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A. Szabó Magda

Magyar utak, magyar sorsok a 19. századi Franciaországban

A reformkor előtt 

Korábbi századokban alkalmi utazók, például Szepsi Csombor Márton,1 Bethlen Miklós,2 Teleki József3 be-
számolójából értesülhetünk arról, elődeink hogyan látták Párizst és Franciaország társadalmi, szellemi életét. 
II. Rákóczi Ferenc 1715–1717 közötti tartózkodását már nem utazói benyomások, hanem tartós élmények ha-
tározták meg. Emlékiratában4 főként a maga közérzetéről, a Napkirály, XIV. Lajos utolsó hónapjairól, az udvar 
életéről, s a vele emigrációba tartó társai politikai mozgásáról számol be. Szathmári Király Ádám a fejedelem 
kíséretében írta le élményeit,5 Teleki Sámuel erdélyi kancellár pedig Kovács József nagyenyedi tanár kíséreté-
ben 1762. november 29-től 1763. május 2-ig ismerkedett Párizzsal, s mint feljegyezte: „A királyi bibliotechában 
sok magyar históriára való könyvet találtam és igen ritkákat, melyeket fel is jegyezettem...”.6 A francia felvilá-
gosodást hozó racionalizmus kritikai szelleme,7 majd a forradalom hatása a megújulás vágyát hozza a magyar 
irodalmi és politikai életben. És nemcsak a közeli években, hatása évtizedekkel később is élményt, hivatkozást 
jelent a franciaországi magyar utazóknak éppen úgy, mint az itthon lévő, de változatlanul Párizsra figyelő írók-
nak, politikusoknak, a magyar forradalmat előkészítő fiatalok, Petőfiék nemzedékének. Egy szomorú írói sors 
jelzi a cselekvésben is megmutatkozó rajongást: Batsányi János, aki a magyar irodalmi és politikai gondolkodás 
jelszavává lett „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek” felhívást megfogalmazta, azt cselekedeteiben is vállalta. Ko-
rábbi kufsteini fogsága után „átjavította” Napóleon röpiratának magyar fordítását. Az újabb Habsburg-ellenes 
tett miatt a franciák távozása után, 1809. november 19-én menekülésre kényszerült. Párizsi bujdosóként remélte, 

1	 Szepsi	Csombor	Márton,	Europica	varietas,	Bp.,	Szépirodalmi,	1979.	–	Többek	között	beszámol	1618.	május	2.	és	június	7.	közötti	párizsi	
napjairól.	

2	 Bethlen	Miklós	Élete	leírása	magától,	Kemény	János	Önéletírása,	kiad.,	jegyz.,	V.	Windisch	Éva	Bp.,	Szépirodalmi,	1980.	–	Bethlen	1664	
márciusától	április	24-ig	tartózkodott	Párizsban,	főként	a	Turenne	marsallal	való	találkozást	örökítette	meg	feljegyzésében,	beszámolt	neki	az	
„erdélyi	dolgokról”,	594.	Egyéb	élményeiről	pedig	így	írt:	„Akadémiát,	bibliotékát,	király	házát,	nagy	királyi	ispotályokat	és	sok	számtalan	ritka	
dolgokat,	parlamentet	és	 egyéb	 igazgatásoknak	rendit,	pompáit	 csudával	néztem,	a	városnak	rettenetes	nagy	voltába	csak	belébámultam,	de	
Párist	esztendeig	sem	győzné	az	ember	kitanulni.”	594.	

3	 Egy	erdélyi	gróf	a	felvilágosult	Európában:	Teleki	József	utazásai	1759–1761,	kiad.,	tan.,	jegyz.,	Tolnai	Gábor,	Bp.,	Akadémiai,	1987	(Régi	
Magyar	Prózai	Emlékek,	7).	–	Teleki	1759.	november	4-én	Valenciennes	és	Compiègne	felől	érkezett	Párizsba,	1760.	március	13-ig	tartózkodott	
ott,	majd	Reimsen	és	Nancyn	át	Elzász	irányába	utazott	tovább.	Nemcsak	Párizs	nevezetességeit,	színházait	látogatta,	de	elszekerezett	a	környe-
ző	városkákba	és	kastélyokhoz	is	(Saint-Germain,	Chantilly).	Talán	legérdekesebb	beszámolója	Montmorency-ból	való,	március	6-i	keltezéssel,	
ahol	Rousseau-t	kereste	fel.	Március	16–17-i	lunéville-i	feljegyzése	szerint	Bercsényi	Lászlóval,	a	huszárezred	alapítójával,	majd	másnap	két	
fiával	is	találkozott.	Így	jellemezte	Franciaország	első	külföldi	marsallját:	„Már	öreg	ember,	és	igazán	ama	jóféle	magyarok	közül	való,	egyenes,	
hazáját	szerető,	amint	a	magyar	mondja:	igaz	kamarán	költ	ember.	Sokat	tudakozódott	Magyarországról.	Itt	való	szolgálatban	a	legfeljebb	való	
a	grádicsra	lépett,	amelyre	akár	idegen,	akár	francia	vágyhatik,	és	amelyre	soha	magyar	nem	ment,	tudniillik	Maréchal	de	France	lett.”

4	 Rákóczi	Ferenc,	Vallomások,	Emlékiratok,	ford.,	Szepes	Erika,	Vas	István,	szerk.,	jegyz.,	Hopp	Lajos,	tan.,	Hopp	Lajos,	Szepes	Erika,Vas	
István,	Bp.,	Szépirodalmi,	1979.	–	A	fejedelem	iratainak	terjedelmes	fejezeteit	a	Párizs	közeli	Grosbois-ban	(ma:	Yerres)	működő	kamalduli	
kolostorban	írta.	Saint-Simon	herceg	Emlékiratainak	egy	kisebb	fejezetét	Rákóczinak	szentelte.	A	francia	nemes	kérlelhetetlen	és	szarkasztikus	
munkájának	azon	ritka	alakja	Rákóczi,	akiről	elismeréssel	szól.	Lásd	még,	Béla	Köpeczi,	Hongrois	et	Français:	De	Louis	XIV	à	la	Révolution	
française,	Bp.,	Corvina,	1983.	

5	 Szathmári	 Király	 Ádám	 Napló-Könyve	 1711-17	 Esztendőkben,	 II.	 Rákóczi	 Ferenc	 Fejedelem	 Bujdosásiról,	 Bp.,	 Thaly	 Kálmán,	 1866	
(Rákóczi-Tár).	

