel az 1838. febr. 6- i közgyűlésen a mű részleteit.
Tarnóczy Ida – Toldy Ferenc második felesége
Tasner  Antal (1808-1861)  –  ügyvéd,  Széchenyi  István  titkára,  s  MTA tagja,  a  Lánchíd 
Társaság  titkára,  feleségével  együtt  Bártfayék  jó  ismerősei,  Lánchíd-részvényeket  vetet 
Bártfayval
Tasner – az „öreg”, 
Tänzer Károly – mérnök a főépítészeti hivatalnál 
Tänzer Emmi(?)
Tänzer Ferenc
Tänzer János – korábban a Károlyiak közös központi hivatalának főföldmérője
Tänzer György – Tänzer Lilla férje(?), János fia(?)
Tänzer Lilla – híres nevelőintézetet vezet Pesten, itt nevelkedett Kölcsey Antónia, Szendrey 
Júlia és Wesselényi Miklós nevelt lányai, Versényi Róza és Katica; Bártfayné barátnője
Tänzer Jozefina, Jozefa(?) (Pepi kisasszony) – Bártfayné barátnője
Tänzer Károly – Bártfayék jó ismerőse, hivatalos kapcsolatban is állnak, lakodalmára Léni 
látogat el
Teleki  József gr.  (1790-1855)  –  történetíró,  1842-től  Erdély  kormányzója,  az  MTA első 
elnöke, könyvtárának alapítója
Teleki  László gr.  (1810-1861)  –  ellenzéki  politikus,  a  Védegylet  alelnöke,  1847-től  az 
Ellenzéki Kör elnöke, 1848-tól a magyar kormány párizsi megbízottja 
Teleky Sámuel gr. (1792-1857) – a magyar színházra tesz felajánlást
Teréz kisasszony – Károlyi Györgyné egykori nevelőnője
Ternyey – Károlyi György üzletfele
Th. – prostituált(?) 
Theodor ld. Barthos Theodor
Thalhem – segélyt kér Bártfaytól
Thaly  Antal –  az  1825-1827-es  országgyűlésen  Bajza  joggyakornoktársa,  majd 
váltótörvényszéki bíró, Surányból látogatják meg feleségével Bártfayékat
Thurn gr. – a nádor főhercegné udvarmesternője
Thümmel, Moritz August von (1738-1817) – a korban népszerű, naplóformában írt munkája 
a  Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich im Jahre 1785-1786. (10. köt. 1791-
1805), amely egy életúnt fiatalember Berlinből Marseillebe történő utazását, világfájdalomból 
való kigyógyulását meséli el.
Tiedge, Christoph August (1752-1841) – német költő, gyűjteményes kötetei és versciklusai 
népszerűek voltak, több kiadást éltek meg az 1820-30-as években (Urania: ein Gedicht in 6 
Gesängen,  Wanderungen durch den Markt des Lebens In  Gesammelte Werke. 8 köt. (kiad.) 
Eberhardt,  Halle/Saale,  1823-29.;  Tiedge,  Ch.  A.  –  Mahlmann,  S.  A.:  Gedichte. 
Hildburghausen [u.a.], 1839.; Tiedge's Werke. (kiad.) A[ugust] G[ottlob] Eberhard  
Tingry – hegedűművész, a párizsi konzervatórium növendéke
Tipula – egyetemi tanár
Tittel Pál (1784-1831) – egyetemi tanár, csillagász, a MTA tagja 
Toldy  (Schedel)  Ferenc (1805-1875)  –  kritikus,  irodalomtörténész,  a  MTA  titkára, 
feleségével együtt Bártfayék jóismerőse
Toldy (Schedel) Iza – Toldy Ferenc lánya
Tomsics – az Jankovics Imre veje
Topperczer orvos, Hódmezővásárhelyről a Vas megyei Tarcsára, 
Topperczerné Klauzál Neszi 
Tóni – prostituált 
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Tóth Lőrinc (1814-1903) – költő, a MTA és a Kisfaludy Társaság tagja és az utóbbi első 
titkára, a Pesti Hírlap munkatársa 
Tóth – cukrász
Török János  a  Magyar  Gazgasági  Egyesület  titkára,  az  MTA levelező  tagja,  feleségével 
együtt Bártfay jóismerőse Rohoncról
Török József – ügyész 
Török Gábor – az Országggyűlési Tudósítások bihari tudósítója, Wesselényi ismerőse
Török kisasszony, Bártfayiék ismerőse 
Trattner-Károlyi –  könyvnyomdász  és  könyvkereskedő  cég,  Trattner  Mátyás  veje  és 
üzlettársa Károlyi  István, a Pesti Jóltevő Asszonyi  Egyesület támogatói, ingyen állítják elő 
kiadványaikat, ld. asszonyegyesület
Trautmannsdorf gr. – üzleti kapcsolatban áll Károlyival 
