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Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2014, 224 oldal

Amikor Vámbéry Árminról beszélünk, szinte minden laikus, kicsit is olvasott 
embernek eszébe jut róla valamilyen történet. Hosszú, kalandokban, fordulatok-
ban bővelkedő élete, népszerűsége, izgalmas, inkognitóban tett utazásai, nagy-
számú tudományos és ismeretterjesztő műve miatt Vámbéry Ármin a dualiz-
mus kori Magyarország egyik legismertebb közéleti személyisége lett. Ellent-
mondásoktól sem mentes tudományos életműve dacára közéleti népszerűsége, 
nemzetközi hírneve miatt Vámbéry legendája halála után is rendületlenül fenn-
maradt, és a huszadik század történelmi viharai sem kezdték ki azt.

A gazdag Vámbéry-hagyatéknak mára számos oldala jól kutatott és adatolt. 
Legjobban talán a turkológiai része feldolgozott. Itt elsősorban, a magyar turko-
lógia vezető személyiségei, Hazai György, Vásáry István és Dobrovits Mihály 
fáradozásai emelhetők ki. A nemrég elhunyt Hazai György a huszadik század 
magyarországi Vámbéry-szakértőinek doyenje volt sokáig, aki több mint ötven 
évig folytatott kutatásokat Vámbéry Ármin életművével kapcsolatban. Vásáry 
István számos tanulmányában szintén értékelte Vámbéry Ármin turkológiai, 
magyar őstörténeti kutatásait valamint a magyar–oszmán kapcsolatokban ját-
szott szerepét. A 2002 óta zajló dunaszerdahelyi Vámbéry-konferenciák szer-
vezője, Dobrovits Mihály érdemei az újabbkori tudományos Vámbéry-recepció 
kialakításában vitán felül állnak.

Vámbéry turkológusi életművét legutóbb a Magyar Tudományos Akadémia 
Keleti Gyűjteményének Vámbéry halálának centenáriumára készített, 2013 őszé-
től elérhető többnyelvű honlapja mutatta be.

Vámbéry olykor külföldön is komoly érdeklődésre tartott számot, ezért időn-
ként megjelennek monográfiák, amelyek őt értékelik. Vámbéry nem ugyanazon 
a szinten ismert itthon és külföldön, hiszen egyfelől bizonyos sztereotípiák máig 
hatnak, másfelől a nemzetközi tudományosságban nem lehet elvárni azt a társa-
dalmi, nemzeti Vámbéry-kultuszt, mint a korabeli és a mostani Magyarországon. 
Ám létezik néhány fontos szerző és mű, akit feltétlenül ki kell emelni e téren.

Az angol nyelvű Vámbéry-recepció mindmáig meghatározó könyve Lory 
Alder és Richard Dalby nagy forrásanyagra támaszkodó kötete (The Dervish of 
the Windsor Castle. London, 1979.). Az újabb művek közül Ruth Bartholomä 
nemrég megjelent Vámbéry monográfiája emelendő ki, mely az itthon kevéssé 
számon tartott német Vámbéry-recepció könyve (Von Zentralasien nach Windsor 
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Castle.  Leben  und  Werk  des  ungarischen  Orientalisten  Arminius  Vámbéry 
(1832–1913). Würzburg, 2006.).

Ezeken túl érdemes felhívni a figyelmet a Hazai György által szerkesztett 
Archivum Ottomanicum egyik legutóbbi számára (Archivum Ottomanicum 31 
(2014) 7–78.), itt Vámbéry halálának centenáriumára született fontos tanulmá-
nyok olvashatók jelentős honi és külföldi kutatóktól. 2015 végén látott napvilá-
got e sorok írójának szerkesztésében az elmúlt tizenhárom év dunaszerdahelyi 
Vámbéry kutatásait, válogatott írásait közreadó tanulmánykötet (Vámbéry. 
Szerk. Sárközy Miklós. Dunaszerdahely, 2015.).

