
TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XVI. Debrecen, 2008. 
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa 

 
Brigovácz László 
 

Egy tanulmány értékű napló – Andrássy György 
angliai utazása1 

 
 

I. A naplóíró 
 
Andrássy György gróf (1797-1872) a „reformkor” nemzedékének egyik ismert 
személyisége, mindazonáltal életének és munkásságának viszonylag szűkös a 
szakirodalma, bár a lexikonokban található, szócikkekbe sűrített életrajzai elég 
részletes adattárral szolgálnak róla. Kortársai és az utókor előtt leginkább arról 
maradt emlékezetes pályafutása, hogy első szakaszában a Széchenyi István bará-
ti köréhez tartozó arisztokraták egyikeként híven támogatta az ő újító törekvése-
it, s olyan intézmények, infrastrukturális fejlesztések pártfogójaként tette ismert-
té nevét, mint például az Akadémia, az Állattenyésztő Társaság, vagy a Lánc-
híd.2   
                                                 
1 A tanulmány előzménye az Andrássy György úti élményei és megfigyelései az angol 
mezőgazdaságról (1832) cím alatt az Agrártörténeti Szemle 2007. évi 1-4. számában 
olvasható forrásközlés, ami az 1832. évi nyugat-európai utazását a Franciaországba 
történő visszaérkezéséig terjedően mutatja be. Az időhatár kijelölésénél ott tematikus 
szempontokat vettem figyelembe, hiszen a gróf agrártörténeti vonatkozásban jelentős 
feljegyzései a szigetországban keletkeztek. Minthogy ebben a tanulmányban nemcsak az 
általam kiadott, főként gazdaságtörténeti részt idézem, ezért jegyzeteimben mindig az 
eredeti kéziratra hivatkozom (alább Andrássy-napló). 
2 Összefoglalóan mutatják be pályáját többek között a következő kötetek szócikkei: 
MARKÓ László: A magyar állam főméltóságai. Magyar Könyvklub, Budapest, 2000. 
255; Magyar Nagylexikon. II. kötet. Főszerkesztő: ÉLESZTŐS László. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1994. [alább MN], 23.; A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-2002. I. 
kötet. Főszerkesztő: GLATZ Ferenc. MTA Társadalomkutató Központ – Tudománytár, 
Budapest, 2003. 42-43; Az 1848-49. évi első népképviseleti országgyűlés almanachja. 
Szerk.: PÁLMÁNY Béla. Magyar Országgyűlés, Budapest, 2002. 1082; REMPORT Zoltán: 
Magyarország vaskohászata az ipari forradalom előestéjén (1800-1850). Budapest – 
Dunaújváros, 1995. 296-297. Az előbbieknél részletesebb, de szintén áttekintő jellegű 
Zsámboki László „Vérrel, vassal, értelemmel” – Gróf Andrássy György (1797-1872) és 
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Közéleti tevékenysége során igyekezett elősegíteni a hazai gazdasági és kul-
turális fejlődést, s élt a társadalmi helyzetéből eredően adott politikai szerepvál-
lalási lehetőséggel is: 1825-től 1833-ig Torna vármegye országgyűlési követe 
volt, majd 1838-tól 1844-ig Gömör-Kishont vármegye főispáni helytartói, 1842-
től 1848-ig pedig Sáros vármegye főispáni tisztségét viselte.3 Noha pályája kez-
detén a reformmozgalom néhány jelentős személyiségével (például Kölcseyvel 
vagy Wesselényivel) is jó ismeretségben állt, politikai meggyőződése és társada-
lomszemlélete a harmincas években egyre konzervatívabb arculatúvá vált, s a 
bécsi kormánykörökben „gutgesinnt” emberként vették számításba, jóllehet pá-
lyafutása alatt mindvégig elkötelezetten pártfogolta a tudományos, illetve a gaz-
dasági élet élénkítéséért tett erőfeszítéseket.4 Végezte ezt olyan intézmények 
főbb tisztviselőjeként, mint például az Akadémia, melynek 1830-ban igazgató-
sági, majd 1833-ban tiszteleti tagjává választották, valamint az Állattenyésztő 
Társaság, ahol 1830-tól 1835-ig titkárként, Magyar Gazdasági Egyesület néven 

                                                                                                                         
az Andrássyak az ország fölemelkedéséért című tanulmánya. In: Tanulmányok a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapításáról. Szerk.: DOBROSSY István. Miskolc, 1997. 91-
116. Nagyrészt gazdasági tevékenységével foglalkozik Galgóczy Károly 
Csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy György c. életrajza. In: Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület Emlékkönyve. A hazai mezőgazdaság előmozdítása s az e 
czélra alakitott egyesület sikere körül szerzett érdemek hálás emlékezetben tartására. 
Szerk.: GALGÓCZY Károly. III. füzet, Országos Magyar Gazdasági Egyesület, Budapest, 
1883. 40-46. A fentebbiek mellett összegzően mutatják be munkásságát a 19. században 
róla írt újságcikkek is: [a szerző megjelölése nélkül]: Gróf Andrásy György. Vasárnapi 
Ujság 1859. október 2; [– r. – s. szignóval]: Gróf Andrássy György. Vasárnapi Ujság 
1873. január 12. 
3 A kezdetben vármegyei követként, majd pedig a felsőtábla tagjaként végzett ország-
gyűlési munkájáról a hivatalos országgyűlési dokumentumok: a jegyzőkönyvek és iratok 
mellett például Kossuth Lajos országgyűlési tudósításai vagy Kölcsey Ferenc országgyű-
lési naplója, s más magánszemélyek, köztük Guzmics Izidor pannonhalmi bencés tanár 
és Bertha Sándor feljegyzései adnak információkat. A főispáni helytartói és főispáni 
hivatalviselése részben nyomon követhető a megyei nemesi közgyűlési jegyzőkönyvek 
anyagából.  
4 Aulikus magatartása, a bécsi kormányzat iránti lojalitása több helyen említést nyer a 
szakirodalomban.  A szerzők közül kiemelhető Bártfai Szabó László, aki egyenesen azt 
írja róla, hogy ő volt „[…] az első ellenzéki, akire nézve a kormány a Gutgesinntséget 
megállapítja, s kinevezi [...] mivel jóakaratú konzervatív, aki megfontolt viselkedése által 
több hasznára lesz a kormánynak, mint egy népszerűtlen, szükségből előhúzott 
absolutista.” BÁRTFAI Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi család történe-
te. 3. 1820-1920. Bp., 1913. 291. 
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történt újjáalakulása után, 1840-45 között pedig másodelnökként dolgozott.5 A 
szabadságharcot követően a gazdasági és a tudományos élet újraindítása érdeké-
ben vetette latba befolyását, s elnöke lett a Magyar Gazdasági Egyesületnek, a 
tiszai vaspályatársaságnak, a felső-magyarországi vasúti társaságnak, másodel-
nöke az Akadémiának, továbbá politikai szerepkört töltött be: országbíróvá és 
főpohárnokmesterré nevezték ki.6 

A közpálya mellett egyéb területeken is kora nagy megbecsülésnek örvendő 
személyiségei közé tartozott. Ismert volt például birtokait külföldről hozott esz-
közök és módszerek alkalmazásával korszerűsíteni igyekvő próbálkozásairól, de 
arról is, hogy dernői vasművében a legújabb európai technikai vívmányok segít-
ségével törekszik növelni a termelést, s javítani az előállított vasáruk minőségét, 
amivel nem mellesleg hozzájárult a hazai kohászat újkori fejlődéséhez is.7 

Életére alapvető hatást gyakorolt Széchenyi Istvánnal kötött barátsága, ami-
nek kezdete az 1825-27-es országgyűlés idejére datálható, s összefügg az ülés-
szak alatt Pozsonyban működött politikai társaskörben, az úgynevezett 
reunióban folyt tanácskozásokkal, valamint az Akadémia alapításával.8 Megszi-
lárdulását elősegítette, hogy Széchenyi másokhoz hasonlóan Andrássynak is 
felvázolta eszményképét a polgári keretek közt újjászülető Magyarországról, s 
tanítólevélben, illetőleg személyes beszélgetések keretében igyekezett fiatal 
mágnástársát megnyerni az átalakulást irányítani hivatott szűk szellemi elit szá-
mára. Andrássy emlékezetében később úgy rögzült ez az időszak, mint ami során 
Széchenyinek köszönhetően felerősödött, parancsoló szükséggé vált benne a 
grófi rangjához illően a hazájáért teendő áldozatvállalás nemes érzése, s konkrét 
megfogalmazást nyertek azok a gondolatok, amik ezzel összefüggésben már őt is 
hosszabb ideje foglalkoztatták.9  
                                                 
