
Jozefa házasságközvetítõ révén jött
létre. Szülõi elõrelátás híján gyak-
ran éltek ezzel az eszközzel. A sors
iróniája, hogy Tanárky Auguszta is
szemet vetett az ifjú Kossuth Lajos-
ra. Az értekezésben elsõként kö-
zölt, 1840. július 11-i keltezésû le-
vélbõl egyértelmûen kiderül, hogy
Terézia halálosan szerelmes volt
Kossuthba. Nem volt már fiatal nõ,
így nem mondott le barátnõje javá-
ra. Saját remélt családi
boldogsága fontosabbnak
bizonyult, mint barátsá-
ga, ami nem sokkal élte
túl a házasságkötést.

A mûben feldolgo-
zott és eredeti helyesírás-
sal – a Gyõr környéki
erõsen í-zõ nyelvjárásban
– közölt négy Meszlényi
Terézia-levélbõl kiderül, hogy nem
szépirodalmi igényû, hanem hét-
köznapi kapcsolattartás céljából
írott leveleket olvashatunk. A re-
formkor szempontjából igen érde-
kes, ahogy a Pesti Hírlap sikerérõl
ír benne az esküvõjére készülõdõ
menyasszony: „már csak hallottál
azon uj kiadott ujságrol ezen cím
alatt: a Pesti Hírlap, és ennek
szerkesztösígít nagy unszulásra át
vette Lajos. Az szörnyü – annyien
ily rövid idö alatt azt hordatják.
Már az egísz ország tudja, csak tán
nyomoru györiek nem, vagy õk tán
olvasni sem merik. Itt az embere-
ken Hírlap kórság van, az kávéhá-
zokban nígyesível hordatják…”

A mai olvasó biztosan meglepõdik
a fenti mondatokon. Nem árul el
magabiztos helyesírást, bár ment-
ségére szolgáljon, hogy a nõk ekkor
még nem részesültek olyan alapos
oktatásban, mint a férfiak. Vö-
rösmartyék elsõ helyesírási szabály-
zata csak 1832-ben, a nagyközön-
ség számára 1833-ban látott napvi-
lágot. Amíg ez az akadémiai sza-
bályrendszer nyelvi normává rög-

zült, évtizedeknek kellett
eltelnie.

A közölt levelek ár-
nyalt képet mutatnak:
egyrészt láttatják Mesz-
lényi Terézia emberi
gyengeségeit, például fél-
tékenységét a Kossuth-
rokonokra, ugyanakkor
igazolják azt a rendkívü-

lien mély, rajongásig fokozott ér-
zelmet, amit a házastársak egymás
iránt éreztek 1865-ig, Teréz tragi-
kusan bekövetkezett haláláig. 

Losonczy Tóth Árpád tanul-
mánya igen értékes, nem csak tör-
ténészek számára érdemleges ol-
vasmány. Az 1840-es évek reform-
korába enged bepillantást egy érde-
kes barátság és egy történelmi há-
zasság kulisszatitkait felvillantva.
Meszlényi Terézia ellentmondásos
alakja képes közel kerülni az olva-
sóhoz, hiszen „õrködõ angyalként a
veszélyes pillanatokban is védte,
gondozta, s mint »Magyarország
méltó nagy asszonya« megtartotta
férjét a nemzetnek”. A kötet végén
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hogy az egyetlen képviselhetõ ideo-
lógia, esztétikai megközelítés érvé-
nyesülése idején vajon miféle szak-
mai ellentét lehetett az irodalomtu-
domány hazai képviselõi között,
amelyet csak külsõ erõ igénybevé-
telével lehetett semlegesíteni?

Mindezt kiegészítik az emléke-
zetfoszlányok a szeretett apáról, a
barátokról; a magánélet eseményei,
a katolikus sajtó és a felsõpapság vi-
szonya, sajtómunkások intrikái és
kiadói intimitások, amelyek össze-
összeszövõdnek focitörténeti rész-
letekkel, adalékokkal. Bennük, álta-
luk látszik a politika által korrum-
pált és tönkretett ország. Lehet(ne)
mindent újrakezdeni.

