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Spira György

A HANGFOGÓTÓL MEGSZABADULT 
SZÉCHENYI

A Szépirodalmi Kiadó Magyar Remekírók című kiadványsorozatában rövidesen közzé
tesz egy teijedelmes -  három vaskos kötetre rúgó -  Széchenyi-válogatást, amelyet Sas
hegyi Oszkár és Gergely András közreműködésével e sorok írója állított össze. Ebben 
a gyűjteményben nemcsak a nemes gróf nagyobb lélegzetű műveinek fontosabbjai 
kaptak helyet, hanem megtalálható lesz benne Széchenyi számos hírlapi dkke, beszé
de, hivatali irata, magánlevele, naplójegyzete és egyéb -  saját használatára készült -  
feljegyzése, s köztük az olvasó nem egy olyan írással is megismerkedhetik majd, amely 
nyomtatásban még sohasem látott napvilágot. Újdonsággal azonban nem pusztán 
ezek a most először megjelenő írások fognak szolgálni, hanem részben a már korábban 
kiadottak is. Amikor ugyanis a már korábban publikált szövegeket egybevetettük az 
eredeti kéziratokkal, szomorúan voltunk kénytelenek elkönyvelni, hogy a korábbi 
publikációk közül szinte egyedül azok használhatóak, amelyek a mindig aggályos 
gonddal dolgozó Viszota Gyula keze alól kerültek ki, a többiben viszont igen sok a -  
néhol már a mondanivaló értelmét is eltorzító -  pontatlanság. S ennek csak egyik -  
bár kétségkívül legfőbb -  oka az, hogy olyanok is vállalkoztak Széchenyi-iratok kiadá
sára, akik képtelenek voltak megbirkózni a szerző -  helyenként vitathatadanul mód
felett nehezen kisilabizálható -  kézírásának kibetűzésével; szövegellenőrző munkánk 
során felfigyelhettünk a torzulásoknak egy másik -  ritkábban jelentkező, de annál 
visszásabb -  okára is: arra, hogy némely iratközlőknek látnivalóan nem tetszett Szé
chenyi egyik vagy másik mondata, s ezért az illetők az adott helyeken gátlástalanul 
átírták vagy megcsonkították az általuk máskülönben legnagyobb vagy leghívebb ma
gyarként magasztalt szerző szövegét.

Ennek a sokak fülében bizonyára hihetetlenül hangzó vádnak az igazolására most 
válogatásunk anyagából két iratot szeretnék bemutatni: két olyan szöveget, amelyet 
Széchenyi Döblingben, ott-tartózkodásának első időszakában vetett papírra. Az egyik 
egy 1849. március 21-én született, címfelirat nélküli (azaz nyilvánvalóan saját maga 
számára írásba foglalt) önvallomás, a másik -  formáját tekintve -  levél, amelyet a 
döblingi elmegyógyintézet önkéntes foglya 1851. március 14-én titkárához és bizal
masához, Tasner Antalhoz intézett, de a jelek szerint nem küldött el a címzettnek, ha
nem mint az előbbihez hasonlóan elsősorban önmagának szóló vallomást amazzal 
együtt visszatartott Döblingben. Erre vall ugyanis, hogy az 1860. március 3-i házku
tatás alkalmával az előbbivel (és Széchenyi más irományaival) együtt ez az irat is a bécsi 
rendőrség kezére került.

A két irat szövege eddig sem volt teljesen ismeretlen. Igaz, a Széchenyitől 1860-ban 
elkobzott irományok legtöbbjét -  így ezt a két darabot is -  több mint fél évszázadon 
át zárt anyagként őrizték Bécsben. A Monarchia felbomlása után azonban a lefoglalt 
iratok megnyíltak a kutatók előtt, majd ki is szolgáltatták őket Magyarországnak, s 
azóta bárki számára hozzáférhetőek a Magyar Országos Levéltárban (az abszolutiz
muskori levéltár Széchenyi-Akten elnevezésű anyagrészében). A két irat szövegét pedig
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(más, Döblingben elkobzott irományokéval együtt) már Budapestre kerülésük előtt, 
1921-ben publikálta GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI-nak VII. kötetében 
Károlyi Árpád, akinek elsőként sikerült megismerkednie Széchenyi döblingi iratha
gyatékával.

