
s csak az ezt elősegítő egyezkedést hirdető 
Scultetusra, ugyanúgy támogatta és használta 
az abszolutizmusra törekvő Bethlen Gábor is 
egyrészt Samarjait és Alvincit, másrészt az 
egyházépítő Szenei Molnárt és később a sokkal 
merevebb Geleji Katona Istvánt. 

Az előbbi okfejtés ad magyarázatot arra is, 
hogy noha nem kerülték el Molnár Albert fi
gyelmét a Pfalzban szerveződő rózsakeresztes 
irányzat tanításai, nem merült el bennük és nem 
vált szószólójukká. Ugyanakkor további vizsgá
lódásokra vár az a két későbbi írás, amelyek 
az ördöggel kötött szerződésre utalnak. Vásár
helyi Judit találóan mutatja ki, hogy ez a történet 
más személyekhez is fűzött korabeli legendák 
és példázatok átvétele, de ő sem talált kielégítő 
magyarázatot arra, hogy miért kötötték össze 
Magyarországon ezt Szenei Molnár Albert nevével. 

Vásárhelyi Judit nem csak a Molnár Albertet 
érő hatások alapján csoportosította a szerző 
műveit, de stilisztikai és összehasonlító vizsgá
latok útján azt is kimutatja, hogy Molnár ideoló
giájának és konkrét praktikus céljainak megfe
lelően hogyan és mennyiben alakította át az 
eredeti szövegeket. A fordítások sorát elemezve 
arra a következtetésre jut, hogy elsősorban a 
szöveg értelmét és gondolatmenetét akarta a 
fordító pontosan visszaadni, de ugyanakkor a 
retorikai suavitas elvéhez híven, elsősorban a 
magyar nyelven is szépen hangzó megfogalmazá
sokat részesítette előnyben. Egyéb átalakításai 
arra szorítkoznak, hogy a külföldi példák helyett 
inkább a magyar történelemből és egyháztörté
netből vett példákat alkalmazzon. Tehát fordí
tásprogramjában elveinek és nézeteinek tökéle
tesen megfelelő, azt mindenben igazoló írásokat 
keresett és nem ideológiájához alakította az 
eredeti szövegeket. Mivel pedig fordításaiból 
világosan körvonalazható program rajzolódik ki, 

fordítási elvei és gyakorlata is azt támasztják 
alá, hogy elsőrendű célja a lelki gyakorlatok 
egységesítésére, az egyház megszervezésére és a 
külső támadásokkal szembeni megerősítésére 
irányult. 

Problematikusabb kérdés Molnár Albert poli
tikai és diplomáciai tevékenysége. Vitathatatlan, 
hogy a protestáns Erdélyi Fejedelemség és a 
protestáns külföld szövetségére törekedett, s 
ebből a kiindulásból népszerűsítette külföldön 
Bocskait és Bethlent, de valamivel kevesebb 
fontosságot tulajdonítanék diplomáciai szerepé
nek. Ugyanis nem Szenei Molnár Albert volt az 
egyetlen külföldön járó humanista műveltségű 
és magasabb körökben is megforduló magyar, 
akire politikai küldetést bíztak, ahogy ezt a kora
beli levelezésből vehető példák sora bizonyítja. 
A XV1-XVII. században - nyilván főleg a 
közlekedési és levélváltási nehézségekből adó
dóan — ugyanis sokkal kiterjedtebb és ugyan
akkor sokkal kevésbé körülhatárolt volt azonak 
a köre, akik követként vagy tanácsadóként 
diplomáciai feladatokat láttak el. 

Vásárhelyi Judit rendkívül precíz és meg
bízható, Szenei Molnár Albert munkásságát 
több szempontból vizsgáló kötete összegzi 
az eddigi kutatásokat és - ahogy a recenzió 
elején már idéztem — ki is tűzi a további vizs
gálódások útját: megvizsgálni a korban ható 
többi irányzat, így a humanizmus, keresztény 
humanizmus, biblicizmus és ramizmus hatását 
Molnár Albert fordításaiban. Ezt a sort szeretném 
még kiegészíteni azzal, hogy a fordításokon 
túl a Molnár eredeti írásaiból, a kötetek beveze
téséből és az ajánlólevelekből kiolvasható eszmei 
törekvéseket is alaposabb elemzés tárgyává 
kellene tenni. 