Trefort Ágoston (1817-1888) – művelődéspolitikus, író, publicista, közgazdász
Tretter (Járy) György  – Pest város aljegyzője, később főbírája és követe az 1843-1844-es 
országggyűlésen, magyar költők műveiből fordít németre 
Tschuggmal –  bábjátékos,  kötélen  mozgatható  fabábukkal  tart  előadást  a  Hétválasztó 
fogadóban
Tüköry József – a pesti választott polgárság tagja
Tüköry Hermina – Barkasy bécsi udvari ágens felesége

U
Uhrl – képfaragó
Uhrl Josephine 
Ulmann  Móricz  –  bankár,  a  Nagykereskedő  Testület  (1845)  tagja,  választott  polgár,  a 
Dietrich-Ulmann-féle dunántúli vasút kezdeményezője
Ulmann fia 
Uray András – Szatmár vármegyei szolgabíró 

V

Vachot Imre (1820-1879) – színműíró, költő, a Pesti Divatlap szerkesztője
Vagon – hajkötő
Vaisz Ágnes – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Vajda Péter (1808-1846) – költő, a MTA és a Kisfaludy Társaság tagja, tanú az Athenaeum 
színházi cikke miatti ügyben
Valthier Alajos – kereskedő
Vandernath Wilh[elm] gr. – üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Vandernath gr. – Szilvásról, üzleti kapcsolatban áll Károlyi Györggyel
Vandernath Paulina ld. gr. Vécsey Gusztávné
Vas Antal 
Vas(s) Paulina – Barthos Paulina újhelyi barátnője, később a költő Sárosi Gyula felesége
Vay Ábrahám gr. – tolnai királyi biztos, az MTA igazgatótanácsának tagja 
Vay  Miklós br.  (1802-1894)  –  koronaőr,  konzervatív  politikus,  1831-től  Borsod  megye 
főispáni helytartója, 1841-től a hétszemélyes tábla bírája, az MTA igazgatótanácsának tagja
Váczi – kanonok
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Vállas – Csató Pál egyik álneve(?) Orosz József Századok című lapjában, ld. Hirnök 
Vámosy – orvos 
Várady
Vásárhelyi Pál (1795-1846) – a reformkor legjelentősebb vízimérnöke, a MTA alapítója, a 
Vaskapu, a Tisza-szabályozás tervezője, feleségével Bártfayék jó ismerősei
Veiner – festő
Veisz – Károlyi György üzletfele
Verle asszony – nevelőintézete van Pesten, itt nevelkedik Fejérvári Lini és Klobusiczky Ida
Vernet,  Horace (1789-1863)  –  francia  festő,  a  romantikus  csataképek  legjelentősebb 
képviselője, Napóleonról készült képeit metszetsorozatokban terjesztették. Ilyen a  Napóleon 
sírjából kikelve című kompozíció is, amit ajándékba kap Bártfay
Veróna/Veronika – Bártfayné szobalánya
V(/W)ersényi  Rózsi,  Rozi,  Rózi  –  Wesselényi  Miklós  lánya,  aki  Tänzer-intézetben 
nevelkedik
Veszter Sándor (1810-1864) táncos, koreográfus és táncmester. 1839-ben a Bihari-, Farkas 
József-féle táncos turné során külföldön is járt. 1840-ben a Nemzeti Színházban szerepelt.
Vécsey Miklós br. (1789-1854) – szatmári főispán, 1830-as évek végén ő kezdi meg a Duna-
Tisza csatorna építését
Vécsey báróné
Vécsey Auguszt gr. (1775-1860) – tábornok 
Vécsey Dénisz – Vécsey báróné fia
Vécsey Gusztávné br. sz. gr. Vandernath Paulina – Gömörből, Leányvécséről látogatja meg 
Bártfayékat
Vécsey Pál és felesége
Végh – ítélőmester, Bajza pöre kapcsán említi Bártfay
Viczmábdy Lajos – a Barthos Jánost keresztelő prépost
Vidovich
Vieuxtemps – hegedűművész
Vimercati – olasz mandolinművész, a Nemzeti Színházban lép fel
Virág – cancellista, írnok 
Virginie ld. Dessewffy Virginie
Virozsil – egyetemi professzor, Károlyi Eduárd vizsgáztatója, 
Vod(j)ianer Rudolf – zsidó nagykereskedő
V(W)od(j)ianer Sámuel – zsidó gabonanagykereskedő
Vojnics Lukács – Bártfay József és Rudics János barátja
Vojnics Lukács – a „fiatal”
Vojnicsné özv. – két lányával Bártfayék ismerősei
Vörös – királyi ügyész
Vörös Antal – Wesselényi Miklós titkára, Bártfay jóismerőse

W