6	 A	magyar	Párizs,	vál.,	szerk.,	tan.,	Bajomi	Lázár	Endre,	Bp.,	Gondolat,	1978,	30.	–	Részlet	Teleki	Sámuel,	Gr.	T.	S.	erdélyi	kanczellár	úti	
naplója	c.	művéből.

7	 V.	ö.,	Eckhardt	Sándor,	Magyar	tanulságok	=	E.	S.,	A	francia	szellem,	Bp.,	Magyar	Szemle	Társaság,	1938.	–	Itt	jegyezzük	meg,	hogy	Eckhardt	
Mikes	Kelemen	íróvá	érlelődését	is	franciaországi	tartózkodásának	hatásában	látja:	„Mikes	francia	környezetben	lett	íróvá,	ő	az	első	magyar,	
akiben	a	francia	szellem	közáramlása	az	irodalmi	kifejezés	szükségérzetét	keltette	fel.	S	íme	mi	történik?	A	szellemeskedő	francia	levélműfajt	
választja	élményeinek	kifejezésére,	és	úgy	látszik,	mintha	ő	is	a	szellemes	és	mulattató	társalgó	szerepét	akarná	játszani	képzelt	olvasója	előtt.	De	
mihamar	kiderül,	hogy	mély	kedély	leplezi	le	önmagát.”,	272.
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hogy franciabarátsága nyugodt megélhetést ígér, de súlyosan csalódnia kellett. Csak hitegették francia állami 
állással, nyomorgott, és felesége, Baumberg Gabriella távolból küldött segítsége mentette meg a testi és lelki 
összeroppanástól.8 

Utazók a reformkorban
Az 1820-as évektől kezdve a hazai reformmozgalmak a nagyvilág programszerű megismerésére sarkallják a 

legjobbakat, akik a tájékozódás igényével indulnak el nyugati utakra. Ennek a felfedező érdeklődésnek egyik 
legfontosabb állomása Franciaország és fővárosa, Párizs. Ez érthető is, hiszen a felvilágosodás, a forradalom és 
Napóleon korszaka hatalmas fordulatokat hozott Franciaország, de Európa történelmében is. A hazai politikai, 
társadalmi, gazdasági és szellemi megújulás hangadói, vezetői, azaz a készülődő új generáció példát és hivatko-
zást keresett, különösen az 1820-as évektől kezdődően.

Széchenyi István, Wesselényi Miklós Párizsban és Franciaországban
Jelképesnek is tekinthetjük, hogy 1822-ben a korszak két meghatározó személyisége, Széchenyi István és Wes-

selényi Miklós Németországon át közösen utazott Franciaországba, majd onnan Angliába (március 13-án érkez-
nek meg Franciaországba, és április 14-én Calais-ból gőzhajón utaznak Doverbe.9 

Ha Wesselényi és Széchenyi naplóbejegyzéseit összevetjük10, kitűnik, hogy a zsibói báró aprólékosabban fi-
gyeli meg a jelenségeket, mint cenki társa. Például a sèvres-i porcelángyárban március 25-én Széchenyi csak 
annyit jegyez meg, hogy „felülmúlja a bécsit, akármit is mondjanak”. Wesselényi véleménye: „a bécsieknél ke-
vésbé élénkeknek tetszenek”, de részletesen érvel: „a formák ízlésében, tökéletességben és precízióban – minden 
tekintetben felülmúlják a bécsit.” Ezt követően pedig a festett és festetlen vázák árát hasonlítja össze a bécsi-
vel. Wesselényi részletező természete sok más téren is megmutatkozik: rambouillet-i látogatásuk alkalmával a 
juhok gondozását, a legelők minőségét éppúgy feljegyzésre érdemesnek ítéli, mint azt, hogy az istállókat fából 
építik, s „nincsenek üvegablakok” (március 26). Széchenyi egyszerűbben elintézi: „A Rambouillet-fajtájú ju-
hok rendkivül megleptek, és határozott vágyat éreztem, hogy néhány nekem is legyen. Nem tudom azonban, a 
szász király merinói nem volnának-e ajánlatosabbak és hasznosabbak. Ehhez nem értek, de mintha az utóbbiak 
gyapja sokkal finomabb volna.” (március 13.) A Père Lachaise temető, amelyet néhány évvel korábban nyitottak 
meg városi köztemetőként, Wesselényinél március 19-én részletes leírásban szerepel, s már az első mondatában 
minősíti élményét: „nemében a legszebb, amit eddig láttam.” A sírra helyezett friss virágok élménye, a koszo-
rúk látványa, a kiépített pihenők egyformán lelkesítik. Az utazó barátok természetesen Párizs ismert helyeit, 

8	 Sz.	Nemes	Éva	Margit:	Batsányi	Párizsban:	Találkozás	Gabriellával	1810–1811,	Bp.,	Danubia,	1942	(Minerva	Könyvtár).	–	A	tanulmányban	
olvashatjuk:	„Batsányi	elhagyatva,	mostoha	körülmények	között	él	Párizsban.	[…] Csodálatos	a	közömbösség,	mellyel	Batsányi	Párizs	és	általá-
ban	a	francia	élet	iránt	viseltetik.	Ennek	oka	elsősorban	az	a	lelki	depresszió,	melybe	az	érzékeny,	ideges	lelkületű	költőt	az	anyagi	gondok,	a	me-
nekülés	keserű	élménye	és	a	biztosabb	jövő	alakításának	sikertelensége	sodorja;	de	oka	talán	a	költő	egész	egocentrikus	beállítottsága	is.	Napóleon	
csodálatosan	fejlődő	Párizsában,	mely	akkor	a	világ	szíve	volt,	semmi	sem	köti	le	figyelmét	annyira,	mint	maga	a	császár,	akit	minden	nevezetesség	
közül	a	legérdekesebbnek	tart,	és	az	államrendszer,	melyet	mintaképül	állít	az	osztrák	elé.	A	nyelvész	és	az	irodalmár	érzéketlen	marad	a	francia	
nyelv	szépsége	iránt,	megtanulja,	de	csak	eszközt	lát	benne,	melynek	segítségével	és	befolyásos	barátai	által	esetleg	állami	hivatalra	tehet	szert.”,	7.