Uray Piroska 

SZEGED TÖRTÉNETE 
2. köt. 1686-1849. Szerkesztette: Farkas József. Szeged, 1985. 864 1. 

ö t kötetből áll majd a készülő Szeged története 
városmonográfia. Eddig két kötete jelent meg, az 
első 1686-tal zárja anyagát, a második - a most 
szemlézésre kiválasztott - a törökök kiűzésétől 
1848-ig mutatja be Szeged történetét. Pars partis 
— a rész része, erre vonatkozik most csak a 
recenzensi megbízás, hiszen a II. kötet művelő
déstörténeti fejezeteit vizsgáljuk ezúttal. Tudván 

persze azt, hogy istenkísértő így ez a vállalkozás, 
még ha van is rá mentség. Végül majd akkor 
rajzolódik ki a munka igazi jelentősége, értéke, 
arányai, ha az V. kötet is kikerül a nyomdából. 
Akkor már véglegesen lehet vizsgálni, hogy a 
választott műfaj az adott keretek között mily 
eredménnyel, avagy hiányosságokkal valósult 
meg. Arn nem lehet tanulságok nélküli egy íon-
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tos korszak egyetlen szeletének szemügyre vétele 
sem. Emellett szól az is, hogy az 1686-1849 
közötti időszakban Szeged újra elsőrendű regio
nális központtá emelkedik, számos vonatkozás
ban pedig országos jelentőségű folyamatok 
élesztője, követője, vagy olykor színhelye. 

Annál inkább tanulságos lehet Szeged vizsgálata, 
mivel itt a magyarországi városfejlődés sajátos 
változata zajlott le: az Alföldön egészen más 
városképző tényezők érvényesültek, mint a 
'bürgerlich' típusú nyugat-európai városiasodással 
rokonságot tartó történelmi Magyarország más 
területein (Nyugat-Magyarország, Felvidék, Er
dély). Sok tekintetben - az Alföld egész tér
ségében egyetlen - az ugyancsak szabad királyi 
városi jogállású Debrecenhez hasonlítható, mind
két város esetében meghatározó jelentősége volt 
a polgárosító tényezők mellett a mezővárosias, 
paraszti hagyományoknak, e kettő sajátos ötvö
ződésének. E dualizmus kialakulása és meghatá
rozó karakterűvé válása éppen ebben a korszak
ban zajlik, s a város művelődéstörténeti folya
matainak is meghatározója. Mellette van még 
néhány olyan alapjelenség, amely hasonlóan e 
korszak tengelyét képezi. Szeged a török hódolt
ság után indul meg azon az úton, ahol a hódolt
sági időszak alatti perifériára sodortságból vissza
tér a centrumot jelentő országos folyamatokhoz. 
Gergely András az egész kötetre érvényesen 
fogalmazza meg: „Milyen gazdasági lehetősé
gek és társadalmi erők fejlesztették a XVII. sz. 
végi . . . hajdan rangos várost a XIX. sz. közepére 
újra az ország egyik legnépesebb, szerény, de 
biztos létformákat sejtető, belső részeiben 
immár kifejezetten városias településsé, öntuda
tos lakosságát pedig a „szögedi nemzetté", a 
„nemzet büszkeségévé". (484.) Majd másutt: 
„Az udvarra figyelő mentalitást a rendiség 
álláspontjához közelítő eszmerendszer váltotta fel 
a néhány tucatnyi, ám a városvezetésre nagy 
befolyást gyakorló intellektuel körében. A vá
rossal együtt élő piaristák a város köré olyan 
mitológiát teremtettek, amely szerint Szeged 
Attila hajdani székhelye, az ország középpontja, 
a nemesi-rendi világkép centruma." (499.) Még 
egy hasonlóan fontos kortendenciát kell han
goztatnunk : „ . . . a piaristák által képviselt 
elit kultúrában végbemegy az egyházias világkép 
egyháziak által elvégzett világiasítása" (716.), 
és anyanyelvű, nemzeti szempontú átalakítása. 

