
Utazás külföldön. Válogatás Szeme Bertalan nyu
gat-európai útinaplójából. Válogatta, szerkesztet
te, sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a szerkesz
tői utószót írta Steinert Ágota. A tanulmány 
Sőtér István munkája. Bp. 1983. Helikon. 488 1. 

Szemere Bertalan úti könyve annak idején, 
1840-ben olyan sikert aratott, hogy - akárcsak 
BÖlöni Farkas Sándoré - hamarosan, öt év 
múlva, másodszor is megjelent. Azután hosszú 
csend. Az 1940-es évek elején az Officina 
Könyvkiadó tervezett ugyan egy kötetke váloga
tást, de ez nem valósult meg, és csak most került 
sor arra, hogy a közönség - szemelvényesen -
megismerkedhessek a reformkor virágzó utazási 
irodalmának egyik főművével. 

A reformkori literatúrában az útirajz igen 
előkelő helyet foglal el, ekkor váük sajátos 
műfajjá. Úti beszámolókat írtak persze korábban 
is: szentföldi zarándokok, protestáns diákok, 
diplomaták és száműzöttek. Mindezekhez képest 
a reformkor újat hozott: ez a politikai tanul
mányutak kora, s az új műfaj: a politikai útirajz. 

Éppen ideje volt már nyitott szemmel körül
nézni Európában s azon túl is. Azoknak, akik 
változást akartak Magyarországon, elvégre tud
niuk kellett, mihez igazodjanak a változtatásban, 
s mit várhatnak attól. Vizsgálódásuk szempontjait 
rendszerint már itthon megfogalmazták. Szeme
re Bertalan például a németeknél a közoktatást, 
Franciaországban a politikai intézményeket, 
Angliában a fogházakat szándékozott tanulmá
nyozni: mindenütt azt, ami a legjobb, a legmo
dernebb, a fölhasználható, ö és társai oly 
fölkészülten indultak útnak, mint egy kérdező
biztos; az útirajz-irodalom, melyet néhány év 
alatt megteremtettek, olyan, mint egy óriási 
kitöltött kérdőív. A magyar szociológia ebben a 
műfajban tette meg első lépéseit. 

A reformkori utazók hosszú sorát, még a 
húszas évek elején, Széchenyi és Wesselényi 
nyitotta meg. Naplóik sokáig kéziratban marad
tak, ezért a politikai útirajz kezdeményezője és 
máig legnagyobb klasszikusa: Bölöni Farkas Sán
dor. Az ő könyve adott mintát a műfajnak: a 
kinti és a hazai viszonyok - kapitalizmus és 
feudalizmus, respublika és monarchia — tanulsá
gos és serkentő egybevetésére. Miként azt az 
öregebb Teleki László gróf már 1806-ban taná
csolta: „Minden utazni menő embernek elébb a 
maga országát tökéletesen kell esmérni, hogy 
ennélfogva azt a megútazandó országokkal volta
képpen öszvehasonlíthassa, és mindkét részről a 

jobb vagy rosszabb módokat, rendeléseket és 
szokásokat illendőleg megítélhesse . . . " 

Az 1830-as, 40-es években szinte minden 
politikai hajlamú magyar tollforgató utazik, ö s 
szehasonlítgat és útinaplót ír: Eötvös, Pulszky, 
Trefort, Szalay László, Gorove István, Tóth 
Lőrinc, Erdélyi János, Irinyi József, Méhes 
Sámuel... Nemcsak a nyugati országokat keresik 
föl; eljutnak Szentpétervárba, Moszkvába is. Úgy 
járnak-kelnek Európa-szerte, hogy olykor véletle
nül is összetalálkoznak, mint Szemere Párizsban 
Eötvössel. Értékes szellemi zsákmánnyal térnek 
haza. Igaza van Horváth Mihálynak: „A keletkező 
vasutak, a nagyobbodó utazási kedv a jobb létnek 
örvendő, míveltebb nyugat felé s ennek összeha
sonlítása saját gyámoltalan, pangó állapotaikkal 
lassanként mind többeket gondolkodásra ébresz
tenek sorsuk felett, s mind szélesebb körökben 
terjesztek az elégületlenséget az örökös tespedés-
sel s a vágyat egy jobb, virágzóbb lét után." 