W. – prostituált 
W. Wilhelm gr. 
Wagner –  képkereskedő,  műárus,  litográfiákat  készíttet  többek  között  Lisztről,  Fáyról,  a 
műkiállítás tevékeny részese, ld. müncheni 
Wagner – szobafestő 
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Waldstein József gr. – József nádor kamarása
Walther Gizella – Waltherr László leánya, Jósa Lajos kéri feleségül 
Walther  Károly –  a  Károlyiak  grófok  pénztári  ellenőre,  Waltherr  László öccse(?), 
feleségével és leányával Bártfayék ismerősei
Waltherné, Júlia
Walther László (1788-1865) – ügyvéd, a Károlyiak uradalmi igazgatója, majd levéltárosa, az 
MTA tagja, Bártfay barátja, ld. még a Bártfay életrajzának forrásai című fejezetet
Walterskirchen bráróné – Zichy Károly gróf lánya(?)
Waltzerné Júlia, özv. – a Bástya utcában lakik
Walzel – Bártfay akadémiai ismerőse
Wartensleben Lizi és Marie grófkisasszonyok – Wartensleben Mimi leányai(?), 
Wartensleben Mimi gr.   – Wartensleben Ágoston császári  tiszt  1848-as honvédalezredes 
leánya, Amália nővérével Petőfi Sándor nagy tisztelője, Bártfayné barátnője
Weiner – bécsi festő
Weisz – szegedi majd pesti nagykereskedő
Weisz Ágnes
Weér Farkas – Bártfay erdélyi ismerőse 
Wenckheim Béla br. (1811-1875) – liberális politikus, békési alispán, országgyűlési követ, 
1867 után belügyminiszter, miniszterelnök 
Wesselényi  Miklós br.  (1796-1850)  –  a  főúri  ellenzék  vezére,  az  1838-as  "árvízi  hajós", 
Bártfay egyik legjobb barátja, ld.  A narráció változásai, elbeszélő részek a naplóban című 
fejezetet
Weszerle József (+1838) – kassai, majd pozsonyi jogakadémiai tanár, a pesti egyetemen az 
érem és régiségtan, majd a történelem tanára, Bártfay kedves oktatója volt Kassán, haláláról 
tudósít a napló
Westermeyer – kovács Bártfayék mentik családjával együtt csónakukkal a pesti árvízben
Wildner, Ignaz (1802-1854) – ügyvéd, bécsi egyetemi tanár, 1839-ben Metternich meghívja, 
hogy a magyar országgyűlés számára váltójogi törvénytervezetet készítetsen. Hiteltörvények,  
melyek az 1840. országggyűlésen hozattak. Ld. a Bártfay kapcsolatrendszere című fejezetet
Wimperger
Windisch – újhelyi piarista szerzetes
Wittmann ld. Weltgeschichte
Wladár Kristóf 
Wolfinger – zsidó kereskedő, 
Wolstein József – matematika professzor a pesti egytemen, Bártfay hajdani kassai tanára
Wurm József – vaskereskedő

Z

Z. – referens
Zach – debrői számvevő
Zalay – királyi tanácsos, táblabíró, Károlyi György szerződését szerkeszti
Zarka János (1815-1856) – Vas vármegye alispánja, országgyűlési követe
Záborszky Alajos (1808-1862) – Ügyvéd, az 1840-es években a Pesti Hírlap levelezője, az 
1843-44-es  Országgyűlési  Tudósítások  szerkesztője,  röpiratáról  számol  be  napló: A Pesti  
Hírlap elleni gyanúsítások és haladás (Pest, 1841). 1849-ben kormánybiztos.
