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Kelet népe Nyugaton 
– Nyugati utazók és útirajzok a magyar m_velQdéstörténetben  
a korai újkortól 1948-ig

„Minél bizonytalanabb, minél nagyobb veszélyekkel fenyegetQ volt a kor, annál s_-
r_bben utaztak a szellem emberei, annál több e fajta könyv jelent meg, annál több volt 

az anglomán vagy frankomán. Minél nagyobb bajok voltak itthon, annál inkább vádirat, 
ébresztQ és serkentQ írás lett az útirajz.” 

 
(Szabó Zoltán: Vigasztalásul útnak indulunk…, 1937)

(Változatos Európa) A fejlett Nyugat-Európa országaiban tett tanulmányút már a 16. szá-
zad végétQl kezdve fontos részét képezte a politikai, diplomáciai pályára készülQ magyar 
nemesi ifjak és a feltörekvQ, polgári származású fiatalok iskoláztatásának. 

A fQnemesi ifjak – mint a költQ Zrínyi Miklós, vagy Batthyány Kristóf, Bethlen Miklós 
– általában kíséretükkel utaztak, míg a köznemesek és a honorácior származású diákok 
egyedül, vagy baráti társaságban, nem ritkán gyalog vágtak neki több száz kilométeres 
útjuknak. A peregrinusok útja általában a jelentQs közép- vagy nyugat-európai egyetemi 
városokba vezetett. Bécs, Krakkó, Padova, Bologna és Róma a katolikusok; Göttingen, 
Heidelberg, Utrecht, Amszterdam, Oxford, Cambridge pedig a protestánsok kedvelt úti 
célja volt. A magyar peregrinációs kultúra, irodalom kialakulásában ezen belül is kulcs-
fontosságú volt az a kapcsolati háló, mely a 17. századi Erdély kultúráját a protestáns 
Északnyugat-Európával összekötötte. A török hódoltság árnyékában a magyar nyelv_ m_-
velQdés védQbástyáját jelentQ fejedelemség többek között olyan utazókat küldött Európa 
fejlettebb régióiba, mint Cseffei László, Haller Gábor, Bethlen Miklós (17. század), vagy 
Pápai Gáspár és Ráday Pál (18. század), akik élményeiket útinaplókban, úti levelekben, 
késQbb útleírásokban és memoárokban örökítették meg (lásd: Binder 1976; Kovács – 
Monok 1990).