A fölsorolt szempontok talán alkalmasak arra, 
hogy érvényesítésükkel a korszak legfontosabb 
művelődéstörténeti tendenciái megragadhatók le

gyenek. Az egész művelődéstörténeti fejezet 
számára hasznos lett volna, ha jobban tudatosít 
önmagának bizonyos teoretikus szempontokat, 
s ezeket módszeresen fölhasználta volna az 
anyagföldolgozás során. Csak sajnálhatjuk, hogy 
Kosáry Domokos hatalmas anyagot felölelő 
és elméleti megalapozottságú rendszerezését a 
XVIII. századi magyarországi művelődésről tel
jesen mellőzi a fejezet, pedig ezt fölhasználva 
kimaradhatott volna néhány vitatható, téves 
megállapítás, olykori elméleti igénytelenségből 
adódó szimplifikáció. Kosáry szintézise hasz
nosította az utóbbi két évtized művelődéstör
ténetről kialakult vitáinak számos megállapítását. 

Elsőként a polgárias erőket és a mezővárosi, 
paraszti hagyományokat vegyük szemügyre: 
városképző szerepük a kulturális szférában 
hogyan hatott, formált specifikus jelenségeket? 
E kardinális kérdés megválaszolásának szüksé
gességét érezték a társadalom- és gazdaságtörté
neti fejezetek írói is saját feladatuk megoldásá
ban, s ott arányosan hangsúlyozták és föltárták 
mindkét szféra jelentőségét. Megállapították a 
polgárosodó fejlődés erős dinamizmusát, mellette 
a mezővárosias lét eltérő ütemű mozgásait. 
E társadalmi „mélyszerkezetre" települve kelet
kezett, fejlődött e több mint másfél évszázad 
kultúrája; ennek megvannak hordozó szocioló
giai rétegei, intézménytípusai, kulturális alak
zatai, reprezentatív művelődési, műveltségi kép
ződményei, művészeti formái, műfajai. Termé
szetesen a polgáriasodó és a mezővárosi szféra 
kulturális jelenségei dinamikus kölcsönhatást 
gyakorolnak egymásra, nem elszigetelten lé
teznek; ez már önmagában is kirajzolja e kor
szak kulturális mozgásainak alaprajzát. Ezen 
alaptényező szerkesztői és szerzői értelmezése 
eldönti e fejezet arányainak kialakítását. Ezt 
mérlegelve úgy látjuk, a fejezetben nagyobb 
terjedelmet, alaposabb föltárást, igényesebb 
bemutatást kapnak azok a kulturális jelenségek, 
amelyek a polgárosodó fejlődés származékai, 
míg a mezővárosi közegből eredők jóval kisebb 
nyomatékot kapnak, mellőzöttebbek, kevésbé 
méltányoltak. Vitathatatlan tény, hogy e kor
szakban a polgári szféra fejlődése az országos 
folyamatok reprezentálója is, dinamikusabb, 
kulturális alakzatai bővülnek, megsokszorozód
nak, változatosabbak; azonban a mezővárosias, 
jelleg diszkrét leértékelése a fejezet egyik alap
feszültségét okozza. 