Sőtér István Sterne Érzelmes utazásának 
címére csinált szójátékot: „értelmes utazás"-nak 
nevezi Szemere Bertalan könyvét és mint irodal
mi művet méltatja. A magyar esszé első igazi 
művészének nevezi Szemere Bertalant; joggal, bár 
hozzá kellene tenni: Kölcsey, a Mohács szerző
je után. 

Maga a tanulmány is, melyet Sőtér a kötethez 
írt, szép esszé. Gyengéd kézzel választja szét 
Szemere könyvének tartalmi és stilisztikai rétege
it: a szakszerű értekezéseket iskolákról, választási 
rendszerekről, fogházakról; az életképszerű jele
neteket és a jószemű kritikai megfigyeléseket; az 
értelmes utazás érzelmes színezékét: romantikus 
hangulatait. 

A Helikon szemelvényesen tette közzé Szeme
re Bertalan művét, a szakmai közönség tehát 
kénytelen ezután is az eredeti kiadásokat használ
ni. Annyival is inkább, mert a válogató, Steinert 
Ágota - noha azt írja, hogy csak a hosszadalmas, 
nehezen élvezhető passzusokat hagyta ki, terje
delmi okokból — következetesen törölt minden 
olyan részletet, melyben Szemere a természeti 
szépségektől megilletődve a teremtő Istenről 
elmélkedik. Ennek az ötvenes évekre emlékeztető 
eljárásnak következtében Szemere Bertalan port
réja szegényebb lett egy vonással: a poétikus 
deistáéval. 

Steiner Ágota mint jegyzetíró sok mindent 
megmagyaráz, amit nem szükséges (Herkules, 
Homér, icce, Teli Vilmos stb.); ellenben jegyzet 
nélkül hagy olyasmit, ami magyarázatot kíván 
(pl. a Don Quijote-i zendület Strasbourg-ban — ti. 
Bonaparte Lajos nevetséges kudarcba fulladt 
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puccskísérlete). Ami a fölösleges vagy hiányzó 
jegyzeteknél is rosszabb: a szöveg francia idéze
teit nemegyszer félreérti. Egy négysoros francia 
verset például így tolmácsol: „Áttérve honfitársa
inkra, Mondd, hogy van élet, Eltéptük a béklyó
kat A hon üdvéért" - holott a helyes fordítás ez: 
Járókelő', mondd meg honfitársainknak, hogy a 
haza üdvéért eltéptük az élet kötelékeit. 

Szemere Bertalan műve után remélhetőleg 
más reformkori útirajzok is kiadóra találnak. 
Kívánatos, hogy torzító csonkítás nélkül és 
gondosabb jegyzetekkel. 

Lukácsy Sándor 

Riadj magyar! 1848-1849 fametszetes ponyvái, 
csatakrónikái. Bp. 1983. Magvető K. 667 1. (Ma
gyar Hírmondó) 

Nagyon nehéz eldönteni, hogy mi a ponyva és 
mi az igazi irodalom. A jót a rossz műtől 
általában el tudjuk különíteni, de csak azért 
elítélni egy művet, mert „ponyva kiadásban", 
nagy példányszámban jelenik meg, nem indokolt 
eljárás. Különösen, ha a XVIII-XIX. századi 
ponyvairodalmat vizsgáljuk, ütközik ki, hogy a 
fentebb kiélezett probléma csupán elnevezés
gond. 