A gyakran sok száz kilométeres utazás a korabeli Európa közlekedési viszonyai között 
testet-lelket próbára tevQ, s rendszerint hosszabb elQkészületeket igénylQ vállalkozást je-
lentett. A 17. századtól kezdve azonban már sokirányú, történeti, földrajzi, gazdasági, po-
litikai ismereteket nyújtó utazáselméleti munkák segítették az idegen természeti és fQleg 
társadalmi környezet elmélyült megismerését. A magyar utazók körében legelterjedtebb 
Frölich Dávid m_vei pontos instrukciókat adtak a külhonban megfigyelendQ dolgokról, 
különös tekintettel a közélet és a m_velQdés viszonyaira. A külföldi példák tanulmányozá-
sa együtt járt a magyarság önszemléletének mind tudatosabbá válásával. Szepsi Csombor 
Márton Europica varietas (1620) cím_ m_vében – mely az elsQ nyomtatásban megjelent 
magyar nyelv_ útleírás volt – a hátrahagyott szülQföld mindvégig a „változatos Európa” 
szerves részeként, mintegy viszonyítási pontként van jelen. A fejlettebb nyugati társadal-
makkal szembesülQ peregrinusok munkásságában ugyanakkor néhol már az éles kultúra-
kritika hangjai is megszólaltak: „Röstelkedjünk hát végre ilyen nagymérv_ tudatlanságun-
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kon! Érezzük már egyszer szégyennek, ha ezek az idegenek továbbra is barbároknak, bár-
gyúaknak, nehézfej_eknek, faragatlanoknak hívnak bennünket! Mi jót hozhat az reánk, ha 
az idegeneknek örökké csak jóíz_ nevetésre adunk alkalmat? Nevetnek rajtunk, és igazuk 
van. Hiszen énnekem is nevethetnékem támad, ha a tapasztalatlan magyarokra úgy sózzák 
rá áruikat, ahogy akarják, ha ravaszul elcsalják pénzüket, mialatt valósággal érzik, mint 
híznak kövérre a mások szegénységén.” – panaszolta A bölcsesség tanulásáról (1653) ér-
tekezQ Apáczai Csere János (Tarnóc 1979, 619). A németalföldi Utrecht egyetemén tanult 
erdélyi enciklopédista már a 17. század közepén a magyar m_velQdés súlyos hiányossága-
it diagnosztizálta, melyek a magyarságot a „napnyúgoti pallérozott nemzetektQl” (Tarnóc 
1979, 658) elválasztották. Apáczai legfQképpen a materiális és szellemi kultúra hiá-
nyosságainak felismerésére való képességet hiányolta, ezt tette felelQssé a lemaradásért: 
„vakságunk miatt [hiányzik a mesterségek és tudományok m_velése hazánkban], mellyel 
az Isten ver bennünket, hogy meg ne lássuk pQreségünket, ínségünket, szegénységünket” 
(Tarnóc, 1979: 619). A tudós pedagógus a magyar m_veltség hiányosságait a nemzetközi 
tudományos élet korabeli alapm_veinek magyar nyelv_ ismertetése illetve anyanyelvre 
fordítása, valamint az idegen nyelvoktatás elterjesztése révén kívánta leküzdeni. 

Ugyanakkor a 17. századi magyar peregrinusok m_vei összességükben nem erQsítik 
meg Apáczai Csere János magyar elmaradottságra vonatkozó állításait. Az erdélyi tudós 
m_velt Európa latin nyelv_ségét illetQ kijelentései például éles ellentétben állnak Szepsi 
Csombor és Bethlen Miklós angliai tapasztalataival. Míg az elQbbi angol nyelvtudás híján 
el is téved a szigetországban és Cambridge helyett Canterburyben köt ki, addig az utób-
bi már csak némi nyelvismeret birtokában mer nekivágni az angliai útnak, „mert pap, 
professzor is merQ csigázásnak tartja, ha deákul kell beszélni” (V. Windisch 1980, 580). 
Az idegen nyelvi kompetencia hiánya tehát nem annyira a kelet-európai utazókat, mint 
inkább a helyi lakosságot – köztük az egyházi személyeket és a professzorokat is – jel-
lemezte. Joggal tehetjük fel tehát a kérdést, kik is voltak valójában a 17. századi európai 
civilizáció határán élQ elmaradott, iskolázatlan emberek – a magyarok vagy az angolok? 
Hiszen centrum és periféria határai a korabeli Európában még meglehetQsen képlékenyek, 
a szemlélQ nézQpontjától függQen viszonylagosak lehettek. 

(Széchenyi és „a fejlett Nyugat”) A történelmi Magyarország és a tágabb kelet-közép-
európai régió társadalmát, gazdaságát ugyan már a 10–11. századtól szerkezeti különb-
ségek választották el a kontinens nyugati felétQl (Sz_cs 1983, 67), Európa kelet-nyugati 
polarizációja azonban csak a 18. század során vált meghatározóvá. A felvilágosodás és az 
ipari forradalom nyomában járó nyugati gazdasági fejlQdés ugyanis szellemi és pénztQke, 
technológiai és politikai hatalom olyan mérték_ koncentrációját eredményezte, mely to-
vább mélyítette és nyilvánvalóvá tette a kontinens nyugati és keleti részei között fennálló 
különbségeket. A fejlett Nyugattal való találkozás és a „keletiséghez” mindinkább kap-
csolódó negatív elQítéletekkel („barbárság”, „zsarnokság”, „szegénység”, „elmaradott-
ság”) való szembesülés sokkoló élményt, egyszersmind kihívást is jelentett a térség népei 
számára. E találkozások nyomán az „európaiság” mércévé vált a kelet-európai reformerek 
tudatában, mely voltaképpen a nyugati identitást, nézQpontot jelölte számukra.

