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A vitális kellemesség szférája, a mindennapi élet könnyen 
élhető volta az etikailag negatív valóságot takarja. Az ébre-
dés nem kellemes — de nem is bűnös. Nem éden — de nem 
is csalárd. A bölcs értékei valóban sokkal szerényebbek: 
csak annyi, hogy a bölcs nem válik csalatottá, hogy beható 
szemével nem lehet játszani. Az én szemét, hogy higgyen a 
szépségnek, csalárd állepel fátyolozta. Az álmok és a fátyol 
csalárdsága hitette csak valóságnak azt, ami pusztán bíbor 
állepel volt. 

Az álmok eltűnése a felismerés eredménye : de a felismerés 
már a kötelező parancs erejével, érvényével szólal meg. A 
bölcs megtalált magatartása - a megszólított és az én köz-
vetlen jelenléte nélkül — általános síkra emelt magatartás 
(ugyanakkor, amikor az én számára is ez a megfelelő, a meg-
talált, személyesen autentikus magatartás). A tragédia azon-
ban az, hogy bár a tisztán látó bölcs világa erkölcsi és való-
ságos világ, mégsem élhető. Csak üres vadon, amelyben az 
óhajtások is lassan kihalnak. Feloldhatatlan ellentmondás, 
hogy míg az életet csak az álmok világában lehet élni, a felis-
merés mégis a bölcs életére kötelez.16 

F E N Y Ő D. G Y Ö R G Y 

SZEMERE BERTALAN: UTAZÁS 
KÜLFÖLDÖN 

Szemere Bertalan (1812-1869) neve igazában politikus-
ként ismert: a reformkor liberális ellenzékének egyik vezérét, 
az 1848-as belügyminisztert, az 1849-es miniszterelnököt 
tiszteljük személyében. Diákifjúként azonban legalább any-
nyira érdekli az irodalom, mint a politika, hiszen még húsz 
éves sincs, amikor 1831-ben versei jelennek meg a Felső-

16 Köszönöm mindazok — elsősorban Bécsy Ágnes, valamint 
Gelniczky György, Mezei Márta, Nagy Ferenc és mások — ötleteit, 
munkáját, tanácsait, akik tanulmányom írása közben segítettek. 



908 Az oktatás műhelyéből 

magyarországi Minervában, s kéziratos Mulattató Kis 
Könyvecskéjében ekkorra már a lírai költemények mellett 
népregék, balladák, epigrammák, üdvözlő versek és prózai 
írások gazdag gyűjteménye sorakozik. Naplójának feljegy-
zései szerint ezek a művek a magyar költők befolyása alatt 
állnak, őket utánozva születnek meg. Kölcsey, Bajza és 
Vörösmarty a példaképei, az ő munkáik „párjait" formálja 
meg, és fejezi ki bennük tisztelgésének örömét. Megszületé-
sükben persze az az általános gyakorlat is szerepet játszik, 
amelyik a poétika- és oratoriaosztályok számára tantervileg 
előírja a magyar nyelvű költői alkotások szerkesztését. Jól-
lehet Szemere írásai többet mutatnak a kötelező iskolai ujj-
gyakorlatoknál, Patakról elkerülve mégsem folytatja a vers-
írást. Pozsonyba jut az 1832/36-os országgyűlés eseményei 
körébe, s itt bizonyosan Kölcsey az, aki eltávolítja a költészet 
gyakorlásától. Szerinte ugyanis legfeljebb jó prózaíró lehet, 
viszont mint politikusnak kitűnő esélyei vannak. Maga Sze-
mere is folyton őrlődik, hogy mit kezdjen magával: az írói 
vagy a polgári pályát válassza-e. Kölcsey ez utóbbi felé irá-
nyíthatja akár a gyakori szóbeli beszélgetéseikben, akár 
pusztán a saját példájával is, és Szemere könnyen hajlik, 
mert maga is nagyobb lehetőséget lát hazaszeretetének cse-
lekvő kibontakoztatására a közéleti pályán, mint az irodalmi 
berkekben. 