A 115 oldalból 45 foglalkozik a polgári 
igényű képző- és iparművészet (alapvetően az 
építészet) elemzésével. Ugyancsak a polgári 
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életforma esztétikai reprezentációs igényeit mu
tatja be az a két - kétoldalnyi - fejezetecske, 
amely a város zenei életének alakulásáról tudó
sít. Anélkül, hogy akármelyik - nagy hozzá
értéssel - bemutatott épület műtörténeti becsét 
elvitatnánk (bár túlértékelő buzgalmat olykor 
érzékelhetünk!), az ilyen belső arányokat el-
hibázottnak tartjuk. Különösen akkor, ha emellé 
állítjuk a mezővárosi karaktert egyedül tárgyaló 
öt oldalas „A hagyományőrző népi hitvilág 
és hitélet" című szerény fejezetet. (708-713.) 
Nincs is jelen e téma a kötet reprodukciós anya
gában. Annál inkább fájdalmas ez az arányté
vesztés, mivel ennek hátterében ott tornyosul 
Bálint Sándor hatalmas, áldozatos életműve, 
s úgy tűnik, itt marginális szerepbe szorult a 
„szögedi nemzet" egyébként oly sokszor citált 
tudósa. (A kötet névmutatójában is Reizner 
János után az ő neve szerepel legtöbbször.) 
Pedig nem is titkolják a kötet szerkesztői, szer
zői, kárpótlást már nem várhatunk, mivel 
„ . . . a Szeged története további kötetei. . . 
néprajzi fejezetet már nem tartalmaznak". 
(708.) Belátjuk, Bálint Sándor fájdalmas távo
zása megnehezítette a kötet szerkesztőinek 
dolgát, bizonyára nem mondtak volna le e 
gazdag életmű megalkotójának tapasztalatairól. 
Mindez azonban nem mentség arra, hogy a 
mezővárosias anyagi és szellemi kultúra való
ságos súlyánál jóval kisebb arányban jelenik meg 
a fejezetben. Az anyagi kultúráról ugyan szín
vonalasan beszél Juhász Antal „Az életmód és 
tárgyi ellátottság" című fejezetben, de ez is csak 
részben terjed ki a paraszti életre. (439-483.) 
A boszorkányperekről írott fejezet pedig alkal
mas lehetett volna arra is, hogy gyűjtőlencseként 
összefogja e kérdés politikai, szociológiai, eszme
történeti és folklorisztikai vizsgálatát. Éppen az 
eszmetörténeti és folklorisztikai megközelítés 
adhatott volna lényegesen gazdagabb és árnyal
tabb képet, hiszen itt a teologikus világkép 
interferál archaikus hiedelemvilággal. Az össze
hasonlítás is gazdagító szempont lehetett volna, 
hiszen a szomszédos Hódmezővásárhelyen is 
bőségesen akadt „boszorkány", - bár reformá
tus kultúrközegben. 

A XVIII. sz. kultúráját még alapvetően 
meghatározta a vallásos ideológia. Ezt helyesen 
hangsúlyozza a fejezet és fordít nagy gondot a 
katolicizmus értékes kultúrateremtő munkál
kodására, melynek tengelyében a ferencesek 
után immár a piaristák állnak. Ám igen nagy 
hiba és teoretikus tisztázatlanságból származó 
torzítás, amivel a fejezet a katolicizmus objek

tív társadalmi-történelmi érdekeiből adódó és 
magyarázható szerepét (és érdemeit is!) túlzóan 
idealizáltra festi. Az pedig egyenesen meghök
kentő, hogy a többször is előbukkanó Debre
cennel való összehasonlításból nem titkolt 
ellenszenvvel fölényesen, ám bántóan tudomány
talanul, Szeged kerül ki „győztesen". Mintha 
a katolikus Szegedet debreceni kálvinisták 
becsmérlésétől kellene megoltalmazni! Pedig 
ezt már az 1781-ben kibocsátott Edictum Tole-
rantiale is tilalmazta minden felekezet számára! 
„Szeged fejlődésének ekkori dinamizmusa teszi 
érthetővé ezt a... kulturális dinamizmust. Külö
nösen szembetűnő ez, ha a gazdaságilag már ha
nyatló Debrecen kulturális fejlődésével vetjük 
egybe Szegedét. A provincializmusba süllyedő, 
kulturális értékeket még őrző és fenntartó Debre
cen a megújulásra már nem képes. Csokonait nem 
fogadja be, a kálvinista vallást eleve »nemzeti val
lásnak' tekinti, amelyhez viszonyítottan a ,pápis-
taság' - ,német hit', s ideológiailag ezért magabiz
tosan az állagmegőrzésre rendezkedik be. Szemben 
Szegeddel, amelynek frissen - és zömmel a Fel
vidékről - idetelepült szerzetesei bizonyítandó 
feladatnak tekintik a katolicizmus magyar, 
nemzeti' voltát, ez kulturális erőfeszítésekre 
sarkallja, s az előzmények teljes ĥ ja folytán 
nagyon is méltányolható eredményekhez jut
tatja őket." (717.) A szegedi „katolikus nemzeti 
tudatra ébredési folyamatnak" jellemzője a 
nyitottság, persze „Az elzárkózó Debrecen 
kulturális és politikai légköre intoleráns"! (718.) 
Azonban roppant történelmietlen (már az elne
vezés is vitatható!) e „katolikus nemzeti tudatra 
ébredési folyamatnak" valami időtlen értelme
zése és kritikátlan ünneplése. Ráadásul az a lát
szat alakul így ki, hogy egyetlen felekezet 
nézőpontja és értékelési szempontjai alkalmasak 
lehetnek a nemzeti fejlődés egészét érintő kul
turális, politikai folyamatok regisztrálására, minő
sítésére. Szeged esetében elhanyagolhatatlan 
tényezőként kell számba venni, hogy a perifé
riáról a centrumba való visszajutásnak jelentős 
segítő tényezője volt a város hegemón katoliciz
musa. Szabad királyi városi jogállásának vissza
szerzésében, kulturális, egyházi intézményrend
szerének fejlesztésében, modernizálásában sze
repe volt ennek. A XVIII. században a katolikus 
egyház köztudomásúan nagyon jelentős állami 
preferenciákat élvezett minden felekezettel szem
ben, melynek fejében bőségesen tett lojális, 
aulikus gesztusokat; ez az időszak a Carolina 
Resolutio korszaka. Az sem titok, hogy a felvilá
gosult abszolutizmus fölhasználta a katolikus 
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egyházat minden más felekezet elleni presszióra 
- konfejszionális, egyházkormányzati vagy kul
turális vonatkozásban egyaránt. Érvényes ez 
Szegedre is. Ezt sokszor megtapasztalták a kör
nyék protestáns települései is. Az 1719-es szabad 
királyi városi levél 22. pontja szerint csak katoli
kus kaphat polgárjogot. (97.) A katolizálni 
vonakodó protestánsokat Algyőre üldözték, 
1809-ben kap először protestáns vallású is polgár
jogot, eklézsiát csak 1846-ban szervezhetnek. 
A Ratio Educationis előkészítésénél a szegedi 
magistratus is hatékonyan együtt működött az 
udvarral a protestáns iskolaügy rovására. (Pl.: 
Hódmezővásárhelyen.) 

