
SZÉCHENYI ÉS MADÁCH. 

Hogyan kerül ez a két nagy név így egymás mellé ? Hiszen a 
két család történetének folyása teljesen különböző medret vágott 
magának a magyarság történetében. A főnemes Széchenyiek a cse-
lekvés emberei s mint ilyenek a csatamezőn és az országtanácsában 
emelkednek a legnagyobb dicsőségre. Kardjuktól függ nem egyszer a 
győzelem, szavuktól a nemzet sorsa. Lelkületük, mely a folytonos 
cselekvésre hajtja őket, alapja annak, hogy egyéniségök az átlagos 
méretű kortársak csoportozatából szoborszerűen kiválva a kevés nagy 
egyéniségek közé sorakozik. 

A Madáchok története, ámbár szintén hosszú időkre nyúlik visz-
sza, méreteiben szerényebb, kimagasló alakokban szegényebb. Meg-
forgatják ugyan vitézül a kardot, s nam restek a tanácsban sem, de 
ahhoz, hogy vezéri polcra emelkedjenek, sem elég vagyonuk, sem 
eléggé kiváltságos társadalompolitikai helyzetük nincs. És nincs meg 
bennök mindenek felett a Széchenyiek pezsgő aktivitása. Inkább né-
zői az események forgatagának, mint kormányzó hajósai. Épen ezért 
sorsuk a szemlélődő magyar nemesé : részt vesznek a harctéren, a 
megyei életben, mert erre kötelezi őket a nemesi oklevél, de sohasem 
emelkednek nagyra, hogy soha se bukjanak nagyot. Pedig érző szív 
lakik bennök. Mennyi gyöngédséget, mennyi megkapó rokoni szere-
tetet tudnak mutatni ! És így épen nem véletlen, hogy akik közülök 
valamennyire kiválnak, azoknak emlékezetét a magyar irodalom tör-
ténete jegyezte fel. 

Ám nemcsak családi hagyományuk : pedig ennek a keresztvízé-
vel, az öröklött tulajdonságokkal lépünk e világba, hanem nevelteté-
sük, pályájuk, röviden szólva egész egyéniségük teljesen különböző 
keretben s különböző coloritban helyezkedett el. A legnagyobb ma-
gyar külföldön születik, neveltetése félig magyar, választott pályája a 
katonai hivatás, beutazza a művelt világot, egy nemzetnek lesz Mózese, 
s bár egyénileg boldog környezetben élhetne, nemzetének vérehullása 
borzalmas látományokat támaszt kedélyének látóhatárán, míg végre 
egy iszonyú álomlátás hatása alatt önkezével vet véget örökké szen-
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vedő éltének. Madách itthon születik ; neveltetése, tanulmányai speci-
álisan magyarok, pályája, a juristaság, az egyedüli pálya a magyar 
köznemes számára. Doctrinairsége a katonáskodás és utazás helyett 
az elméleti politikusok csoportjához vezeti, a centralistákhoz. Lelki 
világában nem a nemzeti gyász, hanem az egyéni, a férji csalódás 
szülte meg a keserű szenvedések hosszú láncolatát. S pályájának végén 
az egyéni megnyugvás és dicsó'ség derűje egybeolvadt a nemzeti 
reménykedés ellobbant, de ki nem aludt fölvillanásával. 

íme a két nagy férfiú családjának és pályájának, öröklött és szer-
zett jellemének eltérő vonásai. 

És mégse véletlenül került nevök egymás mellé. Van ugyanis 
mindkettejük pályájában egy mozzanat, melynek magva ugyanaz. Ez a 
mag : ítéletmondás az önkényuralom, a Bach-korszak felett. À mag 
a Széchenyi lelkéből születésre, alakba kényszerítette az Ein Blick 
Auf Den Anonymen Rückblick etc с. sajátságos politikai röpiratot, 
Madáchcsal megíratta a Civilizátor c. politikai vígjátékot Aristophanes 
modorában. Mindkét mű keletkezési éve 1859. Lehet-é érdekesebb 
feladat, mint megfigyelése annak, hogy a nemzeti szellem egybefűző 
erejének hatása alatt mint találkozik az államférfiú a költővel, az 
örökké feszült idegzetű politikus a reflexiókra hajló költő-filozófussal '? 
Ezt a feladatot próbáljuk megoldani. 

Ismeretes, hogy a szabadságharc vérbefojtása után az önkény-
uralom egyelőre minden rendszer nélkül nehezedett hazánkra. A rend-
szeres absolutizmus, mely körülbelül 1851-ben kezdődött el, lénye-
gében véve azonos a rémuralom rendszertelenségével. Folytatta a 
boszú művét és folytatta a megkezdett német nemzetiségi politikát is. 
A remélt Horvát-Tót- és Oláhországok helyett nemzetiségeink is csak 
úgy megkapták a maguk Bezirkereit, mint a Duna-Tisza-menti ma-
gyarság. A rendszeres abszolutizmusnak, amelyet Bach-korszak névvel 
szoktunk emlegetni, ezt az eljárását nem lehet elégszer hangsúlyoz-
nunk — tanúság okából. Ámbár itt ezúttal csak azért emeljük ki, mert 
ez a nemzetiségi politika igen jelentős motívum a Madách művében 
és a Széchenyi Blickjében is. 

