H U D I JÓZSEF

REGULY ANTAL UTAZÁSAI 1839-BEN

1839. július 18-án egy középtermetű, húsz év
körüli fiatalember szállt fel a pesti végállomáson
a Pozsonyba induló postakocsira. Amint néhány
mérföld megtétele után az utasok szóba elegyed
tek egymással, a választékosan öltözött fiatalem
berről kiderült, hogy frissen végzett jogász, aki
szülei jóvoltából európai körutazásra indul.
Az utazás a szülőknek nem kis anyagi megter
helést jelentett, de úgy vélték, mindenképpen
megérdemli szorgalmasan tanuló fiuk, hogy ta
nulmányai befejeztével kicsit szétnézhessen a vi
lágban, s annyi más értelmiségi társához hason
lóan, ismeretekben, tapasztalatokban gyarapodva-gazdagodva kezdhesse meg pályáját.
Az utolsó önfeledt nyár volt ez tehát a diákem
ber életében, s érthető, hogy szerette volna emlé
kezetesen és hasznosan eltölteni. Már hosszú hó
napok óta készült erre az útra, estéken-éjszakákon át Európa térképe fölé hajolva tervezgette az
utazás részleteit. Ügy gondolta, előbb Morva- és
Csehországba, aztán a birodalom fővárosába lá
togat, majd német földön időzik, érinti Bajoror
szág, bejárja Szászország, Poroszország falvait és
városait és naplójában örökíti meg benyomásait,
élményeit.
Jövőjét illetően határozott elképzelése nem
volt: rá is az a sors várt itthon, mint a legtöbb
nem nemesi származású értelmiségi ifjúra. Hoszszabbra vagy rövidebbre szabott életét valamely
jelentősebb uradalom ügy viselő jeként vagy ma
gánügyvédként éli le, családot alapít, s vidéki
magányban, szűk családi-baráti körben tölti nap
jait. Esetleg — mivel néhány év múlva a nem ne
mesek előtt is megnyílik a hivatali pálya — vár
megyei karrier várhat reá, s ha kimagasló képes
ségekkel, jó kapcsolatokkal rendelkezik, meglett
korára a vármegyei politika vezető köreibe emel
kedhet, kivételes esetben a felső kormányzati
közigazgatási szervek valamelyikében alkalmaz
zák jó fizetéssel, a biztos nyugdíj reményében.
Aligha gondolt azonban ezekben az órákban
erre a láthatóan gondolataiba merülő fiatalem
ber, kinek zsebéből kikandikáló névkártyáján
csupa nagybetűkkel ez állt: „ANTON REGULY".

1.
A családot, mely aggódva útjára bocsátotta,
alig ismerjük. Édesapja, Reguly István a zirci
apátság ügyvédje és számvevője volt: már az
1810-es évek elején az apátság szolgálatában ál
lott. 1 A pápai iparoscsaládból származott Reguly

számára társadalmi emelkedést jelentett Etl Alojziával kötött sikeres házassága, mert ennek révén
előkelő köznemesi családokkal került rokon
ságba.
A házasság termékenynek bizonyult: első
gyermekük, Klementina
még a k i s g y e r m e k k o r t
sem érte meg, halála után rövidesen megszületik
Julianna lányuk, akit 1841-ben, huszonhat éves
korában Korizmics László, a Magyar Gazdasági
Egyesület vezetőségi tagja, neves gazdasági szak
ember és író, a Gazdasági Lapok egyik későbbi
szerkesztője és az MTA tiszteletbeli tagja vezet
oltárhoz. 2 Reguly Antal 1819. július 11-én szüle
tik Zircen, ő a család harmadik gyermeke. Ke
resztnevét Dréta Antal zirci apáttól kapja. 3 Há
roméves, amikor Etl Alojzia ikrekkel ajándékoz
za meg férjét: Krisztinával és Karolinával. A ke
resztapaságot a fiatal Modrovich Ignác — később
a Madarász testvérek barátja és a Fejér megyei
liberálisok ismert alakja — és felesége, Rumpler
Julianna vállalja. Az ikrek közül egyik sem éri
meg a felnőttkort: Karolina röviddel megszületé
se után, Krisztina kisgyermekkorában hal meg. 4
Rajtuk kívül még egy húgáról, Bertáról tudunk,
aki túléli bátyját. 5
A Reguly gyermekek abban az időben nőnek
fel, amikor Zirc lendületes fejlődésnek indul.
1814-ben a zirci cisztercita apátság — hosszú jogi
küzdelmek után — függetlenedik a poroszországi
— henrichaui — anyaapátságtól és a rend ma
gyarországi központjává válik. 6
A közel kétezer lelket számláló település már
1780-ban megkapta a vásártartási engedélyt, az
apátok a gazdasági-pénzügyi viszonyok rendezé
sével párhuzamosan hatalmas
építkezésekbe
kezdtek, támogatták a népoktatást, a nemzeti kul
túra ügyét, a rendi nevelést megreformálták.
1826-ban Regulyék közeli rokona, Villax Ferdi
nánd (1784—1857) került az apáti székbe, aki hat
hatósan közreműködött abban, hogy a jó képes
ségű fiút a legjobb iskolákban taníttathassa a
család, s amikor tudomást szerzett arról, hogy a
fiatal jogász németországi utazásra készül, nem
csak jó tanácsokkal látta el — tehette, hiszen a
noviciátus idején maga is bejárta Poroszországot
—, hanem elégséges zsebpénzzel is. 7

2.
Reguly nagyjából az előzetes tervnek megfele
lően kezdte meg utazását. Július második felében
a Pozsony—Bécs—Prága, augusztus elején a Prá401

nult, a latint felsőbb iskolákban sajátította el. A
német nyelvvel aztán könnyen boldogult az észa
ki országokban is, hiszen a művelt társadalmi ré
tegek tagjai szinte kivétel nélkül minden ország
ban értettek és beszéltek németül, az orosz tudo
mányos élet elitje pedig jelentős részben német
származású tudósokból állott. H

3.

í. ábra. Reguly ifjúkori arcképe
Abb. 1. Jugendbildnis von Reguly
ga—Drezda, második felében a Lipcse—Berlin út
vonalon haladt. Az út nagy részét postakocsin
tette meg, de Szászországban igénybe vette a
gőzhajót, sőt a vonatot is. így aztán aligha cso
dálkozhatunk azon, hogy a pénztárcája hamar ki
apadt, s már szeptember elején úgy érezhette,
hogy — komolyabb segítség nélkül — útját kép
telen folytatni. Pomerániai útjának végén már
valóban döntenie kellett: visszafordul még mi
előtt késő lesz, vagy pedig erkölcsi kockázatot
vállalva még egy nagyobb, közel másfél hónapos,
meglehetősen költséges kirándulásra szánja el
magát. Romantikus alkatából következett, hogy a
második lehetőséget választotta, és szeptember
20-án Hamburgban nem a lauenburgi gőzösre
szállt, hanem továbbutazott észak felé, hogy né
hány hetet előbb Svédországban, majd az orosz
fővárosban töltsön. Azt remélte, hogy a vakme
rően — s talán felelőtlenül — kikövetelt szülői
segítség rövidesen megérkezik, s november ele
jére újra Hamburgban lehet, onnan pedig még a
tél beállta előtt visszatérhet Magyarországra. Té
vedett. A stockholmi út végre határozott meder
be terelte eladdig szertelen érdeklődését, svédés finnországi tartózkodása idején pedig egy élet
re elkötelezte magát egy páratlan méretű és érté
kű tudományos vállalkozás mellett.
Utazásai sem eddig, sem ezután nem jelentet
tek számára nyelvi nehézséget: anyanyelve né
met volt, magyarul már kiskorában jól megta
402

Svédországba egy fiatal és előkelő svéd birto
kos, bizonyos Barer meghívására érkezett meg. A
finn—magyar nyelv rokonság kérdése utáni ér
deklődését a svéd királyi akadémia könyvtárosa,
a ,.született finn" Arvidson kelti fel. Arvidsonnak köszönhette, hogy élete új fordulatot vett.
Míg az újabb pénzsegély megérkezését várja, na
ponta be-bejár a stockholmi könyvtárba, s hogy
az időt elüsse, behatóan foglalkozni kezd a két
nyelv és két nép történetével. Elhatározza, hogy
alaposan megtanul finnül, majd svédül, s kirán
dulását egyszemélyes
tudományos
expedícióvá
változtatja. Rövid svédországi tartózkodás után
Helsinkibe utazik s hozzálát nagyszabású terve
megvalósításához: előbb a szükséges elméleti is
mereteket szerzi meg az egyetemen, aztán a gya
korlati ismereteket — de már nem a tartományi
székhelyen, hanem vidéken, a finn és lapp pa
rasztok, pásztorok között. Élményeiről később
részletesen beszámol. Ekkor már úgy képzeli,
hogy kutatásait, nyelvészeti-néprajzi gyűjtőútját
orosz földön folytatja, megtanulja a finn nyelve
ket, valamint a könnyebb tájékozódás végett az
oroszt, felkeresi a magyarok legközelebbi roko
nait, tanulmányozza életmódjukat, hagyományai
kat, szokásaikat, kultúrájukat, s hazafelé tartva a
moldvai és erdélyi magyarok körében is gyűjt,
hogy az összehasonlító nyelvészeti-néprajzi-ant
ropológiai vizsgálathoz bőséges anyag álljon ren
delkezésére.
Szülei kétségbeesve vették tudomásul, hogy
meggondolatlan fiuk anyagi fedezet nélkül vál
lalkozott olyan hatalmas feladatra, amellyel egy
tudományos intézet is csak roppant erőfeszítések
árán birkózhatott volna meg. Reguly maga is
szélsőségek között ingadozik: szeretne szépen öl
tözni, elegánsan élni, előkelő társaságokban for
golódni, mégis arra kényszerül, hogy ezekről az
igényekről fokozatosan lemondjon, s hozzászok
jon a nélkülözésekhez, az emberfeletti fizikai,
pszichológiai és szellemi megterhelésekhez. Az
éhség már lappföldi utazásától kezdve hűséges
társául szegődik. Rangjához, zseni öntudatához,
hiúságához méltó külsőségek és szegénység —
nehéz feladvány egy fiatalembernek. Mennyire
sértheti büszkeségét, hogy baráti kölcsönökhöz
kell folyamodnia! Minden módot felhasznál, hogy
pénzhez jusson. 1839 szeptemberében már arra
gondol, hogy úti levelének magyarországi publi
kálásával hívja fel magára a tudományos közélet
figyelmét. Első kísérlete sikertelen, mert az Athe
naeum szerkesztői ekkor még nem közlik levelét.
Valószínűleg azért, mert nem tartják elég színvo
nalasnak, vagy pedig azért, mert nem tartják elég
közérdekűnek. Egy hónappal később Villax apát
nak számol be útjáról és kér segítséget tőle.