9	 	Széchenyi	István,	Napló,	ford.,	Jékely	Zoltán,	Győrffy	Miklós,	vál.,	szerk.,	jegyz.,	Oltványi	Ambrus,	tan.,	Sőtér	István,	Bp.,	Magvető,	
1978.	–	Széchenyi	István	életében	két	korábbi	párizsi	utat	is	meg	kell	említenünk.	A	Napóleon	elleni	1813–14-es	hadjárat	befejező	aktusaként	
1814	nyarán	Párizsban	katonatársaival	gondtalan	és	mulatós	időt	töltött.	Ezeknek	a	napoknak	az	atmoszféráját	sejteti	egy	későbbi	(1814	októ-
beri)	bejegyzése:	„Trogoff	Párizsban	ezt	mondta	rólam:	Széchényi	m’	a	fait	chérir	l’ignorance	[Széchényi megkedveltette velem a tudatlansá-
got].”	De	egy	évvel	később,	amikor	1815	szeptemberében	Bécsből	Angliába	utazik,	s	21-től	néhány	napon	át	a	francia	fővárosban	időzik,	életének	
komoly	fordulatát	jegyzi	fel:	„Párizsi	tartózkodásomról	hosszú	gondolatjelet	akarok	húzni	–	itt	dőlt	el	jövendő	életem,	itt	kapaszkodtam	fel,	hogy	
úgy	mondjam,	hegyem	csúcsára	és	onnan	le	a	völgybe	vitt	utam.	Itt	döbbentem	rá,	mily	kevéssé	ismertem	a	világot,	s	mi	kell	az	embernek	ahhoz,	
hogy	a	nagyvilágba	előrehaladjon.”,	53;	V.	ö.,	Jósika	Miklós	Emlékirata,	Pest,	Heckenast,	1865.	–	Jósika	is	a	Napóleon	elleni	hadjárat	hadna-
gyaként	jutott	el	Mühlhausenbe	(Mulhouse),	s	néhány	hetes	szabadságát	Párizsban	töltötte.	Emlékiratának	ez	a	fejezete	valamivel	gazdagabb,	
mint	Széchenyi	beszámolója	ugyanerről	az	időszakról.	Látta	a	népszerű	Talmát	színházban,	a	„játékház”-ban	folyamatosan	nyert.	A	Palais	
Royalt	úgy	látja,	hogy	„valódi	Babylon,	valódi	világbazár	volt”.	Vegyes	színezetű,	de	egy	mesterségű	„némberek”	kihívó	viselkedését	„cinismusig	és	
botrányig”	fokozódónak	mondta.	Legkedvesebb	állomásának	a	favernai-i	(Auxerre	melletti)	napokat	nevezte.	Itt	találkozott	egy	magyarral,	aki	
fogolyként	megházasodott,	letelepedett.	

10	 	Széchenyi	István–Wesselényi	Miklós,	Feleselő	naplók:	Egy	barátság	kezdetei,	vál.,	szerk.,	tan.,	Maller	Sándor;	Bp.,	Helikon,	1986,	136–
139,	142–143,	146–148.	
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épületeit is felkeresték. Már érkezésük első napján jártak a Palais Royalban, elkocsiznak Malmaisonba, amely-
nek kastélyában a waterloo-i csata után négy napig Napóleon tartózkodott. S persze megtekintik a versailles-i 
kastélyt (március 25-én). Széchenyi azt írja, hogy a látogatás emlékei „melankolikus hatást tettek rám... min-
denütt törékenységünk gondolatába ütközünk, hogy a vigalmak és gyönyörök közepette is látható a halál – de 
semmi sem emlékeztet jobban kicsinységünkre és nyomorult voltunkra, mint egy nagy palota, egy nagy város, 
elnéptelenedve, elhagyatva – mondhatni egy olyan társadalom által, amely nincs többé.” Egyébként a nagy Tri-
anon palotát „bájos”-nak látja, s megjegyzi: „Szeretnék egy ilyent magamnak is.” Wesselényi Miklós ki is fejti 
tetszését, ami Széchenyinek bájos, neki: „keleties izlésmodorban, remek vörös és zöld márványoszlopokkal, na-
gyon szép, de a »Petit Trianon«, mely Pompadour marquise-nak építtetett, még izlésesebb.” Az összehasonlítás 
egyébként szemlélődésük egyik jellegzetessége; Wesselényi a Tuileries-t és a Champs Élysées-t járva megjegyzi: 
„E gyönyörű látványtól mily messze hátra van szépség tekintetében a bécsi Graben, Prater és Bastei.” (március 
17.) Wesselényi társánál kevésbé foglalkozik saját lelkével, gyakorlatiasabbnak tekinti párizsi napjait. Így pél-
dául március 18–19-én: Párizs legjobb vívójához jár vívóleckékre, „A téli uszodában második leckémet vevém”. 
Chalons-ban (március 13-án) a szőlőművelést és a borkezelést oly gondosan részletezi, hogy az üvegek elhelye-
zését is precízen feljegyzi: „Nagyon ügyelnek arra, hogy a butélia soha is talpra ne állíttassék, mivel a már egyszer 
megázott dugó, ha kiszárad, a bornak dugóízt is ad, s különben megrontja.” Azt is megtudjuk Wesselényitől, hogy 
„Több butéliát is meg tudok inni, anélkül, hogy berúgjak.” (március 22.) Széchenyi március 14-i feljegyzése sze-
rint a Palais Royal vendéglősénél, Vérynél fogyasztott pezsgő neki „vérhányást is okozott”, de titkolta Wesselényi 
elől, „aki valami struccgyomorral, mely a vasat is megemésztené, csodálatosan érezte magát”. Széchenyi később 
önkritikusan bevallja: „Az a rossz szokásom van, hogy egy kissé sok bort iszom”, és beismeri: a töményebbet 
sem veti meg. „Ma vásároltam az amerikaiaknál 50 palack szigetekről való pálinkát, mely a halottat is fel tudná 
támasztani.” (március 25.)