Mindezek dacára azonban talán kissé meglepő kijelenteni, hogy a Vámbéryról 
szóló ismereteink valahol az első világháború előtti magyar szellemi élet szint-
jén maradtak. Ez részben indokolt és elfogadható. Amikor Vámbéry ismertsége 
mind itthon, mind külhonban rendkívülinek mondható, természetes, hogy szá-
mos írás született róla, és egyes tudományos állításainak visszhangja jócskán 
meghaladta a tudomány határait és visszahangra talált a közvéleményben is. Itt 
elsősorban Vámbéry magyar őstörténeti műveire utalunk, e munkássága máig 
számottevő hatást gyakorol magyar nyelvterületen megítélésére pozitív és nega-
tív értelemben. Az e téren ítélkezők olykor felkészültek, olykor azonban nem, 
és láthatóan nem minden esetben támaszkodnak Vámbéry idevonatkozó állítá-
sainak közvetlen ismeretére, sokkal inkább korábbi álláspontokat ismételget-
nek – akár kedvelik Vámbéryt, akár nem.

Hasonló a helyzet Vámbéry külföldi megítélésével. Ott is jóformán egyetlen 
esemény tematizálja Vámbéry életét. Vámbéry 1862–63-as titkos közép-ázsiai 
utazása, az erről megjelent útinaplója, az erre reflektáló írások tömege kora 
ünnepelt és befolyásos személyévé tette őt. Ez különösen nagy-Britanniára és 
az Oszmán Birodalomra igaz.

A maga korában és halálát követően is a Vámbéry-képet alapvetően két fon-
tos elem tematizálta a sajtóban és a közvéleményben. Míg Magyarországon 
Vámbéry magyar őstörténeti nézetei váltak „márkajegyévé” máig, addig kül-
földön (elsősorban a tekintélyes ázsiai gyarmatbirodalommal rendelkező nagy-
Britanniában) titkos közép-ázsiai utazása és térségbeli szakértelme tette és teszi 
maradandóvá emlékét.

A mára kialakult Vámbéry-kép harmadik konstansnak tűnő eleme a köz-
beszédben jellemzően huszadik századi és posztkoloniális tünet: kapcsola-
tai a British Foreign Office-szal, magyarul a „Vámbéry, az ügynök” mítosza. 
Gondosabban szemlélve, Vámbéry titkosszolgálati kapcsolatai, jelentései sok-
kal inkább egy orientalista által készített szakmai, tudományos és diplomá-
ciai háttér-információknak tűnnek. Ahogy ezt tették és teszik ezt azóta is nagy 
hírű orientalisták. Így, bár célunk nem a kényszeres szerecsenmosdatás, de a 
„Vámbéry, a kém”, a „Vámbéry, az ügynök”, kifejezés mögött valójában több 
az ideológiai célozgatás, a modern politikai, ideológiai, a Vámbéryt eszközként 
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felhasználó útkeresés, mint a valóság. E téren az Edward Said-i orientalizmus 
sematikus és neomarxista érvelése különösen sok kárt tett. Vámbéry konspiratív 
ügynöki alakjának kiemelése igencsak felerősödött a huszadik században a har-
madik világbeli értelmiségiek köreiben, akik – olykor elismerve érdemeit is – 
írásaikban rendre felemlegetik és hangsúlyozzák ezt az elemet. A nagyhatalmak 
szolgálatában felbukkanó „ügynök Vámbéry” alakjának emlegetése a fiatal álla-
miság, a félgyarmati státust nemzetállamra cserélő identitás, a posztkoloniális 
gondolkodás egyik szimptómája szemünkben.

Mindezek fényében feltétlenül üdvözlendő minden olyan kísérlet, amely 
megkísérli újraértékelni a Vámbéry-recepciót. Mandler Dávid 2014-ben meg-
jelent munkája azon új munkák sorába illeszkedik, melyek megpróbálják újra-
értelmezni Vámbéry Ármin életét és munkásságát.