Anyagi helyzete már pétervári tartózkodása
idején teljesen kilátástalanná válik. Találóan jel
lemzi Teleki József: a ,,haza térés szint olly er
kölcsi lehetetlenséggé vált, a milly anyagi lehe
tetlenség volt az Uráli út". 9 1840-ben egykori
győri akadémiai professzorát, Maár Bonifácot
keresi meg több levélben is, hogy segítségét és
közbenjárását kérje. Maár az Akadémia február
8-i ülésén a hozzá írt levelek alapján beszámol
Reguly németországi, dániai és skandináviai út
járól, s javasolja, hogy a Magyar Tudós Társaság
támogassa a hazafi tudományos vállalkozását. Az
ülésen úgy határoznak, hogyha ,,a szép készületü
és iparkodású fiatal hazafi" a Társaság megbízá
sát elfogadja, akkor minden további nélkül támo
gatni fogják. A támogatás kicsit későn jött: a ha
zai tudományos közvélemény csak akkor vett tu
domást Regulyról, amikor az utazó már nemzet
közi hírnevet szerzett magának: a finn Akadémia
tagjai közé választotta, s a svéd lapok szinte dics
himnuszokat zengtek finnországi utazásairól. 1 0 A
késedelem érthető, hiszen az Akadémia pénztára
alig-alig gyarapodott, s még egy-két évnek el
kellett telnie ahhoz, hogy a kutatók útjait teljes
egészében fedezni tudják."
A szélesebb magyar közvélemény még később
értesült Reguly utazásairól. Először az Athe
naeum tájékoztatta olvasóit Reguly északi útjá
ról: a szerkesztők a finnországi Wasaban 1840.
október 6-án kelt, s egyik barátjához írott leve
lét közölték, melyben lappföldi élményeiről szá
molt be. 12 Szüleihez írt leveleit csak 1842-től
kezdve hozták nyilvánosságra: 1841-től ugyanis,
miután Reguly június 26-án átvette az akadémiai
megbízólevelet és a segélyt, a szüleihez küldött
leveleinek hangneme is megváltozott: nem ,,lamentabile carmenek", panaszos énekek, kesergő
„költemények" többé — mint ő nevezi egy he
lyütt l,! —, hanem valóban a szélesebb nyilvános
ságnak szánt élménybeszámolók pétervári életé
ről, tapasztalatairól, majd nyugat-szibériai útjá
ról.

4.
Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia
kézirattárában őrzik Reguly levelezésének legje
lentősebb részét, szám szerint közel százhúsz le
velét. Leveleit — kevés kivételtől eltekintve —
német nyelven írta, fennmaradt levelezésének
megközelítőleg a fele a szüleihez írt levelekből
áll. Utazásának első évéből mindössze egyetlen
levél került e gyűjteménybe, pedig évente általá
ban 3—5 levelet szokott küldeni szüleinek.
Egyik leveléből tudjuk, hogy 1839-ben, utazá
sának kezdetétől az év végéig csupán négy leve
let írt és küldött Magyarországra. 1 4 Ezek közül
csak kettőt ismerünk. Az egyiket, melyet szep
tember közepén Hamburgban írt — benne utazá
sának első két hónapjáról számol be —, az Aka
démia kézirattárában őrzik. 15 A másik fennma
radt levelet szintén a szüleihez írta, 1839. decem
ber 28-án kelt Helsingforsban; a zirci cisztercita
apátság könyvtárába került még a múlt század
második felében, valószínűleg közvetlenül Re
guly halála után — ma a róla elnevezett műem

lék könyvtárban őrzik egy 1840. január elejéről
való keltezetlen levéllel együtt. Reguly születé
sének közelgő évfordulójára e három levelének
közrebocsátásával szeretnénk tisztelegni emléke
előtt.

5.
Bár e levelek történeti-tudományos értéküket
tekintve alatta maradnak Regulynak az oroszor
szági tartózkodása alatt írt s nyomtatásban is
többnyire megjelent leveleinek, közlésüket —
magyar fordításban — mégis szükségesnek és in
dokoltnak tartjuk, mert Reguly tudományos pá
lyájának kialakulására talán ezek mutatnak rá a
legélesebben. Belőlük világosan végigkísérhető
az a belső fejlődési folyamat, melynek során a
romantikus kalandokat kereső ifjú magyar pat
rióta nemzeti küldetéstudata
kialakul és tudomá
nyos kutatási programja körvonalazódik.
Tudjuk, nem ő az első magyar utazó a XIX.
században, akit szenvedélyes vágy hajtott észak
ra: 1817 nyarán két fiatal nemes, Csernovits Arsza és Porubszky János — ez utóbbi Arad vár
megye esküdtje — bejárták Kurlandot, Karéliát,
Finnországot, majd Észtországon keresztül Szent
pétervárra és Moszkvába utaztak, s mintegy más
fél évig éltek Oroszországban. A hazatérő Po
rubszky ,,édes maradék atyánkfiairól" mesés hí
reket hozott: vezető folyóiratunknak elküldte
útijegyzeteit, melyekben azt állította, hogy a fin
nekkel fél óra leforgása alatt szinte tökéletesen
meg tudta magát értetni, holott finnül egy szót
sem tudott. 16
Amikor Reguly elindult, semmiben sem külön
bözött azon kortársaitól, akik külföldi tanul
mányútra mentek, hogy a gyakorlatban ismerjék
meg a modern polgári társadalmakat. Számukra a
nyugati államok: Franciaország, Anglia, a német
államok, még inkább a másik kontinens vezető
állama, Amerika a polgári fejlődés, a polgári de
mokrácia mintaállamai voltak. Útjaikon azt ke
resték, ami a magyar viszonyokra alkalmazható,
azokat a módszereket, elveket, intézményeket
népszerűsítették írásaikban, amelyek a magyar
átalakulást elősegítik, meggyorsítják. Az első,
példaerejű, nagy hatású útirajzot az erdélyi szé
kely kisnemes, Bölöni Farkas Sándor (1795—1842)
adta ki amerikai utazásáról. 1 7 Az ő hatására a
harmincas évek második felében egyre-másra je
lennek meg olyan útikönyvek, útinaplók, ame
lyek a polgári átalakulást sürgetve bírálják a ma
gyar feudális viszonyokat. Pulszky Ferenc, Szalay László, Szemere Bertalan Európa nyugati felé
ről, Trefort Ágoston Oroszországól ad agitatív
erejű tudósítást. 1 8 A negyvenes évek magyar uta
zói — így többek között Irinyi József, Szűcs Ist
ván, Gorove István, Tóth Lőrinc és Császár Fe
renc — már az ő nyomdokaikon haladnak, ke
zükben — baedeker módjára — Szemere vagy
Hrabovszky Dávid és mások útikönyveivel. 1 9
Reguly tudósításait nem mérhetjük egyik útle
íráshoz sem, legkivált nem a legszínvonalasabb
művekhez, így Szemere útinaplójához. Magánle
velek ezek, valóban „panaszos énekek" az út ne
hézségeiről, az állandó pénzzavarról, melyek
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részletes, közérdekű beszámolót csak nagy ritkán
tartalmaznak. Ez érthető is, hiszen Reguly a nyil
vánosságnak szánt megfigyeléseit kezdettől fog
va naplójába jegyezte fel, amely feltehetőleg el
kallódott az idők folyamán.
Reguly levelezésének egyik sajátossága az,
hogy az általa írott szövegek újszerű szemléletet
tükröznek: míg ugyanis a közép-európai ember
általában'Nyugat-Európa felé, s elvétve, az öszszehasonlítás kedvéért Kelet-Európa felé fordult,
addig Regulyt érdeklődése, műveltsége egy olyan
irányba vitte, amely a közép-európai ember látó
körén hagyományosan kívül esett. Egész műkö
désével egyszerre járult hozzá egy korszerű nem
zettudat — ennek részeként a történeti tudat,
magyarságtudat — kialakításához és — bármi
lyen furcsán is hat — a liberalizmus
eszméinek
népszerűsítéséhez. Azon kevesek közé tartozott,
akik észrevették, hogy az északi országok is bi
zonyos szempontból példaként állíthatók a ma
gyar polgári átalakulásért küzdő hazafiak elé. A
finn szabad parasztságról írta: a ,,kuusamoi pa
raszt a legelső Finnországban, olly tiszta és mi-

veit, olly szabad és bátor egész lényében, hogy
öröm ránézni. Sokakat kívánnék közőlönk ide
néhány napra, gondolatokra ébrednének az egy
oldalúság ellen". 2 0 Máskor, ha a hazai viszonyok
kal összevetette, el volt ragadtatva a lappok mű
veltségi színvonalától: ,,A lappokról meg kell
vallani, hogy 100 között alig van 5, ki olvasni ne
tudna." 2 1 Még a lakott településektől távol élő,
rénszarvastenyésztéssel foglalkozó lappok is
„vallási dolgokban elég jártasak" és ,,jól olvas
nak". 2 2
Az ilyen és ehhez hasonló megfigyelései ter
mészetszerűleg csak apró, de nem jelentéktelen
epizódjai annak a pályának, amelynek minden
erőfeszítésével egyetlen nagy kérdésre kívánt
„elhatározó végfeleletet" adni; s e nagy kérdés
— a finn—magyar nyelvrokonság kérdése —
megválaszolására tette fel életét. Nélkülözéseket
tűrve, dacolva a természet erőivel, „tapasztalás
sal és tudománnyal" — ahogy ő maga mondja —
versenyzett „az agg kor jutalmáért", de az emlé
kező békés öregség helyett mégis a hosszan tartó
betegség és korai halál lett osztályrésze. 2 1

FÜGGELÉK
Az alábbiakban,
kiegészítésül,
Reguly
három
levelét közöljük magyar fordításban.
Regulynak
e levelek megírásával az volt a célja, hogy szüleit
vázlatosan tájékoztassa megtett útjáról, s minden
féleképpen igazolja, hogy az otthonról
útravalóul
kapott útiköltség nem elegendő tervezett
útjának
befejezéséhez.
Különféle indokokat hoz fel, hogy
újabb és újabb segélykérelmét
szülei
teljesítsék.
Kér, követel és fenyegetőzik,
mert végletesen
szo
rult helyzetben
érzi magát. Költséges
életmódjá
val — mely életmód folytonosan
ellentmondásban
van szerény anyagi lehetőségeivel
— végül egy
olyan ,,circulus vitiosus" helyzetet teremtett,
mely
csak magatartásának
minőségi reformjával
vagy
erélyes külső beavatkozással volt feloldható. Hogy
ez a helyzet miként és milyen tényezők
hatására
alakul ki, kik azok a személyek,
ismerősök és jó
barátok, akiknek része van abban, hogy
Reguly
pályáján éles fordulat következik
be — erre is rá
mutatnak a levelek.
A fordítás teljes egészében LOVAS MÁRTA mun
kája. Baráti segítségét
ezúton is
köszönöm.