A párizsi feljegyzéseket összevetve azt érzékelhetjük, hogy Széchenyi a látnivalókat kevésbé írja le, ami talán 
két korábbi látogatásával magyarázható. A kettőjük látásmódja és stílusa közötti különbségre utal az is, hogy Szé-
chenyi kerüli a felfokozott jelzős kifejezéseket, de a jelenségek által kiváltott érzéseket gyakran részletezi. Ebben 
az összefüggésben értelmezhetjük március 14-én írt sorait: „Ma gyónni szerettem volna, és csak nehezen talál-
tam templomot Párizsban. Az oltárok ritkák Franciaországban.” Pontosabb, ha úgy fogalmaz, hogy templom-
épületekben gazdag az ország, csak a hitéletet nehéz gyakorolni, mert a forradalom sok templomot nemcsak épí-
tészetileg rombolt, de egyházi funkciójától és tulajdonától is megfosztott. Wesselényi Miklós lelkesebb: a párizsi 
estét „tündérvároshoz hasonló”-nak11 látja. Ebben az első napi élményben már összegzi is Palais Royal környéki 
benyomásait: „A legnemesebb szellemi termékektől s a legszükségesebb használati cikkektől, a leghiúbb élvek s 
a legkeresettebb divatárukig minden található itt. Tudományos egyletek, olvasótermek, kávéházak, melyekben 
kizárólag politizálnak, játékbarlangok, kétes hírű korcsmák, a legelőkelőbb emberek s a legaljasabb csőcselék 
rikító ellentétben vannak itt együtt.” Wesselényi Párizs-látása lelkes, de nem elvakult, szemlélődését mindig a 
józanság is vezette. Érkezése másnapján (március 15-én) a királyi zeneakadémia estjén dicséri a táncosokat, de 
egy ismert táncosnőről megjegyzi: „Madame Bigottini erősen megfogyott.” Majd összegzi az előadást: „Külön-
ben az Aladin című opera meglehetősen untatott.” Máskor, a Théâtre Français-ban, Molière házában „Talmát 
mint Oedipust csodálám meg”; március 24-én pedig a Varieté Színházban „Potier nagyszerűen mulattatott”. 
Széchenyi az előadásokra kevésbé érzékeny, inkább a színház társadalmi hasznosságára figyelt: „A működési 
engedélyhez Párizsban az is hozzátartozik, hogy az embernek bérlete legyen az olasz operába.” (április 2.) Felfe-
dező útjuk még Normandiába is elvezeti őket, ahol a juhok és lovak tartását tanulmányozzák, a trappisták kolos-
tori élete pedig különösen Széchenyit érdekelte (Wesselényi protestáns volt). Április 14-én Calais-ból hajóztak 
át Doverbe. Az angliai hónapok után már csak Széchenyi tért vissza Franciaországba, augusztus 14-én, 33 órai út 
után érkezett Párizsba (Wesselényi Belgiumon keresztül tért haza). Még két hetet tölt a városban, gyászhírre sem 
siet haza, „kitűnően érzem magam” – magyarázza (augusztus 18.).

Alighanem így érzett 1825-ben is, amikor május 16-án érkezett Párizsba. Fogadások, találkozások, kirán-
dulások sorát a naplóban nem regisztrálta, de május 26-án, amikor Esterházy Pállal Reimsbe utazik a király 

11	 	Uo.,	140.,	141.,	146.,	153.,	217.
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koronázására, a világ javításáról, Amerika példájáról beszélgetve megjegyzi: „Aztán arról beszéltünk – hogyan 
vehetné ki a mi hazánk is mindebből az aranyból a részét? Csatornák – egyszerű közigazgatás – etc.”12 Széchenyi 
a koronázási ceremóniáról június 2-án tért vissza Párizsba. Ebédelt és vacsorázott, táncolt, társasági életet élt; 
Neuillybe, Malmaisonba kirándult, Rouelle-be „A hosszú gyapjas angol juhok miatt látogattunk.”13 Járt virág-
piacon, nézett kígyót és krokodilust, s jegyzi az árakat. Hogy a Père Lachaise temetőben az „Örök sírhely egy 
személyre 250 frank, 5 évre 50 frank, aminek eltelte után az embert kidobják.”14 Aztán: „A Drezdai Madonna egy 
másolata 100 frankba kerül.”15 De az út igazi értelme ezután derül ki: július 20-án Bordeaux-ba érkezik, s augusz-
tus 18-ig Dél-Franciaországot járja figyelő tekintettel. Tanulmányozza a szőlőskereteket, megnézi a „Languedoci 
Csatornát”, amelynek látványa megindítja: „rossz az [...] ha az ember e rendkívüli helytől ama szent álomban bú-
csúzik, hogy munkálkodni akar és valami magasztosat kezdeni?”16 Montpellier-ben az egyetem „hanyatlásá”-t17 
tapasztalja, ellátogat könyvtárába, s a botanikus kertbe is. Megrendülten áll meg és szemléli a Gard folyó menti 
római vízvezetékrendszert, Marseille közelében egy Orgon környéki parasztot „a selyemhernyó-tenyésztésről 
általánosságban kikérdeztem.”18 Toulonban a fegyencek „mélységes hatást tettek rám”.19 Cannes, Antibes, Niz-
za: „a környék mindenütt vonzó: és festői.”20 Már búcsúzik az országtól, amikor a vámossal Nizzában dühödten 
könyvei mentéséért harcol, s mint feljegyzi: „ügyetlenül és ostobán viselkedtem.”21

Azért idéztük részletesebben Széchenyi István Franciaország-járását, mert az ő figyelme, érdeklődése a re-
formkori szellem kutató magatartását is mutatja, noha Naplóját nem adta közre, de a társadalom és a gazdaság 
javítása érdekében írt munkáinak külföldi hivatkozásai, példái hatottak a későbbi Európa-járók szemléletére. A 
felfedező és utazó szenvedély romantikus kifejeződése az a megjegyzés, amelyet 1825. augusztus 11-én írt napló-
jába: „gyakran arra gondolok, hogy valahol Párizs és Anglia közt fogom életemet befejezni.” 1834. december 31-
én újra Párizsba érkezik, s a következő két hét társasági, színházi programjai mellé új elem jelenik meg Széchenyi 
külföldi, franciaországi tájékozódásában: január 6-án a Francia Tudományos Akadémia ülésén Gay Lussac-nak 
átadja a Magyar Tudományos Akadémia évkönyvét. Talán ez az ünnepi alkalom készteti összehasonlításra is: 
„Úgy találom, Franciaország »túl van a krízisen«. Nagyobb biztonságot érzek itt, mint bárhol másutt. Irigy-
ség, égő irigység ennyi nagyság láttán. Magyarország halott! – Én tisztességgel fáradozom... Ám nem éri meg a 
fáradságot! Vásárhelyit ki nem állhatom, Istenem micsoda türelem kell hozzá – ha ilyen tuskót visz magával az 
ember.”22 A feljegyzésekből az is kiderül, hogy ezekben a párizsi napokban gyakran találkozik gróf Apponyi Ru-
dolffal, aki 1826-tól 1848-ig a Monarchia párizsi nagykövete volt. Január 16-án Széchenyi Calais-ból „Rettentő 
szél”-ben Angliába indul. Soha többé nem járja Franciaország vidékeit. 