A romantika korszakváltásának jellemzQ tünete az utazási kultúra átalakulása, melyet 
Halász Gábor esszéjében két arisztokrata: apa és fia közti generációs különbség révén 
szemléltet: „Széchényi Ferenc a XVIII. századi mágnás rendszerességével kel útra, »tanul-
mány«-utat tesz, kultúráját gyarapítja; István az új nemzedék ingereket keresQ, a világban 
is önmagát hajszoló útjait folytatja, kalandozik keletrQl nyugatra. Nyugtalanság _zi, belsQ 
láz, nem a régi céltudatosság.” (Halász 1977, 231) Széchenyi István már elsQ, 1815-ös 
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angliai útja során leszögezi, mit érdemes tanulmányozni a szigetországban: az alkotmányt, 
a gépeket és a lótenyésztést. Naplójában részletesen be is számol ez irányú tapasztalata-
iról, bár az iparosítást ekkor még nem tartja hazája számára követendQnek: „A gQzgép a 
mi hazánkban felesleges” – állapítja meg, tekintettel arra, hogy „[e]z a perfekció mindig a 
nyomorúság következménye, amikor is sok az ember, akiket a szükség kényszerít életüket 
iparuk által tengetni, márpedig csak Anglia helyzete teszi lehetQvé, hogy ez a perfekció 
gazdagságot teremtsen. Egy harcias nemzethez kezdetben felülmúlhatatlan szilajság illik, 
ezt kérem én Magyarországtól, nem pedig a szövQgyárat.” (Széchenyi 1982, 64) Vagyis 
gazdasági szempontból szükségtelennek, másrészt pedig a herderi nemzetkarakterológia 
alapján a „fiatal” magyar nép lelki alkatától idegennek is ítélte az iparosított termelést. 
A gróf mindenesetre vásárolt egy világítása szolgáló gázgépet, melyet a vámhivatalnok 
megvesztegetése árán sikerrel haza is szállíttatott, miközben naplójában arról is beszámol, 
hogy társaságbeli ismerQsei gyanakvással szemlélték technikai eszközök iránti – huszár-
tiszthez méltatlan – kíváncsiságát (Széchenyi 1982, 63). Nem tudni, mindebben mennyi 
az ifjú arisztokrata szeszélye és a céltudatos újítási vágy, késQbb azonban egyértelm_en 
az utóbbi vált meghatározóvá. A Hitelben (1830) Széchenyi már a vasutak és hajózható 
csatornák építésének hosszú távú hasznáról értekezik: „Néhány esztendeig a köznép kere-
setét csorbítja, némely vásárt felesleggel borít el, s azáltal a közeli birtokost ideig-óráig 
károsítja, de számosb esztendQ leforgása után az egész vidéket elQsegélli, s felemelkedés-
re bírja, s végre szinte mindenki vagy legalább a számosb rész önhasznát sokszorozva 
leli a közgyarapodásban.” (Széchenyi 1984, 86) Mindez pedig egyszersmind a nyugati 
mintakövetés jelentQségének átértékelését, gazdaságpolitikai programmá formálását is 
mutatja, amit „a legnagyobb magyar” 1832-es és 1834-es, több hónapos angliai utazásai 
is bizonyítanak. Ekkor – naplója tanúsága szerint – Széchenyi már céltudatos összehason-
lításokat tesz, a szigetország politikai és technikai fejlettségét egyaránt mércének tekint-
ve. „Anglia fokozatos kifejlQdése révén tökéletes… – írja, azonnal feltéve a nyugtalanító 
kérdést: Hogyan áll Magyarország, ahol annyi minden hátramaradt[?]. Meg kell vizsgálni 
és össze kell hasonlítani a kettQ mechanikáját és fokozatos kifejlQdését – hogy Angliából 
a jót mindjárt befogadhassuk – nem pedig véres válság árán.” (Széchenyi 1982, 721) A 
Hitel optimista záró mondata – „Sokan azt gondolják: Magyarország – volt; – én azt sze-
retem hinni: lesz!” (Széchenyi 1984, 270) – pedig már egyértelm_en az így megteremten-
dQ nemzeti közösség fogalmára utal. A rendi Magyarország osztály- valamint politikai és 
területi alapú közösségének (natio Hungarica) helyébe lépQ modern nemzet-fogalom tehát 
Széchenyinél egyértelm_en a nyugati modernséggel való találkozás élményébQl születik.