1.
Hamburg,

1839. szept.

18.

Drága jó legkedvesebb
Szüleim!
Szinte minden levelem kéréssel kezdődött, pedig
ez nem helyes, hisz csak akkor kér az ember, ha
hiányosságait pótolni vagy hibáit kijavítani
akar
ja. De hogy ne rontsak még tovább a helyzeten,
meg kell tartanom most is ezt a hivatalos
stílust.
Hallgatásom
már bizonyára
nyugtalanította
önöket2* és talán hibás lépésekre is késztette, de
semmivel
sem jobban kínozta önöket,
kedves
szüleim, mint engemet magamat. Mert igaz, hogy a
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gondolat — hogy annyi jóért nem tudok egy órát
szakítani, hogy gyakoribb tudósítással egy kevés
élvezetet adjak cserébe — nyugtalanított
nagyon
és néhány szép órámat tönkre is tette, de emellett
sem tudtam írni. Ügy tekintek most magamra, mint
egy megátalkodott
bűnözőre, aki
folyton-folyvást
a kereszthez szeretne közel kerülni, de megtévedt
élete miatt azt sohasem érheti el. Mert már szoká
sommá vált az írás halogatása. Mivel az első ter
vem meghiúsult, s utána már nem tudtam
pótolni,
így ez a levélpapír is — amit most a kezükben tar
tanak — augusztus
30-a óta magamnál
tartom
— már 89 mérföldet tett meg velem anélkül, hogy
felhasználtam
volna.
Már Brünnben írni akartam. A város maga boszszantott, így csak fél napot töltöttem ott s halo
gattam az írást Prágáig. Itt négy és fél napig vol
tam, ám az első napokban annyira lefoglalt ez az
érdekes város — a legérdekesebb,
melyet valaha
is láttam —, hogy az utolsó napokban naplóm —
melyet itt kezdtem írni — befejezésére is alig ma
radt időm; és így volt ez Drezdában, Berlinben és
más városokban
is. Annyi mindenről
tudomást
szereztem s szerettem volna önöket is minderről
tájékoztatni,
de tervem, hogy egy igazán hosszú
levelet írok, nem valósult meg, mert hogy egy he
lyen tovább maradjak, mintsem hogy azt a város
és annak érdekességei
stb. megkívánták
volna,
sem a kései évszak, sem megcsappant
erszényem
nem tették lehetővé. Meg aztán az ember, ha egész
nap járkál, s még este is — hogy az emberek
életét,
karakterét jobban megismerje — társaságokba jár
vacsorázni, s csak késő este érkezik haza, akkor az
írás a fáradtságtól és szórakozottságtól
már csak
nem lehetetlen. Az álom is ágyba dönti az embert,
anélkül, hogy
észrevenné.
Mindehhez jön még az is, hogy legtöbbször tár-

saságban utaztam, s gyakran ez is akadályozott
az
írásban.
Most 16-a óta Hamburgban vagyok,25 s minden
képpen írni akarok, mielőtt ebben egyéb foglala
tosságok megakadályoznának.
(Jó szándékom már
a papír nagyságán is
meglátszik.)26
Egészségem kitűnő. Az első napokban a különö
sen rossz ivóvíz Morvaországban
és Csehország
ban, egészen Prágáig, meglehetősenn
rossz hatás
sal volt egészségemre,gyengének
éreztem ma
gam, de Prága óta erős és egészséges vagyok és
jobban érzem magam, mint a múlt évben.
Így a
testem, a szellemem,
lelkem — ami derűsen jó
kedvű és boldog — valósággal ujjong. Minden lé
pésemmel tanulok — a barátságos emberektől
és
tekintélyes
ismeretségeimből
egyaránt —, úgy
hogy nagyon kellemesen
élek (csak a pénzszűke
okoz néha gondot).
Pesttől Hamburgig 290 mérföldet tettem meg 340
pengő forintért,2* legtöbbször
természetesen
ko
csin, hiszen az ilyen hosszabb utakat
gyalogszer
rel megtenni lehetetlen volna. Tettem
gyalogtúrá
kat is szép vidékeken,
főként társaságban, de a
nagy megerőltetéssel
tönkreteszi az ember azt az
élvezetet, amelyben
élénk megfigyeléseivel,
pi
henten része lehetne. Így, ahol csak
lehetséges,
jáműre szállok (ahogy eddig is tettem).
Pozsonyból
bizonyára
megkapták
levelemet.
Innen szeptember 21-én29 utaztam el a postakocsi
val, Bécsből 23-án vasúttal tovább Brünnbe, Persteinnen keresztül (a Schrölelek egykori
birtoka,
tehát az Esterházyak
is innen valók),
Morvaor
szág legszebb vidékén, majd Leutomischlen
ke
resztül 26-án Prágába értem. Ez a
legérdekesebb
város, amit valaha láttam, a fekvése szép, romanti
kus, számtalan palotája, megszámlálhatatlan
sok
és sajátosan épített tornya, mint egy pihenő hadi
flotta árbocai, a városnak olyan bájt
kölcsönöznek,
mely leírhatatlan.
Egészen különösen
érzem itt
magam: a város szinte megtestesíti az egész törté
nelmet, a legrégibb mítoszok és mondák
világától
kezdve a legújabb, legérdekesebb
eseményekig.30
Itt két, nagyon kedves ember társaságát
élvez
hettem: Erxleben, már idősebb gyógyszerészét
és
Thiergen kereskedőét.
Amikor Karlsbadba
utaz
tam, váltam csak el tőlük, ám a kocsiban
megis
merkedtem
egy professzorral
Dessauból
(Tradl
gimnáziumi
tanárral). Vele tettem meg az első
gyalogtúrámat
Franzensbrunnen,
Egeren
át
Wunsiedelbe,
Alexandersbadba
(Bajorországban)
és a Fichtel- és az Érchegységen át Teplitzbe. Na
gyon sokat tudnék erről mesélni, de megint az az
átkozott rövid idő!
Teplitzből a culmi csatatéren át jöttem
Aussigba,
majd innen Pathoe berlini titkos pénzügyi
taná
csossal az Elbán gondolával Tetschenbe. Itt, ezen
a gyönyörű vidéken találkoztam egy régi iskolatársammal, Orzowenskyvel,
akit már 7 éve nem
láttam, valamint a gőzhajón — mikor többek tár
saságában a Szász-Svájcból
Drezdába utaztunk —
egy pesti ügyvéddel, Petyko úrral és
feleségével.
Drezda nem tetszett, mert csalódtam
elképzelé
seimben, és az a szigorú őrködés, amit a műkincsek
körül művelnek, nagyon bosszantott. így augusz
tus 17-én elutaztam vonattal Lipcsébe, majd Hal
lén, Dessaun, Wittembergen
és Potsdamon át Ber
linbe (augusztus 24-én
vasúton).31

Ez volt a harmadik túrám (az első
Pozsonyból
Prágába, a második Prágából Drezdába), és mind
egyik nagyon kellemesen telt el. Tetschenből
kü
lönösen jól utaztam Lipcséig, ahol
társaságunk
szétvált: Petyko ugyanis Karlsbadba utazott, Callmayer udvari tanácsos pedig (aki, amikor meglá
togattam, nem messze Stettintől, egy ajánlást írt
Hamburgban
élő rokonának)
Teplitzbe.
Az
amszterdami
báró Weltenes
egy stettini
keres
kedővel, Schuberttel és Orzowenskyvel
Berlinbe,
én pediglen
Haliéba.
A negyedik túra, habár igen kevés pénzem volt,
semmivel sem volt szegényebb
új
ismeretekben,
s mondhatni, hogy talán a legérdekesebb
volt, bár
kicsit fárasztó és gondterhelt is egyben:
Stettinen
keresztül
Swinemündébe
(tengeri
fürdőhely),
Rügen szigetére, majd Stralsundon és
Meklenburgon át (Rostockon, Doberonon — szintén
tengeri
fürdő — keresztül) Hamburgba
utaztunk.
Berlinben a szállás nem került semmibe (ez is jól
jött nekem), mert Orzowenskynek
(gyógyszerész
és a képesítése miatt szeretne itt tanulni) már volt
lakása, amikor megérkeztem,
így nála lakhattam.
Még kölcsönzött
is, 10 tallért, hogy ezt a túrát
Pomeránián át a Keleti-tengernél
megtehessem,
ami úgy csábított, hogy inkább ezt választottam —
habár 89 mérföld — a másik úttal szemben,
amely
Berlinből Hamburgba
vezet, de
mindamellett,
hogy csak 36 mérföld, roppant egyhangú és unal
mas.
Mutzenbechernél,32
akihez Schertz küldött, meg
kaptam a 100 pengő forintomat, ámbár nagy le
vonással, mivel csak 20 holland dukátot adott. Ez a
pénz itt azonos a cremnitzivel
(mert itt a cremnitzi
is veszít az értékéből), de 20 cremnitzi sem tesz ki
100 pengő
forintot.
Nem tudom, drága szüleim, hogy
tudósításaimat
megtett utazásomról az önök számára
érthetően
fogalmaztam-e, mert az, hogy ennyire sokat írtam,
már egy kevéssé kapkodóvá is tett.
Most még az előttem álló utazásról kívánok egy
kicsit írni, aztán ismét kéréssel fejezem be le
velem.
20-án elutazom innen a szép Holsteinen át Kielbe, Koppenhágába, Koppenhágából
Gothenburgba
(Svédországba) és Trollhattamon (Európa legszebb
vízesése), Wenesburgon
keresztül
Stockholmba.
Stockholmból
Pétervárra és újra vissza
Lübeckén
át Hamburgba.
Kedves szüleim! Bizonyára meglepi önöket ez a
talán kissé hűvösnek tűnő útiterv, de sírva kellene
visszatérnem,
ha most — midőn hozzá oly közel
vagyok — a szép Svédországot
és ezt a világvá
rost, a büszke Pétervárt nem láthatnám. Amit most
kevés pénzből megvalósíthatok,
máskor pedig ez
rek kellenének
hozzá.
Honnan ez a lelkesedés az északi világért? Nem
tudom, de már egy éve uralkodik rajtam ez az ér
zés, s mivel e vidéket eléggé ismerem, tudom, nem
fogok csalódni. Svédország
történelme
ragadott
meg először és ezen keresztül az érdekes svéd jel
lem. Ezt ismerik barátaim is, akikkel
érintkeztem,
de sohasem hitték, hogy egyszer majd eljutok oda.
Ez az útirány, s ha megvalósítom
tervemet,
önöknek is nagy örömet jelent majd, kedves szü
leim — de, de nincs elég pénzem. Gondolják csak
meg, kedves szüleim, ha otthon lennék is, különbö405

