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CSORBA LÁSZLÓ 

 

A bizonyosság örök sóvárgása.  

Gondolatok Széchenyi 

bûvkörérõl 
 

 

Ma alapvetõen két Széchenyi-kép él a magyar emberek gondolatvilágában. Az 
egyik a mitikus Széchenyi, a tévedhetetlen hérosz, aki mindent tudott és mindent 
elõre tudott, és akit úgy kell követni, ahogy a hívõ követi a szentet. Nem kétséges, 
hogy a modern szent kultuszának nagyon pozitív szerepe is lehet egyes 
közösségek életében és mûködésében. A másik kép a történelmi Széchenyi alakja 
– egy hús-vér emberé, aki az életnek – kedvenc költõjével, Berzsenyi Dániellel 
szólva – „megcsókolgatta rózsáját, megizzadta vaspályáját”, és aki ráadásul beteg 
is volt ugyan, ám betegségében is nagyszerû teljesítményre volt képes. Sokszor 
bizonyult gyarlónak, sokszor hibázott, ezek miatt gyakran – nemegyszer 
túlságosan is – ostorozta önmagát, ám egyben kivételes zseni is volt, a magyar 
polgári átalakulás elsõ programadó egyénisége. Aligha vitatható, hogy egy ilyen 
történelmi alak sorsa is a legpozitívabb erkölcsi élményt keltheti abban, aki 
közelebbrõl megismeri. 
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Soltra E. Tamás: Széchenyi István naplója I. (1991)
1
 

(Bolodár Zoltán felvétele) 

A kétféle Széchenyi-kép sokszor keveredik, már csak azért is, mert 
mindkettõnek van kultusza. Hiszen ha minden kultusz alapvetõen vallásos 
szerkezetû is, ebbõl még nem következik, hogy a kultusz tárgyát csak a vallásos 
képzelet hozhatja létre. Ám mégis érdemi különbséget tehetünk a történelmi 
Széchenyi tisztelete és a mitikus Széchenyi kultusza között, ha közelebbrõl 
megvizsgáljuk a dicsõítés fontosabb tartalmi elemeinek minõsítéseit. Hatékony 
fogalmi eszközöket kínál ehhez az a szempontrendszer, amelynek segítségével a 
neves német katolikus teológus és vallástörténész, Rudolf Otto ma már 
klasszikusnak számító alapmûve, A szent lapjain a jelenség leglényegét jellemzi.2 
Otto a transzcendens erõ megtapasztalásának alapvetõen irracionális, ám mégis 
valóságos élményére a numinózus (numen = isteni erõ megnyilvánulása) fogalmát 
ajánlja, amellyel a találkozás a hívõ számára megvilágosító erejû. Amit lényegileg 
megtapasztal, az valamiképp a rettentõ titok (mysterium tremendum) – a rettentõ 
alatt nem rettenetest, hanem a felfoghatatlan nagyság megsejtésének metaforáját 
értve. Olyan erõrõl van szó, amelyben fenséges hatalom (tremenda majestas) van 
jelen, mellyel szemben a hívõ kicsinek, szinte semminek érzi magát. Ám ez a 
kisebbség-érzés nem okoz elveszettséget, mert a numinózus jelenségbõl energia 
árad, ami aktivizálja az ember lelkét, „buzgóvá” teszi, jótettekre, normatív 
cselekvésre kényszeríti. Bámulásra, csodálatra késztetõ mivolta ugyanis egyben 
lenyûgözõen vonzó (fascinans) hatást gyakorol a hívõre, belsõ vágyat ébreszt benne, 
hogy e kontrasztharmóniákon át valamiképp elsajátítsa, magáévá tegye a 
numinózusban rejlõ örömöt és gyönyörûséget, amelyek számára abszolút értékként 
jelennek meg. 

Aki olvasta Arany János örökszép Széchenyi-búcsúztatóját, azonnal fölismeri, 
hogy az abban megrajzolt alak Rudolf Otto definíciójának szinte minden lényeges 
elemével rendelkezik. Bár a költõ megjegyzi: „Nézd az erõt: hatása mily tömérdek 
/ De ne imádj: a munka emberé / Szellem s anyag, honszeretet s önérdek / Mily 
biztosan lejt a közjó felé”3 – azért ahogy Isten küldöttét bemutatja, munkálkodását 
és a hozzá való viszonyt méltatja, a kép egyértelmû: soraiból a mitikus Széchenyi 
emberfölötti figurája magasodik fölénk, méghozzá olyan varázslatosan gazdag 
nyelven és költõi alakzatokban, amelyekkel a lángész poézise még tovább fokozza 
a misztérium eredeti hatását.  

                                                           
1 A tanulmányt és e számunk néhány más írását Soltra E. Tamás: Széchenyi István naplója I–X. című öntött 

bronz éremsorozatának darabjaival illusztráljuk. A sorozat 1991-ben az Országos Érembiennálén elnyerte az 
Országos Széchenyi Emlékbizottság díját. Az alkotások a Soproni Múzeum képzőművészeti gyűjteményében 

találhatók. (A Szerk.) 
2 Rudolf Otto: A szent. Az isteni eszmében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz. Bp. 2001. 259. 
3 Arany János költeményei. Bp. 1983. 311. 
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Ha valakit közelebbrõl érdekel e modern szent hagiográfiája, érdemes 
belelapoznia a Nagycenki füzetek legújabb (6.) számába.4 Egyfelõl beszélgetések 
sorakoznak benne olyan emberekkel, akik számára – ahogy elõszavában Szabó 
Attila szerkesztõ fogalmaz – fontos a Széchenyi-örökség. Gondolataik, történeteik 
közreadásával a fizikailag is szép kiállítású kötet gazdája ahhoz kívánt 
hozzájárulni, hogy „a Széchenyi-örökség egyre inkább a nemzeti önismeret és 
mûveltség, a közgondolkodás részévé, alkotásokat teremtõ, tetteket ösztönzõ 
hatóerõvé váljon.”5 E célkitûzést õszintén osztom, hiszen magam is abban a 
kitüntetésben részesültem, hogy meghívást kaptam a kötet szereplõi közé. 

Másfelõl azonban e kis kötet – mondhatni akaratlanul – mindenképpen több 
néhány interjú érdekes sorozatánál. Errõl a többrõl pedig talán érdemes egy kicsit 
eltöprengeni. Az olvasónak hamar föltûnhet, hogy a beszélgetések nem 
egynemûek, ami persze természetes: a sokszínûség szellemileg inspiráló, 
irodalmilag szórakoztató. A szerkesztõ is utal erre, megemlítve, hogy az 
interjúalanyok „[t]ársadalmi helyzetüknek, érdeklõdésüknek és hivatásuknak 
megfelelõen más és más oldalról közelítenek Széchenyihez.”6 Ez olyannyira így 
van, hogy a mitikus Széchenyirõl szóló vallomások egyik legérdekesebb darabját 
is tartalmazza a könyv: Eperjes Károly – a méltán népszerû Jászai- és Kossuth-
díjas színész – elõadását, amelyet egy zirci rendezvényen mondott el 2010 
áprilisában.  

Eperjes a mitikus Széchenyi elkötelezett híve, sõt, több ennél – ahogy 
érzéseirõl, gondolatairól õszintén, friss fogalmazásban, megnyerõen beszél, 
szavaiból sajátos, agitatív erõ árad. Elõadásában meg akar gyõzni valamirõl, 
tulajdonképpen igét hirdet, missziót teljesít. Nemcsak híve, de térítõ papja is a 
mitikus Széchenyi kultuszának. És nemcsak metaforikus értelemben, hanem szó 
szerint kimondja, hogy „szentnek” tartja õt: „[h]iszem hogy majd eljön az idõ, 
amikor elindulhat az õ kanonizálása.”7 Mondanivalója, érvei, gondolatfüzérei 
olyan gazdag választékban tárják elénk e jelenség majd minden fontos elemét, 
hogy segítségével fölvázolhatjuk „korunk szentjének” legjellemzõbb arcvonásait. 
De arra is alkalmas „prédikációja”, hogy a jelenségben rejlõ egyes problematikus 
mozzanatokra is fölhívjuk a figyelmet.  