Bölöni Farkas Sándor és utazótársai
Bölöni Farkas Sándor

Bölöni Farkas Sándor Utazás Nyugat-Európában23 című naplóját 1830. december 5-én Párizsban kezdte írni. 
Széchenyi naplójával összevetve feltűnik, hogy kapcsolatok és anyagi tehetősség hiányában nincs módja úri ösz-
szejövetelekre járni.24 Előnye is van ennek: így tartósabban fordíthatja idejét a megfigyelésre. A Louvre, a Sor-
bonne leírása, a Királyi Könyvtár, az Invalidusok háza és Párizs más nevezetességei külön-külön megjelennek 
12	 	Széchenyi,	i.	m.,	364.
13	 	Uo.,	371.	
14	 	Uo.,	370.
15	 	Uo.,	371.
16	 	Uo.,	377.
17	 	Uo.,	378.
18	 	Uo.,	380.
19	 	Uo.,	381.
20	 	Uo.,	382.
21	 	Uo.,	386.
22	 	Uo.,	757.	–	Útitársára,	az	al-dunai	vízszabályozás	mérnökére,	Vásárhelyi	Pálra	utal.	
23	 	Bölöni	Farkas	Sándor,	Utazás	Nyugat-Európában	=	B.	F.	S.,	Napnyugati	utazás,	Napló,	vál.,	szerk.,	tan.,	Maller	Sándor,	Bp.,	Helikon,	

1984,	169.,	175.,	133.,	146–149.,	162–166.	
24	 	V.	ö.,	Uo.,	Maller	Sándor	bev.	 -	Útiköltségének	 javát	Béldi	Ferenc	gróf,	 szabadelvű	erdélyi	 főnemes,	 főkormányzószéki	 titkár,	Bölöni	Farkas	

barátja,	támogatója	állta.	
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Bölöni Farkas naplójában. Részletes leírásban olvasható az Ile de la Citén álló Igazságügyi Palota élete, műkö-
dése, a tárgyalás menete, de a süketek és vakok iskolája ugyanúgy érdekli (1831. február 17.), mint a „Prés-Saint-
Gervais nevezetű faluban a híres fleurista, Prévost kertje” (1831. március 15.), ahol kaméliákban, mimózákban 
gyönyörködik télen, mert „virágházak”-ban nevelik őket. S a majdan Ady és Márai Sándor képzeletét felgyújtó 
Morgue-ot is meglátogatja: ez a Párizs-járóknak egy századon át híres látványt jelentő műintézmény a vízbefúl-
tak, kivégzettek hullaháza volt, ahol három napra közszemlére helyezték a holtakat. Abban is eltér Bölöni Farkas 
Széchenyi szemléletétől, hogy érzéseiről, kedélyéről nem ír, figyel és tárgyilagosan szemlélődik. Nem a maga 
pénzügyi állapotával foglalkozik (Széchenyi feljegyzi társa, Wesselényi tartozását, s rendszeresen számon tartja 
a maga kiadásait is), hanem leírja az állam költségvetését (1831. január 10-én). Ugyanezen a napon fejezetekre 
tagolva és pontokba szedve ismerteti Franciaország jogrendjét, a királyi igazgatás formáját. Január 26-i feljegyzé-
sében a Nemzeti Gárda és a katonaság állítását részletezi. A tárgyilagos szemlélő módszer mutatkozik meg abban 
a február 15-i leírásában, amely a párizsi nép jezsuiták elleni tüntetésről tudósít. Jelzők nélkül sorolja a pusztítást: 
könyvtárat, értékes könyveket, oltári szentségeket, papi ornátusokat dobálták a Szajnába. Az is jellemző rá, hogy 
nem menekül a felfordulásból, hanem társával, Bánffy Jánossal, aki a nyugati gazdasági életet tanulmányozva járt 
Párizsban, „odatolakodnak” az események közelébe. „Szomorú fársáng vége”, így összegzi Bölöni Farkas Sándor 
a nap élményeit, amelyek „különböző elmélkedésekre adtak okot a párizsi nép, a revolució s a vallás iránt!”.

Rendszeresen jár színházba is, március 14-i jegyzetében felsorolja azt a húszat, ahol előadást látott. Nem a pro-
dukciókról kialakult benyomását rögzíti, hanem az intézmény arculatát jellemzi. A „Gymnase dramatique igen 
csinos nagy precízióval drámákot és vaudevilleket ád. Scribe ezen theátrumra dolgozik.” A „Folies dramatiques, 
olcsó publikum.” A „Théâtre de la Gaité, alsóbbrendű publikum.” A „Spectacle des Funambules a legaljasabb nép 
theátrumai, kötélen, dróton táncolnak, azután 2 muzsikussal operákot és komédiákot adnak elé.”25 A húszból 
kiragadott négy példa is Párizs színházi közönségének szociológia keresztmetszetét adja. Bölöni Farkas kitartó 
érdeklődésének jele, hogy három órát áll sorba Paganini párizsi koncertjéért.26 

Az is újdonság Bölöni Farkas beszámolójában, hogy hírt ad a Párizsban feltűnő vagy ott élő magyarokról is. 
Tőle tudjuk, hogy báró Wesselényi Farkas (Wesselényi Miklós unokabátyja) nevelőjével, Balog Pállal Párizs 
után Angliába utazott tovább (március 2-i bejegyzés). Március 6-án pedig ezt olvashatjuk a naplóban: „Felkere-
sett engem Binecz nevű kolozsvári fi, ki már 13 esztendeje, hogy mint nyergeslegény vándorol.” Március 14-én 
pedig: „Találkoztam Puskásnál Herczeg nevezetű tokai fival, ki már 20 esztendeje lakik itt. Híres mechanikus. A 
gőzhajók companiája megbukásával, hova mintegy 30 ezer frank árát dolgozott, ő is sokat vesztett. Újra dolgozik 
ökonómiáját helyrehozni. Puskás és ő is jól beszélnek magyarul. Fájdalmas érzéssel emlékeznek hazájokra, s 
vágynának még egyszer látni.” Ezt követően pedig újabb, már franciából kibontott családneveket is említ, fog-
lalkozásuk, sorsuk nélkül: „Antal – L’Hermite (Remetei), Zimányi, Silvaine (mouchard a policiánál – Bacsányi 
elárulója).” A párszavas feljegyzésből is érzékelhető, hogy magyar mesteremberek szivárognak Párizsba. Lehet, 
hogy csak mesterségüket elmélyítendő indultak útnak, de aztán megélhetés reményében, vagy családot alapítva 
Franciaországban maradtak. Bölöni Farkas március 16-án búcsúzott Párizstól; franciaországi benyomásai ösz-
szegzéséül időben kitágított történeti következtetést vont le: „Franciaország 40 esztendők olta [...] a szabadság és 
az elnyomattatás minden princípiumának próbamezeje, s a princípiumok minden nemében tanúsága volt Euró-
pának. [...] A diplomáciának és politikának egy fogása s egy pályája sem maradt próbálatlan. A fanatikus vallásos-
ságot határtalan atheizmus váltotta fel. Az arisztokrácia és a demokratizmus leghatártalanabb nemei dulakodtak 
egymással. A dicsőség legragyogóbb pályájáról Napoleon alatt, a szolgaság s megaláztatás porába borult a resta-
uráció után. [...] E nemzet mindég ideálban él, örökös változást s megrázkódtató történeteket kíván, mint a kacér 
asszony; köntösével gondolkodását is hamar változtatja.”27 