A gyászos emlékezetű Bach-korszak sem formájában, sem lénye-
gében jobb nem volt a rémuralom ideiglenes érvényességénél. Ellen-
ben magyar szempontból bosszantóbb és egyre tűrhetetlenebb lett. Az 
első percek boszut lihegő dühe véres volt ugyan, de vakságában és 
féktelenségében is őszinte : nem mondott mást, mint amit cselekedett. 
Az absolutizmus a lényegben mindenütt tovább folytatta a rémura-
lom megkezdte csapásokat. De nem volt benne annyi erkölcsösségi 

hogy bevallja azt, hogy minden tette a sic volo, sic jubeo elvén 
nyugszik. Ellenben volt elég hipokritasága ahhoz, hogy a sic volo, 
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sic jubeo nyerseségét mindig állambölcseleti burokban jelentesse meg 
nyilván abból a célzatból, hogy doctrinairsége a szemlélőt tévedésbe 
ejtse a fölött, amit a burok eltakart. A magyarság azonnal észre 
vette a rút játékot s mert a szenvedés és nyomor, az öröm és jólét 
igényeivel nehezedett rája, kétszeresen érezte sebei sajgását. Ellene 
tenni még be sem hegedt sebei miatt karjai gyöngék voltak. A pasz-
sziv resistentián kívül egyetlen egy fegyvere volt : az emigráció 
izgatásai. 

Az emigráció állításainak hitelét megdönteni, az abszolutizmus 
ténykedéseit a külföld előtt igazolni, az osztrák politika számára a 
külföld helyeslő tetszését megnyerni s végül az uralkodóval és kör-
nyezetével is elhitetni, hogy a követett politika a legjobb és legáldá-
sosabb : ez volt a célja annak a sugalmazott műnek, a híres Rück-
blicknek, mely 1857-ben jelent meg. Szerzőjéül mindenki a császári 
politika spiritus rectorát, magát a mindenható Bachot tudta. Es nem 
ok nélkül, mert a különben von einem Anonymen aláírású műnél 
Mayer Bernát csak strohman szerepre volt kárhoztatva. Arról is maga 
Bach miniszter gondoskodott, hogy a csekély számban (200 példány-
ban) kinyomatott röpirat épen azoknak a kezébe jusson, akiknek 
szánva volt : az uralkodó család tagjainak, a környezet benfenteseinek 
ós a diplomatáknak. Ez a könyv nemcsak formalitásaival, de hazug 
tartalmával is nagy veszedelmet jelentett a magyar ügyre. Ha az 
uralkodó meggyőzetik, hogy a létező viszonyok a legjobbak, ha a 
külföld tudatában megrögződik az az állítás, hogy a magyar nép e 
rendszer áldásaitól boldog, vagyonosodik, művelődik s így nemcsak 
nem elégedetlen vele, ha a forradalmárokon kívül, kiknek a száma 
csekély, egyenesen hálával adózik érette, mint a Rückblick állította : 
akkor elveszítjük nemcsak az uralkodó tényezők rokonszenvét, hanem 
a külföld támogató erkölcsi együttérzését is. Ez esetben az elégedet-
lenséget tovább is feszegető véleménymondások valóban hazugnak és 
forradalmárnak lettek volna minősíthetők. Az a veszedelem, mely az 
elnyomott magyar nemzetet ebből a könyvből fenyegette, iratta a 
döblingi szanatórium remetéjével, Széchenyi Istvánnal említett művét. 
Ennek a rendszernek, ennek a könyvnek erkölcstelenségét, hazug és 
nagyképű önzését állítja pellengérre Madách is Civilizátor c. politikai 
vígjátékában. 

Kiváló íróink a Széchenyi művének úgy politikai, mint irodalmi 
értékét már régen szabatosan megállapították. Azért további fejtege-
tésünkből ez a szempont elesik, legfölebb hivatkozunk e megállapí-
tásokra, ha a teljesség kívánja. A Madách vígjátékának megfelelő 
méltatását még nem készítette el az irodalomtörténet. Minthogy azon-
ban itt a Civilizátor nem elszigetelten tárgyalandó, hanem a Széchenyi 

Irodalomtörténet. 1 ' ' 
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művével kapcsolatban, erre sem terjeszkedünk ki a jelen alkalommal. 
Azokat a vonásokat akarjuk kiemelni, amelyekben a két mű, a két 
nagy lélek érintkezik. Ezeknek az érintkezéseknek keressük a magya-
rázatát és tanulságait. 

Legszembeötlőbb érintkezés természetesen a tárgy azonossága : 
a Bach-rendszer hazugságainak, önzésének, ravaszságának, vakságá-
nak a feltárása, megismertetése. A nemzetiség, a magyar faj, a ma-
gyar haza szeretete Széchenyit is, Madáchot is arra kényszerítette, 
hogy e rendszer örökösen ott legyen a gondolatvilágukban. Akarva 
sem szabadulhattak volna tőle, hisz nagyon is kézzel fogható gyakor-
lati esetek újabb ós újabb kellemetlen emlékezésre, reflexióra indítot-
ták őket is, mint minden magyar embert Az adott körülmények kö-
zött akaratlanul is ez volt az irodalomnak, a politikusoknak legállan-
dóbb témája. 