BUDA ATTILA

(Az aranycsapat és a kapitánya, 
Kortárs Kiadó, Budapest, 2008, 
284 oldal, 4490 Ft; 

Fradi-szívvel hegyen, völgyben, 
Kairosz Kiadó, Budapest, 2008, 
168 oldal, 2300 Ft)

LOSONCZY TÓTH ÁRPÁD:
Egy boldog 
menyasszony levelei 
Meszlényi Terézia és
Tanárky Auguszta levelezése

A Gyõri Tanulmányok Füzetek –
Tudományos Közlemények 2008/13.
számában jelent meg a Meszlényi

Terézia és Tanárky Auguszta leve-
lezését bemutató izgalmas tanul-
mány. A több mint 100 oldalas mû
körültekintõen, alapos szakirodal-
mi háttérrel vizsgálja meg Kossuth
Lajos és felesége, Meszlényi Teré-
zia megismerkedési történetét és
házasságkötési körülményeit. Lo-
sonczy Tóth Árpád azt a véleményt
osztja, hogy megismerkedésük csak
1840 nyarára – Kossuth börtönbõl
való szabadulása utánra – tehetõ.
A szerzõ megállapításait nagy rész-
ben Tanárky Gyula (1815–1886) –
a kor jelentõs mezõgazdasági szak-
embere – naplófeljegyzéseire ala-
pozza. Tanárky 1861-ben lett Lon-
donban Kossuth Lajos titkára,
majd követte õt Torinóba; „Napló-
ja a magyar emigráció tevékenysé-
gének hû, elfogulatlan tükre, egyik
legfontosabb forrása”.

Tanárky Auguszta, Tanárky
Gyula húga bizalmas lánykori ba-
rátnõje volt Meszlényi Teréziának.
Az utókor szerencséjére naplót írt,
s erre a naplóra bukkant rá Loson-
czy Tóth Árpád a Tanárky család
levelezését tanulmányozva a Ma-
gyar Országos Levéltárban. Kos-
suth feleségérõl a korabeli közvéle-
ménynek – néhány visszaemléke-
zést leszámítva – eléggé lesújtó né-
zetei voltak. A szerzõ sem igyekszik
ezt megcáfolni, sõt inkább elhomá-
lyosítja a romantikus szemléletet
Kossuth és Meszlényi Terézia há-
zasságával kapcsolatban. Bemutat-
ja, hogy házasságuk Lászlóné Szûts
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jezetet például így zárja le: „Az egy-
szerû értetlenségtõl kezdve a nagy-
hatalmaknak való beugráson át az
útszéli mocskolódásig az önpusztí-
tó nacionalizmus minden formája
fellelhetõ e a mûvekben, melyek ily
módon – minden olvasmányossá-
guk ellenére – szinte a legerõsebb
befolyást gyakorolva a nemzet tu-
datalattijára, önismeretünket gátol-
ják, szomszédainkkal, a közép- és
kelet-európai kis népekkel való
együttélést zavarják.” Lehet kriti-
kus szemmel viszonyulni a roman-
tikus regények világához, de min-
denféle nacionalizmusok táptalajá-
nak tekinteni õket enyhén szólva is
megmosolyogtató. (Jókai mint hun-
garista?) Ahogy az is, hogy például
Kemény Zsigmond A rajongókját
Bojtár ifjúsági regénnyé fokozza le. 

A könyv szerkezete kissé szétfo-
lyó, szövegbeli kiemelések nem se-
gítik az olvasást. A fejezetek stílusa
könnyed elbeszélés, de mivel meg
akarta õrizni áttekintõ jellegét, né-
hol meglehetõsen semmitmondó,
és alapvetõen felszínesnek tûnik.
A nyelvpolitikai helyzet címû fejezet
végén a bolgárokról csak ennyi sze-
repel: „A bolgárok egészen 1878-ig
a Török Birodalomhoz tartoztak,
amikor is Romániához és Szerbiá-
hoz hasonlóan az orosz–török há-
borút követõ San Stefanó-i béke
önállósághoz juttatta õket. A csak a
19. század második felében felerõ-
södõ újjászületési mozgalomnak az
újgörögöt és az avítt egyházi szlá-

vot kellett kiszorítania.” Ebbõl nem
sokat tudunk meg. És még néhány
más zavaró hiány: jegyzetek és hi-
vatkozások nélkül az idézetek visz-
szakereshetetlenek, a könyv végi
„felhasznált és ajánlott irodalom”
jegyzékében pedig nem kaptak he-
lyet tanulmányok, csak összefogla-
lók és monográfiák (a szerkesztõ
mentegetõzése szerint helyszûke
miatt, ami elég érthetetlen egy 330
oldalas könyvnél).