Missziója során ugyanis Széchenyi „papja” nem szorítkozik kizárólag annak a 
szubjektív élményvilágnak a megvallására, amely õt a „kiválasztott” követõjévé 
tette. Bár többször megjegyzi, hogy nem történész, mégis vitába száll a kérdés 
kutatóival, és – hol kinyilatkoztatásszerû állításokkal, hol rövid elbeszélésekkel – 
beleereszkedik az egykori történeti valóság egyes jeleneteinek konkrét 

                                                           
4 Széchenyi bűvkörében. Csorba László, Eperjes Károly, Szigethy Gábor, Fenyő Ervin, Körmendy Kinga, Koller 

Sándor, Horváth Sándor, Kocsis Sándor vallomásai. Szerkesztette Szabó Attila. Nagycenki Füzetek 6. szám. 
Nagycenk, 2010. Simon Péter kiadó, 129. 
5 Széchenyi bűvkörében i. m. 7. 
6 Uo. 
7 Széchenyi bűvkörében i. m. 29. 
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bemutatásába, vitatásába. Ezáltal azonban egy egészen különös beszédhelyzet 
keletkezik: a hívõ szubjektív monológja – melynek világnézeti tartalma, mint 
minden egyéni meggyõzõdés, tiszteletre méltó és semmiféle kritika tárgya nem 
lehet – összekeveredik egy szaktudomány mûvelésének szabályrendszerével, 
amelynek lényege az éppen érvényes tudományos paradigma szerinti 
módszerekkel a források vizsgálata és ennek alapján álláspontok megfogal-
mazása, illetve szakszerû vitatása. Eperjes monológja tehát kommunikációs szem-
pontból igazi abszurditást hozott létre: összekeverte az igehirdetést és a 
tudományos vitát, miközben a modern európai szellemi élet egyik nagy 
vívmánya, hogy e mûfajo-kat immár jó háromszáz éve elválasztjuk egymástól.  

Meglepõ, de úgy látszik, hogy a mûvész – aki színészként természetesen a 
kommunikáció nagymestere – valójában nincs tudatában ennek az 
ellentmondásnak. Ezt valószínûsíti az a kommentár, amivel elõadásában Kosáry 
Domokossal folytatott vitáját fölidézte. A Magyar Tudományos Akadémia akkori 
elnöke, a neves történész professzor a színész nyilatkozatait olvasva, azt üzente 
neki a Heti Világgazdaság hasábjain: „ahelyett, hogy történelemfilozófiával 
foglalkozna, jobban tenné, ha maradna a kaptafánál.” Eperjes azonban önérzettel 
vágott vissza: „[...] Önnek, mint történésznek, tudnia kellene, hogy mint minden 
tudomány, a történelemtudomány is két nagy ágra oszlik. Az igaz és a valós történelemre. 
És az igaz történelem csak Krisztus feltámadásával szemlélhetõ. Pont! Na, ezt leközölték 
az utolsó oldalon. Azóta sem válaszoltak. Senki.”8 

A fentiekbõl természetesen világos, miért nem válaszolt Kosáry akadémikus: 
azért, mert – mint említettük – a modern korban a társasági illemhez tartozik, 
hogy a világnézeti véleményt tiszteletben tartjuk, nem vitatjuk. Amiként persze 
az is ide tartozik, hogy nem keverjük össze a szakmi vitával. A mûvész vallomása 
a keresztény hívõ szempontjából talán érthetõ, de szakmai szempontból minden 
párbeszéd vége, hiszen aligha várható el, hogy a földgolyó majd ötmilliárd nem 
keresztény lakója kizárólag Krisztus feltámadásán keresztül tekintsen az igaz 
történelemre. A színész tehát kissé visszaélt azzal a helyzettel, hogy manapság 
már nem folytatunk nyilvános hitvitákat – nyilatkozata emiatt a HVG oldalán 
kommunikációs zavart okozott, amivel nem megnyerte, hanem csupán elvágta a 
vitát. 

                                                           
8 Széchenyi bűvkörében i. m. 21.  
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Soltra E. Tamás: Széchenyi István naplója III. (1991) 
(Bolodár Zoltán felvétele) 

Ha most innen nézve pörgetjük át újra a Nagycenki füzetek 6. kötetét, a hasonló 
helyzet szembeszökõ: megint az történik, hogy ugyanabban a nyilvános térben, 
ugyanabban a kommunikációs helyzetben keveredik össze két minõségileg eltérõ 
beszédmód, két alapjában különbözõ szövegtípus. De miért is baj egymás mellé 
tenni a tudományos szöveget és a missziós igehirdetést – kérdezhet vissza a 
szerkesztõ –, ha egyszer az is volt a cél, hogy a kötet megmutassa, milyen sokféle 
gondolkodásmódot, megközelítést, szempontot és véleményt vonz magához 
ellenállhatatlanul a nagy Széchenyi bûvköre? Azért, mert a mitikus Széchenyi 
követõi megnyilatkozásaikban nem szorítkoznak a témával kapcsolatos belsõ, 
lelki érzéseik megvallására, vagyis nem maradnak meg a klasszikus lelkiségi 
irodalom területén. Lépten-nyomon a „szent” egykori élettörténetének, a vele 
kapcsolatos események történeti rekonstrukciójának konkrét részleteirõl is 
deklarálják álláspontjukat – ám mivel ez szakmai kérdés, amelyet tudományos 
szempontok alapján lehet és kell elbírálni, így el kellene választani a világnézeti 
vallomástól. A mitikus Széchenyi követõje persze, mint látjuk, nincs tudatában 
annak, hogy elköveti ezt a „hibát”, mert õ a maga hitében rejlõ sajátos üzenet, az 
„euangelion” szoros részének tekinti a tényekkel kapcsolatos hitét is. Ám a kötet 
szerkesztõjének tisztában kellene lennie azzal, hogy akik a kiadványt forgatják, 
úgy vélhetik majd, hogy a mitikus Széchenyirõl szóló kultikus vallomásban 
éppen olyan történeti hitelességû tényekrõl értesülnek, mint a filológusok, 
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történészek, könyvtárosok szakmai szövegeibõl. Márpedig ez nem így van – így 
õket ez a sajátos kommunikációs zavar – mondjuk ki nyíltan – kissé bizony 
becsapja.  

A kötet szerkesztõje tehát mindenkit, aki a fenti problémáról szólni akar, egy 
kissé Kosáry akadémikus egykori vitapozíciójába szorítja bele. Ám úgy vélem, 
mégis néhány ponton érdemes fölhívni a figyelmet azokra a problémákra, 
amelyek túlmutatnak önmagukon és fontos összetevõi a mitikus és a történelmi 
Széchenyirõl folyó párbeszédnek. E megjegyzéseknek természetesen semmi 
közük a világnézeti állásfoglaláshoz. A legmesszebbmenõkig tisztelem azt a 
frissen lobogó lelkesedést, ahogyan Eperjes Károly „az élet örömét a feltámadás 
örömével párosítva” megvallja hitét. Felejthetetlen élményeim közé tartozik az a 
beszélgetésünk, amikor egy régi nyári éjjelen a római Regina Margherita Kórház 
elsõsegély részlegének folyosóján arra vártunk, hogy a színész talpába fúródó 
tengeri sün-tüskéket az orvos eltávolítsa, és õ lefegyverzõ közvetlenséggel és 
természetes költõiséggel beszélt a hit kegyelmérõl, ami tékozló ifjúsága után 
végre rádöbbentette arra, merre is vezet az út, az igazság és az élet. 