Érdekesebb annak a lelki dispoziciónak a megfigyelése és meg-
értése, amelyik őket arra kónyszerítette, hogy irodalmi műben, ne 
csak magán beszélgetésben avagy levelezésben szóljanak e tárgyról. 
Hiszen tudva van, hogy Széchenyi a forradalom után egész döblingi 
tartózkodása alatt ezt az egyetlen művet írta a nyilvánosság számára. 
Viszont az is ismeretes, hogy Madách költészetében a hazafiasság 
szülte termékek száma aránylag is kevés, de még e kevésben is alig 
van néhány igazán aktuális indítékú. Madách azokat az élményeket, 
melyek műveinek a tartalmát teszik, csak elvétve vetíti ki magából 
teljes közvetlenségben. Nem annyira maga az élmény áll a tartalom 
középpontjában, mint inkább az élményhez tapadó reflexiók. A reflexió 
pedig az élmény egyéniségét annyira elmosódottan engedi érvénye-
sülni, hogy a közvetlenség, az élettel való kapcsolat szinte egészen 
felivódik. A reflexiókból kell az élményt kihámozni, nem pedig az 
élményből jutni a reflexiókhoz. Teljes közvetlenségében tán csak az 
egy Nem féltelek hazám c. költeményben áll előttünk a Madách lel-
külete. Az ú. n. dionysiusi hangulat mámorba ringató, magával ragadó 
ereje helyett Apolló megszűrődött fényessége ömlik el művein. 
A Civilizátor közvetlensége, kapcsolata a napi nyers valóval azonnal 
szembe tűnik. 

Széchenyi a dr. Görgen intézetében nem egyszer mondotta ma-
gáról, hogy ő polgári halott. És ha meggondoljuk, hogy csak rövid 
idő előtt is, mint valami újkori Briareus, száz karral ölelte át izga-
tásaival a magyar közéletet, hogyha emlékezetünkben tart juk, hogy 
Széchenyi nemcsak elméletileg volt agitator, mint elődei, Apáczai, 
Bessenyei, Kármán és Kazinczy, hogy nemcsak felvetette az új és 
haladást igérő intézményeket, hanem azok rendszeres theoriájából a 
gyakorlati megalkotás terére is kilépett : méltán mondhatta magáról, 
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hogy most polgári halott. Az addig oly mozgalmas pálya időben és 
helyben teljesen kötötté aszott össze. A mindenkor és mindenütt cse-
lekvő Széchenyi állandóan és cselekvések nélkül tengődött a döblingi 
gyógyintézetben. A nyilvános életre, a politikára nézve halott vol l 
Ennek a nagy változásnak csakis lélektani magyarázata van. Rettentő 
fájdalom marcangolta szivét, mikor látnia kellett, hogy a nemzet az 
ő politikáját követve az örvény felé sodortatik azért, mert nem az 
ő modorában folytatták. A tétlenségéből fölriadt nemzet s maga 
Kossuth is elfeledtek számolni a magyar kormány, illetve az uralkodó 
család érzelmeivel, hatalmi érdekeivel s a helyett, hogy utilizálni 
törekedtek volna, nélküle, sőt ellene csinálták a történetet. A Széche-
nyi politikájának a békés sikeréhez feltétlen kellék volt a Széchenyi 
modora is. Vajon a Széchenyi modorát alkalmazva elkerülhető volt 
volna az erőszak, a törés ? Legalább is kétséges. De a Széchenyi szem-
poncából épen nem. Széchenyi ettől várta a sikert. Ezt hajtogatta 
Kossuthtal szemben is. Ennek az örvénynek az elhagyása miatt érte 
lelkét először az önvád, mely az előre látott és megjósolt véromlás-
kor teljes sötétséggel borította el lelkivilágát. Ez a keserű csalódás, 
nemzetének e vérmezeje, melyet az ő érzékeny idegzete valamennyi 
változatban és vonatkozásban közvetlenül átszenvedett : ez kergette 
Döblingbe. Érezte, hogy nincs ereje megállítani az események árját. 
Különben is már késő volna. Félreállott a történelem színpadáról. 
Környezetével, barátaival, kik számosan és gyakran fordultak meg 
nála, ismételten és ismételten beszélgetett a történtekről, nemzete sor-
sáról. Inkább kétségbeesetten, mint bizalommal nézett a jövendőbe. 
Én azt hiszem, hogyha Széchenyi csak valamennyire és bízott volna 
a kedvező fordulat beálltában, újra kilépett volna s ha másutt nem, 
az ó-konzervativek élén buzgólkodott volna az alkotmányosság helyre-
állításán. Azonban az is bizonyos, hogy kétségbeesése inkább az 
apathikusságból táplálkozott, mint a feltétlen meggyőződésből. Az 
apathikus ingadozást lelkében a Bach műve, a Rückblick váltotta 
át halált jelentő kétségbeeséssé. Ügy érezte s nem ok nélkül, hogy a 
Rückblick kigyómarásából árad szerte az élet utolsó ereit is meg-
emésztő méreg. És mint Lehel vezér a halál torkában még egyszer 
kürtjébe fújta el szive sajgását s legalább vesztének okozóját egy 
halálos ütéssel előre küldte szolgájáúl a más világra : úgy öntötte bele 
Széchenyi is Blickjébe elkeseredett szíve mélységes fájdalmát, fölhábo-
rodását, hogy legalább a gyilkos ellenség személyét semmisítse meg. 
A halálosnak szánt szúrásra keletkezett kétségbeesés adta a tollat 
még egyszer, állandó és hosszas pihenés után utoljára a Széchenyi 
kezébe. A halálosnak szánt tőr szúrása a Rückblick ; a kétségbeesés 
Lehelkürtje a Blick ! 