Teleki László
Illyés Gyula Teleki Lászlóról szólva28 találóan „kémút”-nak nevezte a reformkori magyarok utazásait. Teleki 

25	 	A	„legaljasabb”	kifejezés	itt	a	szegénységre	utal,	mind	a	színházra,	mind	a	közönségre	értve.
26	 	B.	F.	S.,	i.	m.,	173.	–	Itt	jegyezzük	meg,	hogy	Liszt	Ferenc	is	ott	volt	a	közönség	soraiban,	a	Paganini-élmény	„Káprázatos	zongorista	voltának	

újabb	korszakát	gyújtotta	ki...”	V.	ö.,	Ablonczy	László,	Múló	levelek	–	Párizsból,	Bp.,	Kairosz,	2005,	71.
27	 	Uo.,	172,	177.
28	 	Illyés	Gyula,	Drámák,	Bp.,	Szépirodalmi,	1969,	I–II.	–	Az	idézett	kifejezést	Különc	című	darabjának	bevezetőjében	használja,	386.
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László, aki a család Pest megyei, református ágából származik, magas öntudattal járta a szalonokat. „Itt fonód-
nak a nagy barátságai. Gazdag, szép szellemes. Bejáratos az udvarhoz is, Lajos Fülöp asztalánál ebédel. Ő az a 
legendás magyar – Jókai sem hagyta ki a galériájából –, aki egy vita során, a magyar nyelv szép zöngése védelmé-
ben a francia király szalonjában elszaval magyarul és diadalmasan egy Vörösmarty-verset. Társai nem csekély 
kisebbrendűségi érzéssel járják nyugatot. Ő egyenragúan érez és vitáz.”29 Ez a párizsi otthoniasság írói ihletet is 
jelent Teleki Lászlónak. Kont Ignác terjedelmes munkájában30 írja: „Vörösmarty, dans un compte-rendu, a dit 
que l’empereur Valentinien rappelle le Caligula de Dumas. Celui-ci date de 1837; Teleki l’a certainement connu, 
mais le seul point de contact entre les deux pièces est le tableau de la décadence de Rome. L’influence du drame 
romantique se manifeste plutôt dans la recherche de la couleur locale et surtout dans l’importance démesurée 
du rôle de Maxime, un traître comme il n’en existe guère.”31 Teleki László párizsi időzése egyszerre jelenti a poli-
tikus készülődését, a kapcsolatok kiépítését, és irodalmi, műveltségi tájékozódását. Ahogy maga említi: őt nem 
az 1830-as forradalom, hanem annak ellenkezője érdekli.32 Telekit a Kont Ignác által idézett Dumas-hatás már 
Pesten érhette, hiszen a Caligulát a Nemzeti Színház egy évvel a párizsi premier után, még a Kegyenc megírása 
(1841) előtt bemutatta.33

Szemere Bertalan
Tanulmányában azt írja Sőtér István,34 hogy az útibeszámolók „a reformkor irodalmának egyik legértékesebb 

része. Az értekező próza tüstént üdévé és színessé válik, mihelyt útleírásba illeszkedik, és az élmény erejével 
bír.”35 Szemere művét ezen belül is a legkiválóbbak között tartja számon, legfőbb értékeként az irodalmi, eszté-
tikai szerkesztettséget emeli ki. Egy példa, igazolásul: az 1836. december 1–3. közötti (Metztől Párizsig tartó) 
élmények feljegyzésével kezdődik a franciaországi fejezet, amelyben a gótikus katedrálisba lépve a sötétség és a 
fény játékának konkrét leírásából bölcseleti-érzelmi kép indul. „Fönséges vagy vallásos érzés, mert e kettő rokon, 
erőt vesz rajtad, s míg fejed talán a szkepszis ellenvetéseivel küzd, lábaid roskadoznak a jámbor nép közé térdel-
ni”, és jut el a gondolati összegzéshez: „a gyönyörű festésű ablakokon hajnal és estszürkületként jut be a napfény, 
mint illék azon gyülekezethez, mely borongó tapogatózásban nem annyira szerette Istent, mint félt Istentől”. 
A protestáns ember megrendültsége is szinte észrevétlenül megfogalmazódik a vallomásban. Az pedig már de-
mokratikus gondolkodásából következik, hogy háborog a templomi szalmaszékekért fizetendő garasok miatt: 
„Nem utálatos szokás-e ez, s nem teszi-e az egyházat színházzá? Nem fölháborító-e, hogy Istenhez a szegény az 
egyházban sem fohászkodhatik gond nélkül?”36 

Tán nemcsak a kronológiai rend, de a szépírói szerkesztés igényében is követi az emelkedettséget hangulati 
ellentétként az igencsak földi vígság. Csábító az összevetés Széchenyivel, aki csaknem másfél évtizeddel koráb-
ban Párizsba utazva Epernay-ben rosszullétig itta a pezsgőt, amelynek következményeit aztán csekély teherbíró 
képességével magyarázta. Bizonyára hagyomány az utasok pezsgőztetése a városban, mert Szemere Bertalan 
kocsijának utasait is pezsgőre csábítja a kalauz. Szemere beszámol hajlandóságának okáról: „Leugrám én is, s a 
francia földön a francia borbul ivám éretted hazám, s azután éretted, barátom.”37 

29	 .	Uo.,	386.	–	Illyés	forrása:	Horváth	Zoltán,	Teleki	László,	Bp.,	Akadémiai,	1964,	I–II,	II,	54.	–	Az	idézett	szöveg	Teleki	1835.	április	12-én	
anyjának	írt	levele	nyomán	született.	Nagyon	keveset	tudunk	Teleki	László	hároméves,	1833–1836	közötti	nyugati	útjáról,	mert	a	2.	világhábo-
rúban	a	Teleki	család	gyömrői	kastélyával	együtt	a	levéltár	is	elpusztult.	A	fennmaradt	töredékes	anyag:	A	Római	Szent-Birodalmi	Széki	Gróf	
Teleki	Család	Gyömrői	Levéltára,	kiad.,	Iványi	Béla,	1931.	