A new yorkban élő, doktori fokozatát a new york Universityn szerző, 
angolszász és magyar műveltséggel is rendelkező, a new york-i Stuyvesant 
High Schoolon anglisztikát oktató és a 19. századi viktoriánus kultúrát kutató 
Mandler Dávid munkájának címe Vámbéry angolszász relációinak alaposabb, 
újszerű megközelítését ígéri. A könyv belső szerkezete ezzel szemben ettől eltér, 
hiszen a kötet három nagy fejezetet ölel fel, melyek közül csak egy foglalko-
zik szorosabban Vámbéry angolszász kapcsolataival. A kötet három része közül 
az első nem egyéb, mint egy fiatalkori Vámbéry életrajzvázlat (brit kapcsola-
tai előtti periódusáról), a második Vámbéry angolszász kapcsolataival foglal-
kozik, a harmadik pedig Vámbéry és Goldziher kapcsolatát és szerepét elemzi 
a korabeli magyar zsidó szellemi életben. Mindehhez egy függelék kapcsoló-
dik Vámbéry szerepének a Drakula-mítosz elterjesztésében játszott szerepéről.

A kötettel kapcsolatban az első megjegyzésünk, hogy nagyon fontos volt a 
munka magyar nyelvű megjelenése, hiszen jó ideje nem jelent meg komplett, 
a magyar nyelvű nagyközönség számára is elérhető Vámbéry életrajz – már-
pedig Mandler munkája – címe ellenére Vámbéry életrajz (is). Alder és Dalby 
1979-es könyve sajnos nem ismert itthon a szakemberek szűk körén kívül. Bár 
néhány éve felmerült magyarra fordítása, úgy véljük, a mű közel negyven évvel 
ezelőtti kiadása óta olyan sok minden került elő Vámbéryról, hogy emiatt már 
nem indokolt e monográfia megjelentetése. Bár utaltunk rá, hogy az utóbbi 
tizenöt évben érzékelhető egyfajta Vámbéry-reneszánsz Magyarországon, 
ám egy összegző komplett monográfia Vámbéryról még igencsak hiányzik. 
Mandler művének magyar kiadása tehát feltétlenül üdvözlendő, az pedig külö-
nösen dicséretes, hogy a könyv előbb jelent meg magyarul, mint angolul (az ere-
deti munka Mandler doktori disszertációjaként angolul született meg new york-
ban 2005-ben).

A kötet első fejezetében Mandler alapos áttekintést nyújt Vámbéry életé-
ről. Mandler metódusának fő újítása ebben a fejezetben a korábbi Vámbéry-
monográfiákhoz képest, hogy nemcsak a megszokott tényeket sorakoztatja fel, 
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hanem túllépve az iskolás ismételgetésen, gazdasági és kulturális identitás-
mozaikok egységeként jellemzi a sánta dervist. Mindezek mellett analízise nem 
nélkülözi a leheletfinom karakterelemzést sem, amelyet kulturális antropoló-
giai elemek tesznek teljessé. Mindezekkel együtt Mandler adatai sok téren nem 
haladják meg a már ismert tényeket, de el kell ismerni, hogy a brit Vámbéryt 
nem lehet megérteni a magyar, zsidó és muszlim Vámbéry megismerése nél-
kül. Különösen érdekes Mandler elemzése Vámbéry magyar őstörténeti néze-
teinek vitájával kapcsolatban. Itt helyesen és a magyar szakirodalomban elő-
ször mutat rá, hogy milyen szerepet játszottak oroszbarát körök Vámbéry tudo-
mányos lejáratásában. Igaz, a kérdés elég bonyolult, de Mandler új adatait fel-
tétlenül figyelembe kell venni mindenkinek, aki a Vámbéry-recepció kérdéseit 
kutatja a jövőben. Mindezek mellett Mandler otthonosan mozog a 19–20. szá-
zad európai orientalizmusvita Vámbéryt érintő érveiben, és jó érzékkel mutat rá 
Edward Said, Hamid Dabashi Vámbéryt vádoló megjegyzéseinek sekélyessé-
gére. Ezzel együtt a kérdést tovább is lehet vizsgálni, hiszen izgalmas új szinté-
zis készíthető a Mandler által most felvetett aspektusok és más magyar szerzők 
érveinek ütköztetésével.