ző szükségleteim
lennének: megint Pestre vagy
Pozsonyba kellene utaznom, kiadásaim
lennének
ruhára, tógákra, kosztra, üdülésre stb. Most mind
erre nincs szükségem, az utazás alig valamivel ke
rül többe, mint az ember ellátása különben, s így
olyan szabad vagyok, hogy már pénteken,
szep
tember 20-án megkezdem újabb utazásomat. Köz
ben, 30-án Dnök megkapják ezt a levelemet,
és,
kedves drága szüleim! kérem önöket!
küldjenek
2—3, legfeljebb 4 napon belül Schertynek egy 30—
40 holland dukátos összeget, Sherty ezt aztán meg
írja Mutzenbechernek,
aki — ahogy megígérte —
rögtön elküldi Stockholmba,
és 4—5 nap múltán
nálam is lesz Hamburgból
Stockholmban.
így ezt az utazást egészen jól, minden
fennaka
dás nélkül megtehetem,
és november
l-re ismét
Hamburgba leszek. Az útlevelem már megvan a
nagyon készséges Pretis konzul úrtól.
A Hamburgból történő későbbi
visszautazásom
miatt majd írok a kegyelmes
apát úrnak
Stock
holmból, úgyis írnom kell neki egy üdvözletet Ber
linből, Dunin Postener érsek nevében
(meglátogat
tam).
A drezdai gőzösön megismerkedtem
egy fiatal
svéd férfival, Barerrel — egyik őse, Barer generá
lis a harmincéves háborúban Terstonnál tűnt ki —,
Teplitzből Stralsundba utazott, itt nősült meg és
ment haza a birtokára. Tekintélyes ember, az első
családok egyikéből, meg is fogom látogatni, mert
igen szívélyes meghívást kaptam tőle.
Legkedvesebb
Papa!33 Ne sajnálja a fáradságot,
ezzel a levéllel rögtön utazzék Pestre, mert ha az
Athenaeumban
kiadják, biztosan szenzációt
fog
kelteni. Beszéljen Schedellel — talán végre történ
het valami. Mert Magyarország
nem ad nekem
tisztességes támogatást, s így nem tudok és nem is
tehetek a továbbiakban
semmit. Nem fogom föl
áldozni magam egy méltánytalan
népért.34
Forrás: MTA, kézirattár Ms 4754/127. I—ÍJ.

2.
Helsingíors,

1839. december

28.

Drága jó szüleim!
Október 7-én, Pozsonyban kelt levelüket a 24
dukáttal együtt csak november 2-án kaptam meg.
Egy ideig Stockholmban
kellett maradnom,
ami
eredetileg nem tartozott a terveim közé, s így e
körülmény a költségkalkulációmat
is kissé túlszár
nyalta. Amikor Hamburgból keltezett
levelemben
40 dukátot kértem önöktől, úgy számítottam,
hogy
ennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Pétervár
ról vissza is tudjak utazni Hamburgba
gőzhajóval,
s mikor utána a ,,vagy 30"-at írtam, ez tulajdon
képpen már akaratomon kívül, pusztán a toll hibá
jából történt. 30 dukátot kértem, bár az volt a meg
győződésem, hogy ennyi pénzzel ezt az utat nem
tudom megtenni, hiszen a gőzhajók igen sokba ke
rülnek manapság. Mégis, kíméletből ennyit írtam,
mert restelltem többet követelni önöktől; s végül,
mikor is a 24 dukátot megkaptam, nem tudtam el
dönteni, mi lenne a helyesebb. Kifizettem
adóssá
gaimat, viszont nem maradt annyi pénzem,
hogy
Pétervárra utazzak, annyi meg pláne nem, hogy
vissza is térhessek Hamburgba. Így
Stockholmban
kellett volna maradnom és várni a önök újabb se
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gélyküldeményére,
ha nem foglalkoztatott
volna
ekkor egy másik, sokkal hasznosabbnak
ígérkező
terv.
Ugyanis hogy a hosszú, átszenvedett
napokból
valami hasznom is legyen, megismerkedtem
Ar35
wirdson főkönyvtárossal,
a Királyi Könyvtár al
kalmazottjával,
egy született finnel. Az érdeklő
dés, mely minden magyarban és finnben megvan a
régen kétségbe vont és sokszor megírt
nyelvro
konságunk iránt, számunkra is vonzó volt, és mi
dőn többször meglátogattam,
az volt a fő témánk,
hogy a két nyelvet összehasonlítottuk,
etimologi
záltuk és a kettő közös tulajdonságait kutattuk. Így
aztán csak azt sajnálta, hogy nem állt szándékom
ban legalább egy rövid időre Helsinkiben
maradni
és ott a nyelvet
tanulmányozni.
De midőn kézhez vettem az önök levelét — az
utolsó reményemet
—, éppen akkor itt volt Arwirdson egy rokona 3b egy fiatalember
Helsinki
ből, így november 6-án elutaztam az ez évi utolsó
gőzhajóval s Aboba, majd innen a szárazföldön át
Helsinkibe értünk, ahol is, ennek a meleg barát
ságnak máris rengeteget
köszönhetek.
Aboban még írtam egy levelet
Mutzenbecher
nek és megkértem, hogyha megkapja azt az össze
get Schertytől, amelyet még Stockholmban a szent
apáttól37 kértem, akkor minél előbb küldje utá
nam. Így érkeztem meg, habár szegényen, de iga
zán bizakodó hangulatban, s rögtön béreltem egy
szobát egy szállodában (a szálloda egy
nyugdíjas
tengerészkapitányé,
aki nagyon jó ember), ahol is
az árban benne foglaltatik a kiszolgálás is — tehát
minden megvan —, hogy amíg meg nem kapom a
pénzt, ne legyen mellékkiadásom.
Így most itt la
kom, igazán kellemesen,
tanulmányaim
között, a
segélyre való türelmes várakozásban.
Az abla
komból csodálatos kilátás nyílik a tengerre, a ten
ger alig száz lépésnyire van innen egészen jól lá
tom a csodálatos csillagvizsgálót
egy félszigeten és
balra a Sweaborg erődítményt.
Minden
napfelkel
tével elküldhetem neki és a hullámoknak
csodála
tomat és tiszteletemet, ahogy éppen kedvem tartja.
Itt voltam, s csak azt tudtam, hogy finnül akarok
tanulni. Ilyen fiatal fejjel ritkán határozza el ma
gát az ember ilyesmire — hisz ez számtalan tapasz
talatot és kitartó tanulást kíván —, így aztán bizo
nyára elhiszik nekem, hogy kínos helyzetbe
keve
redtem. A kezdet volt számomra a legnehezebb:
tudásom túlságosan is hézagos volt ezekben az
északi dolgokban, és én is nevetségesnek
tűntem
magam előtt a tervemmel: ,,a két nép rokonságát
keresni meg" — hiszen a magyarból is csupán az
alapismereteket
tudtam, a finnből meg éppenség
gel semmit. Meg kellett hát ismerkednem
vele,
miként az egész
Északkal.
Én magam sem voltam tisztán
szándékaimmal,
értékelni sem tudtam őket, így tehát önöknek,
jó
szüleim, sem tudtam semmit sem írni vagy bármi
bizonyosat mondani, hiszen az ilyesmi
egyszer
smind ígéret is. így tehát órákat kellett
vennem
Svédországról,
hogy megérthessem
Finnországot,
és persze Oroszországot is, s hogy ne legyen egy
oldalú a töténetfelfogásom:
Oroszország
legré
gibb történelmét, a finn törzsekét, a régi ugorokét
és a magyarokét.38.
Amikor aztán némileg lehiggadtam,
írhattam
volna, de naponta reménykedtem
abban, hogy

Hamburgból megérkezik
a levél, s ez
késleltette
válaszomat — mígnem az ön tegnapelőtti
névnap
ja39 Legkedvesebb
Apám — amit egy pompás bál
lal ünnepeltem meg az egészségügyi házban —, va
lamint a közelgő új esztendő már nem hagyott to
vább várni. A hálás köszönetet, amivel most külö
nösen annyira adósa vagyok, ezen a napon akarom
kimondani ezer jókívánsággal
együtt — és azt az
igazi törekvésemet
is, hogy önnek annyi örömet
szerezzek, amennyit csak lehet, cserébe a gondo
kért, amelyeket
most önnek
okozok.
Most órákat veszek egy egyetemi docenstől, aki
a lapp nyelvet is ismeri és a törökben is jártas.
Egyedül nagyon nehéz lenne, ugyanis
minden
nyelvkönyv
svédül van írva, csak egyetlenegy
—
a legrosszabb — van
németül.
De még mindig nem tudok magamhoz térni afö
lött való csodálkozásomban,
hogy lehet az, hogy
most finnül tanulok. Én, aki mindig is jogász vol
tam! Igencsak komikus számomra is, úgy tűnik föl
az eset előttem, mint a sors játékszere, amely egy
részt alaposan megterhel, másrészt olyan dicsőség
be emel, amely legnagyobb becsvágyamat is meszszemenően kielégíti. Itt tekintélyem
van és érté
kelnek: így, ha hiába várok naponta a postára,
gyakran aggodalom fog el.
Tiszteletemet
tettem a főkormányzónál,
gróf
Feslávnál — Finnország nagyhercegség,
van al
kotmánya és a főkormányzó
olyan, mint nálunk a
nádor —, igen udvariasan fogadott és
meghívott
magához. Szintén tiszteletemet
tettem gróf Arníeldtnél is, a helsinki kormányzóság
kormányzójá
nál — Finnországban
nyolc kormányzóság
és
ugyanannyi kormányzó vagy főkormányzó van —,
így aztán ott is ismert lett a nevem. A felesége kül
sőre olyan, mint a mi Széchenyink, angol apától és
amerikai anyától származik és van egy bájos leá
nya. Tegnapelőtt megint voltam a Sweaborg erőd
ben az admirálisnál; a Wallrongot mutatták be és
megkértek, hogy látogatásomat minél
gyakrabban
ismételjem meg, és hogy vegyek részt az orosz új
év alkalmával rendezett amatőr házi előadáson és
bálon.40
Ezek a rangsorban az első s a LEGTEKINTÉLYE
SEBB emberek Finnországban,
és ha ők ennyire
tisztelnek, akkor a náluk alacsonyabban állók egy
fokkal még jobban — és minden ház
megtisztelve
érzi magát, melyben a fiatal magyar látogatást tesz
vagy ahova a névjegykártyáját
elküldi.
(Ennyire
otthon sem vittem volna, jó, hogy itt
kezdtem!)
Csaknem minden napra van meghívásom
magán
bálokra, estélyekre vagy egyéb szórakozásokra,
s
így kellemesen tölthetem időmet. A szerencse kí
sért engem egész úton, s úgy tűnik, itt sem hagy
cserben. Ha érkezne Hamburgból levél, azt hiszem,
rendben lennék; de ha nem jön, azt sem tudom, mi
hez fogok kezdeni. Beteggé tesz már maga a gon
dolata is annak, hogy e név értéke — mellyel to
vábbi tanulmányaimat
folytatni szándékozom
s
amellyel szeretnék továbbra is ismert maradni —
bármiben is csökkenne. És ha a MAGYAR
NÉV
NEK, amelynek
egész utazásom alatt
mindenütt
megbecsülést
és jó hírnevet igyekeztem
szerezni
— ahol volt pénzem, ott magyar voltam, ahol nem,
ott szerény osztráknak adtam ki magam — nem
tudnék szolgálni a
továbbiakban.
A finn a leglágyabb nyelv, melyet ismerek; ze