A színvonaltalan apologetikánál sokkal igé
nyesebb eljárást választ Szörényi László, amikor 
a piarista irodalomban azokat a tendenciákat 
deríti föl, amelyek kezdetben a rendi nemzet
tudathoz, majd az anyanyelvű, vüágiasodó, 
polgárias nemzeti kultúrához vezetnek el. Sok
szor ellentmondásos folyamat részeként a XVIII. 
században - nem mentesen olykor a ravasz 
manipulációs szándéktól sem -. tekintélyes 
terjedelmű irodalom jött létre, amely előkészí
tette a nemzeti múlt fölfedezését, a nemzeti 
erények propagandisztikus hirdetését. E zömmel 
latin nyelvű irodalom fölényes ismerője Szörényi, 
s amit korábban a jezsuitáknál tapasztalt, most 
azzal rokon jelenségeket lel a piarista irodalom
ban is. Kitűnő részfejezetben mutatja a legjelen
tősebb szegedi, vagy Szegedhez erősen kötődő 
piarista szerzők idevágó műveit. (A piaristák 
irodalmi tevékenysége, 617-627.) Szerencsés 
szerkesztői megoldással a Dugonics Andrásról 
írott fejezet is Szörényi tollából való. (633-656.) 
Jelentős e fejezet megszületése, mert a Dugonics
kutatás régóta tartó apálya ezzel véget ért. Mind 
a latin, mind a magyar nyelvű művek sorát 
számba véve formálja meg portréját; Dugonicsot 
az imént jelzett piarista kulturális közegbe 
illeszti be. Példázza, hogy ennek összefoglalója, 
de meghaladója is, a nemzeti-polgári fejlődés 
nagy előfutára. Egyben ösztönzést is ad Szörényi 
a további Dugonics-kutatásra, amelynek azonban 
még mindig hiányzik az alapföltétele: összes 
műveinek kiadása. (Ezt talán szegedi erőfeszítés 
is segíthetné!) Szörényi mintaszerűen egyesíti 
tárgya vizsgálatánál az eszmetörténeti, esztétikai 
és filológiai szempontokat, de úgy, hogy Dugo
nics nemcsak a genius loci jelensége, vagy piarista 
belügy, hanem a magyar szellemi élet kontextu
sába illeszkedik. Az egész művelődéstörténeti 
egységben éppen e két részfejezet érvényesíti 
legjobban - a kívánatos szinten! - a részmozza