30	 		I.	Kont,	Étude	sur	l’influence	de	la	littérature	française	en	Hongrie	(1772–1896),	Paris,	Ernst	Leroux,	1902.
31	 	Uo.,	340.	–	„Vörösmarty	egy	írásában	azt	mondta,	hogy	Valentinianus	császár	emlékeztet	Dumas	Caligulájára.	Ez	utóbbi	1837-ben	íródott;	

Teleki	bizonyára	ismerte,	de	az	egyetlen	érintkezés	pont	a	két	mű	között	Róma	hanyatlásának	képe.	A	romantikus	dráma	hatása	inkább	a	couleur	
locale	keresésében	és	különösen	Maximus,	a	nem	mindennapi	áruló	szerepének	eltúlzott	voltában	lelhető	fel.”	–	ford.	tőlem.

32	 	Horváth,	i.	m.,	I,	55.	Teleki	e	mondata	úgy	értelmezhető,	hogy	őt	az	események	a	hatalom	szemszögéből	érdeklik.
33	 	Dumas	Caligulájának	bemutatója	1838.	december	10-én	volt	a	Pesti	Magyar	Színházban	=	Hofer	Mikós,	Kerényi	Ferenc,	Magyar	Bálint,	

Mályuszné	Császár	Edit,	Székely	György,	Vámos	László,	A	Nemzeti	Színház	150	éve,	Bp.,	Gondolat,	1987.	
34	 	Utazás	külföldön,	Válogatás	Szemere	Bertalan	nyugat-európai	útinaplójából,	vál.,	 szerk.,	 jegyz.,	Steinert	Ágota,	 tan.,	Sőtér	István,	Bp.,	

Helikon,	1963.
35	 	Uo.,	470.
36	 	Uo.,	107–108.
37	 	Uo.,	109.	–	Szemere	Trefort	Ágostonnal	utazott.
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Szemere bejegyzései nem napi rendszerességgel íródtak, első párizsi benyomásait egyheti tartózkodás után 
vetette papírra. De ez a késleltetés az élmények belső érlelésével is járt. December 10-i írását úgy indítja, hogy 
szinte újraéli az egy héttel azelőtti érkezést: „Lefeküdni, hol minden felkölt, alunni, hol minden él. Megmosdám, 
átöltözködém, s egy velem maradt útitárssal, ki Párizst ismeré, beindultunk az utcák labirintjába. Még azon este 
írni akartam neked e naplót, de előbb fel kelle ébrednem álomszerű állapotombul.” Az írás további részének ke-
rete egy nap sétája, de a látott események már érlelt és sűrített élményanyagról árulkodnak. A Cité, a Palais Royal 
életének káprázatát találó képben veti össze németországi élményével: „A német városok élete, mint szélpuska 
dolgozik, de csöndben; a párizsi élet, mint álgyú, dörögve, villámolva, füstölögve munkálkodik.” Az egy napba 
stilizált városjárás végén visszatér az írás elején érzett séta kényszerére: „Nem Párizs, a város szerezte azt a nagy 
hírt, de az élet a városban. Ez az, mi az idegent, bármely országbul jött legyen, sokáig tartja egy csodálatos éber 
álmodozásban.”

Tematikusság és a látnivalók, benyomások egymásra épülő szerkezete jellemzi Szemere Bertalan feljegyzéseit; 
az első párizsi nap életélményét az építészeti csodák leírása követi 1836. december 13-án. A Diadalív látványa, a 
Tuileries, a Panthéon, melynek csúcsára a „nagy férfiak” tiszteletére „érccsészé”-t képzelt, „miben gázláng lobog-
na.” De ezzel egyidejűleg az író magába tekintő, önkritikus hangon hazafelé fordul: „Magamtul kérdezem, hol 
fekszik Hunyadi, s alig tudom megmondani. [...] A mai törpékkel bajlódunk, az ókor félisteneire nem emléke-
zünk. Mintha nem volna adósságunk a múlt iránt.” Ahogy korábbi utazótársainak, úgy Szemere párizsi figyelmé-
nek középpontjában is az állam és a gazdaság működése áll. Így tanulmányozza a „pénzcsarnok”, a börze életét 
(1836. december 18.), részletesen leírja a követválasztás menetét, a „követkamara” rendjét (december 28.), s tag-
lalja a hírlapok növekvő befolyásolóerejét (1837. január 7.). Talán a legterjedelmesebb fejezet az esküdtszék életé-
vel foglalkozik (1837. január 17.). A tematikusság jellemzi Szemere feljegyzéseit, rendszerezetten beszél a nép és 
a megyék életről, a francia szónoklatról (1837. február 14.), egy terjedelmes fejezetben a „jótékony intézetek”, az 
életbiztosítók és a takarékpénztárak működését taglalja (1837. március 10).38 Nagy áttekintéssel ismerteti a mű-
vészeti intézményeket, szép gondolatokat fogalmaz meg a színházi-zenei életről.39 A Hugenották operaélményét 
nem külsődleges jelzővel minősíti, a költői kép egyszerűségében is a hatás mélységét fogalmazza meg: „Fájós 
fejjel léptem a színházba, de kijöttömkor tiszta volt, mint fölöttem az ég” (1838. február 8).40 S rögtön utána ott a 
személyes élményből induló közösségi konklúzió: „Erős hitem is, hogy a színház úgy statusintézet, mint az iskola 
és egyház, s hogy éppúgy szabadság uralkodjék mint a sajtóban, de nagy gond legyen a szívet s erkölcsöt nemes-
ségben megőrzeni.”41 Szemere hazavezető gondolatai már nem alkalmi jellegűek, mint azt Széchenyi, Wesselé-
nyi vagy Bölöni Farkas naplóban érzékelhetjük, hanem a „Külföldön utazom, de hazámért”42 gondolatában figyel 
és vizsgálódik. Így a február 14-i jegyzetének egyik alfejezete, „Az alház nálunk és külföldön” már címében is 
jelzi a szembesítést. Az írók jövedelmét is ebben az összevetésben vizsgálja: sok más mellett például Victor Hu-
gónak mennyi jövedelmet hozott a Párizsi Notre-Dame című regénye, s az Athenaeummal kapcsolatban a hazai 
„enciklopédiai folyóiratok” folytonos „elenyészésének” okán gondolkodik.43 A Szemere-beszámolóban szereplő 
Sobri-kultuszra az 1947 őszén párizsi diplomáciai szolgálatba készülő Szabó Zoltán is felfigyelt: odakinn nem 
ismernek bennünket.44 Szemere így méltatlankodott: „a Sobri név még mindig jelszó. Nincs ember Párizsban, 
ki nem ismerné a magyar rablót, s azt hiszik, többektől hallám, a haramia nálunk úgy terem, mint eső után a 
gomba. Egy Sobri-Vaudeville a Gymnase dramatique-ban sűrűn adatik. Szóval, Magyarország híressé lett, fé-