Pogány Péter évtizedek óta foglalkozik a 
folklór és irodalom kölcsönhatásával, ezen belül a 
régi magyar ponyvairodalommal. Kutatásait, saját 
bevallása szerint, számos külső ok nehezítette: 1. 
Nagyon sok régi ponyvakiadás megsemmisült. 2. 
A fennmaradt anyagról sincs katalógus könyvtá
rainkban. 3. A ponyvákat kiadó nyomdák nem 
hagytak ránk sem kiadvány-, sem árjegyzéket. 
Ezek a külső okok magukban hordozzák a 
kutatás belső nehézségeit: nagyon nehéz megálla
pítani a kiadványok helyét, idejét, szerzőjét, 
funkcióját. Pedig már a XIX. sz. elején is 
olvashatunk kortárs véleményt e kiadások rejtett 
értékeiről: „. . . az Apróság is néha nevezetes. El 
sem hinné az ember, miként oldatnak fel s 
világositatnak meg sok idő múlva az efféle 
megtartott és hátra talált Apróságokból a legne
hezebb kérdések és kételkedések. Bár, sokan 
követnék azon jó szokást, az afféle futó, s 
könnyen vesző Vakarékok könyvekként összve-
kötettnék . . . " (Sándor István: Magyar Könyves
ház Győrött 1803. Streibig József nyomdája, 
Előbeszéd.) Pogány Péter megfogadja e régi, jó 
tanácsot és a mai olvasónak is kivételes, új 
élményt adva, rendszerezi az 1848/49-es eszten
dők nevezetes „apróság"-ait. 
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A kötet címe: Riadj magyar/, szimbolikus és 
összefoglaló jellegű. Utal az összegyűjtött művek 
jellegére: hogy mozgósító és tudósító szándék 
hívta őket életre, s jelzi a témát is: hogy a 
„magyar hon újjászületéséről" és annak megmen
téséért folytatott élet-halál harcról van szó. A 
gyűjtés nagy része verses epika körébe sorolható, 
s e jellegük révén időrendben beszélik el a 
szabadságharc eseményeit és eszmei küzdelmeit 
(1848 tavaszától - 1849 októberéig). Az eposszá 
összeálló krónikás énekeket egy-egy érzelmes lírai 
dalbetét teszi változatossá. 

Az eseménykrónika, ületve tudósító ének 
XVI. században népszerű műfajának ez a kései 
feléledése elgondolkodtató jelenség. Főleg, ha a 
korabeli sajtó által kínált napi olvasmányok 
ismeretében, azokkal egybevetve szemléljük. A 
szépirodalmi művek helyébe az 1840-es évek 
végén általában a száraz, prózai nyelvű politikai 
riportok, tudósítások lépnek, s a versek száma 
igencsak megcsappan. Mégis, mi az oka annak, 
hogy a szabad sajtó jóvoltából a debreceni, a 
pesti, a szegedi, a szabadkai, a szarvasi stb. 
nyomdák szinte elárasztják az országot ponyvaki
adásban megjelentetett verses füzetecskéikkel? 
Nyilván a nép, a nagyközönség igénye, kik 
„népszerű tónusban", közvetlen átélés alapján 
akarnak olvasni a szabadságharc eseményeiről, s 
kiknek szívével a vers ritmusa inkább összhang
ban dobog. (Hasonló igénynek felelnek meg az 
1848/49-ben játszott forradalmi „krónikás drá
mák" is, amelyek alkalmi darabként kerülnek 
színre, politikai mozgósító szerepük és óriási 
sikerük van.) 1848/49-ben a csatakrónikákat, 
tudósításokat külön lenyomatban közlő ponyva
kiadások nemcsak a vásárokon, hanem szinte 
mindenütt kaphatók voltak, a műhelytől az 
utcáig, s aki megszerezte, figyelemmel olvasta és 
őrizte azokat. De 1850 elejétől a császári kerületi 
főispán elrendeli minden forradalmi újság lefogla
lását. Tulajdonképpen tiszta csoda, állítja köte
tünk szerkesztője, hogy a betiltott nyomatok egy 
része mégis megmaradt, és ma az Országos 
Levéltárban 30 hatalmas iratkötegben őrzik eze
ket az unikumokat. 

Ebből az óriási anyagból válogatott Pogány 
Péter, valamint a Szabó Ervin Könyvtár hagya
téki köteteiből, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum és az MTA Könyvtárának stb. kézirat
táraiból. A csatakrónikák és dalok, egy-két 
kivétellel, csak most jelennek meg újra nyomta
tásban, ezért forrás értékű olvasmányt és 
élményt nyújtanak. A rendkívül részletes 
jegyzetanyag (a kötet közel egyharmada) 