Ugyanakkor „a legnagyobb magyart” – szintézisre törekvQ gondolkodásmódjára jellemzQ-
en – épp a nyugati nézQpont emlékezteti arra, hogy a hasonulás nem lehet tökéletes. Széchenyi 
vállalja „kelet népének” örökségét, melyet a „nemzeti géniusz” nyugatitól különbözQ sajátos-
ságai képviselnek. Naplófeljegyzéseiben, értekezQ m_veiben és gyakorlati munkásságában 
is vissza-visszatérQ motívumként van jelen a hazai kérdésekre adandó válaszok keresése 
Nyugaton, a fejlett világ intézményeinek, társadalmának, technikai vívmányainak szemléle-
tében, valamint a nyugati nézQpont elsajátítása és visszavetítése a hazai világra, mely annak 
civilizációs elmaradottságait és sajátos karakterjegyeit egyaránt láthatóvá teszi. Saját és idegen 
egymást tükrözQ képei ezáltal meghatározói Széchenyi gondolkodásának. 

(Reformerek és útirajz-írók) A Nyugat-Európa országait beutazó, majd elméleti munkái-
ban is a Nyugat példaadó szerepét hangsúlyozó Széchenyi nagy hatást gyakorolt a magyar 
nemesség fiatalabb nemzedékének tagjaira. A következQ bQ két évtized során a reformer 
szemlélet_, fQként köznemesi származású ifjúság számos tagja kelt útra, hogy személye-
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sen is találkozhasson az olvasmányélményeibQl megismert fejlett európai társadalmakkal, 
így a nyugati utazás a magyar modernizációs viták egyik legfQbb ösztönzQjévé vált. „… 
ismerni a népet, polgári állapotot, jótékony s jutányos intézeteket, vállalatokat, iskolákat, 
mik hazánkba foganattal átültethetnének” – foglalta össze a reformkori utazók célkit_zé-
seit Szemere Bertalan Utazás külföldön (1840) cím_ m_vében (Szemere 1983, 70). 