38	 	Uo.,	110.,	114.,	115.,	116.,	118–123.,	126–130.,	133–140.,	146–161.,	171–179.,	188–196.
39	 	Bölöni	Farkas	húsz	színházat	regisztrált,	Szemere	Bertalan	huszonkettőt.
40	 	Uo.,	169.	–	Meyerbeer	Hugenották	című	operájáról	ír.
41	 	Uo.,	169.	–	A	kiemelés	Szemere	Bertalané,	erre	utal	jegyzete	is:	„A	francia	kormány	a	három	főbb	színházat	évenként	több	százezer	frankkal	

segíti”.	Hogy	Szemere	sokféle	szempontból	és	részletesen	foglalkozik	a	párizsi	színházi	élettel,	s	ezzel	párhuzamosan	hazai	hiányérzeteit	is	említi:	
„Nekünk	vígjátékköltőnk	is	hiányzik”	az	bizonyára	azzal	magyarázható,	hogy	1837-ben,	október	4-i	útra	indulása	előtt	nem	sokkal,	augusztus-
ban	nyílt	meg	a	Pesti	Magyar	Színház.	Így	a	színház	feladata,	programja,	működése	körül	kialakult	hazai	viták,	küzdelmek	emléke	és	kérdései	
elkísérték	az	úton	Szemere	Bertalant.

42	 	Uo.,	174.
43	 	Uo.,	179–188.
44	 	Szabó	Zoltán,	„Magyarország	Sobri	karján”	=	SZ.	Z.,	Hazugság	nélkül,	kiad.,	Kenedi	János,	szerk.,	Markwart	Ágnes,	jegyz.,	Gyurgyák	

János,	Bp.,	Héttorony,	é.	n.,	I–III,	II,	408–413.
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nyét Sobritul kapja!”45 Jelképes, amit Szemere itt észrevesz, s hogy Szabó Zoltán több mint száz esztendő múltán 
is idézi, azt jelenti: szimptomatikus lelet, amely a bennünk élő folyamatos és gyakran görcsös kérdést teszi fel: 
milyen a hírünk a világban.

Eötvös József
Ma reggel Eö... az Athenaeum hirdetésével lepett meg” – olvashatjuk a fent jelzett nap feljegyzésében. 
Eö: Eötvös József, aki Svájcból érkezett a francia fővárosba, és Szemeréhez hasonló tervvel, azonos országokat 

jár be. Sőtér István említi,46 hogy hazatérve Eötvös Svájci útinapló címmel készült közreadni élményeit, de „En-
nek a műnek a kéziratát nem ismerjük.”47 Sőtér hozzáteszi: Eötvös valamennyi ezt követő írása „mintha egyazon 
útinapló kidolgozott részletei lennének, mely útinapló természetesen nem csupán Svájcról szólt volna.” Ebben 
a sorban látja48 A Karthausi című regényét is, amelyet Eötvös az 1837 őszi hazatérést követően kezdett írni. Ha 
például a regény49 leírásait vizsgáljuk, szinte naplószerűen, személyes élményként idéződik meg Párizs, ahogyan 
az utazó előtt a ködfelhőből kibontakozik a város, „az agg Notre-Dame, a Pantheon, s az invalidok háza”, de gon-
dolatmenete már érkezés előtt továbblép a befogadói élményen: „Párizs nemcsak főváros, Párizs Franciaország, 
s a kívánat, mely e hon polgárát oda híja, erős, mint a honvágy.” Eötvösnek Párizs már nem jelent olyan mintát, 
mint utazótársainak. Gángó Gábor50 Sőtér István nyomán elemzi A Karthausi világát,51 s megállapítja: „Eötvös 
számára Lajos Fülöp korának morális válságát és a szabadversenyes kapitalizmus minden társadalmi ellentmon-
dását Párizs testesíti meg.” Idézi a Père Lachaise temetőbeli képet, amelyben a leírás és a reflexió összefonódik: 
„menj kedvesed sírjához, s örülj, hogy meghalt, s nem látta korunknak romlottságát.”52 

Szemere Bertalan párizsi napjainak vége felé látogat el a Père Lachaise temetőbe, leírásában hazagondolva az 
otthoni sivárságot panaszolja: „Külföldön sírkertek vannak, nálunk temetők.” A hazai kopárság, gondozatlan-
ság tényeit sorolva megállapítja: „Nem merném állítani, hogy ennek oka érzéshiány, de tagadhatatlanul ízlés és 
tevékenységhiányra mutat.”53 Ízlés és tevékenységhiány: Szemere európai utazásának, Franciaország-látásának 
kulcsszavai ezek: a hazához köthető élmény módozatait, a hasznosítható tanulságokat és a cselekvés, a javítás 
lehetőségét kutatja. Ő maga így fogalmazza meg Európa-járásának lényegét: „Hogy a tárgyakat tisztán lássuk, 
azokat bizonyos távolságban kell tekintenünk. Innét tisztábban látom hazám viszonyait; úgy tekintem Magyar-
országot, mint egy darab agyagot a fazekas kezében, még semmi, de mindenné képezhető, [...] Nálunk élet és elv 
külön van, itt elv és élet egy.”54

45	 	Szemere,		i.	m.,	222.	
46	 	Uo.,	470–471.	
47	 	Uo.,	471.
48	 	Uo.,	471.
49	 	Eötvös	József,	A	Karthausi	=	Budapesti	Árvízkönyv,	I,	Pest,	Heckenast	Gusztáv,	1839.	
50	 	 Gángó	 Gábor,	 Eötvös	 József	 az	 emigrációban,	 szerk.,	 Bitskey	 István,	 Görömbei	 András,	 Debrecen,	 Kossuth	 Egyetemi,	 1999	 (Csokonai	

Könyvtár,	18).	
51	 	Uo.,	186–197.	
52	 	Uo.,	188.
53	 	Szemere	i.	m.,	208.	–	Ő	Père	La	Chaise-nek	írja.
54	 	Uo.,	131–132.