Pályaválasztásával és utazási tervével kapcsolatos gondo-
latairól először 1834-ben, egy Kölcseynek írott leveléből érte-
sülünk. Azt kéri, járjon közbe Szemere Pálnál, aki neki közeli 
rokona, hogy támogassa őt anyagilag egy európai utazás 
megvalósításában. Azzal indokolja a kora ifjúságától kezdve 
dédelgetett vágyát, hogy elhivatottságot érez mind a polgári, 
mind a literatúrai pálya iránt, s úgy látja, a kettő kitűnően 
kiegészítheti egymást. Számára azonban elképzelhetetlen, 
hogy az, aki politikus s egyszersmind irodalmár kíván lenni, 
ne tudja, hogy hová akarja emelni hónát, és milyenre kívánja 
alakítani hazáját. 
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Szemere Bertalant több dolog is inspirálja az egyévesre 
tervezett külföldi utazásra. Ezek között van az a gyakorlat, 
hogy a tehetséges akadémista diákok külföldi utazással feje-
zik be iskolai éveiket, neveltetésük záróköve az utazás. Ezért 
is szeretne utazni, a család szegénysége azonban ezt nem 
teszi lehetővé, egy politikai célzatú kitekintés mégis egyre 
jobban sarkallja. Erre erősítést kap az 1830-as években Nyu-
gat-Európa felé meginduló utazásokból, amikor is a polgá-
rosodás, a jogrend, a közigazgatás, a társadalmi szerkezet 
nyugati eredményeit veszik számba a magyar kilátogatok, 
hogy itthon tájékoztatást adjanak és cselekvésre buzdítsa-
nak. Közöttük van Bölöni Farkas Sándor is, aki Európába 
és annak határain túlra is elmerészkedik, s Utazás Észak-
Amerikában című könyvében számol be élményeiről. Sze-
mere 1834 szeptemberében olvassa a könyvet, amikor Péce-
len tartózkodik, s Szemere Pál vendégszeretetét élvezi. Pál 
bátyja magasztalja előtte az úti beszámolót, kiemelve a fér-
fias nyelvet és a velős rövidséget. Ő is dicséri ezekért, s az 
Akadémia 200 aranya várományosának érzi az írást. Abban 
is egyetért Pál bátyjával, hogy egész Pécelnek el kell olvasnia 
ezt a csodálatos könyvet. A könyv hatásáról írva megvallja, 
szinte kedve támadt átköltözni Amerikába, lelkében azonban 
nemzete fordul meg, s titokban újra megfogadja, hogy élete 
a hazáé. Bölöni Farkas könyve most segít neki, hogy össze-
hasonlíthassa a magyarországi állapotokat Nyugattal és 
Észak-Amerikával, a monarchiát a respublikával, a feuda-
lizmust a kapitalizmussal. 

Ilyen érzések és megfontolások közepette teljesedik be 
rajta a kor parancsa, miszerint a tehetséges szegény ifjak 
pályája a vármegyei hivatalnokoskodással kezdődik, mert 
az év végén fölesküszik Borsod megye aljegyzőjének. Az 
utazás gondolata azonban így is kísérti, ugyanis Szemere 
Miklós, Szemere Pálné testvéröccse Bécsbe vagy még tá-
volabbra készül, s ezt beszélgetéseik során többször emlegeti 
előtte, sőt megkéri, hogy írja meg Kölcseynek, szeretné 
meglátogatni Pozsonyban az országgyűlésen. A vágyakozást 
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bizonyosan tovább erősíti, hogy több megyére kiterjedő 
utazást tesz előbb magánlátogatóként, majd mint hivatalbeli 
aljegyző. Ekkorra már próbára is teszi önmagát, s jegyzeteket 
készít útjáról, felosztást ad „a magyar népség" minden osz-
tályában tett úti élményeiről. 

Az 1835-ös évet is végig kíséri az utazás reménységének hal-
ványuló és erősödő váltakozása. Az év elején tudniillik fel-
keresi Szemere Miklós. A találkozás elég arra, hogy újra 
megsajduljon a külföldi út utáni vágyakozás. Egyszerre 
elfelejti hivatali állását, háttérbe szorítja az előmenetel lehe-
tőségét, s máris az utazásra gondol. Az év közepére javulnak 
kilátásai : Miklós társul hívja egy külföldi látogatásra, mégis 
fájdalommal sóhajt fel, mert egyszerre akar gyermek, testvér, 
polgár és ember lenni, s nem tudja, melyikből áldozzon. 
Dilemmáját csak fokozza, hogy a család anyagi ügyei seho-
gyan sem tudnak egyenesbe jönni. Testvére huszártisztnek 
készül, s a „kikészítéséhez" a családnak kell hozzájárulnia. 
Eddig 2000 Ft-ot kért már kölcsön, de 252-vel még adósak. 
Most Szemere Pálhoz fordul, hogy kölcsönözze ezt az össze-
get testvérének. 