Ismeretterjesztõ könyvet írni
nagyon nehéz, éppen mert egy
ilyen mûnek könnyedebbnek kelle-
ne lennie a szakkönyveknél, mégis
meg kell felelnie azok tudományos
igényeinek. Bojtár Endre mûve a
kevésbé sikerültek közé tartozik.
Kár, mert nemzetrõl és hazáról va-
ló együttgondolkodásunkhoz nagy
szükség lenne alapos mûvekre.

DOBRI IMRE

(Typotex Kiadó, Budapest, 2008, 
330 oldal, 2800 Ft)

Nemzeti mûvelõdések
az egységesülõ világban

Jelen kötet címe már önmagában is
alkalmas arra, hogy az olvasót átfo-
góbb töprengésre késztesse. Olyan
alapvetõ problémákba ütközünk
ugyanis ennek értelmezésekor,
amelyekbe az e szöveggyûjtemény-
be válogatott ismert és kevésbé is-
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húsz színes képbõl igényesen össze-
állított melléklet segít felidézni a
korabeli helyszíneket, személyeket
és kézírásokat.

SÁRVÁRY MARIANN

(Gyõr Megyei Jogú Város Levéltára, Gyõr,
2008, 130 oldal, ármegjelölés nélkül)

BOJTÁR ENDRE:
„Hazát és népet
álmodánk…”

Bojtár Endre könyve fontos össze-
foglaló lehetne. Nem azért, mert
annyira új szempontok szerint írja
meg a felvilágosodás és a romantika
történetét a közép- és kelet-európai
irodalmakban. Hanem mivel a
nyelvújítási, sokszor nyelvteremtési
mozgalmakon és a nemzeti irodal-
mak kialakulásán keresztül
a különbözõ népek nem-
zetté válásának folyamatát
mutatja be. Ezek az idõ-
ben ugyan egymáshoz ké-
pest is több évtizednyi tá-
volságban lezajló, mégis
nagyon hasonló, egymást
kísérõ, másoló események
az összetartozás nemzeti
ideológiáinak alapjait vetik meg.
A közösségi identitások, nemzeti
elvû azonosságtudatok kialakulásá-
nak kérdése nagyon is aktuális. Ami
nagy erénye a könyvnek, az a szer-
zõ kivételesen átfogó ismereteinek
köszönhetõ, rendkívül széles kon-

textus: a Baltikumtól Görögorszá-
gig vázolja fel a párhuzamos törté-
neteket. A hasonlóságok és párhu-
zamok ilyen együttes bemutatása
közös közép-európaiságunk meg-
értéséhez visz közelebb, a kétszáz
évvel ezelõtti irodalmi folyamatok
megismertetése így a jelen perspek-
tívájából is érvényes tanulságokkal
járna.

A „Hazát és népet álmodánk…”
Bojtár 1986-ban megjelent „Az em-
ber feljõ…” címû mûvének bõvített
változata. Elméleti kiindulópontja
az, hogy az irodalmak története
magában hordozza a társadalom-
történet lenyomatát. Az irodalmi
mûvekben megszólaló gondolatok
alapján rajzol meg egy olyan esz-
metörténeti ívet, amely az irodalmi
nyelvek megteremtésével a nemze-
ti tudatok átalakulásához vezet.

A nemzeti identitásoknak
a mai napig élõ konstruk-
ciói jönnek létre; közös
emlékezetünk alapjai ugyan-
azok a mítoszok, amiket
többnyire a romantika al-
kotott meg.

Bojtár azonban nem
tud mit kezdeni a nemzet
és a „nemzeti” fogalmai-

val, ami politikai publicisztikáit is-
merve nem meglepõ. Ebben a tu-
dományos igényû munkában vi-
szont abba a paradox helyzetbe ke-
rül, hogy saját tárgyához nem ép-
pen az empátia igényével fordul.
A történelmi regényekrõl szóló fe-
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