neiségben
alig áll valamivel
az olasz
mögött,
nyelvtani építkezésben
pedig oly tökéletes,
mint
egyetlen másik nyelv sem. Ezért mindenkinek
—a
nem magyarnak is, de a filológusnak különösen —
fontos az ismerete. Persze a finn mégis csak nép
nyelv, vagyis a nép nyelve: a müveitek itt svédül
beszélnek, közülük igen sokan németül és franciá
ul is.4^ Ezért Helsinkiben
csak addig akarok ma
radni, amíg a megfelelő elméleti tudást meg nem
szerzem és a más irányú könyvekből
is elegem
nem lesz — azután beszédgyakorlás
végett
vidék
re megyek — ahová máris számtalan
meghívásom
van —, és bejárom az egész országot, hogy Finnor
szágról minden irányú, alapos felkészültségem
le
gyen, hogy aztán Karélián, a Ladoga-tó nyugati ha
tára mentén eljussak Pétervárra. A finn
nyelvet,
melyet itt Finnországban beszélnek,
excellensnek
hívják, a többit, amelyik még ebben a családba tar
tozik, finn nyelvnek
nevezik.42
A finnországi nyelv az összes finn vagy tscoud
— tugrisnak is hívják4'' — nyelv közül a legtisz
tább és legeredetibb.
Az orosz sziszegő
hangok,
melyek a magyarban, a lappban, a vogulban
stb.
megtalálhatók — mint amilyen a csa, cse, za, zsa,
vagy mint a lya, nya, tya is — hiányoznak belőle.
Csak a karelier 4 4 — olyan különbség van köztük,
mint a magyar és a palóc között — használja az
orosszal való kapcsolata miatt ezeket a hangokat
odamen
az orosz határ mentén, s én azért akarok
ni, hogy ennek a genetikai okait
megfigyeljem.
Pétervári és moszkvai tartózkodásom
idején az
tán majd igazán nekiállok az orosz nyelv tanulásá
nak, hiszen ez nyelvi és történeti szempontból
egy
aránt nagyon fontos a számomra. (A vogulokat is
szívesen felkeresném az Ural hegységben,
akiknek
a nyelve a magyarhoz a legközelebb
áll.4' Aztán
Moldáviába,
a magyar rokonainkhoz
megyek40
azért, hogy ősi, feltehetőleg eredetiben
megtartott
nyelvünket
megfigyeljem;
azután Erdélybe,
hogy
a Székely földön keresztülhaladva,
számtalan meg
figyelés birtokában, hazatérjek önökhöz,
Kedves
Szüleim.
Mostani ismereteim és véleményem
szerint ez
a visszautazás lesz a leghasznosabb,
és remélem,
hogy önök, Kedves Szüleim, tanúsítanak
akkora
bizalmat irántam, hogy — amennyire
eszközeik
engedik — támogatni
fognak. Fiatalságom
re
ményt ád, hogy ily módon, ilyen
előismeretekkel,
ha nem is most rögtön, de idővel majd valami hasz
nosat tehetek, s azt hiszem, önök bánnák meg, ha
nem támogatnák
szorgalmamat.
Mindezt eddig örömmel és könnyedén
írtam,
de most már útiköltségeimről
is szólnom kell, és
tollam nehéz lesz — szünetet kell
tartanom.
1840. január 4-én.47 Ez meglehetősen hosszú szü
net volt, de az újév előtt és körül annyi a vendég
ség és a szórakozás, hogy előbb nem tudtam egy
betűt sem írni — de erről egy kicsit később fogok
majd szólni, mert az előző téma nagyon fontos szá
momra.
Eddig kulturált országokban
utaztam,
melyek
ben a forgalom nagy: minden öt-hat mérföldön van
egy város, amelyben
postakocsit,
társaskocsit
vagy más közlekedési
eszközt tömegével
lehetett
találni. De mióta Dániát elhagytam, egészen hazáig
olyan országokon utazom át, amelyekben
sokkal
kevesebb, érdekesnek
mondható helység van —
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amikor Aboból Helsinkibe jöttem, 30 mérföldet is
megtettünk
anélkül, hogy egyetlen várost
vagy
más, emberhez méltó települést is láttunk volna —
és ez Oroszországban
még inkább így van. AZ
UTAZÁS ITT TEHÁT SOKKAL TÖBBE KERÜL,
mert ahhoz, hogy annyit lássak, mint
Németor
szágban, ötször-hatszor
olyan hosszú utat kell
megtennem, és emellett még az olcsó
közlekedési
eszközöket i,s nélkülöznöm kell. Azonkívül az itte
ni vendégfogadónak
nincsenek rögzített áraik, a
fogadós kedve szerint meg kopaszt hat ja a vendé
get, úgy mint Alsó-Magyarországon,
de azt kell
mondjam, hogy csodálkozom a tisztán tartott ven
dégfogadókon,
amelyeket
eddigi utazásom alatt
láttam. És ebben mind egyformák, jobbak, mint a
magyarországiak.
Eddig akadálytalanul
és kevés csomaggal utaz
tam. Poggyászom az itteni hosszú
tartózkodásom
során azonban meg fog növekedni,
főként
azért,
mivel több könyvet is magammal kell
vinnem,
úgyhogy bőröndöt is kell vennem. S ezt a távoli
utazást itteni ismeretségeim
révén nem lehet to
vább támogatni, és az a tervem sem válik valóra,
hogy kirándulásomat
tudományos
utazássá vál
toztassam. Ha pedig Pétervárra nem kapnék meg
felelő ajánlólevelet,
úgy magamnak kell majd be
mutatkoznom, hogy érvényesülésem
érdekében ne
kelljen semmit sem nélkülöznöm
— s így menne
ez végig egész utazásom során.
Eddig ruhával el voltam látva — nos, új fehérne
műt kell készíttetnem (nagyon keveset hoztam ma
gammal és már elég siralmasan nézek ki bennük);
hosszabb itt-tartózkodásom
miatt kell egy szép
vizitöltönyt is csináltatnom — ami velem van, már
nem sokáig bírja. Egy kabátot már
csináltattam
60 rubelért, egy nadrágot, egy pár csizmát (18 ru
bel), egy kalapot (13 rubel) és így tovább — és ez
már mind adósságba ment, akárcsak a szállodai
lakbér, amelyért — a szobáért, reggeliért,
fűtésért
és a közösen elköltött estebédért — havonta ötven
rubelt fizetek4* (már csaknem két hónapja itt va
gyok). Mindezt abból a küldeményből
szeretném
kifizetni, amelyet naponta várok Hamburgból.
(A
ruházat és minden luxuscikk itt sokkal
drágább,
mint nálunk.)
Ezeken kívül még szükségem
van
leírásokra,
részletes térképekre stb., valamint különböző más
könyvekre,
melyeket szintén magammal kell vin
nem. Aztán meg, ha Pétervárott vagy
Moszkvában
leszek, szívesen vennék szép állatbőrt, hogy azo
kat az ottani öltönyömre felhasználhassam.
Ahogy
szintén örömet jelentene nekem, ha önöknek,
drá
ga szüleim, egy szép szőrmét vehetnék:
3-4-500
rubelért lehet szőrmét venni itt — ez otthon csak
nem a dupláját éri. Az is örömet jelentene
szá
momra, ha itt-tartózkodásom
emlékéül pár aprósá
got, luxuscikket
vagy más emléket vehetnék,
me
lyeket aztán az ország sajátosságaiként
vihetnék
haza magammal.
Ebből láthatják, drága szüleim, hogy sok pénzre
van szükségem,
de még így is a kétszerese
sem
kell annak, amennyit otthon elköltenék — ahol vi
szont tíz év alatt sem szerzek annyi
tapasztalatot,
mint itt akárcsak egy év alatt.
Gazdálkodásom
attól függ, mennyit
fognak
önök nekem küldeni,- minél több pénzem van, an
nál szabadabb és fesztelenebb
vagyok, annál ol
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csóbban utazom. Ellenkező
esetben
lehetséges,
hogy Moszkvában vagy egy másik városban ismé
telten 4—5 napot kell várnom, hogy
pénzsegélyt
kapjak önöktől. S így, a nagy időveszteség
mellett
sokkal több a kiadásom is.
Még nem tudom felbecsülni utazási
költségei
met, de úgy hiszem, negyedévente
kijövök 500 ru
belből (200 korona), ezért — azon a
segélypénzen
kívül, melyet Hamburgból várok — úgy gondo
lom, hogy költségeim összesen legalább 1000 ru
belt kitesznek. Ez első látásra kicsit soknak
tűnik,
de így önök minden gondtól mentesítve
lesznek,
én pedig szabadabban lélegezhetek,
és nem kell
többé
reményvesztett
helyzetektől
tartanom.
Azonkívül, drága szüleim, még kellene pénz ruhá
ra, és lelki nyugalmamhoz
hozzájárulna, ha küldenének egy külön kis összeget, melyet a legna
gyobb szükségben használnék csak fel. Ügy horda
nám a nyakamban, mint egy talizmánt, erősítő tar
taléknak tekinteném s mint egy szentséget,
tisztel
ném.
A következő postával írni akarok a kegyelmes
apát úrnak, hogy segítségét kérjem, önök, Drága
Szüleim, pedig nem fogják hagyni, hogy idegen
ben pusztuljak
el, hanem támogatásuk
összegét
úgy állapítják meg, hogy a segély semmiképpen
ne
legyen kevés. Ne higgyék azt, hogyha a teljes őszszeg egyben lesz, akkor az már elég is nekem — és
magam ugyan nagyom remélem —, ezért, ha ere
jük engedi, lepjenek meg vele — mert az ember
kétszer annyit tud tanulni és tapasztalni, ha tele az
erszénye, mint akkor, ha a megélhetés is gondot
okoz neki.
Anton
Reguly
a Helsinki Finn
Tudományos
Irodalmi Társaság tagja
Drága Szüleim, ne gondolják, hogy viccelek,
cember 14-e óta viselem ezt a címet.V)

de

Forrás: OSZK Reguly
irattár, sz. n.