Az ismeretek szerzése mellett új benyomásokat is keresQ romantikus utazó típusa új, 
önálló irodalmi m_fajt alakított ki, melynek legfQbb világirodalmi mintáit Goethe Utazás 
Itáliában (1829), valamint Chateaubriand Útikalauz Párizsból Jeruzsálembe (1811) és 
Utazások Amerikában és Itáliában (1827) cím_ m_vei képviselték. Az irodalmi útirajz 
kötetlen formájának köszönhetQen vallomásos és értekezQ részeket egyaránt magában 
foglalhat, így a változó külvilág eseményeire való közvetlen reagálás lehetQségét biztosít-
va az elbeszélQ számára. Ennek köszönhetQen a korábbi korok személytelen útleírásaival 
szemben a romantikus útirajz középpontjában mindvégig az utazó, szemlélQdQ, elmél-
kedQ személyiség, és a külvilágnak az individuum tudatán átsz_rt képe áll. Az utazás a 
19. századi emlékírók tollán gyakran az emberi tökéletesedés metaforájává válik, ezáltal 
pedig a földrajzi helyváltoztatás elbeszélésének külsQ idQrendiségéhez egyszersmind 
egy szellemi biográfia belsQ idQrendje is kapcsolódhat. A reformkori magyar útirajzok 
sorában Szemere munkáján kívül többek között Bölöni Farkas Sándor Utazás Észak-
Amerikában (1834), Pulszky Ferenc Úti vázlatok 1836-ból (1839), Wesselényi Polyxéna 
Olaszhoni és schweizi utazás (1842), vagy Irinyi József Német-, francia-, és angolországi 
úti jegyzetek (1846) cím_ m_vei feltétlenül megemlítendQk. A Széchenyi értekezQ m_ve-
iben, naplójegyzeteiben megjelenQ tükör-alakzat az útirajzokban már tudatosan alkalma-
zott ábrázolási módszerré válik. Reformkori útirajzainkban a keletrQl érkezQ utazó tekin-
tete nyugatra fordul, a hazai kérdésre keresve választ: „… minden országban azt vizsgáld, 
mi ott legtökéletesb” – írja Szemere Bertalan (Szemere 1983, 59), aki ennek megfelelQ-
en a német államokban elsQsorban az oktatási rendszert: a közoktatás szabályozását, a 
népiskolákat és a pedagógusképzést; Franciaországban a közéletet: az állam és a civil 
társadalom intézményeit, az irodalmi élet, sajtó, kávéházak világát; Nagy-Britanniában 
a jogrendszert, ezen belül is a büntetQjogot, valamint az ipari forradalom vívmányait; 
Svájcban pedig a természetet tanulmányozza. Módszere mindvégig az összehasonlítás: 
„Nemde hasonló vagyok a vércséhez – teszi fel némi keser_ öniróniával a kérdést –, mely 
a pompás új épületekrQl is sivítva elvágy s néz az omladékba. Igen, barátom, de nem ok 
nélkül néz: fészke az omladék.” (Szemere 1983, 49) „Kelet népének” fia ugyanis a nyu-
gati tükörben mindeközben saját képét is megpillantja: „Hogy a tárgyakat tisztán lássuk, 
azokat bizonyos távolságban kell tekintenünk. Innét tisztábban látom hazám viszonyait; 
úgy tekintem Magyarországot, mint egy darab agyagot a fazekas kezében, még semmi, 
de mindenné képezhetQ, magában visel minden alakot. […] Mint küszködünk mi azzal, 
ami itten rég megfejteték, mint tapogatjuk félénken, mi itten rég világos.” (Szemere 1983, 
131–132) A távolság szülte meglátásokon túl azonban Szemere módszeresen keresi és 
rögzíti is a Magyarországról és a magyarságról élQ benyomásokat, sQt azt sem hallgatja 
el olvasói elQtt, ha a nyugati tükör torzképet mutat. A nem is túl távoli Csehország és 
Szászország lakói termékeny, de ritkán lakott és szinte teljesen civilizálatlan országként 
ismerik Magyarországot, ahol rabszolgaság uralkodik, télen pedig medvék és farkasok 
támadásaival kell számolnia az utazónak, de a magyarság képe németföld más területein 
sem kedvezQbb, Franciaországban pedig – Szemere mély megdöbbenésére – Sobri Jóska, 
a rablóvezér az egyetlen magyar, akit név szerint ismernek. A németek egyébként jellem-
zQ módon szlávnak, a franciák pedig a német nyelv egyik dialektusának vélik a magyart; 
míg a brit szigeteken járva keser_en állapítja meg, hogy „[r]ólunk, alkotmányunkról, nyel-
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vünkrQl, állapotunkról itt semmit nem tudnak.” (Szemere 1983, 371)
Mindazonáltal az ország nyugati mintákat követQ modernizációját Szemere 

Széchenyinél is jóval optimistább módon szemléli, nála a keleti örökség súlya is kevésbé 
nyomasztó teher a magyarság vállán: „Nyugat- és Közép-Európa sokat várva pillant rá: 
Kelet-Európa sorsa leginkább kezében fekszik. Mint egy növény, melyet keletrQl nyugatra 
általhoznak, megsínylette az általültetést; de már kipihente magát, s új pályáján emlékez-
ni fog, hogy kelet az Q hazája.” (Szemere 1983, 103) A reformkori magyar szellemi elit 
felfogásában ekkor már egyértelm_en kettQs földrajzi és szimbolikus polarizáció jelent 
meg: a nyugatra való utazások az elképzelt jövQbe, míg a KQrösi Csoma Sándor, Reguly 
Antal, Jerney János életm_véhez kapcsolódó keleti utak a magyarság múltjába vezetnek 
(Popova-Nowak 2008, 222).