A prédikációban nem lehet egy állítást tizenöt lábjegyzettel körbetámogatni – 
frappánsan, röviden kell fogalmazni, és közben bátran támaszkodni a 
hallgatóságban már meglévõ elõzetes véleményekre, meggyõzõdésekre, netán 
elõítéletekre, amelyeket az elõadó jól ismer. Nos, alább lesz róla szó, mi annak a 
történelmi oka, hogy egy Széchenyi-elõadás közönsége körében milyen 
mértékben lehet Kossuth Lajos életmûvét, tetteit, szavait, gondolatait kritizálni. 
Vegyük példaként Eperjes elõadásából a következõ rövid részletet:  

„Mit mondott Kossuth? Fegyverkezni, elszakadni!  
Mit mondott Széchenyi? Ne hallgassatok rá, az ördög szól belõle! 
Ott indult el Trianon! Mit mondott Széchenyi? Ha mi elszakadunk a császártól, 

akkor a peremnépek meg tõlünk akarnak majd elszakadni. Be is következett.”9 
Bár itt nyilvánvalóan nem szó szerinti idézetekrõl van szó, hanem a beszélõ 

mintegy összegzi a történelmi szereplõk álláspontjának leglényegét, ám ezt sajnos 
nem hitelesen teszi: alapvetõ történelmi tények mondanak ellent e beállításnak. 
Kezdjük azon, hogy nem volt épelméjû politikus a reformkori Magyarországon, 
aki a Habsburgoktól el akart volna szakadni. Mindenki tudta jól, hogy a 
magyarság a szláv és a germán népek tömbjei közé van beszorítva, ezért 
nélkülözhetetlen számára a Monarchia védõernyõje. A Habsburgok államának 
létét a nagyhatalmak egyébként is az európai hatalmi egyensúly nélkülözhetetlen 
részének tekintették. Csupán a szabadságharc eseményei, a téli hadjárat és az 
1849. márciusi ún. olmützi alkotmány, amely fölszámolta a magyar különállást, 
alapozta meg sokakban (köztük Kossuthban is) a fölismerést: erre a védõernyõ-
szerepre Ausztria immár nem alkalmas. Túl gyenge, fõként azért, mert elzárja a 
határai között élõ népek nemzeti fejlõdését (miáltal nem riasztja, hanem éppen 

                                                           
9 Széchenyi bűvkörében i. m. 27.  
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hogy vonzza a nagyhatalmi beavatkozást). A megoldás – amiként azt 
tervezeteikben a forradalmi emigrációk az 1850-es évek elején kidolgozták – a fel-
bomló-felbomlasztandó birodalom területén élõ, Duna-menti kis népek 
valamilyen (minimálisan katonai-védelmi) együttmûködése lehet, amely egyben 
az európai egyensúly rendszerében is betöltheti Ausztria átmenetileg üresen 
maradó helyét.  

1848 nyarán tehát egyszerûen nem létezett olyan ellentét, miszerint Kossuth el 
akart volna szakadni Ausztriától, Széchenyi pedig nem. Azt pedig, hogy mi lett 
volna Széchenyi álláspontja 1849 tavaszán (az olmützi oktrojált alkotmány 
ismeretében), nem tudhatja senki, hiszen már 1848 szeptemberében Döblingbe 
került. A nemzetiségi követeléseknek meg végképp semmi közük nem volt a nem 
létezõ ellentéthez: a Délvidéken és Erdélyben már régen tombolt a polgárháború, 
amikor a magyar országgyûlés még mindig azzal kísérletezett, hogy 
békeküldöttséget menesszen Windischgraetz fõvezérhez. És hogyan köthetõ 
Trianon a 48-as nemzetiségi mozgalmakhoz, amikor a Habsburg Birodalomnak és 
a kiegyezéses Magyarországnak az I. világháborúig még további teljes fél 
évszázada(!) volt arra, hogy ha akarta volna, a helyzetükön javítson, nemzeti 
követeléseiket mérsékelje, netán kielégítse, megoldja – és így eleve elejét vegye 
bármilyen elszakadási törekvésnek? Ha mindezekbe belegondolunk, a Kossuthtal 
szembeni fenti kritika – mivel az egész korabeli valóság beállítása téves, nem 
létezik – egyszerûen szétfoszlik, eltûnik, megsemmisül. 

Eperjes igazi színész, aki jól ismeri a történetmondás erejét. Valóban, a 
deklarált igazságnál sokszor meggyõzõbb az elbeszélés, amelynek belsõ logikája 
szinte észrevétlenül, ám roppant hatékonyan vezeti rá a hallgatót-olvasót a 
közölni kívánt igazságra. Elõadásának egyik legszuggesztívebb részlete, amikor 
elmeséli egy öreg szerzetes-professzor leckéjét a Gellérthegy tetejérõl a városra 
alátekintõ kisdiákoknak. A pergõ ritmusban, szinte kalapácsütés-szerûen, az 
ismétlés erejével bevésõdõ szöveg szerint bárhová kalandozik a tekintet – 
Lánchíd, Duna, Akadémia, gõzhajó, vasút, lóversenypálya, gyárak, 
hengermalom, múzeum, könyvtár – a fiatalok mindenütt Széchenyi, illetve a 
Széchényi család máig eleven, köztünk ható, az országot gyarapító alkotásaival 
találkoznak. Majd következik a csattanó. „Na, srácok, ez meg itt micsoda? Pénzérme. 
Ki van rajta? Kossuth Lajos. Úgy van! Na, srácok, ezt a pénzérmét megkapja az, aki 
megmondja, hogy õ mit hagyott hátra. (Hosszú csönd.) Nem mindegy, hogy a hazából 
élek, vagy a hazáért élek.”10 

Valóban izgalmas szellemi kaland fölfejtenünk, mi minden találkozik össze 
ebben a rövid szövegben. A felszín majdhogynem egy posztmodern regény jól 
ismert idézési láncolata a kézirat kéziratának kéziratáról. Itt sem a színész saját 
szellemi leleményét halljuk, mert a történetet õ a tihanyi apátság perjeljétõl vette 
át – aki azonban szintén nem saját élményét mondta el, hanem egy másik, nem 

                                                           
10 Széchenyi bűvkörében i. m. 24. 
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történelem-szakos kollégájáról meséli mindezt. Bevallom, amikor leültem a 
számítógéphez, hogy e sorokat megfogalmazzam, egy pillanatra arra gondoltam, 
megkérdezem Korzenszky Richárdot, vajon õ is úgy emlékszik-e vissza minderre, 
ahogy Eperjes Károly? Róla ugyanis joggal föltételezhetem, hogy – ha másért 
nem, hát annak a Rónay Jácintnak a rendtársaként, aki nemzetõr papként a 
megtorlás elõl emigrációba kényszerült, és nagyszerû tudósként nemcsak a 
lélektan úttörõje és a darwinizmus elsõ hazai népszerûsítõje lett, hanem Kossuth 
gyermekeinek londoni tanítója is – pontosan tudja, mit is alkotott Kossuth Lajos a 
magyar történelemben. De mégsem írtam neki, mert rájöttem, hogy Eperjes 
szövegének hatásmechanizmusa szempontjából – amirõl itt szó van – valójában 
mindegy, hogy csak költõi túlzás volt-e a bencésekre hivatkozás, vagy valóban 
így adták át a történetet szájról szájra.  