kéz

Antal Műemlék

Könyvtára,

3.
Kedves Jó Szüleim!
Ezt a levelet január végén fogják
megkapni,
ismét Schertynek
címezzék levelüket az annyira
várt hírekkel, melyet majd Mutzenbecher
segít
ségével fogok
megkapni.
Nehezen írom én is a leveleimet. Január 18-án
lesz hat hónapja, hogy otthonomtól távol
vagyok,
és a pozsonyi levéllel együtt csak négy levelet ír
tam, másoknak pedig egyet sem.
Ennek az az oka, hogyha Mutzenbechernek,
a
szent apátnak és önöknek, Jó Szüleim, írok, a pos
tán mindjárt 14—15 rubelt — egy egész
vagyont
— kell kifizetnem.
Ha levélpénzt is
küldenének,
elárasztanám önöket
levéllel.
Amikor megérkeztem
ide, örültem, hogy egy te
let itt tölthetek. Ügy gondoltam, legalább a hideg
igazi hazájában tapasztalhatom
annak
szépségeit,
de igazából nem érzek sok különbséget.
December
eleje óta hó van, a legnagyobb
hideg
december

14-től 24-ig volt, —15 és —18 íok között. A legna
gyobb
különbség
az éjszakák
hosszúságában
és
tisztaságában
van, délután
háromkor
már
lámpát
kell gyújtanom,
és reggel kilenc előtt nem lehet el
oltani. Délután négy órakor van a legszebb
holdvi
lág és a levegő is olyan tiszta, olyan éteri, hogy az
ember azt hiszi, egy másik légkörbe
került.50
Hel
sinkiben
ugyan mindig melegebb
van, mint az or
szág belsejében,
mert tengeröbölben
fekszik
és
három oldalról
víz veszi körül. De
Finnországot
azért tévedés
a jég országának
képzelni.

zenbechernek
már megvannak
itt az
összekötteté
sei, és így legalább
már nekem sem kell írni
neki.
Amikor
július
18-án otthonról
eljöttem,
azt
mondtam,
hogy három-négy
hónap múlva,
novem
sze
ber elejére otthon leszek. S most már a naptár
rint az 1840. évre — annak is november
hónapjára
kell
gondolnom.52
Sokszor
csókolom
a kezüket,
Drága Szüleim,
és
maradok
szerető
fiuk,
Toni

Helsinki
egészen
új város:
a tanácsháza,
az
egyetem,
a könyvtár,
a templom
stb. egészen
gyö
nyörű, oroszos pompával
épült. A
magánlakások
többsége
iából készült,
s ez nagyon
kellemes
be
nyomást
kelt. Mindennek
olyan szerény,
barát
ságos kinézete
van, hogy amint az ember a városba
érkezik,
máris otthon érzi magát.5* Az egyetem
na
gyon gazdagon
fel van szerelve.
Rögtön
az első
napokban
látogatást
tettem a rektornál,
a
múltkor
pedig meghívott
bálozni
magához,
aztán
meghí
vott az irodájába
is, az egyetem
épületébe,
mely
ben újságokat
olvashatok;
ide járnak a
professzo
rok is. Ez utóbbi lehetőséget
gyakran
igénybe
is
veszem.

üdvözlöm
és csókolom
nővéremet™
is és
minden
ismerőst,
különösen
Adalbert
Bresztgenst54
és Bo
nifác Maárt, akikhez
most különösen
vonzódom.
Ányost55
is, a szentatyát,
Török perjelt és
minden
ismerőst
általában.
A nagybátyám
halálát
nagyon
sajnálom.
CLAUDIUS
COLLAN,
a Stockholmi
Arwidtson rokona — kivel idejöttem
— üdvözli
önöket,
Jó
Szüleim.
Velem együtt
örül majd ő is, ha megkapom
az
önök szép segélyét,
hiszen ő is ismeri
pénzzavaro
mat.
Kellemes
farsangot
kívánok.
Itt nincs
farsang,
de azért én is jól akarok
szórakozni.
Kétségkívül
megkapták
stockholmi
levelemet,
ugyanúgy
a szent apát is.
Forrás: OSZK Reguly Antal Műemlék Könyvtára,
kéz
irattár, sz. n.

Írjanak rögtön Schertynek,
Jó Szüleim,
hogy tá
jékoztassa
Mutzenbechert,
aki a pénzt
rögtön
küldje
Helsinkibe,
Finnország
fővárosába.
Mut-

JEGYZETEK
1. Veszprém megyei Levéltár (VemL) XII. li. aa. A
Veszprémi Káptalan hiteleshelyi levéltára 181/1814.
sz.
2. Reguly István és Etl Alojzia házasságkötésének he
lyét nem ismerjük. Nevüket sem a zirci, sem a pápai
római katolikus plébánia anyakönyvében nem ta
láltuk. Valószínűleg nem is Veszprém megyében, ha
nem feltehetően a menyasszony lakóhelyén kötöttek
házasságot; hogy hol, mindeddig nem sikerült meg
állapítani.
Reguly KLEMENTINA, első gyermekük sem Zircen
született, viszont itt halt meg 1817. augusztus 27-én,
s itt is temették el. Mindössze kilenc hónapig élt. Na
gyon valószínű, hogy a tízes években Reguly az előszállási uradalomban teljesített szolgálatot s ekko
riban ismerkedett meg jövendőbeli feleségével. (Kle
mentina szerepel a zirci róm. kat. halotti anyakönyv
ben, II. k. 88. o.) JULIANNA már Zircen született
1818. július 15-én, keresztszülei: Halász Julianna aszszonyság és Simony Ferenc királyi kamarai alkalma
zott. (Születési anyakönyv IV. k. 123.) Korizmics
Lászlóval 1841. november 20-án kötött házasságot,
melyen tanúként volt jelen Villax Ferdinánd apát,
Fajszi Ányos Farkas nagyesztergári köznemes-földbirtokos, a cseszneki járás főszolgabírája, valamint
Zircen Károly adonyi (Fejér m.) számtartó. (VemL
Mikrofilmtár, zirci róm. kat. házassági anyakönyvek,
A 160.) Korizmics László életéről részletesen tájékoz
tat SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és mun
kái. VI. k. Bp., 1899. 1021 — 1031.
3. A zirci róm. kat. pléb. anyakönyvei, születési anya
könyvek, IV. k. 133. A keresztszülők: Dréta Antal zir
ci apát, Modrovichról SZINNYEI:
i. m. IX. Bp.,
1903. 85—86.
4. Az ikrek, KRISZTINA
és KAROLINA
1822. július
16-án születtek. (Szül. anyakönyvek IV. k. 151.) Ka-

rolina még ebben az évben, röviddel világrajötte
után — augusztus 20-án — meghal (uo. halotti anykönyvek, II. k. 108.), Krisztinát a negyedik életévé
nek betöltése előtt ragadja el a halál (uo. I I I . k. 6.).
5. N. N.: Necrológ (Reguly Antalról). Gazdasági Lapok,
II. (1858) 503. Az értesítés szerint Reguly Antal 1858.
augusztus 23-án délután hat órakor a Buda mellett
lévő Istenhegyen hunyt el tüdővérzésben. Gyászol
ja sógora — Korizmics László — és Berta húga. Az
értesítés félrevezető, mert Regulynak ilyen nevű hú
ga nem volt. ALBERTINA nevű leánytestvéréről vi
szont tudunk, ő került be — nyilvánvalóan Korizmics
László közreműködésével — becenéven a nekrológ
szövegébe. Albertina (Szerefina, Liboria) 1824. ápri
lis 23-án született Zircen, keresztelésén ismételten a
Modrovich házaspár volt jelen. (Szül. anyakönyvek
IV. k. 165.) — Az anyakönyvi adatok felkutatásában
AMBRUS MIKLÖS nyugdíjas és LISKA
SZILVESZ
TER esperes, zirci lakosok segítségét köszönöm.
6. HORVÁTH
KONSTANTIN:
Zirc története. (Zirci
könyvek, 1.) Veszprém, 1930. 181—201., ILA BÁLINT
— KOVACSICS JÓZSEF: Veszprém megye helytörté
neti lexikona. Bp., 1964. 414—415.
7. KfíASZNAY KERÊNY: Villax Ferdinánd zirci apát
(1784—1857). é. n. VemL Horváth Konstantin hagytéka 9/e. Villax János pápai tímármester és Reguly
Erzsébet házasságából 13 gyermek született, Ferdinánd harmadik volt a sorban. Mindkét család a pápai
polgárság tekintélyes részéhez tartozott; a Villax és
Reguly család tagjai közül számosan töltöttek be vezető funkciót (főbíró, tanácsos stb.) a város vezetésé
ben.
8. Egyszerű oka van annak, hogy a pápai német polgár
ságból kiszakadó, Zircre költöző Reguly István új la
kóhelyén is anyanyelvi közegbe került. A török hó
doltság korában elnéptelenedett Árpád-kori telepü409