(„Napnyugati Qrjáratok” a két világháború között) Míg a reformkor utazóinak többsége 
hitt a magyarság nyugati társadalmakhoz való felzárkózásának közeli lehetQségében és 
optimizmussal tekintett a jövQbe, addig az új század elsQ harmadának magyar gondolko-
dói már a nyugati értékrend válságával szembesültek. 

Oswald Spengler elsQ világháború után megjelent korszakos jelentQség_ történetfilozó-
fiai m_vében (A Nyugat alkonya I–II., 1918–22) a nyugati kultúra szellemi tartalékainak 
kimerülését, lélektelen technikai civilizációvá merevedését diagnosztizálta, amelybQl tör-
ténelmi analógiák alapján a „fausti ember” világának közeli hanyatlására következtetett. 
A korszak válság-teoretikusainak gyakran homályos, negatív „próféciái” a gazdasági 
világválság kitörése és a totalitárius diktatúrák felemelkedése nyomán sötét árnyakat 
vetettek Európa jövQjére. A nyugati válság-érzékelést súlyosbította a hazai nagy társada-
lom-átalakító kísérletek: a polgári forradalom és a tanácsköztársaság bukásának közeli 
élménye, valamint a történelmi Magyarország végét jelentQ trianoni békediktátum sokk-
hatása. Ilyen körülmények között merültek fel ismét a magyar társadalom modernizáció-
jának egyre égetQbb kérdései az 1930-as években. Ezzel összefüggQen pedig a külföldre 
tekintQ szellemi alternatívakeresés és vele együtt a magyar nyelv_ utazási irodalom har-
madik virágkora is erre az idQszakra tehetQ. Analízis és kultúrakritika különösen fontos 
szerepet játszottak az 1930-as évek „Qrjárati” útirajz-típusának kialakulásában, legfQbb 
külföldi példáját pedig André Gide m_vei (Kongói utazás, 1927; Visszatérés a Csád-tótól, 
1928; illetve Visszatérés a Szovjetunióból, 1936) jelentették. „M_fajuk nem a leírás, ha-
nem az önvizsgálat a táj ürügyén” – írta Szabó Zoltán a korszak hazai útirajz-irodalmát 
tárgyaló Táj és magyarság cím_ írásában (Szabó 1989, 18). Az útirajz m_fajára jellemzQ 
személyes érintettségrQl tanúskodó, élményekrQl számot adó elbeszélQi hang, gyakori 
monologikus elQadásmód különösen alkalmas lehetett a korszak legfontosabb társadalmi 
kérdéseinek számba vételére: magyarság és európaiság viszonyának felvetésére, a „kis 
népek hivatásának”, a szellemi Európa újjáépítésébe való bekapcsolódás lehetQségének 
taglalására, és az írástudók felelQsségének elemzésére.