5 MARKÓ László: i.m. A Magyar Gazdasági Egyesület tagjaként kifejtett tevékenységéről 
áttekintést ad: GALGÓCZY Károly: i. m., 41-43. 
6 MARKÓ László: i.m. 
7 A vasipar területén végzett munkájával a korszak történeti irodalma is foglalkozik. 
Mások mellett összefoglalóan mutatja be azt: KATUS László: Az Andrássyak mint ipari 
vállalkozók. Rubicon 2004. 12. sz. 22-26; REMPORT Zoltán: Magyarország vaskohászata 
az ipari forradalom előestéjén (1800-1850). Bp.-Dunaújváros, 1995., különösen 131-
132. 
8 A reunióról, a nagyrészt Széchenyi és Károlyi György szervezőmunkájának eredmé-
nyeként létrejött országgyűlési klubról lásd: TAKÁTS Sándor: Kémvilág Magyarorszá-
gon. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980. [reprint] 54-63. 
9 Jól szemlélteti ezt az 1829. november 12-én, Monokon, Széchenyihez írott levele, 
amiben így tekintett vissza az elmúlt évek számára legfontosabb történéseire. Barátjához 
fordulva kifejti benne, hogy: „[…] Széchenyi Istvánnak […] hangosan mondván: hogy 
szeretem és fogom szeretni, – mert aki cselekedettel sebesen előhalad azon a dicső úton, 
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Jóllehet – Viszota Gyula adata szerint – édesanyja „óvva intette” Széchenyi-
től György fiát, származásuk, anyagi körülményeik, és céljaik révén tartalmas 
barátságba kerültek egymással.10 Tanúskodik erről levelezésük is, ami nemcsak 
a közös munkájuk során köztük kialakult összhangot láttatja érzékletesen, hanem 
a nézetkülönbségeiket is. Ismeretségük korai időszakában viszont ez utóbbiak 
még nem kerültek felszínre, s akkortájt Széchenyi gyakori iránymutatásai, taná-
csai határozták meg kettejük kapcsolatát. Emiatt úgy tűnik, hogy közülük – leg-
alábbis eleinte – Széchenyi volt a domináns, inkább ő kezdeményezett.11 
Andrássy leveleiből pedig átszűrődik, hogy mágnástársától az ország átalakításá-
ról szőtt elképzelései mellett befogadta azokat az észrevételeket és intelmeket is, 
amiket anyagi biztonsága, a jólétet garantáló rendezett pénzügyi helyzet megte-
remtése végett tárt elé. 

                                                                                                                         
melyet elérni régóta vágytam, – aki felemelkedett érzésű Lélekkel szózatba foglalja azt, 
amit én, igazán mondhatom, régóta érzettem keblembe, s ha ki nem magyaráztam elég-
gé, nem az akarat hiányossága miatt történt, – akinek végre én az Élet igaz becsével 
jobban való megismertetését köszönhetem, hogyne szeretném azt? Magad sem gondolod, 
mennyi jót tettél énvelem, ezen meggyőződést semmi nem fogja gyengíteni. […]” A leve-
let közzéteszi: BÁRTFAI Szabó László: Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez 
1808-1860. I. kötet, Budapest, 1943. 95. A szerkesztő a levél szövegét eredeti, régies 
írásmóddal közli. Jelen tanulmányban valamennyi egykorú szövegrészletet emendáltan 
idézek. A kiemelések tőlem – a szerző. 
10 Andrássy Istvánné Festetich Mária grófnő fiához intézett intelméről lásd: VISZOTA 
Gyula: Széchenyi élete 1820-1825 közt. [Bevezetés.] In: Gróf Széchenyi István Összes 
Munkái. 11. kötet [később SZIÖM]; Gróf Széchenyi István Naplói 2. (Magyarország 
újabbkori történetének forrásai). Szerkesztette és bevezette: VISZOTA Gyula. Magyar 
Történelmi Társulat, Budapest, 1926. IX. Széchenyi német nyelvű naplóbejegyzéseinek 
idézésekor ezt a kiadást követem.  
11 Jó példa Széchenyi iránymutatására, barátja hasznos tanácsokkal való ellátására az a 
tanítólevél, amit 1828. október 24-én, Cenken írt Andrássynak, s amiben életkörülmé-
nyei, anyagi helyzete javítását szorgalmazta és széleskörű ismeretszerzést javasolt neki. 
A levelet őrzi: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Széchenyi-
gyűjtemény. [A továbbiakban MTAK Kt. SzGy.] K 210/1. Széchenyi István leveleinek 
másolati könyve. 1828-1835. Magyar, francia, német, angol, latin ny.: […] 15. Andrássy 
Györgynek. Cenk, 1828. okt. 24. Eredeti, német nyelven kiadva: Gróf Széchenyi István 
Munkái. Összegyűjti és kiadja a Magyar T. Akadémia. III. kötet (Gróf Széchenyi István 
Levelei I.). Összegyűjtötte, előszóval és jegyzetekkel ellátta: MAJLÁTH Béla, Budapest, 
1889. 97-102; illetve: Gróf Széchenyi István minden írása. Levelezés. CD-kiadvány, 
Arcanum adatbázis, Logod BT., Budapest, 2001. [A továbbiakban Széchenyi-CD.] Ma-
gyar fordításban: Széchenyi István Válogatott Művei. 1. kötet, 1799-1840. Szerkesztette: 
SPIRA György. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1991. 121-126.  
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A sok megbeszélés alatt persze előkerültek a gazdaság és a kultúra területét 
érintő különféle reformtörekvések is, így a Széchenyi terveiben az 1820-as évek 
elejétől szereplő, Buda és Pest közötti állandó híd megépíttetése, melyhez in-
tézményi hátteret kellett teremteni, és szakmai tapasztalatokat, információkat 
szerezni, elsősorban egy külföldi út keretében.  
 
 

II. A forrás 
 
Az utazási emlékeit megörökítő napló keletkezési körülményeihez kapcsolódik, 
hogy Andrássy az 1830-as években számos kortársához hasonlóan rendszeresen 
járt külföldre más országok politikai, gazdasági és kulturális viszonyainak ta-
nulmányozása érdekében. Személyes céloktól és a gazdasági-kulturális változá-
sok sikerének reményétől vezérelve járta be Nyugat-Európát, s közben sok érté-
kes ismerettel gazdagodott. Naplója, ami az Angliában, Franciaországban, illetve 
német területeken 1832 és 1834 közötti tanulmányútjain szerzett benyomásait 
örökíti meg, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában, a 
Széchenyi-gyűjteményben található.12 Az eredeti kézírásos mű 82 folió terje-
delmű, a 67-73. folió Fanny Königsegg, a későbbi Andrássy Györgyné írása, a 
76-82. folió üres.13 Négy nagyobb szövegrészt tartalmaz: az első az 1832. évi 
angliai, a második a következő évi badeni utazásáról szól, ezeken kívül pedig 
megtalálhatók benne két külön egységként német vasművekben gyűjtött tapasz-
talatai is.14 Valamennyi feljegyzése közül talán az 1832-es, Széchenyivel közö-
sen tett angliai útján készült mezőgazdasági tárgyúak a legérdekesebbek, amik 
ellenben rámutatnak arra, hogy, jóllehet nem ez volt utazásának hivatalos célja, 
mégis az angol agrárium helyzetével foglalkozott a legnagyobb terjedelemben. 

                                                 
12 MTAK Kt. SzGy. K 304/1. 
13 Lásd erről: KÖRMENDY Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény. A Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtára Kézirattárának katalógusai 9. MTAK, Budapest, 1976. 212. (A gyűj-
temény leírása digitalizált változatban, a Széchenyi-CD-n is elérhető.) 
14 A két külön egység közül az első az 1833. évi badeni útjáról készült feljegyzéseit 
foglalja magába, s ausztriai (stájerországi és felső-ausztriai) üzemek lajstroma is megta-
lálható benne, míg a második, a felesége kézírását is tartalmazó, az 1834. évi útjával 
kapcsolatos szöveg a Baden-Württembergben fekvő wasseralfingeni és környéki vasmű-
veket mutatja be. Andrássy-napló, 64-67., illetve 67-75. folió. A kéziratban kétféle ol-
dalszámozás fordul elő. Az egyik a folió szerinti, azaz minden második oldalt jelöl, míg 
a másik a szöveg felett jelzi 1-től 21-ig a páratlan oldalakat (ez utóbbi minden bizonnyal 
Andrássy számozása). A közölt szövegrészleteknél a pontosság érdekében a saját, olda-
lankénti számozásomat követem. 
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Magyarázatul szolgálhat erre, hogy az Állattenyésztő Társaság tagjaként, illetve 
birtokai fejlesztésében érdekelt arisztokrataként a szigetország agrárvilága kel-
tette fel leginkább érdeklődését.  

Angliai élményeit túlnyomórészt magyarul vetette papírra, de gyakran talál-
kozhatunk angol, francia, illetve német nyelvű szövegrészletekkel is. 1833. és 
1834. évi, német területeken (például Baden-Württembergben) tett útjairól elein-
te magyarul, utóbb, különösen a vasművekkel összefüggésben, már szinte kizá-
rólag németül írt. Kezdetben naponta dátumozta bejegyzéseit, ám idővel ezt már 
egyre ritkábban cselekedte, a felesége kézírását is tartalmazó utolsó naplórész-
ben pedig majdnem teljesen felhagyott vele. 

Lényeges különbségek mutatkoznak a napló egységei között tartalmi vonat-
kozásban is. Az 1832. évi utazás franciaországi és Rajna-vidéki szakasza kap-
csán például általában az iparról, a politikai és kulturális életről, építészeti és 
egyéb művészeti emlékekről olvashatunk, s olykor már egy-egy szubjektív meg-
jegyzéssel is találkozhat szemünk. Fokozatosan ritkulnak a mezőgazdasággal 
összefüggő reflexiók az 1833. évi badeni útról szóló leírásban is, a napló utolsó 
részei pedig túlnyomóan már csak a német területeken folyó vasgyártásról szá-
molnak be. Ezzel a hangsúlyeltolódással egyben kifejezetten szárazzá válik a 
szöveg, bár ugyanaz a részletekbe menő elemzésmód jellemző az említett tárgy-
körökben is stílusára, ami az angol agrárvilág bemutatása esetében észlelhető. A 
megfigyelés tárgyának módosulásával együtt érdekes módon nemcsak a nyelv, 
hanem az íráskép is átalakul, a betűk elnagyoltabbá válnak, jelezve, hogy 
Andrássy sietve, a vasművekben tett látogatásai közben vagy közvetlenül azok 
után jegyzetelt. 