10* 
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A Rückblickre nagyon is j ellemző ez a lelki állapot : Széchenyi 
kétségbeesése. Ez a mű tartalmi méltánylásának az alapja. Mert — 
tudvalevőleg — ez a mű nem egy rendszeres politikai tanulmány, 
nem egy, az ellenfél állításait szisztematikusan megcáfoló jogi mű, 
melynek célja az ellenfél állításainak egyszerű ad absurdum vitele, 
hanem az ellenfél — korbácsolása, az ellenfél személyének megsem-
misítése. Igaz ugyan, hogy amint Falk mondja,1 száraz elmélet, sza-
vakból állítni össze egy rendszert, sohsem volt a Széchenyi dolga s 
a fennforgó esetben még távolabb kellett esni tőle ily szándéknak. 
S ennek a kell-nek Falk a taktikában keresi ós találja meg az indí-
tékait. Én azt hiszem, hogy nem ilyen objektiv körülmény íratta 
Széchenyivel ilyennek a Blick-et, hanem tisztán az imént jelzett érzelmi 
motívumok. Egy politikai rendszert ismertető mű cáfolata komoly és 
gyakorlati — mondjuk — politikai eredményekre csak abban az eset-
ben számíthat, ha nem egyes tételeket kiragadva cáfol, hanem ezen 
kívül és első sorban egy egész rendszert. Pedig Széchenyi minden 
fölismerhető rend nélkül az egész művet apróbb részekből írta meg, 
egy-egy tételt innen is onnan is kiragadva és rapszodikusan fejtegetve. 
Az egyes részek tartalmi menete olyan, amilyennek Falk jellemzi. 
Rendszerint az egyes tételekben rejlő öndicsekvésből, tehát egy érzelmi 
mozzanatból indul ki. S mikor ezt az öndicsekvést a földön meghem-
pergeti, a dolgokról áttér a személyekre s i t t hangja változatos. 
A gúny, szatíra, szarkazmus minden változatát fölhasználja, hogy el-
keseredettségét méltóképen kiönthesse, az ellenség erkölcstelenségét 
láttassa s így megsemmisítse. Félre nem ismerhető jellemvonása a 
Blick7iek ez érzelmi vonás túlsúlyban léte úgy a tartalomban, mint 
a formában. Széchenyiben Bach röpiratának hatása alatt a féken-
tartó értelem elvesztette erejét, uralkodóvá lett az érzelem, a kétség-
beesés, melynek két levezető csatornája nyilt : az egyik a Blick, a 
másik az agyvelejét szétroncsoló golyó helye. 

A sorrend tehát világos : az apathikus Széchenyiben a Rückblick 
kiváltja a hazafi kétségbeesését, a kétségbeesés haragja és jajszava 
ömlik ki a Blickbe. A politikus írt egy csupán külső körülményeiben 
politikai jellegű röpiratot, amely hangjával, célzatával s keletkezésé-
nek lélektani szálaival inkább az irodalom termékei közé iktatható. 
Gazdag kincsesbányája ez a mű nem a politikai elméleteknek, a gya-
korlati okfejtésnek, hanem inkább a humor valamennyi árnyalatának. 
S mint ilyen irodalmunkban s a Széchenyi művei között is magában 
áll sui generis. 