A szellemi Qrjáratra induló magyar értelmiségiek úti céljait gyakran szellemi-ideológi-
ai orientációjuk határozta meg, így a népi írók érdeklQdése elsQsorban Észak- és Kelet-
Európa „fiatal” nemzetei felé fordult (Illyés Gyula: Oroszország, 1934; Németh László: 
Magyarok Romániában, 1935; Kodolányi János: Suomi, a csend országa, 1937). Ezzel 
szemben az urbánus utazók, elsQsorban Márai Sándor és Cs. Szabó László számára a nyu-
gati fejlQdési modellben rejlQ lehetQségek felmérése, újragondolása a jelentette a legfQbb 
célt a versengQ diktatórikus és „harmadik utas” alternatívák szorításában. Így elQszeretet-
tel tanulmányozták a régi demokráciák megújulási kísérleteit, legfontosabb kérdésük Cs. 
Szabó megfogalmazásában az, hogy „[f]ennmaradhat-e a politikai demokrácia az ipari 



100  NÉMETH ÁKOS: KELET NÉPE NYUGATON

fejlettség és szervezettség mai színvonalán, vagy elválaszthatatlan államjogi formája volt 
egy kezdetlegesebb polgári kapitalizmusnak, amely a javak elosztását a szabad kereske-
delemre bízta?” (Cs. Szabó 1985, 79–80).

Míg a fiatal Márai Sándor a húszas évek végén maga is a hanyatló nyugati kultúra fia-
ként, Goethe Faustjával a zsebében indult közel-keleti útjára, a Napnyugati Qrjárat (1936) 
a „látleletet” felvevQ szerzQ tanulmányútjaként olvasható. „Napnyugatra megyünk, a 
régi kultúra országaiba; mindenesetre viszek magammal szappant, hQmérQt, zsebkést s 
minden más apró használati tárgyat is, mert utolsó idQben sokat olvastam a napnyugati 
birodalom hanyatlásáról, s telítve vagyok gyanakvással” – írja kellQ iróniával a szerzQ 
(Márai, 2004: 11). „Hinni akarok Nyugatban!” – szögezi le (Márai 2004, 26), miközben a 
spengleri kultúrmorfológiai nézQpontot általában épp a német filozófus tételeinek megcá-
folására igyekszik felhasználni. A francia társadalom válságával, a demokrácia kiüresedé-
sével szemben az angolok életében, Nagy-Britannia fejlQdésében valamiféle organicitást 
lát az elbeszélQ, mely ugyanakkor idQnként megmosolyogtató, külsQ szemlélQ számára 
érthetetlen, kiismerhetetlen jelenségekben ölt testet. Londont járva leküzdhetetlen a konti-
nentális ember idegenség-érzete, az „angol titkok” mindenütt kísértenek: az Albany street 
szürke munkásházainak élete, az angol ételek, angol orvosok, az oxfordi „jellemgyár”, 
sQt a londoni állatkert jól nevelt, illedelmes „angol majmai” is idegenül hatnak az utazó-
ra. Ugyanakkor a szelíd iróniával bemutatott különcségek teszik végsQ soron emberivé, 
sQt csodálatra méltóvá a modern Angliát. A válságból való kilábalás lehetQségét a közös 
Európa megteremtésének, és a szabadság, m_veltség, erkölcsi törvények megQrzésének 
szükségszer_ségében látja az elbeszélQ. A Regent’s Parkban vasárnap délután sárkányt 
eregetQ idQs angol urak az útirajz utolsó lapjain az nyugati ember jelképévé magaszto-
sulnak. „A pillanat, amelyet láttunk, nem éppen lelkesítQ, de kétségbeesésre nincsen ok” 
– összegez a napnyugati ember szabadságvágyáról hírt adó utazó (Márai 2004, 143).