A mű fontos jellemzője ugyanakkor, hogy nem teljes egészében tárja elénk az 
1832-es angliai tanulmányutat, mivel dátum nélkül, egy félbeszakadt mondattal 
kezdődik. Abból kiindulva, hogy Andrássy rendszeresen vezette naplóját, s hogy 
a következő napi észrevételek 1832. október 4-i keltezésűek, ez az első, bejegy-
zés-fragmentum október 3-án keletkezhetett. Jellegéből következően arra utal, 
hogy a napló egy része vagy egy teljes kötetnyi anyag – aminek ez a könyv a 
folytatása – hiányzik, hiszen valószínűleg korábbi úti élményeit is rögzítette, 
reflektált az addig látottakra is. Erősítik ezt a hipotézist a naplóban lévő, s a 
szeptemberi történésekre vonatkozó olyan betoldások, mint a Londontól Liver-
poolig és onnan visszafelé megtett út költségszámítása (ebben a Londonból való 
elindulás napját – szeptember 16. – is megadta), illetve az Edinburghben is 
szemügyre vett brit nyilvános kivégzési gyakorlatnak: a városok belterületén 
folyó akasztásnak az említése. Náluk is közvetlenebbül céloz azonban a hiányzó 
naplórészek létezésére az angliai utazás eredményeit összegző Hídjelentés egy 
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sora, ahol Széchenyi azt írta, hogy: „Minden léptünket napkönyveinkbe íránk, 
[…].”15 

A naponkénti jegyzetek egy részének hiánya egyúttal azt is eredményezi, 
hogy a szövegben az előző hetek eseményeiről egyidejű adatok nem, hanem 
csupán utólagos, elszórt kommentárok lelhetők fel, amikből az angliai utazás 
említett szakaszáról csak homályos kép alkotható. Ennek ismeretében szerfölött 
értékes forrásnak tekinthető egy, a Lőcsei Levéltárban, az Andrássyak 
Krasznahorkai Levéltárának családi emlékeket őrző fondjában található másfél 
oldalas itinerárium. A különálló jegyzetlapon készült útvonalleírásban Andrássy 
feltüntette a kérdéses időben érintett városokat és a köztük megtett távolságot.16 
A pontosabb rekonstrukcióhoz nagymértékben hozzájárulnak emellett Széchenyi 
úti jegyzetei is, minthogy Andrássy naplójából csak az említett naptól, október 
3-tól kezdve tudjuk nyomon követni a fejleményeket.  
 

III. Az utazás17 
 
Az 1832-es nyugat-európai útja és a napló előtörténetéhez tartozik, hogy Szé-
chenyi indíttatására a Buda és Pest között létesítendő állandó híd terve egyre 

                                                 
15 A szöveg hiányosságával összefüggésben nehéz felelni a napló Széchenyi-hagyatékba 
jutásának kérdésére. Előfordulhat, hogy a hiányzó rész is már korábban Széchenyihez 
került, minthogy azonban ez idő szerint erre vonatkozóan nem rendelkezem egyértelmű 
bizonyítékkal, a kérdésre nem tudok megnyugtató választ adni.  
Az utazásról kiadott jelentés címe: Gróf Andrásy György és gróf Széchenyi Istvánnak a’ 
budapesti Hid-Egyesülethez irányzott jelentése midőn külföldrül visszatérének. 
Pozsonban, nyomtattatott Füskúti Landerer Lajosnál. 1833. [Hídjelentés névvel alább 
ezt a kiadást követem.] Kéziratok: MTAK Kt., Szgy., K 263/1-86, a cenzúrai példány 
száma: K 264. A munka németül is megjelent, olvasható a Széchenyi-CD-n is, mindkét 
nyelven (a kiadáshoz Gáll Imre írt ismertetőt). Az idézett szövegrészlet helye: Hídjelen-
tés, 11. 
16 Štátny Archív v Levoči. Andrássy Krásna Hôrka. [Alább SALAKH.] 23. Rodinné 
doklady a pamiatky. 508. doboz. 1. fasc., 35. 
17 A tanulmányúttal a Széchenyi-irodalomban is foglalkoznak, hol csak utalásszerűen, 
hol pedig hosszasabban, Andrássyt illetően azonban a munkák többsége rendszerint 
ugyanazt a néhány információt tartalmazza, viszont nem tisztázott bennük az ő szerep-
vállalása. Az útról leírást ad például: FRIEDREICH István: Gróf Széchenyi István élete. I. 
kötet, Szent István Társulat, Budapest, 1914. 289-293; VISZOTA Gyula: A Széchenyi-híd 
története az 1836: XXVI. t.-c. megalkotásáig. Magyar Tudományos Akadémia, Buda-
pest, 1935. 45-50. [A továbbiakban VISZOTA 1935.]; CSORBA László: Széchenyi István. 
Officina Nova, Budapest, 1991. 91-93; OPLATKA András: Széchenyi István. Osiris Ki-
adó, Budapest, 2005. 221-224. 
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szélesebb körben talált pártfogókra, mivel a szóba került vagy éppen már alkal-
mazott megoldások (például a telet követően a Dunán minden évben újra felállí-
tott hajóhíd) nem bizonyultak megfelelőeknek. A várt anyagi nehézségek és az 
árvíz miatti aggodalom viszont komoly előtanulmányokat, alapos tervezőmunkát 
kívánt meg. Ezért, és a híd felépítésére mutatkozó igény alapján hozták létre 
vagyonos arisztokraták és pesti tőkés polgárok 1832 februárjában a Hídegyesüle-
tet, amelynek elnöki tisztére a bajor indigenát, Stainlein Eduard bárót kérték fel. 
A szervezet célkitűzése az építkezés anyagi és szakmai hátterének megteremtése 
volt. Az előkészületekhez és a kivitelezéshez megszerezték József nádor támo-
gatását, a júniusi egyesületi üléseken született határozat nyomán pedig Széche-
nyi kérelmet nyújtott be Pest megyéhez, amiben az ügynek az év végén megnyí-
ló diétán való pártfogását kérte a rendektől.18  

A Hídegyesület a kezdeményezés népszerűsítése mellett az anyagi-technikai 
lehetőségek feltérképezését, megismerését is szükségesnek tartotta. Ennek érde-
kében vállalkoztak egy angliai kiküldetésre Széchenyi és Andrássy, akit az ál-
landó híd építésének igényén túl az is motiválhatott az útra, hogy így lehetősége 
nyílt bejárni a kor legfejlettebb országát.  

Ismert, hogy az előkészületek közepette nehézséget okozott számukra útleve-
leik megszerzése, mert Bécsben halogatták kiadásukat, olyannyira, hogy az ügy 
elhúzódása miatt még a nádor is megpróbált közbenjárni gyors rendezése érde-
kében.19 Hosszú várakozást követően kapták csak meg a szükséges okmányokat, 

                                                 
18 A Hídegyesület megalakulásáról lásd az 1832. februári tanácskozásainak jegyzőköny-
veit. MTAK Kt. SzGy. K 173/1-28. Körültekintően bemutatja az egyesület munkásságát: 
VISZOTA 1935, 32-65. Összegzésképpen az alapításról és a kezdeti időszakról lásd még: 
CSORBA László: i.m., 90.; József nádor közreműködéséről röviden ír: Széchenyi pesti 
tervei. Válogatta, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta: BÁCSKAI Vera és 
NAGY Lajos. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985. 314-315; A Pest megyéhez 
benyújtott kérelmet Széchenyi fogalmazta meg, Andrássy György pedig a tagok nevében 
aláírta. Tartalmát ismerteti: VISZOTA 1935, 41.  
A hídüggyel kapcsolatos különféle kéziratok a MTAK Kt. SzGy., K 172/1-176/72. kata-
lógusszámokon találhatók; Széchenyi jegyzetei, anyaggyűjtése, fogalmazványai ugyan-
ott: K 284.; A lánchídról többek közt lásd még: GÁLL Imre – HOLLÓ Szilvia Andrea: A 
Széchenyi-Lánchíd és Clark Ádám. Budapest, 1999; MAJLÁTH Béla: A lánczhíd történe-
te. Budapesti Szemle 1882. [Szerk.: GYULAI Pál] 32. kötet, 72. szám, 321-342. Ez utóbbi 
tanulmány, melynek alapjául a Széchenyitől Tasner Antalhoz írott levelek szolgálnak, a 
hídtörvény megszületése előtti időszak eseményeire összpontosít, különös tekintettel a 
javaslat sikerre vitele érdekében 1834-36 között folytatott küzdelemre. 
19 Széchenyi a június-július folyamán erről tudomására jutottakat többször feljegyezte 
naplójába, s kitűnik belőlük, hogy a birodalmi hatóságok komolyan akadályozták őket az 
ügyben. Augusztusban derült ki például, hogy a passzusaik Gervay József államértekez-
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majd augusztus közepén, saját költségükön indultak el a szigetországba, ahová 
Andrássy személyi titkára, Tasner Antal is elkísérte őket. 