lést a XVIII. század első évtizedeiben újra benépesíti
az apátság. Német telepesek jönnek Sziléziából,
Ausztriából stb. és 1715—1720 között megtelepednek
a Magas-Bakony erdőrengetegében. A mezőváros,
majd — a XIX. század nyolcvanas éveitől — kisköz
ség lakossága egészen a XX. századig megőrzi német
kultúráját és anyanyelvét. Művelődéstörténeti érde
kesség, hogy a jómódú veszprémi magyar családok
fiaikat-lányaikat Zircre adják ki ,,német szóra". így a
neves Simqga család is. Simoga György ügyvéd írja,
hogy gyermekeit Zircre küldte bátyjához: ,,Hol test
véremnél nevelőttek a leányaim,) A német szónak
többnyire kedve miatt." — Veszprémi Nemes Simoga
Györgynek Elegyes Versei Zirczrül és Vidékjérül.
Pest, 1824. 3.
9. HUDI JÓZSEF: Reguly Antal északi útja és Veszprém
megye. VMMK 16. (1982) 225.
10. 1841. július 10-én, Szentpétervárott kelt levelében di
csekszik azzal szüleinek, hogy a svéd lapok nagy elis
meréssel írtak gyüjtöútjáról. Athenaeum, 1842. I. 6.
sz. 91.; a finn Akadémia 1839. dec. 14-én veszi fel tag
jai közé.
11. Az Akadémia csak 1844-ben válik képessé arra, hogy
a Regulyéhoz hasonló, bár jóval kisebb méretű vál
lalkozást indítson: J e r n e y János — ki már saját költ
ségén több utazást tett a moldvai magyarok között
— kapott most intézményes támogatást, hogy eddigi
kutatásait az akadémiai kutatási program részeként
tovább folytassa. Ebben az évben a magyar őstörténet
egyik jelentős állomáshelyét, Lebédiát keresi fel. A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei VII. k. Buda,
1846. 66—67. Reguly útját 1841-ben képtelenek finan
szírozni; segély gyanánt 200 pengő forintot küldenek
utána. Uo. VI. k. Buda, 1845. 15—16. 1842-ben ismét
csak kisebb segélyt küldenek a kutatónak, s ,,bővebb
segítség" végett a királyi ház és az orosz kormány jó
indulatába ajánlották. Uo. 94., 98. 1843. november
elején az 1000 pengő forintos királyi segélyösszeg te
szi lehetővé, hogy hosszú várakozás után kutatásai
nak legnagyobb eredményekkel kecsegtető szaka
szát, a nyugat-szibériai utat megkezdhesse. Uo. VIII.
k. 66. Utazásának befejezéséhez pedig az országos
gyűjtés eredményeként összegyűlt több mint ezer
(kb. 1200—1400) forint segítette hozzá. Röviden enynyiben áll Reguly hazai segélyezésének története.
12. Athenaeum, 1841. I. 37. sz. 577—583., 38. sz. 593—598.
13. Uo. 38. sz. 596.
14. 1840. január elején Helsinkiből szüleihez küldött le
velében írja. Lásd a Függelékben közölt harmadik le
velet!
15. MTA Kézirattár Ms 4754/127. I—II.
16. Tudományos Gyűjtemény, 1819. II. f. 123—124. A
szerkesztők annyira gyermetegnek találták Porubszky állításait, hogy — bár ígérték — később sem tér
tek vissza a témára, a beküldött kéziratok alacsony
színvonala miatt nem közölték.
17. Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak Amerikában. Ko
lozsvár, 1834.
18. PULSZKY FERENC: Úti vázlatok 1836-ból. Budapes
LÁSZLÓ: Úti
ti Arvízkönyv, I. k. 1839., SZALAY
naplómból. Athenaeum, 1839. II. 6., 12., 24. sz., SZE
MERE BERTALAN: Utazás Külföldön. Pest, 1840., en
nek legújabb kadása a Helikon sorozatban jelent meg
1983-ban, Steinert Ágota szerkesztésében, Sőtér Ist
ván tanulmányával. TREFORT ÁGOSTON:
Utazási
töredékek. Budapesti-Arvízkönyv, IV. k. 1840.
19. IRINYI JÓZSEF: Német-, francia- és angolországi
úti jegyzetek, I—IL Halle, 1846., GOROVE ISTVÁN:
Nyugat, I—II. Pest, 1844., SZŰCS ISTVÁN: Töredé
kek egy utazó naplójából. Athenaeum, 1841. I. 2., 3.,
4., 5. sz., IRINYI
JÓZSEF: Napló-töredékek. At
henaeum, 1842. I. 67., 68. sz. Irinyi megjegyzi egy
helyütt: „szokásom levén a velem levő útirajzokat
Hrabovszky és Szemerétől mindenütt szorgalmasan
megolvasni". Uo. 68. sz. 1062.
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A magyar utazókkal szinte egyidőben kelnek út
ra a többi kelet-európai ország művelt ifjai is, hogy
tájékozódjanak a polgárosult nyugat-európai orszá
gokban. Tessedikkel egyidőben fordul meg NyugatEurópában a román nagybojtár DINICU
GOLESCU,
aki a román értelmiség számára elsőként fedezi fel a
modern európai kultúrát. „Tüszőjében tíz dénárral,
tarisznyájában kevéske elemózsiával, kezében bot
tal" indult felfedező útra a román határőrnemesi szár
mazású ION CODRU DRAGOSANU
1835-ben, hogy
aztán élményeit irodalmi értékű levelekben örökítse
meg. (Magyarul mindkét útleírás megjelent a Kriterion Könyvkiadó Téka sorozatában.)
A 48-as nemzedék utazása egy másik irányt is ki
jelöl. Ennek az iránynak a célja nem több s nem is
kevesebb, mint hogy a szülőföldet — Magyarországot
és Erdélyt is megismerjék. Kővári László, Téglási
Eresei József, Pataki Ferenc s mások Bölöni hatására
fordulnak a szülőföld jelene és múltja felé; érzelmi
kötődésük adja az indíttatást a szépirodalmi vagy
tudományos értékű művek megírására.
20. Reguly Antal magyar utazó éjszakon. Athenaeum,
1841. 37. sz. 581—582.
21. Uo. 582.
22. Uo.
23. Uo. 38. sz. 596.
24. Bár ma már furcsának hat a szülő—fiú kapcsolatban
az önözés, a reformkorban nyelvérzékünk az elő
kelően udvarias megszólítási formaként fogadta el,
s a magázás helyett a továbbiakban is ezt használjuk.
25. 1839. szept. 16-a óta
26. Reguly a szokványosnál nagyobb, kb. 28X23 cm-es
levélpapírra írt.
27. Nem tudunk arról, hogy 1838-ban komolyabb beteg
ségen átesett volna, s erre másutt sem találtunk uta
lást.
28. Ez azt jelenti, hogy 1 osztrák mérföld megtétele — a
fenntartási költségeket is ideértve — átlagosan 1 pen
gő forint és 24 krajcárba került ( 1 osztrák mérföld kb.
7,58 km). Finnországban — a többször említett wasai
levele szerint — az olcsóbb vízi utak miatt 1 pengőért
4 svéd (6 német) mérföldet tehetett meg. A Ham
burgig megtett út édesapja keresetének közel a 3/5
részét emésztette fel. Reguly István ugyanis az 1820as években 500 pengő forint — negyedévente 125
forint — konvenciót kapott, s így a zirci uradalom
legjobban fizetett alkalmazottja volt. (Természetesen
emellett még jelentős mellékjövedelemre is szert
tehetett.) Az uradalom orvosa következett rangsor
ban utána 400, a gazdatisztek 300-350 forinttal, a mes
teremberek konvenciója 60-100 forint között inga
dozott. XI. 601. A Cisztercita Rend Zirc—Pilis—Pász
tói és Szentgotthárdi Apátságának gazdasági iratai.
VemL „Személyes állapot ja a Zirczi Uradalomnak de
Anno 1821 —1824." Egy jól dolgozó iparosmester napi
tiszta jövedelme, munkabére sem érte el — pl.
Veszprémben — az 1 váltó forintot, sőt sok esetben
még a felet sem.
29. Nyilvánvalóan elírásról van szó: július 21-én utaz
hatott el Pozsonyból.
30. Legtöbb magyar utazó Prágában a történelmi, nagy
múltú, archaikus szépségű várost látja. Szemere a
romantikus-organikus történelemszemlélet fényében
a cseh fővárosban a „régiség színét" tartja meghatá
rozónak: „Prága ó város, leragyogás után él, s arca a
barna ó épületekkel egyezőleg fénytelen egyszerű
ségre vezeti lakosait: de Pest ifjú, . . . benne gazdag
alakkal emelkednek a házak s tükör a lakosnak min
denik, mi ékeskedésre int."
SZEMERE BERTALAN: Utazás Külföldön. Gyomaendrőd, 1983. 17.
31. Meglepő, hogy Reguly hideg tényként kezeli, hogy
vonaton vagy gőzhajón utazik, holott a magyar utazó
kat szinte kivétel nélkül magával ragadják a modern
technikai vívmányok.

32. Mutzenbecherröl csak annyit tudunk, hogy a „pénz
ügyi összekötő" szerepét töltötte be: továbbította a
Magyarországról érkező küldeményeket Reguly
ideiglenes szálláshelyeire, s átmenetileg maga is
adott kisebb kölcsönöket a megszorult Regulynak.
Valószínűleg«Berlini kereskedő-bankár, aki gyakran
utazik, utazásai során sűrűn érinti Hamburgot —
talán háza is van a kikötővárosban —, hiszen a későb
biekben innen továbbítja Regulynak a pénzsegé
lyeket.
33. A fentiekben közölt levél (MTA, kézirattár Ms
4754/127. I.) mellékleteként (uo. II.) van megjelölve.
Reguly kb. 5 X 8 cm-es cédulára írta a következő so
rokat, melyekkel közvetlenül édesapjához fordult
segítségért. A kapkodva írt sorok — úgy gondo
lom — írásképileg és tartalmilag is kétségessé teszik,
hogy ez a cédula eredetileg ehhez a levélhez tarto
zott. Reguly tisztában lehetett szüleihez küldött le
vele értékével, annak túlságosan is intim tartalmá
val, s tudnia kellett, hogy ez a levél nem adható ki
egy művészeti-irodalmi lapban. A cédulát egy ké
sőbbi, sokkal elkeseredettebb hangulatában írhatta,
valószínűleg azután, hogy tudomást szerzett arról,
hogy az Akadémia sem tudja — a kívánt mértékben
— segíteni.
34. A kijelentését — bármilyen elkeseredett pillanatában
is tette — egy percig sem gondolta komolyan: erre
tettei szolgálnak bizonyítékul.
35. Arwidson (Reguly Arwirdsonnak, Arwidtsonnak is
írja) döntő hatással van Reguly pályájára: az ő segí
tőkész barátsága nélkül alighanem soha nem vállal
kozott volna ilyen hatalmas útra.
36. CLAUDIUS COLLAN, talán Arvidson unokaöccse.
37. 1839. november 6-án indul Stockholmból Finnország
ba; indulása előtt írt Villax Ferdinánd zirci apátnak,
tájékoztatta útjáról és pénzt kért tőle.
38. Svédország történetét azért kell tanulmányoznia,
mert Finn- és Svédország középkori története telje
sen összefonódott. 1157-től kezdve a finnek svéd
függés alatt éltek, az ország megszerzéséért gyakran
háborúskodtak a területgyarapításra törekvő orosz
állammal. A hétszáz-nyolcszáz éves uniónak a napó
leoni háborúk vetettek véget. 1807-ben, a tilsiti béké
ben I. Napóleon elismerte I. Sándor cárnak a Finn
országra vonatkozó területi követeléseit. A svéd—
orosz háború a svédek vereségével végződött, s 1809ben kénytelenek voltak lemondani Oroszország
javára a finn területekről. Sándor cár meghagyta a
finnek alkotmányos jogait, átszervezte a kormányt,
közigazgatási reformot vezetett be, s a korábban el
foglalt területek visszacsatolása után 1819-ben Abo
helyett Helsingforsot tette fővárossá. Az Oroszor
szágtól kapott finn autonómia jelentős lépés volt az
önálló állammá válás útján. Vö.: A. Sz. Kan: A skan
dináviai országok története. Bp., 1976. 124—130.
39. István, december 26.
40. Sveaborg Svédország legjelentősebb erődje volt a
Finn-öböl mentén, az 1808. évi svéd—orosz háború
ban a védekezésre kényszerülő, defetista hangulatú
tisztikar minden komolyabb ellenállás nélkül meg
adta magát.
41. Törvényszerű volt tehát Reguly n a r o d n y i k típusú
magatartása. Mint a legtöbb, idegen megszállás alatt