 „…idehaza európai, Európában magyar, és mindkét helyen szám_zött egy kissé, idehaza 
szám_zve van a demokráciától, melyben otthonosan mozog, odakinn szám_zve van a hazai 
földtQl” – jegyzi meg Szabó Zoltán Cs. Szabó Lászlóról (Szabó 2001, 243). A kolozsvári 
származású gazdaságtörténész-író képviselte a korban Márai mellett leghangsúlyosabban 
az útirajz m_fajának nyugatos örökségét. Nem véletlen hát, ha egy másik nemzedéktárs, 
Halász Gábor „az elsQ nagy magyar »értelmi utazó«, Szemere Bertalan” alakját idézi mun-
kásságával kapcsolatban (Halász 1937). Cs. Szabó Doveri átkelés (1937) cím_ útirajzában 
értekezQ, fikciós és önéletrajzi szálakat f_z egymásba; Ausztrián, Belgiumon és Nagy-
Britannián át Franciaországba vezetQ szellemi utazása Márai m_véhez hasonlóan a nyugati 
demokráciák állapotáról ad látleletet. A Napnyugati Qrjárat szemlélQdQ, a kultúra látható 
jelenségeit elemzQ nézQpontjával szemben azonban Cs. Szabó m_ve a hátérben zajló gaz-
dasági folyamatok, meghatározó erej_ történelmi összefüggések feltárására vállalkozik. A 
gazdaságtörténész-író elemzéseit ugyanakkor elképzelt párbeszédek egészítik ki, melyeket 
a felkeresett ország egy-egy történelmi alakjának megelevenedQ szobrával folytat az elbe-
szélQ. A szellemi utazás utolsó állomásán, Párizsban végül a jakobinus terror áldozatainak 
tömegsírját és a Père Lachaise temetQt felkeresve a demokráciát fenyegetQ bal- és jobboldali 
diktatúrák pusztításának jelképét találja meg a szerzQ: a világ vágya csak „két kiváltságos 
temetQben feküdni” – reflektál keser_ iróniával a totalitárius rendszerek térnyerésére (Cs. 
Szabó 1937, 196), mely komor árnyakat fest a napnyugati utazásra.

A második világháború évei után – és a mindkettQjük számára kényszer_ emigráció 
elQtt – Márai és Cs. Szabó útja is az új szerepét keresQ nyugati világba vezetett. Márai 
utolsó Magyarországon megjelent útirajza, az Európa elrablása (1947), valamint a Cs. 
Szabó Illyés Gyulával való barátságának is emléket állító Hunok Nyugaton (1968) egy-
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aránt svájci, itáliai illetve franciaországi emlékeket idéz. Végül a demokratikus átmenet 
meghiúsulása és Magyarország szovjetizálása nyomán mindkét író az utazóként sokszor 
bejárt Nyugat országaiban talált menedéket. Néhány éves olaszországi tartózkodás után 
Márai Sándor az Egyesült Államokbeli San Diegóban, a Doveri átkelés egykori szerzQje 
pedig Londonban telepedett le. 

„Néz nyúgatra, borús szemmel néz vissza keletre / A magyar, elszakadott testvértelen ága 
nemének;” – írta Vörösmarty Mihály Zrínyihez címzett költeményében. A magyar történelem 
küzdelmes, fejlQdési perspektívákat keresQ idQszakaiban különösen felértékelQdött a nyugatra 
forduló, nyugatra figyelQ tekintet jelentQsége. Annál is inkább, mivel Cs. Szabó szavaival a 
világot látott magyar „soha azt a darab idegenséget, azt a nehezen szerzett tenyérnyi Európát, 
amelyet addig magában hordott, meg nem tagadta… […] Lehajlás közben az idegen gyöngyö-
ket nem hullatta ki kebelébQl.” (Cs. Szabó 2005, 22) Az erdélyi peregrinusok 20. századi utóda 
Búcsú a vándorévektQl (1936) cím_ esszéjében Apáczai Csere János és Széchenyi példáját 
idézi kora fiatalsága elé: „Este indul a gyors: eredj! És ha virradat táján izgatott szendergé-
sedbQl fölver a mennydörgQ rajnai híd, szólj le a párás folyónak: Nyugaton vagyok, hol kürtös 
Qseimet megszégyenítették, s apáim földjét fölosztották. De innen hozta Széchenyi a Hidat, 
sorsunk igazi jelképét. Odakünn pedig a demokráciát keresd, azt javítsd, azt próbáld hazádhoz 
nemesíteni. Mert az igazi demokrácia nem azonos a pénz hatalmával, s még kevésbé jelenti a 
hatalom kiszolgálását. Ezért méltó hozzád, magyarhoz.” (Cs. Szabó 2005, 34)
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