Az utazás első napjairól Széchenyi diáriuma ad információkat: augusztus 16-
án jegyezte fel, hogy „Angliába megyek”, majd 18-án azt rögzítette, hogy 
Andrássy Regensburgban maradt, míg ő folytatta útját, s másnap Würzburgba 
ért. 24-én Johannisbergben és környékén együtt nézték meg Metternich ottani 
szőlőskertjét és borospincéjét, aztán 28-án Belgiumban ellátogattak John 
Cockerill seraingi gyárába, a kontinentális Európa akkortájt vezető, angol mintá-
jú nehézipari létesítményébe.20 31-én Aelst belga város közelében Andrássy 
kérésére közösen kerestek fel egy gazdát, akivel ő hosszú beszélgetésbe elegye-
dett a mezőgazdaságot illetően, Széchenyi szavaival: „[…] And[rássy] 
végetnemérő kérdésekbe fogott – nem tanultunk semmit – és késő este érkeztünk 
meg Gentbe.”21 Ezt követően az első szeptemberi napokat még Belgiumban töl-
tötték, majd 4-én átkeltek Angliába az Oostendéből indult „The Superb” nevű 
gőzhajón, másnap pedig megérkeztek Londonba. 

A brit fővárosban Andrássy szeptember 5-étől 16-áig tartózkodott, azonban 
naplója fentebb említett hiányossága miatt ottani tevékenysége, napirendje csu-
pán vázlatosan rajzolható meg. A hónap első felében mindenesetre a hídépítés 
                                                                                                                         
leti tanácsosnál voltak eltéve. A történésekről lásd például a július 28, 30, valamint az 
augusztus 7, 8, 10-i naplójegyzeteket. In: SZIÖM, 13. kötet; Gróf Széchenyi István Naplói 
4. [alább SZIN 4.] (Magyarország újabbkori történetének forrásai). Szerkesztette és 
bevezette: VISZOTA Gyula. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1934. 283-284, illet-
ve 286-287. 
20 Az út német területeken átvezető szakaszáról röviden lásd: FRIEDREICH István: i.m., 
290.  
John Cockerill (1790-1840) William Cockerill angol feltaláló fia volt, aki 1817-ben 
testvérével közösen alapította meg Seraing-sur-Meuse-ben az akkori Európa legnagyobb 
vasöntödéjét és gépgyárát. A kezdeményezés pozitív megítélésére jellemző, hogy I. 
Vilmos holland király üzlettársuk lett, 1835-ben azonban végül Cockerill vált az üzem 
egyedüli tulajdonosává. Gordon GOODWIN: William Cockerill [John Cockerill életrajza 
az apjáét egészíti ki]. Szócikk: The Dictionary of National Biography. Szerk.: Sir Leslie 
STEPHEN, Sir Sidney LEE. Vol. IV., Oxford University Press, London, 1937-38. [reprint], 
656. [A továbbiakban DNB.] 
21 A német nyelvű feljegyzés Bóka László általi fordítása. A szóban forgó naphoz kötődő 
szövegrészlet magyarul olvasható: Gróf Széchenyi István naplói. (Magyar Századok 8.) 
Bevezette, válogatta és fordította: BÓKA László. Ardói Könyvkiadó, Budapest, [1943]. 
(Ez a fordítás a Széchenyi-CD-n is megtalálható.) Vö.: Gróf Széchenyi István külföldi úti 
rajzai és följegyzései. (Gróf Széchenyi István Munkái 5.) Összeállította ZICHY Antal. 
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1890. 378. Az eredeti szöveg: „[…] 
And[rássy] fragte ins Unendliche – wir lernten nichts – und kamen spät abends in Gent 
an.” SZIN 4. 295. 
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feltételeinek megismerése is foglalkoztatta őt, aminek jeleként 15-én Széchenyi-
vel együtt kérdéseket intézett az ügyben William Tierney Clarkhoz, aki az észak-
angliai utazásának megtervezéséhez is segítséget tudott nyújtani, legalábbis erre 
utalnak azok a levelei, amikben említést tett ismerőseinek Andrássyról és útjá-
ról.22 A híres mérnökkel való kapcsolatfelvétel egyébként arra is rávilágít, hogy 
Londonban volt Széchenyivel egyeztetett, közös programja, ami után viszont 
csaknem egy hónapig külön utakon jártak.23 

A Londonból való távozását követően bejárt útjáról a fentebb említett külön-
álló jegyzetlap pontos adatai alapján a következő kép tárul elénk: szeptember 16-
án Birmingham felé indult el (Széchenyi az ellenkező irányba, az észak-
északkeletre fekvő Withambe tartott), majd 19-éig a városban és környékén idő-
zött, s ellátogatott a közeli Gospel Oakba. Ott, bár a részleteket nem tárja föl a 
jegyzet, bizonyosan megtekintette William Yates és Samuel W. Walker gyáro-
sok vasüzemét.24 Szeptember 19-e és 21-e közt Sheffieldben és Doncasterben 

                                                 
22 William Tierney Clark (1783-1852), általános mérnök. Tanulóévei alatt a 
coalbrookdale-i vasművekben dolgozott, ahol rövid időn belül jó gépésszé vált. Itt ma-
radt egészen 1808-ig, amikor az ismert mérnök, John Rennie, akit alaposan lefoglalt a 
tetemes mennyiségű öntöttvas munka kivitelezése, felajánlott neki egy felelősségteljes 
állást a Holland Street-i üzemében, Blackfriarsnál, Londonban. Pályájának későbbi sza-
kaszában azután Clark Angliában és a kontinensen is több komoly megbízatást kapott 
közlekedési létesítményekre, melyek közül kiemelhetők az 1824-1827 között készült 
Hammersmith Bridge, valamint a Budát és Pestet összekötő, általa tervezett függőhíd, a 
Lánchíd, amit 1849-ben adtak át. Robert HUNT: William Tierney Clark. Szócikk: DNB. 
Vol. IV. 411-412.  
A Clarkkal történt kapcsolatfelvételről lásd alább a Hídegyesülethez címzett jelentésü-
ket. Az Andrássynak nyújtott segítségére példa az Edward Birdnek, coalbrookdale-i 
ismerősének 1832. szeptember 15-én írt levele. SALAKH. 23. Rodinné doklady a 
pamiatky. 508. doboz. 1. fasc., 13. 
23 Széchenyi számára is mozgalmas volt 1832 szeptemberének második fele. 15-én a 
Londontól északra, mintegy 100 mérföldre fekvő Withambe utazott, ahonnan másnap 
északnyugat felé, a 60 mérföldre fekvő Doncasterbe ment tovább. 21-én innen az 50 
mérföldre délkeletre lévő Grantham felé fordult, majd 22-én visszaért Londonba. 26-án 
ismét útra kelt, s a Londontól északnyugatra fekvő Aylesburybe, 27-én pedig onnan 
nyugatra, Blenheimbe látogatott el. Másnap aztán Oxfordot kereste fel, majd 29-én visz-
szautazott Londonba. Lásd az említett napokon készített naplójegyzeteit: SZIN 4. 302-
307.  
24 A vizit előkészítésére még Londonban kerülhetett sor, amikor Széchenyivel együtt 
lépett összeköttetésbe Yatesszel, aki nem mellesleg a Clarkkal történő kapcsolatfelvételt 
is ajánlotta nekik. Ez utóbbiról, valamint a gospel oak-i vasüzemről beszámoltak a Híd-
jelentés 8-10. oldalán. Vö. Széchenyi szeptember 7-i és 9-i naplójegyzetével. SZIN 4. 
298-300. 
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járt, ahonnan Manchesterbe utazott. Ott, továbbá a vele szomszédos Liverpool-
ban, s a két lancashire-i nagyváros körül fekvő területeken szeptember 24-ig 
tartózkodott, azután észak felé haladt, s Cumberlanden keresztül szeptember 27-
én megérkezett Glasgowba. Aznap és másnap két nehézipari üzemet: a calderi 
vaskemencét és a Clyde vasműveket kereste fel, majd Glasgowból továbbutazott 
Edinburghba, ahonnan szeptember 30-án visszafordult délre, Newcastle-be. A 
Tyne folyó vidékéről ezt követően október 1-én Yorkba ért, másnap pedig onnan 
tért vissza Manchesterbe. Körutazását feszített menettempó jellemezte, hiszen az 
október 1-ig útba ejtett településeken, így a térségben fekvő nagyvárosokon is, 
jószerével csak átkocsizott. S bár nem részletezte az Északnyugat-Angliában és 
Skóciában látottakat, az azért az egy-két szavas utalásokból is előtűnik, hogy 
azon a területen több vasüzemet is megnézett. Az adatok ugyanakkor nem adnak 
egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy vajon ezt a hivatalos feladata miatt 
tette, vagy csak a személyesen őt érdeklő dolog: kohótelepei és hámorai fejlesz-
tésének szükségessége motiválta őt erre? Utóbbi esetben már az is erősen vitat-
ható, hogy a London elhagyását követően bejárt út a szűkebb értelemben vett 
szakmai célokat szolgálta volna. Érvként szól emellett, hogy naplójából valóban 
az tükröződik vissza, miszerint Észak-Angliában keveset foglalkozott a hídépí-
téshez szükséges technikai ismeretek megszerzésével – noha ipari létesítménye-
ket is felkeresett –, s inkább a mezőgazdaságra összpontosította figyelmét. Az 
egyéni érdekből végzett gyár- és birtoklátogatások egyben arra is rávilágítanak, 
hogy szinte a legapróbb részletig igyekezett gondosan megtervezni nemcsak az 
észak-angliai, hanem az egész szigetországi utazását. Szervezőmunkájának haté-
konyságát még Széchenyi is konstatálta.25 