Ugyancsak ilyen sui generis természetű mű a Madách Civilizátora 

1 Falk M i k s a : Széchenyi Is tván gróf és kora . Pest, 1868. 319 L 
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is, melynek tárgya ugyanaz : a Bach-rendszer ostorozása a humor 
által. Hogy Madách is foglalkozott ezzel a témával, az az ő magyar-
ságára, hazafiságára gondolva igen természetes. A magyarságnak, и 
nemzetiségnek az ereje hatott nála is a tekintetben, hogy a Bach-
korszak fonákságait meditatio tárgyává tegye. Madách a közélet aktu-
álításait nem igen szerette. Valamennyi művének a tárgya, még a 
történeti jellegűeknek is, annyira elvont a valóságtól, hogy igazán csak 
a személyek egyrészének neve marad meg történetinek. S íme most 
mégis azt látjuk a Civilizátorban, hogy a legaktuálisabb valóságot 
dolgozza fel s bár (a sajtó viszonyok miatt) durvának tetsző allegó-
riában teszi költeménye tárgyává, a puszta való azonnal felismerhető 
a durvább kéreg mögött is. Hogyan jutott a Madách lelke abba 
az állapotba, amelyikben írni kényszerűit erről a témáról ? Ami Madách 
lelkiállapotát illeti, már Palágyi is utal több helyen arra, hogy Madách 
az ifjúkori végletességekből kinőve, különösen a forradalom szeren-
csétlen eredményeivel kapcsolatos hazafi bánata és rettentő egyéni 
csalódása után a szenvedélyektől mintegy megtisztult.1 Lelkében a 
nyugalom annyira meggyökeresedett, hogy még a halált sem nézi 
félelemmel. Ellenkezőleg az ő költészetében a halál élei Ez a nyu-
galom — az egyéni érzelmeknek ez szűrődöttsége, hideg tárgyiasítása 
teszik képessé őt arra, hogy megírja Az ember tragédiáját : a kultúr-
ember életének ezt a fenséges filozófiáját. A Civilizátor épen az Em-
ber tragédiája előtt fogamzott meg. A Madách egyéni szenvedélyeinek 
teljes elmúlása után, a szívét ért kínos sebek hegedése után, mikor 
egyénisége az életíró által is jelzett nyugalom idején mintegy vissza-
húzódott a való világból s azt csak objektiválva szemlélte. A nyuga-
lomnak ebben a korszakában ismerte meg ő is a Bach sugalmazta 
mű szívtelen ós alattomos támadó célzatát. De a felszisszenés, a rög-
töni följajdulás helyett a dolgok gyökerére nézve, a pillanatnyi hatás-
tól elvonatkozva úgy látta, hogy a halálosnak szánt vágás annyira 
gyönge, annyira ostoba, annyira fonák, hogy a támadónak kell elbuk-
nia. Amikor tehát mindenki a veszély érzetével vett tudomást a Bück-
blick tartalmáról és tendenciájáról : a Madách nyugodtan szemlélődő 
lelke a támadó ós rendszere bukását érezte meg. Ennek a megérzés-
nek a költői alakban való kifejezésére, a Civilizátor megírására az a 
benső ösztön kényszerítette, hogy honfitársai aggodalmát, halálos ijedt-
ségét csökkentenie kell. Csökkentenie, sőt eloszlatnia 'kell az által, 
hogy rámutat a pillanatnyi jelenségek helyett a jelenségek mögött 

1 Palágyi Menyhért : Madách I m r e élete és költészete. 225. és köv. 
lapjain. 
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levő erkölcsi, történeti erőkre, amelyek egyetemes szemléletében a 
Bach rendszerre a csúfos bukás vár. 

íme tehát azt látjuk, hogy a politikus Széchenyivel a halálos 
félelem, a nemzetsorsán való kétségbeesés, a költő Madáchcsal az élet-
ösztön íratta meg azt a művet, melynek tárgya különben a nemzet 
minden tagját foglalkoztatta, Széchenyi megírta politikai célú művét 
politikusok, a hatalom emberei részére nem politikai műben, de a 
költészeti fajokban megszokott stílusban, az érzelmi elemek teljes 
csapongásával. Madách ellenben vigasztalásul írta művét az egész 
nemzet számára ; írta reálisan, az élethez oly híven, amint csak ez 
költőnél lehetséges. De írta oly formában, amely mégis valamennyire 
alkalmasnak látszott a cenzúra kijátszására : Aristophanes modorában, 
S mint általában a költészetnek a napi politikával tendenciosusan 
érintkező alkotásai : úgy a Civilizátor is a kevésbbé művészi alkotások 
közé tartozik. A Blick egy fölhevült agynak egy szenvedélyes szívnek 
romboló s megsemmisítő kiömlése, a Civilizátor egy nyugodtan szem-
lélődő költő filozófusnak életet hirdető, reményt erősbítő rajza. Az a 
cenzúra miatt Londonban jelenik meg, de névtelenül ; ez ugyancsak 
a cenzúra miatt Aristophanes formáit ölti föl, de mégsem jelenik meg 
nyomtatásban 1880-ig. A Blick politikai hatása kétségtelen, a Civili-
zátoré pedig csak szupponált (meg nem jelenése miatt) a rendszer és 
Bach bukásában. 

Az idő és tárgy azonossága mellett van még más egyezés is és 
ez a tartalomban jelentkező azonosság. 

Természetes, hogy egy terjedelmes politikai írat, mint amilyen a 
Blick, a tárgynak sokkal több és változatosabb jellemvonását érinti, 
mint egy rövidebb költői alkotás. Ezért a részletes tartalmi egyezést 
úgy kell keresnünk, hogy vájjon a költő által kidomborított sajátsá-
got feldolgozta-é a politikus is? 

Madáchnál a rendszer képviselője, a civilizátor, Stroom. Széchenyi-
nél természetesen maga Bach, a miniszter. Nyilvánvaló, hogy a Madách 
költött nevű hőse tulaj donképen Bach. A két név szinonim szótári 
értéke is erre utal. 

Stroomnak van két rögeszméje : a civilizáció és a német egység. 
Stroom arra a kérdésre, hogy ki ő, nagy fennen ígyen felel : 

Én Stroom vagyok, a nagy civilizátor, 
A végzet az, mely utamon visz . . . 
Keletre hordom áldását nyuga tnak . . . 
. . . Ez (a civilizáció) a nagy mysterium, 
Mely megvált mindenféle régi lomtól . . . 
Ez az egyetlen panacea, 
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Mely gyökeres gyógyítást eszközöl . . . 
Eszmét hoztam, civilizációt 
Kendezni jöttem. Paradicsomot 
Állítani, melyben nyer mindenik 
És senki se veszt. 