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Zádor (Stettner) György (1799-1866) – jogi szakíró,  a MTA és a Kisfaludy Társaság tagja, 
Fennyéri Gyula néven ír szépirodalmi és esztétikai cikkeket, feleségével együtt Bártfayék jó 
barátai, Pápán vendégeskednek náluk
Zedlitz – Byron Childe Haroldjának fordítója
Zelinka – káplán, a hont megyei Nyékről
Zeyk Miklós (1810-1858) – a nagyenyedi Bethlen kollégium tanára, bécsi, berlini egyetemen 
tanult
Zeyk – erdélyi fiatalember, Zeyk Miklós rokona, 
Zichy Ödön (Edmund) gr. (1811-1894) – műgyűjtő
Zichy József (Muki?) gr. – Bártfay üzleti ügyeit intézi
Zichy Károly gr. (1785-1876) – Károlyi György apósa, Bártfay jó ismerőse
Zichy Miklós gr. (1796-1856) – Bártfay pénzügyi kapcsolatban áll vele
Zichy Ödönné gr. Odescalchi hercegnő – Bártfayék jó ismerőse
Zlienszky László – Pest megyei főszolgabíró
Zofcsák József – pesti asztalosmester, az 1842-es pesti iparkiállításon több művével szerepel, 
Vörösmarty Csiga vendéglőbeli asztaltársaságához tartozott, dolgozott a Nemzeti Színháznak
Zombory – főügyvéd a pesti városházán, 
Zuber Imre – ügyvéd(?), Bártfay fehérvári ismerőse
Zuber Pál – csurgói uradalmi ügyész
Zuch – debrői perceptor
Zsoldos – veszprémi főjegyző 
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Felhasznált irodalom

A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja. Pest, 1862-től, korábban ld. Tudós Társasági 
Névkönyv 1836-1840.  I. köt.
BÁCSKAI Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori Pesten. Bp., 1989.
BÁCSKAI Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt. Osiris, Bp., 2002. (Polgárok 
és városlakók. A városi társadalom a reformkorban című fejezet: 123-162.)
BAJÁK  László:  Gróf  Károlyi  György  közéleti  tevékenysége. (1825-1849)  I.  rész.  Folia 
Historica, XVIII. köt. Bp., 1993. 107-121.; II. rész. Folia Historica 20. köt. 1996/1997 [1999]. 
21-37
BAJÁK László:  Adatok  gróf  Károlyi  György  mecénási  tevékenységéhez.  Esztergom 
Évlapjai, 1994. 17-22. 
BARTHA László:  Szentes  a  reformkorban.  1832-1848.  In  Labádi  Lajos  (szerk.): 
Tanulmányok Szentes város történetéből. Szentes Város Önkormányzata, Szentes, 2001.
BERZA László (főszerk.): Budapest lexikon. 2. kiad. Akadémiai, 1993.
BIBÓ István: Az egykori Károlyi-palota (Bp. V. Károlyi M. 16.) építésének története. Építés 
és Építészettudomány, XV. 1-2. 1984/1-2. 195-248.
BLASKOVITS, Alexander von: Pester und Ofner Wegweiser (Kalender für da Jahr) [1837]. 
Pest, 1837-1841.
BUDA Attila: Gróf Károlyi István. Újpesti Önkormányzat, Bp., 1997.
CSORBA László: A folyamatos gyarapodás időszaka: 1815-1873. Budapesti Negyed, 20-21. 
1998. 62-105.
DER KLEINE PAULY. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Deutscher Taschenbuchverlag, 
München, 1975.
ÉBLE Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája. Bp., 1893.
ÉBLE Gábor: A debrői uradalom birtoklási története. [Franklin], Bp., 1909.;
FARAGÓ Tamás (szerk.):  Pest-budai árvíz 1838. FSZEK – Budapest Főváros Levéltára – 
BTM – Magyar Vízügyi Múzeum, Bp., 1988.
FAZEKAS Rózsa (kiad. és bev.): Károlyi György naplójából. 1835. július 20 – 1836. május 
14. Fons, 1998/3.
FAZEKAS  Rózsa  (kiad.):  Gróf  Károlyi  György  naplófeljegyzései.  1833-1836.  Szabolcs-
Szatmár Megyei Levéltár, Nyíregyháza, 2002.
HANDELS  und Gewerbe Adressbuch (Gewerbs Almanach) von Pest Ofen. Altofen. 1838-
1842.
HERCZEG Mihály: A gróf Károlyi család hódmezővásárhelyi uradalma. Szeged, 1994.
HOF- UND STAATS-Schematismus des österreichischen Kaiserthums. I-II. Wien, 1839.
GYÖMREI  Sándor.  Az  első  kereskedelmi  részvénytársaság.  Tanulmányok  Budapest 
Múltjából 11. 1956. 199-242.