Mandler elemzésének mindvégig fontos kísérőjelensége Vámbéry és a zsidó-
ság kapcsolata, valamint saját zsidóságának kérdése. Ez az aspektus nemcsak az 
utolsó fejezetben, hanem a könyv egészében rendszeresen felbukkanó motívum. 
Mandler itt különösen a korabeli magyarországi és oszmán társadalmi viszo-
nyok összehasonlító elemzésében jeleskedik, utalva arra a katartikus élményre, 
ami a fiatal Vámbéryt az 1850-es években érte Konstantinápolyban, ahol idegen 
jövevényként hamarabb nyert társadalmi el- és befogadást, mint előtte közel két 
évtizeden át Közép-Európában. Tolerancia, befogadás, asszimiláció és disszi-
miláció – Mandler elemzésének kulcsszavai ezek Vámbéry írásainak vizsgála-
takor. Ezzel együtt itt van néhány apró túlzás is Mandler könyvében. Jelen sorok 
szerzője nem érzi annyira konfliktusosnak a Magyar Tudományos Akadémia és 
Vámbéry kapcsolatát közép-ázsiai útja előtt, mint ahogy azt Mandler jellemzi, 
és általában úgy gondoljuk, hogy Vámbéry – minden sérelme ellenére – sikeres 
és beilleszkedett személynek tűnik a korabeli Magyarországon is.

Mandler könyvének egyértelműen legjobb fejezete a kötet második része, 
ahol a szerző Vámbéry brit kapcsolatait értékeli és mutatja be. Mandler kuta-
tásainak jelentősége itt ismét a nagyszámú és eleddig magyar nyelvterületen 
majdnem teljesen ismeretlen angolszász írások, napi- és hetilapok, memoárok 
ismeretében és rendkívül alapos feltárásában rejlik. Ezek a források a magyar 
nyelvű szakirodalomban nagyobbrészt nem ismert és nem elérhető források, 
emiatt feltétlenül árnyalják a Vámbéryről kialakult képet. Így például Mandler 
angol napilapokra építő adatai Vámbéry angliai fogadtatásáról, beilleszkedé-
séről, akkulturációjáról figyelemre méltók és korántsem esnek minden téren 
egybe az erről kialakult korábbi vélekedéseinkkel. Hadd utaljunk arra, hogy 
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mindmáig kísérlet sem történt Vámbéry újságcikkeinek és a Vámbéryról szóló 
újságcikkeknek a szisztematikus összegyűjtésére és megjelentetésére.

Szerzőnk emellett irodalomtörténeti, irodalomelméleti és kulturális antropo-
lógiai eszközökkel is kiegészíti elemzését. A komoly korabeli sajtóanyagot és a 
már ismert másodlagos szakirodalmat feldolgozó fejezet komplex képet rajzol 
Vámbéryról, az emberről, az orientalistáról, a brit, a magyar és a muszlim világ 
között ingázó sajátos, sokidentitású személyiségről. Mandler elemzéséből kivi-
láglik, hogy Vámbéry gondosan követte a korabeli brit közvéleményt foglal-
koztató kérdéseket, az oroszokkal fenntartott brit viszonyt, a közel-keleti hely-
zetet, az ír kérdést, és ezekben aktívan állást is foglalt a korabeli brit sajtóban. 
Ugyanakkor Mandler folyamatosan utal a Vámbéryval kapcsolatos korabeli brit 
percepciókra is. Vámbéryt – összetett világnézete ellenére – elsősorban magyar-
nak tartották, és ő maga is a Kossuth-kultusz alapján definiálta saját identitá-
sát brit hívei és a szélesebb brit nyilvánosság előtt. Mandler joggal hívja fel a 
figyelmet a Vámbéry-levelezés, a családi levéltár szétszóródásának, elpusztulá-
sának súlyos hiányosságaira.