Még másutt is hivatkozik Stroom többször arra, hogy ő a civili-
záció apostola. Célja a germán-keresztyén műveltség terjesztésével a 
magyarokat is (István gazdát házanépestől) a szellemegység által 
összetartott szent Svábiába, olvasztani. A civilizációról és a germán-
keresztyén műveltségről unos untalan beszél oly hévvel, mint az 
apostolok a maguk küldetésükről. Ez a hév, ez az apostolkodás azon-
ban természetesen csak ügyetlen képmutatás a végett, hogy a tudat-
lant (István gazda cselédeit) rászedje, s azt, akinek a terhére (István 
gazda) folyik az egész, önmagából kiforgassa és így az esetleges ellen-
állást elhárítsa magától. 

Ugyanilyennek jellemzi Széchenyi is Bachot. Számtalan helyen 
támadja a Bückblick azon kijelentóseért, hogy mindaz, ami Magyar-
országon történik, a műveltség terjesztésére való s egy nagy egységes 
Ausztria megteremtésére. A műveltségre való hivatkozással Bach az 
összes kultur-nemzetektől, az egységes német Ausztriára való utalás-
sal különösen a németség rokonszenvét akarta elvonni a magyar ügytől 
a maga politikája számára. Ezt a képmutató apostolkodást Széchenyi 
szinte refrainszerű ismétlődéssel lobbantja szemére Bachnak. 

Számos helyet idézhetnénk, a hol Széchenyi a civilizációval és 
az egységes Ausztriával (Madáchnál : Svábia) való játékot üldözi. 

Nem volna érdektelen egybevetni azokat a sújtó és megsemmi-
sítő szarkazmussal írott ellenvetéseket, amelyekkel Széchenyi a Bach 
civilizáló mániáját és német egységét kétségbe vonja, azokkal a meg-
jegyzésekkel, amelyekben Madáchnál István gazda pirít rá a Stroom 
civilizációjára és szellemegységére. Néhol nemcsak a gondolatok teste, 
hanem az azokat kifejező szavak és a szatirikus színezet is azonos. 
Csak egy példát idézünk. Mikor Stroom nagy garral azt jelenti ki, 
hogy : a nagy német haza honom, István gazda azt a szerény kér-
dést kockáztatja meg, hogy hát hol is van az ? 

Stroom : Mi bárgyúság. A Ra jna és Dunánál . 
István : H á t ama híres Katzenellenbogen 

Es Bückeburg, Hechingen, Sigmaringen 
Schwerin, Strelitz, Reis-Schleiss s más ezámtalan 
Hi tványság mind ki men t már Afr ikába ? 

Széchenyinél ezt olvassuk: (T. 128. 1.) Ha (nemzetiségek) nem 
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is magyarok fajukra nézve, azért még nem is Unter-manhartsbergi, 
penzingi, grizingi vagy heckingeni osztrákok. 

t| E részletes utalásokra nem terjeszkedhetünk ki. Csak a főbb 
gondolatokban való találkozásokat említjük föl. 

Miért akarja Stroom István gazda házanépét civilizálni ? 
Mert barbár ; az utak rosszak, a törvénykezés elmaradott, az élet 

parlagias és durva; pirulnia «kell a durvaság miatt, mely itt szo-
kásos e barbár vidéken». Épen mint Bach. Már az iménti idézetben 
is ott van : antidiluvianus magyarok. Hasonló helyek még : II. 63, 
70, 105. I I [. 45., amelyeket nem idézünk hosszadalmasságuk mia t t 
Kénytelenek vagyunk az egyszerű utalásra szorítkozni ; az érdeklődő 
így is meggyőződést szerezhet arról, hogy Bach és Stroom egyaránt 
azért vállalkoznak a civilizátor szerepére, mert a magyar barbár. 

Madáchnál a bonyodalom úgy jön létre, hogy Stroom nagyhangú 
Ígéretekkel István gazda különböző nemzetiségű cselédjeit (összesen 6) 
a hűség útjáról letéríti s István gazda ellen lázítja. A cselédek azon-
ban az igért paradicsom helyett jutalmul a Stroom buta és erkölcs-
telen, haszonleső uralmát kapják s még hozzá ki is gúnyoltatnak. 
Stroom egyenjogúságot igér nekik az eddigi lealázó magyar uralom 
helyett s megkapják a Stroom német beamtereit. Ugyanígy szedi rá 
Bach is a nemzetiségeket. Egyenjogúságot igért nekik s ezzel elle-
nünk sorakoztatta őket, de a nemzetiségek már észrevették, hogy be 
vannak csapva, csak rút eszközül szolgáltak s most ép úgy gyűlölik 
Bachot és rendszerét, mint a magyarság. (Ide vonatkozó helyek : 
I. 104—5, 153. II. 8. 148. ) 