natok nagyobb (regionális, országos) kontextus
ban való, összehasonlító szempontok szerinti 
értelmezését. A mezővárosi és polgári tendenciák 
inspirációját és keveredését Dugonics életművé
ben Szörényi jól látja és arányosan mutatja be. 
A kezdeti antikizáló prózai és verses fordítások, 
átköltések a kései barokk rusztikus változatát 
képviselik, majd a piaristák műveltségéből is táp
lálkozó eszmeiség a polgárosultabb regényben 
jelenik meg, ezt mindvégig — erősödő jelleggel — 
színezi a népnyelv és a honfoglalás kori tematika 
iránti érdeklődés; e pólus szintézise a „Magyar 
Példabeszédek és Jeles Mondások" című műve. 

A piaristák jelentős kulturális offenzívájának 
legfontosabb kisugárzója mégis az iskolakultúra 
volt. A XVIII. század folyamán az ország kultu
rális modelljén belül az iskolázás és írástudás 
szintje jelentős mértékben emelkedett; ez min
denképpen a polgárosodás irányába ható folya
mat. Sajátos ellentmondás tapasztalható; a 
polgárosodással összefüggő kulturális jelenségek 
fölértékelését tapasztaltuk eddig, ugyanakkor az 
iskolakultúra jelentéktelen helyet kap a fejezet
ben. El is fér kényelmesen hat oldalon, amely 
fölöleli a nemzeti iskoláktól a líceumi tagozatig 
az egész iskolaügyet. [Érdemes megjegyezni, 
hogy az iskolaépületek művészettörténeti elem
zésére (jelentőségüket hipertrófiásan fölnagyító 
túlzással!) ugyancsak 6 oldal jut!]. Elhisszük, 
hogy „A gimnázium a város szellemi életének 
egyik meghatározója lett" (617.), csakhogy a 
fejezet ezt nem bizonyítja. (Sajnos a monográfia 
első kötetének is gyengéje az iskolakultúra.) 
Az egész fejezet dokumentáltsága, forrásföltá
rása (itt mindössze két levéltári jelzet árvál
kodik!), a szakirodalom ismerete, elemzői eljá
rása meghökkentően színvonaltalan, tárgyi téve
désektől sem mentes. Néhány jellegtelen általá
nosságon kívül semmit sem tudunk meg a piaris
ták tanítási anyagáról, az általuk közvetített 
világkép jellemzőiről, változásairól; pedig ez 
mutathatná be, hogy a kor legreprezentatívabb 
szegedi alkotóihoz kapcsolódó kultúra hogyan 
popularizálódott; nélküle csonka a helyi műve
lődés organizmusának bemutatása. 1801-től, 
Grünn Orbán nyomdájának megnyitásától évente 
nyomtatták ki a líceum és gimnázium tanárainak 
tudományos-irodalmi értekezéseit, vagy az elnök
letükkel készült disputációkat. Horváth Cyrill, 
Reisinger János, MolnáT Mátyás, Hutter Antal 
értekezései bőséges forrásul szolgálnak. Latin és 
magyar munkáikban a XIX. sz. első felének leg
fontosabb szellemi áramlatai ott kavarognak, 
sajnálatos, hogy interpretálásukra senki sem 
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vállalkozott. E tényező is jól mutatja, milyen 
fontos szerepet játszhat egy nyomda megjelenése 
egy gyorsan fejlődő város szellemi életében. 
Valóban a polgárosodás üzleti és szellemi igé
nyei óhajtották a nyomda állítását, éppen ezért 
meglepő, hogy a művelődéstörténeti fejezet csak 
igen-igen futó pillantást vet működésére. Pedig 
ennek nemcsak helytörténeti, hanem regionális 
jelentősége is volt, hiszen Kalocsán és Temes
váron volt a két legközelebbi nyomda. Előmun
kálatok híján elmarad a tipográfia közel hatszáz 
nyomtatványának értékelése, kiadáspolitikájának 
elemzése, amire bizony nem találhatunk ment
séget. Mind a gimnázium-líceum és a nyomda 
erősen növelte Szeged kultúrájának déli vonzás
körzetét, különösképpen a délszláv etnikum 
körében. Ez a reformkor egyik igen jelentős 
politikai-kulturális folyamata volt, amiben 
Szegednek fontos szerep jutott; kár, hogy nem 
kaphatott helyet ez sem a fejezetben. 