A naplóban rögzített események tehát október 3-i dátummal kezdődnek, azon 
a napon a fentebb említett kis jegyzetlap tanúsága szerint a Liverpool közeli 
Bankhallban egy gazdánál tett látogatást, ezért a fennmaradt dokumentum első 
bejegyzésében bizonyára az ottani tapasztalatait vetette papírra. Az északnyugat-
angliai farmon kiváltképpen a földművelő szerszámok vonhatták magukra tekin-
tetét, ugyanis megtaláljuk a szövegben egy vaskultivátor, egy skót eke, három 
borona és egy cséplőgép jellemzését, s mellettük még egy répavetőről is beszá-
molt.26 A nehéz skót eke csoroszlyája, szántóvasa és kormánylemeze vasból 
                                                 
25 Széchenyi október 6-i naplójegyzetében az aznapi történésekre utalva például megem-
lítette, hogy: „[…] Andrassy hat seine Reise viel vernünftiger eingerichtet –. Rotschield 
ladet ihn zum Essen ein – und auch den Tasner – von mir nimmt er keine Notitz.” SZIN 
4. 309-310. 
26 A vaskultivátor olyan eszköz, amelyen több sorban kapák vagy fogak helyezkednek el, 
s ami a hagyományos szántással ellentétben nem forgatja meg mélyen a talajt, hanem 
csak lazítja, porhanyósítja. A magyar nyelv értelmező szótára. Szerkesztette a Magyar 
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készült; a legnagyobb boronát négy ló vontatta, az egyik egylovas borona pedig 
három részből állt, s ahogyan írta: „…egyedül a krumpli tisztítására, midőn a 
földből kibújt, gazok kiirtására használtatik.”27 Ugyancsak a szigetország fejlett 
agrártechnológiájának és iparának bizonyítékát látta a cséplőgépben: „Cséplő-
masina is találtatik itt, 4 lóra (de idevaló elefántok ezek) 120 bushelt – 70 Viener 
metzen – csépel, őszit, tavaszit egyformán egy nap, azaz 12 óra alatt, és tisztítja 
is egyszersmind; 6 ember kívántatik hozzá, egyik a lovak mellett.”28  

A napló révén nagy változatosságban elénk táruló észak-angliai agrárvilág je-
lenségei közül olvashatunk a szövegben a technikai eszközökön túlmenően az 
állattenyésztés területén elért eredményekről, újításokról is. A bankhalli gazda-
ság kapcsán például a borjúnevelés ottani gyakorlata, az állatok gyors testsúly-
gyarapodása, az intenzív tenyésztési-hízlalási módszerek látványos eredményei 
ragadták meg Andrássy figyelmét: „[Az] elválás igen hasznos lehet azon tekin-
tetből, hogy annyi tejet lehet adni a borjúnak, amennyi kell, s egyformán, s csa-

                                                                                                                         
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete [BÁRCZI Géza és ORSZÁGH László 
vezetésével]. IV. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961. 497.  
27 Andrássy-napló, 2. 
28 Abból, hogy a cséplőgép kapcsán említett 4 lovat az elefántokhoz hasonlította, arra 
következtethetünk, hogy a hidegvérű angol Shire vagy azzal rokon igáslófajta néhány 
példányát láthatta. A Shire Anglia középső vidékeiről származik, s a 18. század második 
felében nemesítették ki oly módon, hogy Hollandiából hoztak kancákat angol tenyész-
ménekhez. A fajta ménjeinek marmagassága átlagosan mintegy 17 tenyér (170-180 cm), 
a súlyúk pedig 2000 font (kb. 900 kilogramm). Általában erőteljes és némiképp durva a 
testfelépítésük, s jellemző rájuk a csüdjüket borító hosszú szőrzet. Az állatok rendszerint 
barna, fekete, szürke vagy gesztenyebarna színűek. The New Encyclopaedia Britannica. 
Volume 10, Micropaedia, Ready Reference. Szerk.: Robert P. GWINN, Peter B. NORTON, 
Philip W. GOETZ. Chicago, 1989. 749-750. (Alább TNEB.) 
A bushel mértékegység Nagy-Britanniában és az USA-ban. A brit mértékegységrend-
szerben a folyadékok és a szárazanyagok mérésére egyaránt használt bushel 1824 óta 8 
imperial gallonnal vagy 2219.36 köb-inchcsel (36375.31 köbcentiméter, azaz 36.37531 
liter) egyenlő. 120 bushel eszerint 4365,0372 literrel egyezik meg. TNEB. Volume 2, 
674. Bár a szakmunkák között akadnak olyanok, amelyek a bushel mértékét illetően 
némileg eltérő adatot közölnek, számításainkhoz ezt vesszük alapul. 
A „Viener metzen”, a bécsi mérő 1 egysége 1756-tól 1871-ig 61,4868 liter volt a nagy-
kereskedelmi rendszerben. BOGDÁN István: Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és da-
rabmértékek 1874-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 42. 70 bécsi mérő ennek alap-
ján 4304,076 liter. A bushelre vonatkozó adattal egybevetve látható, hogy Andrássy 
számítása kissé pontatlan volt.  
Az aláhúzás Andrássy sajátkezű kiemelése az eredeti szövegben, amit a következő idé-
zett naplórészletek egyes kifejezéseihez hasonlóan változatlanul hagytam. Az idézett 
szövegrészt lásd: Andrássy-napló, 5.  
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lásnak helye nincs. A borjút 3-4 hónapos korában szokták egy keveset kihajtani. 
A 8 hónapos borjú itt olyan, mint nálunk a két esztendős; – a tavaszi borjúkat 
jobbaknak tartja, minthogy már akkor fű van.”29 

Észak-angliai tartózkodása alatt keletkezett mezőgazdasági tárgyú feljegyzé-
sei közt talán legérdekesebbek a növénytermesztésről szólóak. A burgonya veté-
sével és betakarításával kapcsolatban részletesen bemutatja a legfontosabb mun-
kafázisokat: „A grulyamívelés: ősszel megszántatik a föld, tavaszkor is kétszer, 
háromszor, mint kívánja, boronáltatik, ezután a cultivatorral a szokott szélesség-
re barázdák húzatnak, a jó, ivett trágya kivitetik, ezen barázdákba szóratik, 
melyre az összemetélt grulya 6 ujjra egymástól ültetik és ismét azon feljebbi 
cultivatorral betemettetik, a cultivator mindig a barázdák hátán bocsáttatván. 
Ezt követi a feljebbi boronálás, és ezt az ötszöri, hatszori cultivatorrali feltöltés. 
Itt a grulyákat kapával szedik ki, más helyeken, mint maga megvallá [a bankhalli 
gazda – a szerző], ekével szántják ki.”30  

A burgonyán kívül más haszonnövényeket is megemlített, közülük a takar-
mányrépa termesztéséről adott leírása érdekes igazán: „A turnips áprilisban és 
május elején vettetik és nem június 1sőjén mint Anglia más részeiben. Juhok nem 
lévén, a répát kiszedik a földből és egy esztendeig is eltarthatják száraz földre 
rakásokba hányván és ezeket földdel és szalmával betakarván; masinában vág-
ják szarvasmarhák etetésére.”31 A földek termőképességének megőrzésére, illet-
ve maximális kihasználására, vetésforgó alkalmazására vonatkozóan is találunk 
jegyzetei között utalásokat: „A répát mintegy úgy, mint a grulyát, művelik, egy és 
másik után búzát vetnek 15 októbertől november végéig, sőt februárban is őszi 
búzát. Az őszi búzába többnyire lóherét, mely csak egy esztendeig használtatik. 
Innen kitetszik, miért vethetnek itt a grulya után búzát. Búzába többnyire lóhe-
rét; zabot keveset, és mint földjük engedi; semmi bizonyos rendszert nem követ-
nek; a szükséget és föld természetét tekintik. Így p.o. egy rye grass kaszálójuk 
már 18 év óta rétnek használtatik, ámbár ez jó búzát is terem, s azért mert még 
jó, szénára szükségük van, ezt minden esztendőben trágyázzák midőn a fagy 

                                                 
29 A textusban szereplő „tartja” szóval, az egyes szám 3. személy használatával – habár 
nem adott meg konkrét nevet, alább pedig többes szám 3. személyt használt – a bankhalli 
farmerre utalhatott. – Andrássy-napló, 1. 
30 A grulya a burgonya egyik elnevezése többek közt Borsod vármegye északi részén. Új 
Magyar Tájszótár II. Főszerkesztő: B. LŐRINCZY Éva. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1988. 693; Az „ivett” szó az érett trágyára utal. Uo., 237. A „maga” szóval pedig 
Andrássy valószínűleg ismét a bankhalli gazdára célzott, bár nem nevezte meg az illetőt. 
31 A turnips angol tarlórépa, takarmányrépa. Andrássy-napló, 5. 
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beáll és marha többet nem járja, vagy rövid trágyával vagy trágyalével, mit 
kizárólag rétekre használnak.”32  

Kiegészítésül szolgál, hogy a mezőgazdaságon kívül nem kerülte el tekintetét 
a Manchester-Liverpool vasútvonal sem, ahogyan Liverpool egyik szélmalmá-
nak és egy gőzmeghajtású kocsinak az alkatrészeit és működési elvét is lejegyez-
te.33 