Ami a Gellérthegy tetején lejátszódott, nem pusztán az iskolai 
történelemoktatás csõdjének tekinthetõ. Mondhatni, objektívebb oka is volt 
annak, hogy mindez bekövetkezhetett. A tanár, aki a történetben szerepel, 
nyilván még a két világháború között szerezte ismereteit, amikor a reformkor és a 
magyar polgárosodás történetérõl jelentõsen kevesebbet tudott a historiográfia, 
mint manapság. Emellett nem csupán Széchenyi személyének és mûvének 
rendkívül erõteljes, állami eszközökkel messzemenõen támogatott kultusza 
érvényesült akkoriban, de kiemelkedõ koponyák írtak mélyenszántó 
gondolatokat arról, hogy a magyar nemzet ezredéves nagy kérdései miképp 
jelennek meg Széchenyi és Kossuth ellentétében. Mára azonban ez a kép 
jelentõsen átalakult. Immár nincs vita a történettudományban arról, hogy a hazai 
polgári átalakulás döntõ áttörése 1848-ban következett be – ezt sajátos módon 
igazolja vissza március 15. jelentõségének meggyökeresedése a nemzeti 
közérzületben. Az ezt megalapozó reformkort sem egyetlen ember, hanem egy 
egész nemzedék közös mûvének látjuk, amelybõl négy nagyszerû egyéniség 
emelkedik ki: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc és Kossuth 
Lajos. 1848-ban pedig még hozzájuk társult Batthyány Lajos alakja is. És nincs 
vita arról sem, mi volt az a legalapvetõbb intézkedés, a döntések legfontosabbika, 
amely gerincét törte az embernyomorító feudális rendszernek és megnyitotta a 
szabad, polgári nemzet kialakulásának nagy lehetõségét. Nem az infrastrukturális 
és civilizatórikus kezdeményezések, amelyeket oly lelkesülten sulykolt Eperjes-
bencés professzor úr a tágra nyílt szemû nebulók lelkébe a Citadella lábánál! 
Bizony nem. Hanem valami más – ami azonban valamiképp kihullott mára a 
közgondolkodásból: a jobbágyfelszabadítás. Az, amelyért már a reformkorban is 
az elvek, majd 1848-ban a tettek mezején Kossuth Lajos tette a legtöbbet. 

Mi lehet ennek az elképesztõ aránytévesztésnek az oka? Hiszen azonnal 
világos, hogy a Széchenyi zsenijét megilletõ tiszteletbõl az égvilágon semmit nem 
von le, ha elismerjük Kossuth szintén korszakos érdemeit. Túllépve a történet 
szereplõinek szubjektív horizontján, van egy sajátos jelenség, amely belejátszik a 
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kollektív emlékezet alakításába és képes megváltoztatni a múltbeli események 
jelenkori értékelését. A nyelv használatában közismert az a helyzet, hogy az élet 
változása szükségképpen folyamatosan átalakítja, átírja egy-egy szó helyét, sõt 
értelmét – elõfordul, hogy a kifejezés elsüllyed a jelenséggel együtt, amelyet 
megjelölt, de az is lehet, hogy tovább él, csak változott jelentéssel használjuk. Nos, 
valami hasonló történik a jobbágyfelszabadítás kifejezéssel is. Immár több mint 
másfél évszázada megszûnt a jobbágyság Magyarországon – és hiába értjük, mit 
is jelent maga a szó, egykori súlya, nehézkedése, irtózata, iszonyata, aurája, 
holdudvara, asszociációs mezeje lassan enyészetnek indul. Nem váltja már ki azt 
a hatást, mint egykor, mert régen meghaladta, túlhaladta az élet. Annyira evidens 
ma már, hogy régóta nincs jobbágyság, hogy lassan elfelejtjük értékelni azt, 
amikor megszûntették. A diákok még értik, hogy maga a szó mit jelent – de az 
érzelmeiket nem mozgatja meg. Amikor ma valaki szabad polgárként, öntudatos 
magyarként szól, cselekszik, nincs benne az agyában, a mûveltségében, hogy ezt 
bizony igen jelentõs részben Kossuth Lajosnak köszönheti – amiként viszont 
például a Lánchídon sétálva azért eszébe juthat a zseniális gróf teljesítménye. 
Elfelejtettük, mit jelent ez a kifejezés – és persze nagyon jó, hogy elfelejtettük, 
mert rémes, gonosz, emberellenes népnyúzással volt egykor kapcsolatos.  

A mai nemzedék igazából akkor döbben rá, hogy mit jelentett a 
jobbágyfelszabadítás, akkor érti meg ennek egykor valóban korszakos 
jelentõségét, ha azon kezd el töprengeni, hogy 1848 nyarától – az európai 
forradalmak között egyedül minálunk – vajon miért is özönlöttek ezrével, 
tízezrével a honvédzászlók alá az önkéntesek? Nos, nem a központi sugaras 
vasúttervért, az Al-Duna szabályozásáért vagy a selyemhernyó-tenyésztés 
népszerûsítéséért – hanem hogy megvédjék a tavaszi forradalmi vívmányokat, a 
jogegyenlõséget és hogy a nép ne süllyedjen vissza a robot és a deres világába... 
Ma még él a kollektív emlékezetnek az a hagyománya, amely csalhatatlan bi-
zonyossággal tudta és megõrizte, hogy mindezt a szegény, adózó nép 
legelsõsorban Kossuthnak köszönhette: a magyar népdal. A szabadságharc 
korszakának népzenéje nem véletlenül fonta dalok százaiba épp az õ nevét. 
Tisztelet, becsület, de igazság is: Széchenyirõl nem szólnak népdalok. Nincs ezzel 
persze semmi baj – csak ne tévesszük szem elõl az arányokat. Ha mindezt 
végiggondoljuk, akkor a bencés diákok történetének úgy kellett volna véget érnie, 
hogy a gyerekek egymást túllicitálva kiabálják: „A jobbágyok felszabadítását, az 
egyenjogú polgárok szabad magyar nemzetének kialakítását köszönhetjük 
elsõsorban Kossuth Lajosnak! Kérjük a pénzérmét, kedves Tanár úr!” És együtt 
rázendítenek a dalra: „Esik esõ karikára...” 

Ehelyett azonban, mint emlékszünk rá, egészen másként hangzik a 
gellérthegyi történet befejezõ mondata: „Nem mindegy, hogy a hazából élek, vagy a 
hazáért élek.” A kontextusból nyilvánvaló, hogy ezt a végtelenül súlyos erkölcsi 
vádat Kossuthra kell érteni. Az utóbbi ugyanis, aki a hazáért él, nyilván maga 
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Széchenyi, az önzetlen hazafi, a legmagasabb morális elvek elkötelezettje – az 
elõbbi pedig, aki tehát a hazából él, eszerint Kossuth, egy sehonnai, bitang ember, 
aki úgymond csak élõsködik honfitársain és a haza ügyén. Igazi rejtély mármost, 
hogy egy Kossuth-díjas színész, aki nyilvánvalóan komolyan veszi a keresztény 
hagyomány erkölcsi kötelezettségeit, hogyan fogalmazhat meg ilyen súlyos vádat 
egy olyan emberrel szemben, akirõl mintha még azt sem tudná, amirõl a 
népdalok százai mesélnek? Vagy vajon föltehetjük a mûvészrõl, hogy kétségbe 
vonná a magyar népdalokban – mint valamiféle kollektív népi bölcsességben – 
megnyilvánuló történeti ítélet érvényességét? Föltehetõ, hogy milliók és milliók 
tévedtek, és e tévedésért mentek a csatamezõre meghalni, majd évtizedeken át 
fokozódó, kultikus tiszteletben részesítették azt, aki ezt netán nem érdemelte 
meg? Ha valaki képes ilyet feltételezni, azonnal érdemes megfogadnia Kosáry 
akadémikus jó tanácsát... 