Szemere kölcsönt szeretne szerezni a maga számára is, 
hogy megvalósíthassa úti tervét. Pál bátyjától mindig várja 
a támogatást, végül azonban nem kap tőle semmit, Szemere 
Miklós viszont változatlanul hívja, sőt Szemere György az 
egész útiköltséget felajánlja. Egyelőre még vonakodik elfo-
gadni az ingyenes segítséget, de Miklós 1836-os újabb hívása 
véglegessé teszi szándékát, s készülődni kezd az útra. Előbb 
a hivatali előbbre jutás lehetőségét veszi még számba, de úgy 
dönt, ha minden kedvezőtől elesik, akkor is megy. Ez 1836. 
február 24-én történik, s márciusban már azt tudjuk meg, 
hogy az útlevelet, ajánlólevelet intézteti, s nyelvtanulásra, 
könyvolvasásra készül. Közben személyesen is felkeresi 
Miklóst Lasztoméren, levélben pedig Barkassy Imre bécsi 
ágenstől kér segítséget. 

Szemere Bertalan külföldi utazása azzal kezdődik, hogy 
részt vesz Pozsonyban a magyar országgyűlés bezárásán. Az 
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eseményre 1836 május 2-án kerül sor. Maga az 1832/36-os 
országgyűlés ugyan megbuktatja a feudalizmus felszámolá-
sára javasolt törvényeket, de kitermeli a liberális politika 
híveinek szerveződését, tömörülését. Szemere számára bizo-
nyosan világos ez, s ott akar lenni még egyszer az ellenzék 
sok csatájának színhelyén s megismert politikusai között. 
A bezárt országgyűlés ajtaja előtt azonban még történik 
valami : a végig szervezetten fellépő, sőt magának Társalko-
dási Egyesület néven szervezetet is alapító liberális ifjúság 
nevében Lovassy László beszél társaihoz. Bizonyosan ott 
van a „gyűlésen", s talán ez is oka lehet a bécsi levelezéssel 
együtt annak, amit Fenyő István úgy fogalmaz meg, hogy 
tartván attól, hogy a Lovassy-perben ő ellene is elfogató 
parancsot bocsátanak ki, 1836-ban külföldre menekül. Való-
jában azonban ez is csak siettetője, s nem elhatározó oka 
régi vágya teljesülésének. 

1836 május 3-án Bécsbe megy Szemere. Önéletrajzi levelé-
ben azt írja, hogy májustól októberig az utazásra készül, 
könyve azonban csak ennyit mond róla: „Mindemellett is 
az elmúlt öt hónaprul életemből mintha kiszakadt volna, 
számot én sem adok" (14.). Levelezéséből azonban sok 
hírünk van előkészületének hónapjairól. Köcseyt arról tájé-
koztatja, hogy francia nyelven szeretné megírni az 1832/36-os 
diéta történetét. Terve szerint a bevezetésben a magyar pol-
gári alkotmánynak a diétán vitatott elveiről lenne szó, aztán 
vázlatosan érintené a diéta folyamatát, kiemelve azonban 
vagy két nevezetes tárgy vitatását egész terjedelemben. A 
nemzet állapotáról is szólni kívánna vagy a bevezetésbe épít-
ve azt, vagy toldalékul csatolva az előzőkhöz. 