Északnyugati, lancashire-i körutazásáról már visszafelé tartott Londonba, 
mikor október 5-én Warwickshireben is megcsodált néhány ekét, amiknek mére-
téről és súlyáról jó képet alkothatunk feljegyzéséből: „6 ökröt láttam egy ekébe 
fogva, és másba 5 lovat, a lóheretarló leszántása végett.” Felfigyelt itt a földek 
minőségének javítására alkalmazott meszezési eljárásokra is, melyek érdekessé-
ge, hogy többnyire nem égetett mészkövet használtak, hanem, amint írta: „Az 
itteni meszezésre nézve megjegyzendő, hogy mennél fiatalabb a mész formációját 
tekintve, annál jobbnak tartják. Így a kréta sokszor nem is égetik; a Kalk 
Schiefer, melyet mindig égetnek, ismét jobb a termés Übergangs. Kalknál, és így 
legkisebb sikerű lehet az ősmész (Urkalk). Annyira meszeznek itt (agyagos föld-
ben) mint egy közönséges trágyázás.” Felkeltette még érdeklődését a helyi lóte-
nyésztés, ami kapcsán egy takarmánykeverékről hagyott hátra feljegyzést: „…¼ 
szalma, ¾ széna, szecska, zabbal keverve, mely keverékből mintegy 1 bushelt kap 
egy ló napjában.”34  

Angliai élményei között különös színfoltot képezhetett a Liverpooli Mező-
gazdasági Társaság október 4-i állatkiállítását követő bankettje, amiről részle-
tekbe menő leírást készített, bemutatva a kor viszonyai közt modernnek számító, 
gázlámpákkal megvilágított helyiséget, egy kocsiszínt, ahol a társaság 500 tagja 
gyűlt egybe az alkalomra. A hangulatról, a szigetországi társasági etikettről is 
megemlékezett: „[…] a Titoknok hosszasan olvasá jelentését és mind ezen hosz-

                                                 
32 A rye grass perjefaj, s bár Andrássy nem adott pontos fajmeghatározást, ez nagy való-
színűséggel Lolium perenne, azaz angolperje. A növény a pázsitfüvek családjába tarto-
zik. MN, II. kötet, 69. A perjéről lásd: Andrássy-napló, 3-4. 
33 Az Andrássy által megfigyelt „gőzkocsi” a liverpooli Summers és Ogle (Hoggle) ter-
vei alapján készült. A jármű meghajtásához gőzüst szolgáltatta az energiát, s annak se-
gítségével több, mint 30 mérföldes óránkénti sebességre is felgyorsulhatott. Robert H. 
THURSTON: A history of the growth of the steam-engine. New York, 1878. [Online:  
http://www.history.rochester.edu/steam/thurston/1878/Chapter4.html – Letöltve: 2008. 
08. 19.] 
34 A bushel értékét lásd fentebb. Warwickshire közép-angliai grófság, míg a „mész for-
mációja” kifejezés tulajdonképpen a képződését jelenti. Az abrakolásról, a 
warwickshire-i ekéről, továbbá a különféle mésztípusokról és a talajjavító módszerről 
lásd: Andrássy-napló, 13-14.  
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szú idő alatt 5½-től 9-ig, míg ott voltunk, valahányszor a Chairman vagy más 
megszólamlott, az egész 500 személyből álló és többnyire nem fő nevelést nyert 
társaság legnagyobb csendességgel nemcsak, hanem legfeszítettebb figyelemmel 
és részvétellel hallgatott; követte ezt bizonyosan ivás is és lárma, de annak ide-
jében. A three times three ivásmódja: midőn a Chairman vagy más köszöntő 
proponálja, az egész társaság fennállva, felemelt pohárral, a hip, hip, hip szavak 
után háromszor hurrah kiáltással, mely mind háromszoroztatik, jelenti örö-
mét.”35 

Angliai útjának utolsó részét október 5-e és 10-e között ismét Londonban töl-
tötte, ahol ezúttal a city társasági életébe kapcsolódott be: színházba járt, a városi 
elithez tartozó Nathan Rothschildnél és Lord Alvonleynél ebédelt – utóbbinál 
Széchenyivel együtt –, s felkereste a Traveller’s Clubot.36 Tárgyalt a magyaror-

                                                 
35 Az 1830-ban alapított Liverpooli Mezőgazdasági Társaság története összekapcsolódik 
a ma Királyi Lancashire-i Mezőgazdasági Társaság néven ismert szervezetével, ugyanis 
a térség gazdálkodóinak afféle érdekvédelmi fórumaként 1847-ben fuzionált a hasonló 
céllal létrehozott Manchesteri Mezőgazdasági Társasággal, s az így létrejött egyesülés 
Manchesteri és Liverpooli Mezőgazdasági Társaságként működött egészen 1874-ig, 
amikor egy újabb fúzió után felvette a Királyi Manchesteri, Liverpooli és Észak-
Lancashire-i Mezőgazdasági Társaság nevet. A szervezet 1893-as újjáalakulása óta végzi 
tevékenységét Királyi Lancashire-i Mezőgazdasági Társaság név alatt, tartja például 
hagyományos évenkénti, nyilvános állatkiállítását. Lásd: http://www.rlas.co.uk/history.htm, 
illetve http://www.rlas.co.uk/presidents.htm – [Letöltve: 2008. 08. 19.] 
A titoknok az egyesület titkára, a chairman pedig az elnöke. A proponálás javasolást, 
indítványozást jelent. A bankett leírása: Andrássy-napló, 11-12. 
36 Nathan Rothschild személyének kiléte kérdéses. Azonosítható ugyanis Nathan Meyer 
Rothschilddal (1777-1836), valamint fiával, Lionel Nathannal (1808-1879) is. Mindazo-
náltal valószínű, hogy Nathan Meyer Rothschildról van szó, aki Frankfurt-am-Mainból 
származó bankár és kereskedő, Meyer Amschel Rothschild 3. fia volt, s a család és a 
bankház londoni ágának megalapítása fűződik nevéhez. Nathan Meyer 1797-ben érkezett 
meg Angliába, s néhány esztendő múlva a londoni New Court-ba, a St. Swithin’s Lane-
re költözött, s habár egy ideig általános kereskedőként és bankárként is tevékenykedett, 
figyelmét végül az utóbbi foglalkozással kapcsolatosan a pénzügyekre összpontosította. 
Mindemellett Rothschild vezető szerepet vállalt azokban az erőfeszítésekben is, melyek 
az angol zsidók politikai jogképességének biztosítását célozták. [Szerző nélkül]: Nathan 
Meyer Rothschild. Szócikk: DNB Volume XVII. 306-309. 
Lord Alvonley minden bizonnyal azonos azzal a William Arden Alvanleyvel (1789-
1849), aki a brit hadseregből alezredesi rendfokozattal vonult nyugdíjba, s a korabeli 
társasági életben különösen ismert volt az előkelő vendégek számára tartott zártkörű 
ebédjeiről, vacsoráiról. William Edward ARMITAGE Axon: Richard Pepper Arden, 
Baron Alvanley. [William Arden Alvanley életrajza az apjáét egészíti ki.] Szócikk: DNB 
Volume I. 547.  
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szági borok angliai forgalmazásának lehetőségeiről is, s mások mellett újfent 
William Yatesszel cserélt információkat egy őt érdeklő kohászati eljárásról.37 

Október 10-én indult el Franciaországba, ahol a Párizsig tapasztaltakról ké-
szült leírásban lehangoló képet festett a közlekedési viszonyokról és a francia 
vidékről: „Az utak Calaisből Párizsig igen távol vannak a tökéletestől, amit tán 
egész Franciaországról mondhatni, és talán azért, mert a 2 kerekű nehéz 
terhesszekerek is azokon járnak (mit Angliában teljességgel nem látni, 
canalisaik és vasútjaik lévén), mert némely helyütt felette szélesek és végre mert 
vámot nem mindenki fizet használáshoz képest. Calaisból Párizsig csak egy mé-
rő vámházat láttam, és a kormány ahelyett, hogy az utak maguk magukat tarta-
nák és építenék, ami igen természetes, igazságos és lehető, az utak készítését és 
fenntartását közadóval pótolja, ő tesz mindent Párizsból Franciaország legtávo-
labbi részeiben is. A földek meglehetősen vannak művelve, de lóherét és ilyest 
alig látni, kerítés még kevés; és házakat vagy farmot, majort sehol nem látni, és 
órákig megy az ember házlátás nélkül.” Az angol és a francia szokások, a két 
nép karakterjegyeinek összehasonlításánál felfigyelhetünk a dolgokat értékelő, 
minősítő megközelítésre is: „[…]midőn a Francia mindenben a külső fényt kere-
si, boldogságát többnyire házán kívül fantáziájában, mellyel bőven megajándé-
koztatott, találja, mindent szorgalmatosan művel ki, mi a személyes élményt tár-
gyazza, mint p.o. játékszín, restaurateur etc. és szép literatúrát és objektív tudo-
mányokat; az Angol ellenben a köz, de tulajdon hasznát is mindenben kalkulálja 
hideg vérrel és mélyen érzi, hogy az egyesült erő nagyobb az egyeseknél és azért 
minden ember csak azt művel amihez tud, és semmiben csak a poézisben, szereti 
a poézist.”38  

A vizsgált útszakasz utolsó állomásaként Andrássy Észak-Franciaországot át-
szelve október 12-én megérkezett Párizsba. A benyomásait összegezve úgy lát-
szik, hogy útja során érdeklődése inkább mezőgazdasági vonatkozású dolgokra 
irányult, amelyekről bővebben értekezett naplójában. Mindamellett nem írt elég 
érzékletesen azokhoz fűződően a regionális különbségekről, aminek persze az is 
oka, hogy a legtöbb feljegyzést az északnyugati régióról hagyta hátra, míg más-
hol – az utazás gyorsasága miatt – csak néhány mondatban emlékezett meg a 
látottakról. 
                                                                                                                         
A Traveller’s Clubot 1819-ben alapították. A jelentkezők közül azok válhattak tagjává, 
akik igazolták, hogy már utaztak egyvégtében 500 mérföld távolságra Londontól. A klub 
székhelyéül szolgáló épület 1829-1832 között készült el. EMBER Mária: London. (2. 
bővített kiadás) Panoráma, Budapest, 1976. 125. 
37 Andrássy-napló, 17-20. 
38 A restaurateur vendéglős, itt vendéglátás értelemben. Az idézett szövegrészleteket 
lásd: Andrássy-napló, 22-24. 