De lépjünk tovább: kézenfekvõ arra gondolni, hogy a színész nézeteire 
akaratlanul is hatással lehetett az a szellemi világ, amelyben felnõtt. Így érdemes 
fölhívni a figyelmet azokra a fordulatokra, amelyeken az utóbbi fél évszázad során 
a Széchenyi – Kossuth vita keresztülment. A II. világháború után szovjet segítséggel 
hatalomra kerülõ kommunista csoport fölismerte azt, hogy a szimbolikus politika 
szintjén múltat kell magának találnia, vagyis törekvéseinek szerves helyet kell 
keresnie a magyar történelmi hagyományban. A jól megválasztott múltnak ugyanis 
azt kellett sugallnia, hogy képviselõjének hatalomra kerülése nem idegen fegyverek 
erõszakos mûve, hanem történelmi szükségszerûség volt. Széchenyi nem jöhetett 
szóba, részben a gyûlölt Horthy-korszakban kialakult kultusza miatt, de amiatt 
sem, mert a „munkások és parasztok államának” hogyan is lehetne egy arisztokrata 
a politikai példaképe? Így a Moszkvából hazatérõ kommunisták inkább Kossuthot 
választották, pedig vele is voltak súlyos „bajok”: egyfelõl nem volt elég 
„osztályharcos”, másfelõl a függetlenségért folytatott küzdelemmel is kínosan 
összeforrt a neve. Kossuth személyének kisajátítása így durva törté-
nelemhamisítással járt együtt. Ennek során persze Széchenyi alakját is meg kellett 
hamisítani, hiszen ellenpontként belõle sötét hazaárulót kellett csinálni.  

A manipuláció azonban nem tudta tönkretenni Kossuth valódi örökségét: 
1956-nak vezérlõ csillaga lett a függetlenségért harcoló, demokratikus 
gondolkodású államférfi. Õt tekintette Nagy Imre is politikai példaképének. A 
forradalom leverése után így megpecsételõdött Kossuth sorsa: az új rezsim sem 
Rákosiék „hamis”, sem Nagy Imre „igaz” Kossuthját nem használhatta fel 
múltkeresõ céljaira. Új hõsöket kellett találnia. Így került a képbe ismét Széchenyi, 
akirõl 1960-ban, halálának centenáriumán engedélyezték a megemlékezést. 
Történész körökben ekkor már föléledt az igény – ebben élenjárt az MTA 
Történettudományi Intézete –, hogy újra foglalkozni lehessen Széchenyi 
életmûvével. A pártközpontban pedig ráeszméltek arra, hogy Széchenyi 
megünneplésével két legyet is üthetnek egy csapásra. Egyfelõl kapóra jött a gróf 
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bírálata az úgymond meggondolatlan, „rossz forradalmár” Kossuth ellen. 
Másfelõl pedig újra aktuális lett a „magyar civilizátor” mítosza. Mint tudjuk, a 
levert forradalomra adott reakcióként elindult a kádárista kísérlet egy „élhetõbb” 
szocializmus kialakítása érdekében. Ebben a helyzetben a hatalom jól 
használhatott egy olyan történelmi személyiséget, aki egykor azt mondta: ne 
foglalkozzunk azzal, hogy egy nagy birodalomba tartozunk – törõdjünk csak a 
magunk háza tájával, itt csináljunk korlátozott modernizációt, jobb 
életkörülményeket, stb. Azt hiszem, nem túl nehéz kitalálni, kire kellett 
emlékeztetnie ennek az „új” Széchenyinek. 1960-ban tehát újra tarthattak aka-
démiai megemlékezést a gróf haláláról, könyvek jelenhettek meg róla, 
megkezdõdött „politikai” rehabilitációja. Ez az új Széchenyi-kultusz azután 
végigkísérte az egész Kádár-korszakot. Ebbe például jól illeszkedett az is, hogy az 
új gazdasági mechanizmus propagandájában is megjelent a reformer Széchenyi 
alakja.  

A hatvanas években már alkotó ereje teljében lévõ történészgeneráció 
fölismerte, hogy a politika oldaláról megnyílt egy lehetõség, és azt gondolták, 
hogy ha Széchenyit ebben a szerepkörben mutatják be, az valamiképp 
ideológiailag erõsíti a Moszkvától független magyar „út” esélyét, és így 
áttételesen az egész magyar társadalom jobb élet-lehetõségeit szolgálja. Sõt, 
Széchenyi itt egy még szélesebb összefüggésbe is beleilleszkedett: ekkoriban 
indult meg a Habsburg Birodalom, a kiegyezés és a dualista rendszer 
átértékelése. Az ötvenes években Deák mûvét még az imperialistákkal kötött 
sötét alkuként ábrázolták. A gazdaságtörténeti kutatások új eredményeinek 
figyelembevétele azonban megalapozta a kiigazítást: immár azt hangsúlyozták, 
hogy az alkukötés mélyebb összefüggések felismerésébõl fakadt, és valójában 
1848 követeléseibõl csak annyi volt reálisan elérhetõ, amennyi 1867-ben 
megvalósult. Ez megint csak kapóra jött a pártközpont illetékeseinek: azt sugallta, 
hogy Magyarország nem önmagában modernizálódik, hanem egy nagyobb 
egység részeként. Ezt pedig lehetett úgy is érteni, hogy a nagyobb egység a KGST 
és a szovjet birodalom, amelybe beletartozunk. A történészek tehát jóhiszemûen 
úgy érezhették, hogy ha azt bizonyítják, milyen kiváló esélyei és eredményei 
voltak a magyar modernizációnak a Habsburg Birodalmon belül, és milyen 
nagyszerû volt Széchenyi koncepciója, aki nem akart ütközni Béccsel, azzal a 
kádári Magyarországon élõk esélyeit is javítják: lám, nem konfrontálódunk 
Moszkvával, és mégis elviselhetõbb világban élünk, mint a többi szocialista ország 
lakói.  

Ez a lendület persze olykor kissé „meghegyezte” a tollat. Nem kétséges, hogy 
Széchenyinek és Kossuthnak rengeteg vitája volt egymással és nagyon nem 
szerették egymást. De ezt a vitát a történészek és közírók egy része tovább élezte, 
érzelmileg is túlszínezte, sokakra rákényszerítve a döntést: csak úgy lehet az 
egyiket elismerni, ha ugyanakkor gyûlöli a másikat. Ez pedig nyilván nagyon jól 
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jött azoknak, akik az 56-tal azonosított Kossuthot háttérbe akarták szorítani a 
magyar közgondolkodásban. Nos, Eperjes Károly vallomásának Kossuthtal 
foglalkozó részeinél az jut eszembe, sejti-e vajon, hogy amikor imádott 
Széchenyijének vitaellenfelét bántja, valamiképp még mindig a rég letûnt 
pártközpont manipulatív akaratát hajtja végre...? 

Összegezve a Kossuth alakjával kapcsolatos mozzanatokat, nehéz szabadulni 
attól a benyomástól, hogy a Széchenyi-hagiográfia spontán alakításakor rendre õ 
kapja a logikailag és irodalmilag nélkülözhetetlen ellenpólus, a mindenkori 
„rossz”, „démoni”, ördögi” stb. szerepkört, ami nélkül a szent élete 
elképzelhetetlen, csodája felfoghatatlan, hatása megrajzolhatatlan lenne.11 És itt 
megint drámaian ütközik a mítoszképzés igénye a történeti forrásokból 
kirajzolódó képpel. Egyfelõl azért, mert a két politikus egykori tényleges 
ellentéte, vitája valójában nem írható le hitelesen a „szent” és a „gonosz” örök 
küzdelmének kategóriáival. Másfelõl pedig azért, mert – mint az elõbb láttuk – 
akár morális kényszernek is tekinthetjük a Kossuthtal szembeni túlzások, 
bántások, igazságtalanságok jóvátételének kötelezettségét. Van erre nagyszerû 
elõkép a 48-as történetírásban is, hiszen 1848/49 hadtörténeti irodalmának 
komoly gazdagodását az utóbbi évtizedekben az írástudók imponáló 
felelõsségvállalása kísérte: mára a nyilvánosságban teljesen képviselhetetlenné 
vált az a vád, mintha Görgei Artúr tábornok valóban politikai árulója lett volna a 
szabadságharc törekvéseinek. Ugyanígy kellene erkölcsi lehetetlenséggé válnia 
annak a szemléletnek is, amely Széchenyi nagyságát csak Kossuth igazságtalan 
alábecsülésére tudja alapozni. Ám ezzel az erkölcsi igénnyel a mitikus Széchenyi-
szentkép Kossuthot spontán módon démonizáló reflexe sajnos élesen ellentétes. 