Kossuthhoz küldött levelében világosabbá teszi úti célját: 
a franciákat, angolokat fel kell világosítani jelenlegi helyze-
tünkről, hogy szimpátiát keltsünk magunk iránt. Arról érdek-
lődik, vajon Franciaországban próbálja-e a szabad nemzet 
figyelmét felkelteni irántunk. Ezután csakúgy mint Kölcsey-
től, Kossuthtól is kéri az 1832/36-os diéta leírását, mert tel-
jesen nem értett elvért, jogért teljesen érezni sem lehet. A 
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célokat széles körben kell megismertetni, miként a Törvény-
hatósági Tudósítások is teszi, hadd lássa az otthoni többség 
és a kormány is, hogy ha a követek háta mögött akar dol-
gozni, nemzetet talál. Közli még, hogy ezt a vállalkozást 
titokban kell tartani, de ő Deák, Kölcsey, Kossuth és Wesse-
lényi tollára mindenképpen számít. Végül azt kéri, hogy a 
dolgozatot Barkassy ágens címére küldje, s ha ismerőseitől 
tud szerezni, juttasson el hozzá ajánlóleveleket Német-, 
Francia- és Angolhonba. 

Szemere 1836 október 4-én kel útra, s egy évet tölt kül-
földön, miközben jár Cseh-, Porosz- és Franciaországban, 
Angliában, Írországban, Belgiumban, Hollandiában és 
Svájcban. Minden érdekli: út és árvaház, iskola és takarék-
pénztár, könyvtár és színház, kisdedóvó és temető, park és 
választási rendszer, sajtó és közigazgatás, a Themze dokkjai 
és a városi szegények. Mindig a követésre méltót igyekszik 
megfigyelni, így Németországban az iskolareformot, Angliá-
ban a közigazgatást veszi szemügyre ; Párizsban a méreteket, 
Londonban a racionalitást tanulmányozza. Nem rejti el 
csodálkozását, de nem is engedi elkápráztatni magát: mindig 
mérlegel és a hazai megvalósíthatóság szerint dönt. Eszmé-
nyét Anglia életében és fejlődésében találja meg, bár Fran-
ciaország is megragadja, csakhogy „Párizs szorgalmaskodik, 
de mint a méh, zajjal, döngve; London, mint a hangyaboly, 
csendesen" (246.). 

1837 októberében, külföldi utazását befejezve Bécsbe tér 
vissza, s megfigyelései birtokában hozzá kezd élményeinek 
megírásához. Önéletrajzi leveléből tudjuk, hogy itt veti 
papírra tapasztalatait, egész idejét az írásnak szenteli, s más-
fél kötetnyit meg is ír utazásaiból. Talán teljesen elkészítené, 
ha közben nem válna kedvezőtlenné bécsi tartózkodása. 

Szemere Páltól tudjuk, hogy Pesten rossz hírek járnak. 
Azt beszélik, a külföldi útjáról visszatért Szemere Bertalan 
rendőri felügyelet alatt állt, majd letartóztatták, sőt fogoly-
ként elvitték Bécsből. Erre az ad okot, hogy a kiutazása 
előtt Kossuthoz írott leveleit közben elkobozzák, s terhelő 
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adatokat találnak bennük ránézve. Ilyen hírek közepette kap 
végre Szemere Pál tőle levelet, amelyből megtudja, hogy bár 
alaptalanok a hírek, Bécsből el kell távoznia, így rövidesen 
útra kél, és meglátogatja őket Pécelen vagy Pesten. 

1838 február elején lép újra magyar földre, hogy tervei sze-
rint Vattán vagy Pesten lakva befejezze könyvét, s elérje ki-
adását, közben pedig folytassa utazása előtt megkezdett 
hivatali munkáját. 

A megyei életbe visszatért „írónak" a közügyek meglehe-
tősen sok idejét emésztik fel, így lassan halad a befejezéssel, 
de a következő évben már nyomdába kerül a kézirat, sőt 
megkezdődik a kiadás körüli huzavona is. Erről a sárospa-
taki és debreceni kollégiumnak küldött tiszteletpéldányból 
is értesülhetünk. A könyvbe írt „jegyzés" a következő: „E 
munka, a censor engedelmével már harminczadik ívéig ki 
volt nyomva, midőn 1839-ben, Decemb. praesidialis által 
lefoglaltatott. Miután három elnököt megjárt, s a Helytartó-
tanácsnál egyszer, a Cancelláriánál kétszer tanácskozás alá 
vétetett volna (másodszor kiadatván az udvari tanácsosok-
nak külön olvasás végett), s így mintegy 1 2 - 1 5 censurât ki-
állt: az 1840ki békülő diaeta után küldetett vissza. 