Stroom ép úgy lenézi a magyar törvénykezést, mint Bach. Ép 
annyira dicséri a maga paragrafusait, mint Bach az osztrák polgári 
törvénykönyvet. Hogy mit ér a Stroom törvénykezése, annak a meg-
mutatására Madách a rác szolgának, Urosnak, az esetét és egy köz-
igazgatási példát (egy ökör a hídról leesik) alkalmaz. A nagyszerű 
rend a valóságban egyszerűen nevetséges. Uros, a kivel pedig azt 
hitette el, hogy igazságtalan volt az István szabta büntetés, már meg-
unta a pörösködést, de a pernek folynia kell, mert így rendeli a §. 
Az állat a körülményes jegyzőkönyv felvétele alatt elpusztul, de nem 
baj, a jegyzőkönyv szabályos, 8 ív ; meg van a nagy vigasztalás, 
hogy az állat kimúlása szabályszerűen történt. Ilyen a Bach osztrák 
polgári törvénykezése is. Annyi paragrafusból áll, hogy ezek útvesz-
tője miatt sohse lehet még a legegyszerűbb ügyet se idején lejáratni. 
S mégis nem egyszer kiderül, hogy paragrafusai nemcsak körülmé-
nyes eljárást igényelnek, hanem a legegyszerűbb esetet sem ölelik fel 
világosan (Madáchnál ez úgy jut kifejezésre, hogy a kukoricában esett 
kárt nem lehet sem a fa gyümölcsében, sem a száron okozott károk 
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közé sorolni.) Mindezekről Széchenyi bőven és kimerítően beszél a 
következő helyeken: П. 140, 157, 158. HL 5, 4i . 

A Madách művében van egy jelenet, amelyben István gazda igen 
kézzelfogható módon gúnyolja ki Stroomnak szaktudományát s hegeli 
bölcselkedéseit A gyakorlati embernek, a józan eszű magyar léleknek 
természetes idegenkedését az elvont teóriákkal szemben igen találóan 
rajzolja, valamint azt is, hogy nem az elvont szaktudomány kormá-
nyozza az életet, hanem fordítva. Ennek a helynek párját Széchenyinél 
а П. köt. 106. lapján lehet (meg) olvasnunk; de még másutt is, 
lépten-nyomon gúnyolódik Széchenyi az elvont állambölcselettel. 

Stroom nagy buzgóságot fejt ki abban, hogy lehető sokféle új 
adót vessen ki. Csak egy van, mit mindennek tudni kell : adót fizetni 
engedelmesen. 

. . . En mindenre jó adót vetek, 
Mentől nagyobbat s hogy megéljetek, 
Még orrotokkal is kell túrnotok 
A földet. í g y virul fel az ipar. 

Ugyanezt fejtegeti Széchenyi is : I. 79. II. 106. 
Madáchnál a Bach-korszak szemfüles közegeit maga a kar, a 

svábbogarak, a hivatalnokok kara jellemzi. Ebben az önjellemzésben 
híven mondatik a Bach-rendszer közegeiről, hogy tolakodók és minél 
jobban védekezik valaki ellenök, annál többen s annál mohóbban 
kelnek életre új százezrek. Széchenyinél (П. 138- 140. 1.) szintén 
feltalálható ez a gondolatkapcsolás. 

Ezen legszembeötlőbb találkozások mellé még egy egész sorozatot 
lehetne összeállítani annak a bizonyítására, hogy e két mű nemcsak idő-
ben. tárgyban azonos, hanem az egyes részletekben is rokon tartalmú. 

De nemcsak ezek a pozitív alkotóelemek és körülmények közö-
sek. Közös a két műnek a hangulata, az az imponderabile, amely a 
műalkotások karakterisztikonja. Ez a hangulat mind két műben a 
humor. Széchenyinél változatosabb, sújtóbb ; személyekre irányított 
nyílvesszők röppennek a rendszerre. Az első tekintet előtt még méltó-
ságos alakok és tények a Széchenyi jellemzése által törpékké, nevet-
ségesekké válnak. A Széchenyi humora subjecliv humor. Madáchnál 
ez a humor objectiv irányú. Az alakok, a rendszer úgy a hogy meg-
jelennek, nevetségesek ós gyarlók. Mindkét műben a humor nem egy-
szer durva és nyers. Mindazonáltal Széchenyinél sötétebb, komor, 
szarkasztikus. Madáchnál derültebb, vidámabb, inkább szatirikus. 

Vájjon e találkozások függetlenül és így véletlenül jöttek létre 
vagy pedig az egyik író hatott a másikra, s ha igen, melyik adott 
és melyik fogadott el hatást ? 

Semmi lehetetlenség sem volna abban, hogy ezek a találkozások 
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a két mű között egymástól teljesen függetlenül jöttek létre. Ismétel-
jük : abban a korban a Bach rendszere, e rendszer fonákságai min-
den magyar ember gondolatvilágában ott voltak. Napról-napra, perc-
ről-percre e rendszerrel, e rendszer hátrányaival találkozott minden 
magyar. És nemcsak foglalkozott vele kiki, hanem a róla szóló ítélet-
mondás is teljesen azonos volt. A legaulikusabb ós a legkonzerva-
tivebb főurak csak úgy elítélték, mint a legtüzesebb vérű ifjak, a 
legszenvedélyesebb írók. A különbség csak abban volt, hogy az egyik 
ezt a lesújtó ítéletet óvatosan, diplomatikusan mondta ki, a másik 
pedig keresetlenül és a szavakat meg nem válogatva. A Bach-korszak 
történetét tárgyaló művek még azt is elmondják, hogy ekkor, az 
ötvenes évek vége felé a magyar nemzetnek az osztrák uralmat el-
ítélő véleménye általában véve kezdett humorossá válni. Nem lehetett 
tőle megszabadulni, de önzése, tolakodása, nagyképűsége a meg-
szokottság által nem annyira veszedelmes, mint inkább bosszantó és 
nevetséges kezdett lenni. Kiderült, hogy ez az uralom nem annyira 
félelmetes, mint inkább tehetetlen. Már pedig minden olyan politikai 
tényező, amelynek tehetetlensége világos, fontoskodása által egyszer-
smind nevetséges is és mindenki azt várja, hogy mikor fog ez a 
tehetetlen elem teljesen megsemmisülni. És ezek alapján lehetséges-
nek tart juk azt is, hogy két hazáját egyaránt szerető elme tárgyban, 
tartalomban, hangulatban érintkező és hasonló színezetű művet ír 
ugyanannak a műnek (a Bach Bückblickjének) a hatása alatt, de 
egymásról mitse tudva. 