Mandler könyvének harmadik nagy fejezete Vámbéry és Goldziher viszo-
nyával foglalkozik. A szerző itt – érzésünk szerint – szubjektívebb. Abból a pre-
koncepcióból indul ki, hogy Vámbéryt mindenáron meg kell védeni valami-
ért, hogy fel kell menteni őt a tudományos sarlatánság vádja alól. Ugyanakkor 
az kissé elsikkad, hogy Goldziher nyilvánosan sohasem támadta Vámbéryt, a 
róla szóló sommás és olykor valóban negatív véleménye kizárólag saját hasz-
nálatra szánt naplójában fogalmazódott meg. E napló publikálása sok évtized-
del Goldziher halála után (számos vitát követően, hogy megéri-e ezt közzétenni) 
alapvetően formálta át a Vámbéry–Goldziher relációról alkotott közvélekedést. 
Amint azonban Dévényi Kinga közelmúltbeli kutatásai, frissen publikált kutatá-
sai rámutattak, a két tudós viszonya korántsem volt ilyen negatív. Mindettől füg-
getlenül Mandler is ugyanerre a konklúzióra jut, ám érvelése közben néha kicsit 
kényszeredetten is Vámbéryt védelmezi, mely szerzői attitűd implicite feltéte-
lezi, hogy valamiért Vámbéryt mégiscsak terheli felelősség ebben a viszonyban. 
nem, egyáltalán nem terheli. Itt két teljesen eltérő zsidó sorsról, más társadalmi 
gyökerekről, neveltetésről, szocializációról és nagyobbrészt eltérő tudományos 
érdeklődésről van szó, mely két gazdag, de más területen értékes tudományos 
életművet hozott létre Goldziher és Vámbéry esetében. Véleményünk szerint 
ebben az évtizedekkel később kialakult narratívák kevésbé érdekesek, és el kell 
különíteni a korabeli forrásoktól. Mandler végig nagyon erős a Vámbéryval 
kapcsolatos sztereotípiák forrásokkal adatolt higgadt cáfolatában, itt azonban 
ez nem egészen sikerül neki. Vámbéry és Herzl, valamint a korai cionisták kap-
csolatánál Mandler túl kegyes Vámbéryhoz, és kevésbé utal arra, hogy a két fél 
közötti kapcsolat megszakadásának egyszerű anyagi vita volt az oka.
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A kötet olvastán jelen sorok írója szívesen vett volna még egy fejezetet, mely-
ben a szerző összefoglalhatta volna Vámbéry identitásainak, bonyolult szemé-
lyes sorsának kérdéseit. Úgy véljük Vámbéry létező zsidó, magyar és brit iden-
titása mellett érdemes több időt szentelni muszlimsága kérdéseinek is. A kötet 
nem említi azt a momentumot, hogy Vámbéry élete végén magát bahá’ínak 
nyilvánította, bár Mandler helyesen utal Vámbéry és a muszlim reformmozgal-
mak kapcsolatára. A könyv bibliográfiáját tekintve elmondható, hogy Vámbéry 
műveit nagyon jól ismeri, és különösképpen jártas a nyugati, angolszász sajtó-
ban. A magyar nyelvterületen elérhető friss szakirodalom talán kevéssé jelenik 
meg a kötetben, ezzel szemben bőven kárpótol bennünket a magyar szerzők-
nél teljesen ismeretlen nyugati, elsősorban brit sajtóanyag és másodlagos iroda-
lom erős jelenléte a monográfiában. A kötetet gazdag képanyag illusztrálja, saj-
nálatos azonban, hogy nem kerültek megemlítésre a kötet fordítói (mivel itt egy 
angolul írt munkáról van szó eredetileg).

Mandler Vámbéry monográfiáját jó szívvel ajánljuk azoknak, akik valami 
teljesen újat akarnak megtudni a nagy orientalistáról. Mandler Dávid műve 
elsősorban Vámbéry brit kapcsolatainak és a róla Albionban alkotott kép terén 
rengeteg új adattal gazdagítja a magyar és a nemzetközi kutatást, egyben az 
itthon kevéssé ismert angolszász Vámbéry-recepciót feldolgozó fontos könyv 
is. A mostanában újjáéledő Vámbéry-kutatások fontos művéről van szó, új meg-
közelítéssel és nagyon jó színvonalon megírva.

Sárközy Miklós