Mind ezt egyébiránt ide csak azért jegyzém fel, mert a 
Cancellaria rendeletére megszakított s újra nyomott lapo-
kat is, emlékezetül, ide köttetém, s a Consilium törléseit 
(: 68 :) egyes oldalvonallal, a Cancelláriáét (15 a 68 bul) 
kettőssel jelelém meg. 

Midőn egykor nem lesz cenzúra, nem leend érdektelen 
ezeken átpillantani, mint már most is pillantunk apáink 
torturaszereire. Mert a sors érendi a censurât is. 
Sept. 1840 Szemere B. skm." 

A körülményeket Szemere leírása alapján ismerjük. Az 
I. kötet teljesen, a Il.-ból tíz ív ki van szedve, amikor a nádor 
parancsára az egyik cenzor lefoglalja az íveket, noha a teljes 
költség is rendezve van már. Reseta János, a könyv cenzora 
jó indulatú, mert azzal véleményezi a kéziratot, hogy nem 
lát benne semmi olyant, ami egy polgár kötelességével ellen-
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kezne. Maga Mérey Sándor is dicséri, s Szemerével beszél-
getve azt mondja, hogy sok gondolatát használja Somogy-
ban. A megjelentetése mégis késik, de végül csak megjelenik 
az Utazás külföldön még 1840-ben, s óriási sikere van. Hugo, 
Börne, Lamennais, Owen eszméi, a nyugati országok élete, 
sajtó-, börtön- és iskolaviszonyai, a mindig kísérő magyar-
országi egybevetések az érzelmek nemességét és az ismere-
tek nagy bőségét árasztják. Maga Petőfi is „szaval" belőle. 
Külföldi példáival a társadalmi és politikai reformok meg-
hallására hangolja a haladni vágyó ifjúság fülét. Alig néhány 
hónap alatt 1250 példányt adnak el belőle, mert az a vezér-
eszméje, hogy miként vonhatunk le minél több tanulságot 
az utazásból. Mindenkinek a saját dolgáról beszél: a gaz-
dának a gazdaságról, a kereskedőnek az iparról, az írónak az 
irodalomról, a hivatalnoknak az országos dolgokról. Sze-
mere szemében egy nép nagyságát a munka és cselekvés 
polgárias erényei jelentik. Ezt szeretné itthon is meghono-
sítani, ezért zárja a könyvét úgy, hogy cselekedjünk, mert 
élet csak a tett, mert csak a tettnek van emlékezete. 

Az egykor rajongással dicsért Bölöni-könyv után most 
teljes dicsőségben ragyog a Szemere-könyv is. Mindkettő-
ben világít a humanizmus, a szabadság, az egyenlőség és 
testvériség eszméje, mindketten a társadalmi és politikai éle-
tet igyekeznek kifejezni. Égő hazaszeretettel, ideális lán-
golással mutatják be a nagy eszméket, s ki is egészítik egy-
mást: Bölöni Farkas Amerikában a szabadság földjét mu-
tatja meg, Szemere Európában a forrongó, alakuló újat; 
Bölöni a nehéz küzdelmekkel kivívott és megszilárdult intéz-
ményeket, Szemere a szabadság eszméinek vívódó alakulá-
sát tárja fel. így válnak mindketten koruk társadalmi élesz-
tőivé, magvetőivé. 