Mindazonáltal itt véleményünk szerint inkább kölcsönhatásról 
van szó. Nincs ugyan pontos adatom, de bizonyosnak vehető, hogy a 
megyéje politikai életében jelentékenyen szereplő Madách is olvasta 
a Bach-rendszert dicsőítő művet. S így reá is első sorban a Bück-
blick hatott, épen mint Széchenyire. De hogy épen ezeket a részle-
teket vitte bele komédiájába, hogy komédiájának hangulata az a 
kíméletlen és féktelen humor, ami a Széchenyi Blickjének, abban 
egyenesen a Széchenyi hatását látom. 

És ezt a föltevést a belső körülmények mellett külső körülmé-
nyek is valószínűvé teszik. A Széchenyi művén 1859 van kinyom-
tatva megjelenési év gyanánt. Ámde Falk Miksa tanulmányából 
(319. 1.) tudjuk, hogy a Blick már az 1858-dik év végén megjelent. 
Ugyanő feljegyzi azt is, hogy a Széchenyi műve gyorsan terjedt el. 
Mire a cenzúra kitiltotta, a Blickből néhány példány már közkézen 
forgott hazánkban. Szódszedték ivenként, melyek aztán kézről-kézre 
jártak, sőt voltak olyanok is, kik az egész művet lemásolták (Falk, 
i. m. 320. 1.). Valószerű már most az a következtetés, hogy a politi-
kai élet iránt annyira érdeklődő Madách is a Blick legelső olvasói 
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közé tartozott s hogy egyenesen a Blick hatása alatt kapott bele a 
Civilizátor kidolgozásába. Hisz épen ezekben az években élte az al-
kotás korszakát. Főművét is ebben az időben írja. 1859 februárjában 
kezd hozzá s 1860 márciusára fejezi be. Ennek következtében a fő-
műve előtt közvetlenül írta a Civilizátort. Yagy legalább is párhuza-
mosan annak első felével. 

Ezen meggondolások után a következő kapcsolat áll előttünk. 
1857-ben adja ki Bach hipokrita művét, melyet Széchenyi, mint a 
magyar nemzetnek szánt gyilkos tőrszúrást a Rückblickben vert visz-
sza a humor, irónia, szatíra és szarkazmus elkeseredett fegyverével. 
A Blick 1858 végén jelenik meg s személyi és tárgyi okoknál fogva 
gyorsan elterjed. A politikai élet iránt élénken érdeklődő Madách 
legelső olvasói közé tartozik s a Blick hatása alati hamarosan meg-
írja a Civilizátort, amelyen csakugyan érzik, hogy különösebb mű-
gond nélkül, hevenyében íródott. 

A Blick hatását a Madách művének tartalmi részletei mutatják. 
Abban a képben, melyet Madách a Bach-korról nyújt, alig van olyan 
részlet, amelyik a Széchenyi hattyúdalában elő ne fordulna. A különb-
ség csak az, hogy ez a kép Széchenyinél több figurális elemből van 
összeállítva s hogy az egyes színek komorabbak, sötétek, az ellenfélt 
zúzók, de remény nélkül valók. Madáchnál a kép szerkezete egysze-
rűbb, a színezés meg sújtó az ellenfélre, de nem egyszersmind hatá-
ros a kétségbeeséssel. ï e l e van a remény derűjével s maga a meg-
oldás is derült. Ez a hangulati különbség a két író lelkének külön-
böző természetéből folyik. A tárgyi azonosság nem egyéni hatás 
eredménye, hanem a nemzeti erőnek tulajdonítható. 

Beöthy Zsolt Széchenyi és a magyar költészet c. értekezésével 
foglalta remekbe Széchenyinek és irodalmunknak érintkezéseit, köl-
csönös hatását. Széchenyi irodalmi férfiak nyomdokán haladva az 
irodalmi megújhodást a nemzet általános reformkorszakává tágítja 
ki. Szívesen vesz át eszmét és gondolatot az irodalom férfiaitól, de 
többet ad, mint vesz. Új gondolatokkal, lij eszményekkel s mindenek 
fölött új hangulattal teszi termékenyebbé irodalmunkat. Beöthy eze-
ket az érintkezéseket a forradalomig részletesen előadja. Az elborult 
elméjű Széchenyi és gyászba merült irodalom közötti hasonlóságra 
utal ugyan, de minthogy a Széchenyi pályája 1848-cal bevégződik, 
további kölcsönhatásról nem szól. Azt hiszem, hogy igazolni tud-
tam, hogy Széchenyi utolsó művével is hatott irodalmunkra, Madáchra. 
S ha fejtegetéseim megállók, akkor a következtetés szerény adalék 
gyanánt csatlakozik a nagy íróművész remekében összefoglalt ered-
ményekhez. 
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