 
 
 
 

Brigovácz László 

 183

Elsődleges, hivatalos céljáról, a nyugat-európai hídtervezés és -építés megis-
meréséről, az ezzel kapcsolatban végzett munkáról és a megszerzett informáci-
ókról meglepően kevés, s többnyire sporadikus bejegyzést találunk a kötetben, 
ami arra utal, hogy valóban ritkán foglalkozott a hivatalos megbízatásával. A 
megtekintett hidak közül angliait például csak utólagosan említett, amikor a 
southwarkit összevetette a párizsi Pont d’Austerlitzcel, ami mellett érintőlegesen 
szólt még a Pont des Invalides-ről, a Pont Neuf-ről és a Pont d’Arcole-ról.39 A 
szakemberekkel folytatott eszmecserékről hasonlóan szűkszavú az írásmű, néhol 
csak a vasgyárosoktól nyert felvilágosításokról található észrevétel, a mérnökök-
től kapott tanácsokról nem olvashatunk benne. A hídépítés előkészítése érdeké-
ben vállalt hivatalos megbízatással összefüggésben mindazonáltal megjegyzen-
dő, hogy Andrássy október 10-én elhagyta Angliát, s ezért nem volt jelen a Szé-
chenyi által ezen időpont után kezdeményezett megbeszéléseken. Részben ez 
magyarázza, hogy a visszatérésüket követően a Hídegyesületnek küldött jelen-
tést, amiben beszámoltak angliai tapasztalataikról, miért nem ő írta. A szöveg 
ugyanis Széchenyi tollából származik, aki 1832. december 29-e és 1833. január 
1-e között állította azt össze, majd előterjesztette a Hídegyesületnek.40 

                                                 
39 Southwark London egyik negyede a Temze déli partján, ahol Andrássy utazásának 
idején már csaknem másfél évtizede állt a John Rennie irányításával 1815-19 között 
felépült kovácsoltvas híd. EMBER Mária: i.m., 235. A Pont d’Austerlitzcel összefüggés-
ben Andrássy megemlítette, hogy a 19. század első évtizedében épített híd öntöttvas 
íveken állt, azonban sem a külleme, sem a stabilitása nem nyerte el tetszését, s a 
southwarkihoz képest különösen gyenge konstrukciójúnak látta. Andrássy-napló, 33. A 
Pont des Invalides-ről Széchenyi november 16-i jegyzeteiből kiderül, hogy lánchíd volt, 
melynek középső íve 200 lábnyi távolságot fogott át, s kocsik is haladhattak már rajta. 
SZIN 4. 352. Andrássy azt írta róla, hogy: „Az első, miután az állast elszedték, ledőlt, az 
oszlopok a víz partján voltak; a most építettnek 2 oszlopa vízben van, és én felette gyen-
gének láttam; négy lánc van csak 2 sorban, és minden lánc egyes gömbölyű szálból áll, a 
láncszemek igen hosszúknak tetszenek, […].” Andrássy-napló, 29. Mindketten írtak a 
Pont d’Arcole-ról is, ami egyíves lánchíd volt az idő tájt, s Széchenyi azt is megjegyezte 
vele kapcsolatosan, hogy csakúgy, mint a Pont des Invalides, ez is a Clarktól kapott 
rajzokon szereplő hidakhoz volt hasonló. SZIN 4. 352. Vö. Andrássy-napló, 31. A Pont-
Neuf az Île de la Cité nyugati végénél ível át a Szajna két ága felett, s köti össze a folyó 
partjait. Párizs legrégibb, ma is használatban lévő hídjának építése 1578-ban, III. Henrik 
francia király uralkodása idején kezdődött el, azonban csak 1606-ra fejeződött be. Lásd: 
Larousse du XXe siécle en six volumes. Szerk.: Paul AUGE. Tome 5. Librairie Larousse, 
Paris, 1932. 710.  
40 A jelentés megírására vonatkozóan lásd naplóbejegyzését. SZIN 4. 360. Említi: 
VISZOTA 1935, 57., 42. jegyzet.  
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A jelentésre az utazás kapcsán azért érdemes röviden kitérni, mert a doku-
mentumból előtűnik, hogy a felépíteni kívánt híd szerkezetének kiválasztásában 
különösen nagy gondossággal jártak el, amiként később a tervező és az építésve-
zető személyének kijelölésekor is. Az is kiderül a műből, hogy alaposan össze-
vetették a különféle technikával épült hidakat, míg végre a lánchíd mellett dön-
töttek. Széchenyi ezeken kívül utalt még arra, hogy már a tanulmányutat meg-
előzően számba vették a legfontosabb nehézségeket: a jégtorlódást és az anyagi 
eszközök szerény voltát, s mindezt szem előtt tartva tárgyaltak a brit és amerikai 
mérnökökkel, gyárosokkal, s szereztek tőlük értékes információkat. Meglepetten 
tapasztalták ugyanakkor, hogy Magyarországot csaknem teljes érdektelenség 
övezte a korabeli Angliában: „[…] nehezen tudtuk, kivált eleinte, tárgyunkra s 
magunkra vonni figyelmüket […]”. Önbizalmukat aztán némiképp visszaadta az 
angol mérnököknek a Duna szabályozásához készült tervekről adott elismerő 
véleménye.41  

Kezdeti határozatlanságukat, az előzetes tájékozódás hiányát sejteti ellenben, 
hogy kérdéseikkel először nem hídépítéssel vagy tervezéssel foglalkozó szak-
embert, hanem a gospel oak-i vasgyárost, William Yates-t keresték fel, aki ugyan 
részletes felvilágosítást adott nekik saját munkájáról, ám a hídépítéssel össze-
függésben azt tanácsolta, hogy forduljanak William Tierney Clarkhoz, a szakte-
rület kiválóságához.42 Clarktól aztán végre megkapták azokat az információkat, 
amelyekért Angliába érkeztek, s a többi szakember javaslatai, így az amerikai 
Ogden fahídja vagy a liverpooli Hartley lánchídellenes koncepciója nem bizony-
talanították el őket, mert a hírneves Telford is a függőhíd mellett foglalt állást.43 

                                                 
41 Hídjelentés, 6-7. 
42 Uo., 5-8.  
43 A jelentés egy fejezetcíme szerint írásban keresték meg Clarkot: Gróf Andrásy György 
és Gróf Széchenyi István Tierney Clarkhoz irányzott kérdéseik, ’s annak válaszai egy 
Buda ’s Pest közt építendő állóhid ügyében. Septemb. 15-kén 1832., illetve: A kérdések 
’s feleletek folytatása Oct. 20-dikán 1832. Hídjelentés, 13-31. A hídépítéssel összefüggő 
kérdésekre adott válaszok angol nyelven, illetve magyar fordításban: MTAK Kt. SzGy. 
K 175/45-46. A mérnökökkel történt találkozásaikról, és a velük lefolytatott tárgyalások-
ról lásd a Hídjelentés 10.; Hartley és Wright lánchídellenes állásfoglalásáról pedig a 46-
47. oldalát. 
Az említett szakemberek közül Francis Barber Ogden (1783-1857) amerikai feltaláló és 
diplomata volt. Elsőként alkalmazta például a gőz terjeszkedési képességének alapelveit 
a tengerészeti gépekben, s amikor 1813-ban szabadalmat kapott az alacsony nyomású, 
kéthengeres, kondenzációs hajtóművekre, az elvet azoknál is hasznosította. Szintén ő 
alkotta meg 1817-ben, Leedsben ezen az úton az első gépet. Az irányában megnyilvánu-
ló tisztelet jeleként az első, a gyakorlatba sikeresen bevezetett hajtócsavar a Francis B. 
Ogden nevet viselte. Az amerikai vizekre készülő első hajtócsavaros gőzhajó építését 
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A jelentés műszaki részét azzal a konklúzióval zárták, hogy a híd megvalósításá-
ra a „vasboltú” vagy „faboltú” hídon kívül a „vasláncú” is alkalmas, s kiemelték 
ez utóbbinak, vagyis a függő lánchídnak a többi típussal szembeni előnyeit.44 

Érdekesség, hogy bár főként műszaki lehetőségekről kívántak beszámolni, a 
dokumentum csaknem felét az anyagi ráfordítások ismertetése tette ki. Azokon 
belül kitértek mások ajánlásaira is, így például Széchenyi véleményezte Győry 
Sándor akkortájt megjelentetett tervét, melyben a Duna medrének kiszárításával 
kívánta biztosítani a hídépítés anyagi szükségleteit. A jelentés behatóan foglal-
kozott a beruházáshoz szükséges pénzösszegek biztosításával: az adóval, a ne-
mesi felajánlással, a részvényekkel, a kötvénykibocsátás előnyeivel és hátránya-
ival, a megtérülés lehetőségeivel, valamint a híd fenntartásának költségeivel, 
amit adó vagy vám révén kellett fedezni. Ez utóbbi kapcsán a pénzügyi kérdés 
politikai természetűvé vált, mert a hídvám fizetését mindenkire – így a nemesek-
re nézve is – érvényesnek vették. A dokumentumban részletesen kifejtették, 
magyarázták álláspontjukat, és azzal a visszafogott felvetéssel fejezték be, hogy 
közölt információik bővítésére és ellenőrzésére létesüljön egy bizottság, mely 
indítványukat terjessze fel a nádorhoz.45 
 