Az Utazás külföldön legfőbb értéke a benne testet öltő 
tiszta szabadelvűség szelleme, amelynek egyenes forrása a 
szabadság- és emberszeretet. Az a két eszme, amelynek Köl-
csey volt az apostola az 1832/36-os országgyűlésen, s most 
ezek központba helyezésével állít emléket nagy mesterének. 
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De ezek hangoztatásával fejezi ki hazaszeretetét is. A hang-
súlyozott leírások Berlin iskolamesterképző intézeteiről és 
az ottani népnevelés állapotáról vagy a kasseli, párizsi jó-
tékony intézetek és az országos hiteltárak számbavétele, 
avagy a francia követválasztás, a törvényszolgáltatás és az 
esküdtszékek szerepkörének bemutatása mind mind azt az 
alapot teremti meg, amely a magyar közállapotok valós meg-
ismerését vagy megvalósítandó korparancsát is magában 
hordozza. Az angliai körkép, az író szándéka szerint is, 
egy itthon megvalósításra érdemes modellnek készül. Nem-
csak a nemzet és a „nemzettag" jellemzőit fogalmazza meg 
Szemere, hanem megmutatja a tisztes polgári közéletet, a 
farmokat és a gyárakat, a városokat és az országutakat is, 
hogy keretet és perspektívát adjon a hazájabeli reformgondo-
latoknak. Igaz, soha nem titkolja, hogy mindenütt Magyar-
országot „keresi", s ezért is kerülnek be az útleírásba a Képek 
Magyarországrul a külföldön című fejezet. A számbavétel 
során derül ki, hogy Csehországban nem tartanak bennün-
ket gondolkodó embereknek, Szászországban úgy tudják, a 
magyar nyelv azonos a szláv nyelvvel, Poroszországban a 
rabszolgaság állapotát tételezik fel rólunk, Németalföldön 
bíznak abban, hogy a henye múltat dicső jövő váltja fel ná-
lunk is, Franciaországban Sobri Jóska neve tesz híressé 
minket, Nagy-Britanniában viszont egyszerűen azt sem tud-
ják, hogy létezünk. 

Szemere Nyugat-Európa országainak bemutatásában tük-
röt tart korának magyar gondolkodói elé, a rólunk kialakult 
vélemények közlésével pedig nemzeti önismeretre késztet és 
tanít minden kortársat. A könyv valamennyi során átsüt, 
hogy van mit t e n n i . . . 

Az útinapló további értékeinek felfedezésében segít a kö-
tet zárótanulmánya, Sőtér István munkája. Sterne érzelmes 
utazásához hasonlítva értelmes utazásnak minősíti Szemere 
külföldi útját, s megállapítja, hogy míg az előbbi a mikro-
világról tudósít, addig az utóbbi a látványon túli összefüg-
gések feltárására törekszik. 
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Jól tette Steinert Ágota szerkesztő, hogy sajtó alá ren-
dezte Szemere könyvét, jegyzeteket és szerkesztői utószót írt 
a műhöz, mert egy méltatlanul feledésnek indult és egy fájóan 
régen kiadott alkotást tett hozzáférhetővé. Azon azonban 
el kellett volna gondolkodnia, hogy csak válogatást érde-
mel-e ez a naplószerű útikönyv, mégha így is változatlan a 
hangulata, magával ragadó a lendülete (Helikon, 1983.). 

CSORBA SÁNDOR 

JÓZSEF ATTILA: HATÁR 
STILISZTIKAI ELEMZÉS SZÖVEGNYELVÉSZETI ALAPON 

1. A vers stilisztikai elemzésében követett szempontokról 
másutt már írtam.1 Itt most csak a leglényegesebb elveket 
említem meg minden részletezés nélkül. Az alap a szöveg-
nyelvészet. Kiindulópontunk ugyanis az, hogy a stilisztikai 
elemzés számára jól hasznosíthatók a szövegnyelvészet eddigi 
eredményei, mindenekelőtt a szövegleírás módszerei, vala-
mint a szöveg és stílus kölcsönös kapcsolatának szövegelmé-
leti megvilágítása, a kettő kölcsönös kapcsolatából kifej-
leszthető elemzési szempontok. Hangsúlyoznunk kell persze 
azt is, hogy a szövegnyelvészet mindezek kidolgozásában 
sokat hasznosított az előzményként és forrásként szolgáló 
korábbi elméletek elveiből. 

Az ilyen szempontok alapján kialakított módszernek két 
lényeges vonását emelem ki. Az egyik az, hogy maga a sti-
lisztikai elemzés nem elszigetelt vizsgálat, mint amilyen álta-
lában lenni szokott, hanem alárendelődik az átfogó (magya-
rázó, explicit jellegű) szövegleírásnak, szépirodalmi szöve-
gek esetében ezen belül is a komplex műelemzésnek. A má-
sik vonás pedig az, hogy az elemzés célja és ebből fakadó 

1 L. tőlem: A szövegnyelvészet stilisztikai jelentősége. In: A szöveg-
vizsgálat új útjai. Bukarest, 1982; Szövegnyelvészet és stilisztikai elem-
zés ( József Attila: Favágó). Magyar Nyelvőr, 1982/1. 62—73. 