Van a történelmi Széchenyi életrajzának két olyan neuralgikus pontja, amellyel 
a mitikus Széchenyi hívei nemigen tudnak mit kezdeni: a betegség és az 
öngyilkosság problémája. Hogyan néz szembe velük Eperjes missziós 
prédikációja? Gondolatmenete így hangzik: „Gróf Széchenyi István nem volt 
bolond. Idegösszeroppanása volt. Ha elfogadom ok-okozat ezt az állítást, hogy 
gróf Széchenyi István bolond és öngyilkos, akkor milyen lehet a többi? Akkor ez 
egy öngyilkos, halálra ítélt nemzet.”12 Az itt követett logika tisztán spekulatív: 
azon a (teljességgel bizonyítatlan) elõfeltevésen alapszik, hogy Széchenyi 
személye és sorsa mágikus módon az egész magyar nemzet állapotának 
valamiféle lényegi reprezentánsa. A következtetés szerkezete ennek megfelelõen 
fordított: mivel nem fogadhatjuk el, hogy az egész magyar nemzet öngyilkos és 
halálra van ítélve, ezért nem lehetett ilyen Széchenyi sem.  

                                                           
11 A szent potentiájának kellően szemléletes ábrázolásához van szükség a gonoszra, vö. Peter Brown: A 

szentkultusz. Bp. 1993. 139–143. 
12 Széchenyi bűvkörében i. m. 24. 
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Soltra E. Tamás: Széchenyi István naplója V. (1991) 
(Bolodár Zoltán felvétele) 

Ez a fajta gondolkodás, nem kétséges, valamiféle racionalitásként is felfogható 
(a „hit logikája”), és így van elõképe a keresztény hagyományban – a mûvész 
bizonyára örömmel veszi, ha érvelését Pál apostoléval állítom párhuzamba. A 
korinthosziakhoz írt elsõ levélben szerepel az a híres passzus, miszerint „Ha azért 
Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül föltámadott, mimódon mondják 
némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen 
halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott föl. [...] Ha pedig a Krisztus fel 
nem támadott, hiábavaló a ti hitetek: még bûneitekben vagytok. A kik a 
Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben 
reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.”13  

Azonnal világos a párhuzam: itt is ugyanezzel a sajátos, „visszaható” 
logikával találkozunk. Mivel nem akarjuk, hogy a hitünk hiábavaló legyen, ezért 
kell hinnünk Krisztus feltámadásában. Ám ami pszichológiailag mûködik egy két 
évezredes tradícióban, problematikussá válik egy modern kori esemény 
értelmezése kapcsán. A jelenben kifejtett akaratunkról ugyanis nehéz elhinnünk, 
hogy tényt teremt a lezárt múltban. A hithirdetés nyelve, logikája, beszédmódja 

                                                           
13 1 Kor 15, 12-14., 17-19., ld. Új Testamentom azaz: a mi urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége. Magyar 

nyelvre fordította Károli Gáspár. Az eredeti szöveggel egybevetett és átdolgozott kiadás. [Hely, év nélkül.] 
Bibliatársulat. 185. 
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ismét kibékíthetetlenül összeütközik a történeti rekonstrukció elemi szakmai 
szabályaival.  

A fentebbi idézet a betegség problémájára is tartalmaz állítást: a grófnak 
Eperjes szerint idegösszeroppanása volt. „Én ugyanis idegösszeroppanást 
játszottam, nem bolondot. Mert ha az idegösszeroppanásosnak helyreáll a 
központ, virulens lesz. És én virulens Széchenyivel fejeztem be a mûvet! [...] Tehát 
nem volt bolond.”14  

Ténynek tekinthetõ, hogy napjainkban a közvélemény általános tájékozottsága 
bizonyos orvosi területeken rendkívül alacsony, egyszerûen azért, mert a 
mindennapi életben viszonylag ritkán találkozunk vele. Ide tartozik a pszichiátria 
tudománya is. A szélsõséges esetekben persze természetesnek tekinti mindenki, 
hogy például különösen durva bûncselekmények elkövetésekor a bíróság 
elmeorvosi vizsgálatot rendel el. De ezen túl az ismerethiány oly mértékû, hogy a 
közvélemény például azzal az elemi ténnyel sincs tisztában, hogy a közbeszédben 
a pszichiátriai jelenségekre használt kifejezések nem azonosak a szakma saját 
nyelvhasználatával. A mindennapi beszédben különbséget teszünk a „lelki 
betegség” és az „elmebetegség” fogalmai között, az elõbbit valami enyhébb 
dolognak képzelve, és csupán az utóbbihoz társítva a „bolondság” klasszikus 
jellemzõit. Ennek a megkülönböztetésnek azonban orvosilag nincs értelme: az 
emberi szervezetben ugyanaz a „mechanizmus” felel mind az idegrendszer, mind 
az agyi tevékenység mûködéséért, így ezek zavarait is csak együtt lehet 
értelmezni, vizsgálni.  

Közismert laikus elnevezés a lelki problémák traumatikus jelentkezésének 
megjelölésére az „idegösszeomlás”, „idegösszeroppanás” kifejezés. Ám az orvosi 
szaknyelvben ez sem létezik: a szakember inkább krízisekrõl, válsághelyzetekrõl 
beszél. Azon két kijelentés között, hogy valakinek „idegösszeomlása van”, vagy 
„kitört rajta az elmebetegség”, orvosi értelemben nincs semmi különbség. A 
mindennapi nyelv azonban nagyon is éles határvonalat húz közöttük: idegi 
problémája ugyebár bárkinek lehet (fõleg a mai világban!), ám elmebeli 
problémája csak keveseknek van, mert az köznyelvünkben – és így 
közgondolkodásunkban – a „megbolondulás”, vagyis a téveszmék, alaptalan 
kényszerképzetek, a zavart és logikátlan viselkedés szinonimája. Vagyis röviden: 
elmebetegnek csak a skizofrén beteget tekintik, míg a mánia, depresszió, 
hisztéria, melankólia kórképeit a lelki betegség kategóriájába sorolják, és így 
kivonják a klasszikus „bolond” minõsítése, bélyege alól.  

Mindezt Széchenyi betegségére vonatkoztatva, ma az a kutatók többségének 
egyértelmû álláspontja, hogy a gróf – közelebbrõl egyelõre meg nem határozható 
diagnózis szerint, a mániás és depressziós elemek valamiféle keveréke 
következtében – elmebeteg volt, ám lelki baja – az 1848–1851/56 közötti szakaszt 
kivéve – nem érintette a logikáját és a memóriáját. Az elmúlt másfél évszázad 

                                                           
14  Széchenyi bűvkörében i. m. 25 
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orvosi irodalma megfigyelések százait halmozta fel arra vonatkozóan, hogy az 
ilyen esetekben miképp is váltják egymást a sötétebb és a feltisztult periódusok. 
Ezt persze a kortársak még nem tudták, és a feltisztulást gyógyulásként 
értelmezték – õket követve, ezért beszél Eperjes is virulens állapotról. Az orvosi 
följegyzések elfogulatlan áttekintése azonban nem hagy kétséget aziránt, hogy a 
gróf természetesen továbbra is beteg maradt, csak éppen ennek sajátosságai nem 
zárták ki a magas színvonalú politikai-értelmiségi munkát. Nem a politikai 
gondolkodása volt „zavaros”, „bolond” – hanem a viselkedésében, hangulati 
világában, indulatai hullámzásában maradtak meg továbbra is bizonyos kóros 
elemek. Fentiekbõl világos, hogy a mitikus Széchenyi híveinek nem kell attól 
félniük, hogyha elismerik, miszerint Széchenyi elmebeteg volt, akkor azt egyben a 
zavaros bolondsággal kell azonosítaniuk. Ám az „idegösszeroppanás” olyan 
laikus terminus, amelyet a tudomány sajnos nem használhat, mert orvosilag nincs 
semmi értelme.  
 