lévő országban, a vezető rétegek kulturálisan és nyel
vileg itt is hasonultak a hódító hatalomhoz, s az ere
deti történeti-kulturális vonásokat a nép őrizte meg.
42. Excellens a. m. előkelő
43. A csúd nyelven a múlt századi összehasonlító nyelv
tudomány mást és mást értett: használták a csúd nép
megjelölésére; ebben az értelemben a finnek őseit —
mai terminológiával: a finn-permi nyelvet beszélőket
— jelentette. Mások a csúd nyelveket az ugor nyelv
családdal azonosították. Reguly „összes finn nyelv"
alatt itt alighanem a finnugor nyelvcsaládba tartozó
nyelveket érti.
44. A karjalai és a finn nyelv között tehát csak nyelv
járásértékű különbséget érez.
45. Az ugor alapnyelvből fejlődött ki a vogul, az osztják
és a magyar nyelv.
46. Hogy erre nem kerül sor, végül is annak köszönhető,
hogy az Akadémia mást bízott meg a területek kuta
tására: J e r n e y Jánost.
47. Könnyelműségére utal, hogy ilyen nehéz anyagi hely
zetben is elhanyagolja a levélírást, holott csak ezál
tal tudna megfelelő mennyiségű pénzt kérni. Becs
vágya sarkallja, hogy állandóan társaságba járjon, s
hiúságának hízeleg, h o g y nagy becsben tartják —
idegen létére is — az előkelő körökben.
48. Az országgyűlés 1809-től kezdve az orosz ezüstrubelt
fogadta el hivatalos pénzegységnek. Csak össze
hasonlításképpen: Pétervárott havonta 65 rubelt
fizet háziasszonyának a szállásért és az élelemért.
Athenaeum, 1842. I. 5. sz. 75.
49. Mint a finn—magyar kapcsolatok történetének lelkes
és elszánt kutatóját tisztelte meg a helsinki Akadémia
azzal, hogy felvette tagjai közé, hiszen 1839 végéig
jelentős tudományos tevékenységet nem fejtett ki,
gyűjfőútjának a kezdetén volt.
50. Reguly megfigyelését — hogy Finnországban az
időjárás enyhébb, mint gondolnánk s mint az északi
fekvéséből következnék — teljesen helytálló. A kor
szerű meteorológiai megfigyelések is igazolják vé
leményét.
51. Helsinki 1819-től kezdve lett Finnország fővárosa —
előtte Abo (ma Turku) volt a főváros —, rangjához il
lő nagyobb arányú építkezések csak ezután kezdőd
nek.
52. Reguly feltételezése szerint tervezett útja legalább
fél évet vesz igénybe.
53. Reguly Juliannát. Reguly ekkor még nem tud arról,
hogy Korizmics László a nővére vőlegénye lenne.
54. Adalbert Bresztgens feltehetőleg egyik jogakadé
miai tanára volt, hisz Maárral együtt említi. Nevével
sem a cisztercita sematizmusokban, sem Zirc történe
tében nem találkozunk, nem említik a Pannonhalmi
főapátság történetében sem (Maár ugyanis bencés
tanár volt).
55. Ányos Farkas, a cseszneki járás föszolgabírája, a Zirc
mellett fekvő Esztergár helység földesura, násznagy
Reguly Julianna és Korizmics László esküvőjén 1841.
november 20-án. Török István (1809—1851) ciszter
cita, hosszú ideig tanít a pécsi líceumban és az egri
gimnáziumban, a levél írásakor nem perjel, hanem
tanár az egri gimnáziumban. Sehematismus Congregationis de Zirc S. О. C. ad annum scholarem 1942/43.
Bp., 1942. 213.
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JÓZSEF HUDI

DIE REISEN VON ANTAL REGULY IM JAHRE 1839
Antal Reguly (1819—1858), der in ganz Europa bekannte ungarische Philologe und Ethnograph, ging
dank seiner Eltern nach der Beendigung seines Universitätsstudiums am 18. Juli 1839 auf eine Reise nach
Deutschland» von der er reich an Erfahrungen in seine
Heimat zurückkehren sollte.
Als Reguly seine Reise begann, unterschied er sich
so gut wie nicht von seinen Zeitgenossen, die ebenfalls
mit dem Ziel auf eine Studienreise ins Ausland gingen,
die modernen bürgerlichen Gesellschaften kennenzulernen, deren Verfassungen, Institutionen und das Leben
der verschiedenen gesellschaften Schichten zu studieren. Für sie waren die westlichen Staaten — Frankreich, England, die deutschen Staaten und besonders
der führende Staat des anderen Kontinens, Amerika —
die Musterstaaten der bürgerlichen Demokratie. Auf
ihren Reisen suchten sie in diesen Staaten all das, was
man auf die spezifischen ungarischen Verhältnisse anwenden konnte: jene Prinzipien, Methoden und Institutionen wollten sie kennenlernen und in ihren Schriften popularisieren, die bei der bürgerlichen Umwandlung Ungarns helfen, sie beschleunigen und reibungslos
machen sollten. Zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten der revolutionären Generation von 1848 bereiste in
diesen Jahren die westliche Welt: László Szalay, Bertalan Szemére und viele andere.
Reguly bereiste seinen ursprünglichen Plan entsprechend zuerst die Tschechei und Kähren, dann Österreich und fuhr dann über Bayern nach Sachsen und von
dort nach Preußen. Seine Fahrten führte er in mehreren
Abschnittes war Preßburg—Prag, die des zweiten Prag—
Dresden und die des dritten Dresden—Berlin. Beim
vierten Abschnitt suchte er die Seebadeorte Pommerns
auf. Über seine Fahrt führte er von Anfang an Tagebuch, aber seine Reisebeschreibungen und Reisenotizen
sind nicht erhalten geblieben. In der Handschriftensammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und in der Denkmalsbibliothek „Antal Reguly" (Zirc, Komitat Veszprém) werden jedoch mehrere Briefe von Reguly aufbewahrt. Diese Briefe, die er
seinen Eltern schrieb, berichten mehr oder weniger
ausführlich über seine Reise. Der Autor faßt mit ihrer
Hilfe die Reisen von Reguly im J a h r e 1839 zusammen.
Antal Reguly änderte seinen ursprünglichen Plan —
der Besuch ausschließlich Deutschlands und Rückkehr
Anfang November — schon im vierten Abschnitt seiner Reise. Er entschloß sich, noch eine kleinere, etwa
anderthalb Monate dauernde Reise in Dänemark, Schwe-

den und Rußland zu unternehmen. Seine Wahl war
nicht zufällig: infolge seiner Studien war schon vor
Jahren sein Intéressée an der Geschichte und Gegenwart Skandinaviens geweckt worden. Jetzt wollte er
diese Länder näher kennenlernen, besonders Finnland.
Bisher lebte in der wissenschaftlichen Meinung Ungarns in Bezug auf den Beginn der Laufbahn Regulys
die allgemeine Ansicht am stärksten, daß der junge
Reisende die Erforschung der finnisch—ungarischen
Sprachverwandtschaft von Anfang an in sein Programm aufgenommen hatte und entsprechend diesem
Plan in die baltischen Staaten reistea. Aus den Briefen
Regulys, von denen der Autor drei Briefe als Ergänzung dieser Arbeit veröffentlicht, geht deutlich hervor,
daß Reguly im Sommer 1839, zu Beginn seiner Reise,
kein festgelegtes Programm besaß. Zum Nachweis der
Verwandtschaft zwischen den finnischen und der ungarischen Sprache und zur ethnographischen und anthropologischen Untersuchung der mit den Ungarn verwandten Völkern des Wolgagebietes und Westsibiriens
entschloß er sich erst in Schweden, nachdem er in
Stockholm den finnischen Bibliothekar Arvidson getroffen hatte, mit dem er gemeinsam die vergleichende
Untersuchung der ungarischen und der finnischen Sprache begann. Reguly war von da an bewußt bestrebt,
eine entsprechende theoretische (philologische, historische, ethnographische, anthropologische) Vorbildung
zu erlangen, um danach — seinen Ausflug zu einer wissenschaftlichen Expedition ändernd — seine praktischen Forschungen beginnen zu können. Es gelang ihm,
diese große Unternehmung zu erfüllen, jedoch nicht in
einigen Monaten, sondern in einigen Jahren, zwischen
1839 und 1846, und zwar mit aktiver Unterstützung der
ungarischen Akademie.
Die einführende Studie verfolgt mit der Analyse der
brieflichen Berichterstattungen Regulys jenen Prozeß,
während dessen sich das nationale Sendungsbewußtsein
des jungen Forschers herausbildete, verfestigte und
sein wissenschaftliches Programm sich abzeichnete. Das
Wesen dieses Programms war, daß Reguly mit philologischen und ethnologischen Methoden versuchte, Antwort auf die Fragen der Prähistorie Ungarns zu suchen.
(Später, in den 50iger Jahren des 19. Jahrhunderts,
wendete sich sein Interesse immer mehr der Anthropologie zu.)
Die weiteren Stationen seiner wissenschaftlichen Forschungen und seiner Laufbahn sowie sein gesamtes Lebenswerk werden die weiteren Forschungen aufdecken.