ILLYEFALVI I. Lajos: Buda és Pest polgári jogot nyert lakosai. Bp., é. n.
JENEI Ferenc (vál. és jegyz.): Bártfay László naplójából. I-II. köt. Petőfi Irodalmi Múzeum – 
Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1969.
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KÁLLAY  István:  Uradalmi  ügyészi  hivatalok  a  Károlyi-nagybirtokokon  a  XVIII-XIX. 
században.  In  (szerk.)  Fülöp  Béla:  Emlékkönyv  a  Táncsics  Mihály  Gimnázium  és  
Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára. Orosháza, 1992. 29-38.
KÁROLYI Tibor  –  GÉMESI Kálmán  (kiad.):  A  Nagy-Károlyi  gróf  Károlyi-család 
oklevéltára. 1885.
KÉKY Lajos: A Kisfaludy-Társaság története. (1836-1936). Franklin, Bp., 1936.
KERÉNYI  Ferenc:  Pest  vármegye  irodalmi  élete.  1790-1867. Pest  Megye  Monográfia 
Közalapítvány, Vác, 2002.
KÓCZIÁN Mária –  KÖLNEI Lívia:  Homeopátia Magyarországon. 1820-1990.  Noran, Bp., 
2003.
OLTVÁNYI  Ambrus  (s.  a.  r.):  Bajza  József  –  Toldy  Ferenc  levelezése.  A  magyar 
irodalomtörténet forrásai. Akadémiai, Bp., 1969.
PATACSICH József: Szabad királyi Pest városának leírása. Pest, 1831.
PIK Katalin: A szociális munka története Magyarországon. A pesti és budai Jóltevő Asszonyi  
Egyesület. Esély, [19]98. 2. 80-90.
PIK  Katalin:  A  szociális  munka  története  Magyarországon  (1817-1990). Hilscher 
Szociálpolitikai Egyesület, Bp., 2001.
RÁDAY Mihály (szerk.): Budapest teljes utcanévlexikona. Sprinter, Bp., [2004].
R. VÁRKONYI Ágnes –  PACH  Zsigmond Pál (szerk.):  A Magyar Tudományos Akadémia 
másfél százada. 1825-1975. Bp., 1975. 23-70.
RÉVHELYI  RÉH Elemér:  Az  Egyetem-utcai  volt  Károlyi-palota  építésének  története.  In 
Tanulmányok Budapest Múltjából. II. 1933. 87-103.
SCHMALL  Lajos:  Adalékok  Budapest  Székesfőváros  történetéhez. I-II.  1899.  (a  pesti 
választott polgárok névsorával)
SZABADOS György: A nagykárolyi gróf Károlyi család. MFG, Debrecen, 1992.
Szabó G. Zoltán (s. a. r.): Kölcsey Ferenc levelezése. Válogatás. Gondolat, Bp., 1990.
SZABÓ Júlia  –  MAJOROS Valéria  (szerk.):  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  és  a  
művészetek a 19. században. Katalógus. Magyar Nemzeti Galéria, Bp., 1992.
SZÍVÓS Erika:  Városvezető  elit  Pesten  a  XVIII-XIX.  század  fordulóján.  Tanulmányok 
Budapest Múltjából 25. 1996. 9-25.
SZVOBODA D. Gabriella (szerk., összeáll.): Barabás Miklós akvarelljei. Magyar Nemzeti 
Galéria, Bp., 1985.
SZVORÉNYI József (s. a. r.): Szemere Pál minden munkái, III. kötet, Bp., 1890.
TÓTH Árpád: Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. 
L ’Harmattan, Bp., 2005.
TÓTH Árpád:  Asszonyok  a  városi  szegénység  ellen.  A  Pesti  Jótékony  Nőegylet  korai 
története, 1817-1833. In Gyáni Gábor – Séllei Nóra (szerk.):  Nők a modernizálódó magyar 
társadalomban. Csokonai, Debrecen, [2006.]
VÁCZY János [et al.] (s. a. r.): Kazinczy Ferenc levelei. 1-23. köt. Akad. Kiadó, 1890-1960.
VISZOTA Gyula: Kisfaludy Károly hagyatéka. Kisfaludy Társaság Évkönyve 38. Bp., 1903-
1904.
VÖRÖS  Károly:  Füred  és  vendégei  1838  egy  nyári  hetében.   In  Éri  István  (szerk.):  A 
Veszprém megyei Múzeumok Közleményei. 3. kötet. Veszprém, 1965. klny. 13-14.
ZÁDOR Anna: Klasszicista Pest, Városháza, Bp., 1993. 
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