 

                                                                                                                         
pedig ő felügyelte Liverpoolban, ahol mint az Egyesült Államok konzulja dolgozott 
1829-től 1840-ig, s ahonnan ezt követően Bristolba küldték, szintén konzuli megbízatás-
sal. 1840-től ott teljesített szolgálatot egészen 1857-ben bekövetkezett haláláig. [Szerző 
nélkül]: Francis Barber Ogden. Szócikk: The Encyclopedia Americana. Complete in 
thirty volumes. Volume 20. Americana Corporation, 1829-1953. New York, [1953.], 
604. 
Jesse Hartley (1780-1860) yorkshire-i származású mérnök, aki 1824 és 1860 között 
dokkfelügyelőként dolgozott Liverpoolban, s átalakította-újjáépítette a város dokkjait. 
Az ottani munkáin kívül például a chester-i Dee-híd építési mérnökeként is vállalt meg-
bízatást. Robert Edward ANDERSON: Jesse Hartley. Szócikk: DNB Volume IX. 71. 
Thomas Telford (1757-1834) a György-kori Anglia kiváló út-, híd- és csatornaépítő 
mérnöke volt. Nevéhez fűződik például az Ellesmere Canal építése, a Menai híd terve és 
az ottani építési munkálatok egy részének felügyelete, továbbá az edinburghi Dean híd. 
Francis ESPINASSE: Thomas Telford. Szócikk: DNB Volume XIX. 489-494. Vö.: The 
Cambridge Historical Encyclopedia of Great Britain and Ireland. Szerk.: Christopher 
HAIGH. Cambridge [New York: Cambridge University Press], 1985. [Reprint: 1992.] 370. 
44 Hídjelentés, 57-62. 
45 A pénzügyi-politikai részt lásd a Hídjelentés 62-112. oldalain, azon belül Győry Sán-
dor terve: 107-111. A Győry-tervet összefoglalva bemutatta Viszota Gyula is. Lásd: 
VISZOTA 1935, 57. 
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IV. Egy tanulmányértékű napló 
 
A Hídjelentés szakmai beszámolót adott egy felettébb tanulságos utazásról, 
amellyel összefüggésben Andrássy tapasztalatainak értéke, továbbá írásműve 
jellege még egyedibbnek tűnhet föl, ha korabeli utazók naplóinak tükrében is 
megvizsgáljuk őket. Feljegyzései fentebb bemutatott főbb stiláris és tartalmi 
ismertetőjegyeit ugyanis hangsúlyosabbá teszik egyéb diáriumok szövegei, ame-
lyek számos ponton eltérnek tőle, kontrasztba állíthatók vele. Az összehasonlí-
táshoz Bölöni Farkas Sándor, Szemere Bertalan és Széchenyi István külföldi 
útinaplóit vettem alapul.46 Különösen Bölöni Farkas Sándor és Szemere Bertalan 
írásai érdekesek, amelyeket szerzőik kiadtak, s így azok az 1830-as években 
széles körben ismertté és kedveltté váltak. Jellemzőjük, hogy az Andrássyétól 
eltérően irodalmi értékűek, részben azért, mert szerzőik jegyzeteikre támaszkod-
va utólagosan munkálták ki őket, azaz nem döntően vázlatos feljegyzésekből 
álló nyersszövegek, hanem olvasmányos útikönyvek. Formai tekintetben kivált-
képp igaz ez Szemere nyugat-európai útleírásai esetében, amelyek rendkívül 
igényesek, szépirodalmi jellegűek. Bizonyos, hogy e téren Szemere jobb érzék-
kel volt megáldva, mint Andrássy, habár az események könnyed stílusban való 
elbeszélését részéről az is elősegítette, hogy műve kiadásáig dolgozhatott rajta. 
Tartalmilag a lényegi különbségek inkább a Bölöniével összevetve mutathatók 
ki. Észak-amerikai utazásairól készült naplója még az Andrássyénál is részlet-
gazdagabb, a társadalmi élet jellegzetességei éppúgy megismerhetők belőle, 
mint a jogi vonatkozású tények vagy a kulturális emlékek. Bölöni tudományos-
szakmai téren is gondosabban járt el, megadta például az általa említett mérték-
egységek magyar értékét, következetesen egyfélét használt.  

Andrássy ugyanakkor nem történetet beszélt el, hanem sietősen, de alaposan 
tudósított a látottakról, valahogy úgy, amiként azt egy mai riporter teszi. Naplója 
tehát egy jegyzetfüzethez hasonlít, amelybe az idő rövidsége, illetve a látnivalók 
sokasága miatt csak vázlatos feljegyzéseket vezetett. Ebből eredeztethető az a 
megállapítás, hogy a mű nem képvisel irodalmi értéket, bár azt sem szabad fi-
gyelmen kívül hagynunk, hogy szerzője valószínűleg nem rendelkezett kellő 
szépírói alkotóerővel. 
                                                 
46 BÖLÖNI Farkas Sándor: Útazás Észak Amérikában. Kolozsvár, 1835. [Második ki-
adás.] [Online: Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.oszk.hu/04900/04973 – Le-
töltve: 2008. 10. 8.] SZEMERE Bertalan: Utazás külföldön – válogatás Szemere Bertalan 
nyugat-európai útinaplójából. Válogatta, szerkesztette: STEINERT Ágota. Budapest, Heli-
kon, 1983. [Online: Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.oszk.hu/02900/02933 – 
Letöltve: 2008. 10. 8.] Széchenyi úti élményeiről rendszeresen vezetett naplójában ol-
vashatunk. 
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Szintén ez magyarázza, hogy az útinapló, illetve Andrássy naplóírói gyakor-
lata érdekes kontrasztot képez a Széchenyiével is, aki, vele szemben, a kortörté-
neti tárgyú információk lejegyzésén túl csaknem napi rendszerességgel szentelt 
teret az önreflexiónak. Belső világának állandó tükre a napló, olyan dokumen-
tum, ami révén lelkiállapota, személyiségének formálódása szinte az egész éle-
tén át nyomon követhető. Ez a némiképp egyéni sajátság kiegészült egy önmagát 
és az őt körülvevő világ jelenségeit értékelő látásmóddal, aminek megfelelően 
rendszeresen tett naplójába az embertársait, a mindennapi történéseket minősítő 
bejegyzéseket. Szokásának ráadásul nemcsak a hazai eseményekre való vissza-
emlékezéseknél hódolt, hanem a külföldi utazások idején is.  

Ennek ismeretében még szembetűnőbb, hogy Andrássy személyiségjegyeiről 
keveset árul el naplója, alig találhatók benne önmagára vonatkozó utalások, ref-
lexiók, az őt ért benyomások pedig csak kismértékben tükrözik egyéniségét. A 
magyarázat abban rejlik, hogy ő – az akkor már sokadik alkalommal Nyugat-
Európában járt barátjától eltérően – nem annyira értékelte a dolgokat, mint in-
kább rögzítette a tapasztalatait, amivel naplóját tanulmányútja részletes informá-
ciós bázisává formálta.  

Az is látszik azonban, hogy a narratív jelleg, a helyenként kimerítő jellem-
zésmód, a többnyire hűvös objektivitás nem feltétlenül azt jelentik, hogy a grófot 
nem befolyásolták a látottak, nem tett belőlük semmit sem magáévá. A hatás 
fokmérőjének a benyomások hazai viszonyokkal való összevetése, valamint az 
itt történt felhasználásuk, s az ennek nyomán megvalósult tervek: a Lánchíd, 
korszerű vasmű, fejlett uradalmi gazdálkodás bizonyultak. Műve ezért nem va-
lódi útinaplóként vagy emlékiratként értékelhető, hanem egyfajta tanulmány-
ként, amiből a Széchenyivel közösen tett, a személyes célok mellett az állandó 
híd építtetéséhez szükséges tapasztalatszerzés ösztönözte angliai utazás az ő 
megfigyelésein keresztül is megismerhető. 
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A Diary Worth a Study: György Andrássy’s Travel to Britain 
 
György Andrássy was one of most well-known figures of Hungarian political 
and cultural life in the Reform Age. During the 1830s he travelled abroad sev-
eral times so that he could gain experience by studying economic, social and 
political conditions in order to promote reform initiations in Hungary on the one 
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hand, and to improve his own estates and industrial establishments on the other. 
His diary is the reflection of his journeys, in which he wrote with conspicuous 
thoroughness about what he had seen. This particularly applies to his journey to 
Britain in 1832, which he undertook accompanying István Széchenyi with the 
purpose of making the necessary professional arrangements for the building of 
the Chain Bridge in Buda. Although we do not have much information regarding 
the first phase of their journey, due to the probably perished pages of the diary, it 
can be known for sure that during the one and a half months he spent in Britain 
he left London and got as far as Scotland, moreover, he travelled around in the 
countryside as well. It is surprising that despite the original goal of his travel he 
wrote more extensively about the British agriculture than about bridges, various 
iron and steel structures, his meetings with engineers and owners of iron works. 
In his diary he presents several pieces of equipment, farming methods, local 
customs for animal husbandry and the cultivation of plants. Among others one 
can read about harrows, Scottish plough, thresher, methods for manuring and 
liming, as well as about the cultivation of potato and pig-farming. His account of 
the meeting and banquet of the Liverpool agricultural society is an interesting 
addition to all this, providing an insight into the life and working of contempo-
rary British associations. Besides agricultural life, Andrássy had a keen interest 
in the modern means of transportation, and the milieu of the big city. His diary 
can be evaluated as a unique kind of study based on such colourful and multi-
farious experience.  