A fejezet szerzőinek névsorát szemlélve 
örvendetesnek tarthatjuk, hogy szakmájuk él
vonalába tartozó nem-szegedi (onnan elszárma
zott, vagy szegedi tudományos kapcsolatokat 
ápoló) kutatókat is sikerült megnyerni. Azonban 
az elgondolkodtató, hogy a nagy tudományos 

Gondos tipográfiával készült, szép kivitelű 
kötetben adta közre Maller Sándor a reformkor 
két rendkívüli személyiségnek nyugat-európai 
utazási naplóját. Bölöni Farkas Sándor, Szemere 
Bertalan és Erdélyi János útinaplója után ennek a 
két szövegnek kitűnő ötlettől vezérelt összekap
csolása - megbízható szöveggondozás esetén -
nagy nyereség irodalom- és művelődéstörténe
tünk számára. (Reméljük, hogy előbb-utóbb sor 
kerül Irinyi József hasonlóképpen értékes Úti 
jegyzeteinek újabb kiadására is.) 

A Széchenyi-Wesselényi feljegyzések együtt-
közlése pontosan demonstrálja a két ember 
személyiségének alkati, neveltetési, társadalmi 
különbözőségét, ugyanakkor Wesselényi megjegy
zéseiből, reflexióiból arra is következtethetünk, 
ami közös nemcsak Széchenyivel, hanem a 
reformkor más jeles utazóival is, arra a törek
vésre nevezetesen, hogy begyűjtsék, feljegyezzék 
az otthoni .felhasználás, a haza gazdagítása 
céljából mindazt, ami jobb, értelmesebb, cél

potenciállal, jelentős kutatóhelyekkel, szellemi 
műhelyekkel rendelkező Szeged alkotói a fejezet
ben alig kértek (vagy kaptak?) helyet maguknak. 

E korszak tudományos feldolgozásánál - szin
te minden részterületen - már a források gazdag
sága az általános jellemző. Az előző koroknál 
az elérhető színvonal fontos feltétele volt a for
rások minél további bővítése, újak felkutatása. 
Ez most is lényeges, de legalább ennyire a siker 
záloga a hatalmas forrástömeg nagyon átgondolt, 
egységes koncepció szerinti megszerkesztése. 
A művelődéstörténeti fejezet esetében ezt csak 
részben sikerült megvalósítani. Bár a polgároso
dás kulturális származékait erősen preferálta ez a 
szerkesztői elv, olykor ebben is következetlen, 
amint a számba vett jelentős restanciák esetében 
láttuk. Az egyes részfejezetek igen eltérő kvali-
tásúak, a szaktudományos értékeket elérőtől 
(Szörényi L.) a jóval gyengébbekig hullámzik. 
A részfejezetek jelentős részénél nem érvényesí
tették eléggé a komparatisztikai elvet. Mindez 
arra figyelmeztet, hogy a monográfia e részének 
alaposabb előkészítése még eredményesebb meg
oldást hozhatott volna. 

Imre Mihály 

szerűbb. Ezért mint reformkori utazási napló 
kétségtelenül Wesselényié az értékesebb, az 
élvezhetőbb, az informatívabb. Mindketten 
- Széchenyi esetében ez szinte közhely - Angliá
ban kapták a politikai eszméiket leginkább 
meghatározó ösztönzéseket. Wesselényi számára 
ez tanulmányút, Széchenyi, aki nem először járt 
ott, főként társadalmi életet élt. Wesselényi 
nemcsak a lóvásárlás gondos kivitelezője (hiszen 
a hivatalos úticél ez volt), hanem az angol ló-
tartás, ápolás, trenírozás alapos megfigyelője, 
mely kiterjed a zabkeverés és szénatermesztés 
részleteire is. Nem kerüli el figyelmét az angol 
életforma, az angol intézményrendszer. Noha 
az e téren szerzett benyomásairól keveset ír, 
de hogy mélyen érintette, arról alkalmankénti 
eufórikus kifakadásaiból következtethetünk. A 
Szent Pál katedrálisban az árva gyerekek énekét 
hallgatva ilyen gondolatok fogalmazódnak meg 
benne: „Nem, gyerekek, ti nem vagytok atya 
nélkül és elhagyatottak; egy szabad nemzet a 
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