 

Soltra E. Tamás: Széchenyi István naplója VII. (1991) 
(Bolodár Zoltán felvétele) 

Végül elérkeztünk a mitikus Széchenyi-kép igazi botránykövéhez: az 
öngyilkosság problémájához. Eperjes két szinten is deklarálja, hogy ez lehetetlen 
állítás. Közvetett érve az, hogy az öngyilkos eltemetésének egyházi tilalma 
visszafelé bizonyító erejû: mivel egyházi temetést kapott, tehát nem lehetett 
öngyilkos. „Tiszteletreméltó bencés történészekkel – teszi hozzá – megnézettem. 
Se a gyõri levéltárban, se a bécsi levéltárban, se a vatikáni levéltárban nincs írás a 
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pápához, hogy el lehet-e temetni az öngyilkos Széchenyit. Így aztán a pápa nem is 
engedélyezhette.”15 

Ez egyébként roppant népszerû érvelés, széles körben van jelen azok körében 
is, akik a Széchenyi-mítosz egyéb elemei iránt fenntartással viseltetnek. Engem 
elõször is az érdekelne, kik is lehettek azok a bencés történészek, akik a mûvész 
kérésére átnézték az említett, nem csekély iratanyagot õrzõ gyûjteményeket. 
Fõleg azért lennék kíváncsi, mert valamirevaló bencés történészrõl föltehetjük, 
hogy mielõtt beutazná fél Európát, kézbe veszi Szeredy József professzor alig pár 
évvel a gróf halála után kiadott, tehát bízvást kortársnak tekinthetõ egyházjogi 
alapmûvét, amelyet mindenki használt akkoriban, és föllapozza benne az egyházi 
temetéssel kapcsolatos tilalmakat fölsoroló fejezetet. Ott pedig azt olvashatja, 
hogy az öngyilkost valóban nem szabad eltemetni, kivéve, ha elmezavar 
valószínûsíthetõ: „Kétség esetén az teendõ föl, hogy az öngyilkosság nem esik 
beszámítás alá, s íly esetben az öngyilkos egész csendben egyházi szertartással 
eltemethetõ. Némely országban annak megítélése: vajon az öngyilkosság 
beszámítható-e? és következõleg az öngyilkos eltemethetõ-e? a helybeli lelkész-, 
az elõljáróság- és orvosból álló bizottsághoz tartozik; Magyarországban ennek 
megítélése a plébános lelkiismeretére van hagyva; a beszámíthatás megítélésére 
pedig irányadóul lehet tekinteni az öngyilkos körülményeit, elõéletét, de 
különösen az orvosok véleményét.”16  

Hát, nagyon kezdõ bencés történésznek kell lennie annak, aki ezek után 
nemhogy Rómába, de akárcsak Gyõrig is elutazik, hogy a levéltárban pápai 
diszpenzációt keressen... Fentiek értelmében nyilvánvaló, hogy erre nem volt 
szükség. Tolnay Antal cenki plébános, a Széchenyi-család közeli híve a fentieket 
mérlegelve maga döntött úgy, hogy eltemetheti a grófot – és e döntését, illetve a 
hozzá való jogát semmilyen hatóság, se egyházi, se világi, soha kétségbe nem 
vonta. 

Végül Eperjes Károly, mintegy közvetlen bizonyítékként, tesz néhány 
megjegyzést a holttest helyzetére vonatkozóan is, lényegében megismételve 
azoknak az érveknek egy részét, amelyekkel Kacziány Géza próbálja 
valószínûsíteni ismert röpiratában17 a gyilkosság teóriáját. Közben egy apró 
intermezzo: a színész megjegyzi, hogy „[a] Széchenyi meggyilkoltatása címû 
könyvet rajtam kívül – két napig keresték a könyvtárban, mire elõtalálták – 
történész, magyar történész abban az évtizedben nem vette ki.”18 Vajon mi ennek 
a megjegyzésnek az üzenete? Nem a tárgyi igazság a lényeges, hiszen én 1990-ben 
(tehát több mint tíz évvel korábban) használtam ugyanazt a példányt, és akkor 

                                                           
15  Széchenyi bűvkörében i. m. 30. 
16 Szeredy József: Egyházjog különös tekintettel a magyar Szent Korona tartományaira, a keleti és protestáns 
egyházakra. II. Pécs, 1874. 1235. 
17 Kacziány Géza: Széchenyi István meggyilkoltatása 1860. április 8-án. Országos Habsburg Ellenes Liga. 

Budapest. 1931. 
18 Széchenyi bűvkörében i. m. 23. 
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percek alatt kihozták, mert benne van a cédulakatalógusban (még nem volt 
számítógépes rendszer...). Valójában a prédikáció hatásos fordulatáról van szó: a 
mesélõ önmagát mint az igazság egyetlen kutatóját akarja ezáltal hitelesíteni. Azt 
mondja: ne hallgassatok a történészekre, mert lám, nem akarják megismerni az 
igazságot. Rám hallgassatok, mert én meg akarom ismerni... A vallomás 
szubjektív erejének hatása alatt nyilván senki nem ellenõrzi, hogy a vékonyka 
kötet vajon más hazai könyvtárban is megvan-e? (Manapság egy perc alatt 
megállapítható, hogy például az Országos Széchényi Könyvtárban három 
példány is van belõle.)  

Kacziány érvelésének megértéséhez idézzük fel, milyen helyzetben találták 
meg az inasok és a segédorvos, dr. August Goldberg április 8-án reggel a 
holttestet a grófi lakosztály belsõ szobájában. „Micsoda rémületes látvány várt ott 
bennünket! — vallotta késõbb az egyik szolga, Jakob Brach. – A gróf felöltözve, 
szétroncsolódott fejjel ült a karosszékben, és a jobb kéz tartotta még a pisztolyt, 
amellyel a halálba küldte magát." „Két keze a combján nyugodott, könyöke a szék 
karfaján — állapította meg késõbb a büntetõbíróság helyszínelõ bizottsága. – A 
gyilkos szerszám ferdén feküdt a combon és a bal kézen. Fejének bal oldala 
teljesen szét volt roncsolva, a koponyafal négy-öt lábnyira hevert a földön, a 
szétloccsant agyvelõ a falakon és a mennyezeten volt. Lõanyag gyanánt 
gyapotfojtást találtak, és az agyvelõben elszórtan több madársörétet.”19 

Kacziány ismerte ezt a leírást és erre reflektálva fejtette ki saját elméletét. „A 
fennebbiekbõl kitûnik, hogy a gyilkos lövés baloldalról érte a koponyát, eszerint 
Széchenyi, ki nem volt balog, öngyilkosságára balkezét használta volna. Ez 
azonban olyan embernél, ki nem akarja, hogy esetleg csak kínlódjék, kizártnak 
tekinthetõ. A balkéz megbízhatatlan és ügyetlen szolga e célra s ha a gróf magát 
akarta megölni, föltétlenül az igen gyakorolt jobbot választja. A pisztoly a bal 
combon feküdt. Próbáljon egy öngyilkos egy homlokához szorított pisztolyt 
elsütni s aztán hagyja kezét szabadon lehullani, mintegy önsúlya szerint, vajon 
eshetik-e a pisztoly és a kéz a combra? Semmi esetre sem, — mindkettõnek a test 
mellett kell lehullania, a pisztolynak a földre, a kéznek egyenesen a test mellett. A 
helyzet tehát, melyben a vizsgálóbíró a testet találta, preparált volt. Feltehetjük dr. 
Görgenrõl, hogy nem nyúlt hozzá, a vén szolgákról pedig, a gyáva svábokról, kik 
a halálnak elsõ meglátói voltak, azokról meg éppen [azt tehetjük fel], hogy jobban 
iszonyodtak a halottól, mintsem rajta igazítani mertek volna.”20 

Az utolsó megjegyzések nyilvánvalóan komolytalanok: sem az orvosról, sem a 
gyógyintézeti ápolószemélyzetrõl nem tehetõ fel, hogy ne mernének egy 
halotthoz hozzányúlni, fõleg ha komoly érdek szólna a „preparálás” mellett. (A 
durva nacionalista kiszólás csak tetézi a lélektanilag hibás megállapítást.) De 
ennek mérlegelése valójában fölösleges, ugyanis arra a „technikára” vonatkozóan, 

                                                           
19 Csorba László: Széchenyi István. 3. kiadás. Bp. 2010. M-érték Kiadó. 8. o. 
20 Idézi Csorba i. m. 332.  
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hogy miképp is eshetett a lövés, olyan tanúbizonyság áll rendelkezésünkre, amely 
maradéktalanul megmagyarázza a kezek és a pisztoly helyzetét is.  

 

Soltra E. Tamás: Széchenyi István naplója IX. (1991) 
(Bolodár Zoltán felvétele) 

A halála elõtti esztendõben Széchenyi sokat foglalkozott a nagycenki új 
katolikus templom felépíttetésével, így ekkoriban közeli kapcsolatot tartott a már 
említett plébánossal, Tolnay Antallal. Manapság a nagycenki kastélymúzeum 
kiállításán láthatók a jeles pap történeti értékû feljegyzései. „Tisztelt Utódim! – 
rótta emlékezéseit a parókia történetének adatai közé a döblingi halott egykori 
meghitt embere. – Lehetséges, hogy idõvel fognak lenni, valamint halálakor is 
voltak, kik belviszonyaiba nem lévén beavatva, az agyonlövést, vagyis 
öngyilkosságot tagadni buzgólkodnak és azt véletlennek vagy más által 
megparancsoltnak, érdekbõl vagy félelembõl történtnek lenni állítják. Ez nem áll, 
õ maga magát végezte ki, errõl szeretett neje, a kegyes Grófnõ, kedves Gyermekei 
és grófi nemzetségének minden egyénje erõsen meg voltak gyõzõdve. Õ, még 
egészséges korában, öngyilkosságról lévén szó, állította, hogy az öngyilkosság 
nemei között legbiztosabb és legkevesebb szenvedéssel van az agyonlövés 
összekapcsolva és azon ellenvetésre, hátha az ember rosszul talál? válaszolta: 
legbizonyosabb, ha az illetõ bal kezét élére állítva, bal szemöldöke alá szorítva 
helyezi és a pisztolynak csövét alája teszi és elsüti, a fenntartott bal kéz nem 
engedi a pisztoly billenését. S csakugyan halála után combján nyugvó bal kezének 
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tenyere (Zselle székben ült) fekete volt a lõpornak füstjétõl, jele, hogy a fentebbi 
módon cselekedett.”21 

A ravaszt tehát valóban a jobb kéz húzta meg, de a csövet a bal szorította a két 
szem közötti résbe. Amikor a becsapódó sörétadag szétrobbantotta a bal 
koponyafelet és lerepesztette a hátsó koponyafalat, a két kéz aláhullott a 
karosszékben ülõ halott combjaira: elõbb nyilván a bal, elengedve a csövet, majd 
rá a pisztoly, amelyet még markolt a jobb. Nem kizárt, hogy ezen a pozíción még 
igazgattak a holttest megtalálói, de magának az alaphelyzetnek a létrejöttéhez – 
immár könnyû belátni – nincs szükség külsõ beavatkozásra. 

Kacziány Géza természetesen nem ismerte a nagycenki plébános feljegyzéseit 
(ez csak 1958-ben került elõ a parókiáról), így nem tudta, maga Széchenyi 
milyennek képzelte el az ideális öngyilkosságot. Elméletét tehát Tolnay 
magyarázata teljes egészében megcáfolja. Eperjes persze olvasta Tolnay 
tanúságát, de bagatellizálja. „Csak megjegyzem: hogy a helyi, a cenki esperes is 
azt írja, hogy öngyilkos volt. Képzeljék el, milyen lehetett a Bach-korszak, hogy a 
helyi esperes ezt írja.”22 Hát... talán már nem is meglepetés, ha elárulom: ekkor 
már nincs Bach-korszak, a rettegett belügyér már majdnem egy éve menesztve 
volt... Még önkényuralmi viszonyok érvényesültek természetesen, de éppen az 
elbizonytalanodás és útkeresés idõszakát élte a Habsburg Birodalom: a solferinói 
verség után vagyunk. Már nem azok az idõk járták, hogy egy pap ne írhatott 
volna le bármit titokban egy füzetbe, hogy azután száz évig ne is lássa senki, 
csupán pap-utódai lapozgassák néhanapján...  

(Zárójelben jegyzem meg, hogy a mítikus Széchenyinek a kötetben szereplõ 
másik elkötelezett hívõje, Koller Sándor elméleteire is Tolnay Antal tanúsága a 
cáfolat. A lelkes amatõr kutató állításait azért nem lehet a szöveg jelen 
állapotában minõsíteni, mert nem mondja meg, hogy kijelentéseit konkrétan és 
pontosan milyen dokumentumokra alapozza. A történészi vita ott kezdõdik, 
hogy a forrásokat, amelyekre hivatkozunk, mindenki számára hozzáférhetõvé 
tesszük. Ám alapvetõen õ is a holttest helyzetébõl kiindulva spekulál – és erre 
Tolnay ad megfelelõ feleletet.) 

Bizonyára érdemes lesz majd a jövõben visszatérni a mitikus Széchenyi-kép 
alakulására és meglehet, más elkötelezett hívek szövegeibõl a kultusz 
karakterének újabb, eddig homályban maradt lényeges vonásait ismerhetjük meg. 
És talán annak az alapvetõ lélektani rejtélynek a megoldásához is közelebb 
juthatunk, hogy mivel is magyarázható az a missziós hevület, amellyel 
napjainkban némely honfitársunk mély morális elkötelezõdéssel prédikálja a 
mitikus Széchenyi új evangéliumát? Ha hívõ keresztény az illetõ, akkor minden 
bizonnyal lenyûgözi az a különleges párhuzam, hogy amiként a szent 
hagyomány szerint egykor a Megváltót meggyilkolták a gonoszok, látszólag 
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22 Széchenyi bűvkörében i. m. 29.  
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ugyanígy ölték meg a magyarok Messiását a bécsi udvar ügynökei. Számára így a 
halál tényeit fölülírja a hitélmény nagyszerûsége – új valóság keletkezik, 
amelynek híveként már nem hatnak rá a tudomány által igazolt tények. Tisztelete 
és erkölcsi elkötelezõdése kizárja az orvosi vélemények érdemi mérlegelését is, 
mert Széchenyit a nemzetvallás modern szentjének tekinti – márpedig a „szent” a 
maga klasszikus fogalma szerint nem lehet egyben „bolond” is. Ráadásul a 
szentek sosem lesznek öngyilkosok. És e hit révén a nemzeti történelem örök 
kétségekkel teli, folyton bizonytalan, állandó vitákkal terhes, sosem végleges 
világában is lehetségessé válik számára némi rend és nyugalom. 

Mert talán ez a mitikus Széchenyi keresésének és megtalálásának igazi 
lélektani motorja: a bizonyosság örök sóvárgása... 