A két szövegről most, elöljáróban csak annyit, hogy mindkettő annak a kétségbe
esésnek a tükre, amely Széchenyit Döblingbe kerülésekor s azután még évekig eltöl- 
tötte. Széchenyi 1848 szeptemberének elején -  mint másutt1 már kimutattam -  azért 
omlott össze, mert rádöbbent arra, hogy immár küszöbön áll az ellenforradalmi tábor 
Magyarország elleni fegyveres támadása, s bizonyosra vette, hogy ez a támadás vég
zetes következményekkel fog járni, hiszen ha az ország nem fejt ki ellenállást, akkor 
egyik napról a másikra veszendőbe mennek majd a márciusi forradalomnak a polgári 
átalakulást megalapozó vívmányai (s ezzel örökre semmivé lesz Magyarország felemel
kedésének az eshetősége), ha pedig a forradalom tábora felveszi a kesztyűt, akkor a 
sokkalta nagyobb ellenforradalmi erők menthetetlenül maguk alá fogják gyűrni, s a 
vereség következtében szintén veszendőbe mennek majd a márciusi vívmányok, sőt 
a nemzet teljes megsemmisülése is bekövetkezhetik. Vagyis Széchenyi 1848 szeptem
berében úgy látta, hogy a nemzet olyan képtelen helyzetbe került, amelyben bárme
lyik lehetséges megoldást választja -  akár megadja magát sorsának, akár vállalja a har
cot - , csakis önnön romlására vezető megoldás mellett dönthet. Azt pedig, hogy ilyen 
helyzet állott elő, magának rótta fel, magának, mint aki annak idején könnyelműen 
és meggondolatlanul felébresztette addig békén szunnyadó nemzetét, s elsőként te
relte rá a végül is a forradalomba torkolló útra. És hogy mégis, kellő elhivatottság nél
kül is magára vette a nemzet felébresztőjének a szerepét, az -  állapította meg önmar
cangoló (s nyilvánvalóan túlhajtott) lelkiismeret-vizsgálata során -  egyedül az énjét 
átható súlyos erkölcsi és jellemhibákban leli magyarázatát...

így vélekedett az országra váró pusztulásról meg a pusztulás előidézéséért rá háruló 
felelősségről Széchenyi 1848 szeptemberében, s így vélekedett a továbbiakban, a sza
badságharc hónapjaiban is. Amikor pedig eljött az összeomlás, s kibontakozott a 
bosszúért lihegő ellenforradalmi erők rémuralma, egy időre még csak megerősödött 
abban a hitében, hogy az általa saját magára kimondott ítélet tejesen megalapozott 
és jogos volt. Ezért van, hogy a két szóban forgó vallomás mindkettejében -  a még a 
szabadságharc idején születettben meg a pesti és aradi vésznapok után majd másfél 
évvel írottban is -  megszólalásig hasonló vádakkal illeti szerencsétlen önmagát.

Széchenyi mindkét vallomást németül írta, s Károlyi Árpád, aki szakembereknek szánt 
tudományos kiadványban publikálta őket, annak rendje és módja szerint német ere
detiben tette közzé szövegüket. Ami kiadványunk viszont, amely szélesebb közönség
hez kíván szólni, magyar fordításban (Györfiy Miklós átültetésében) adja őket, s ezeket 
a magyar szövegeket mutatom be az alábbiakban is -  azzal a megjegyzéssel, hogy a 
második iratban akad néhány magától Széchenyitől származó magyar szó is, s ezekre 
az alábbiakban az ábécé betűivel jelölt jegyzetek hívják fel a figyelmet. Ugyanilyen 
jegyzetekben teszek továbbá említést a Károlyinál található kisebb olvasati hibák közül 
az értelemzavaróakról, s ilyen jegyzetekben lesz szó végül a Károlyi által elhagyott szö
vegrészekről is, amelyek fordítását az alábbiakban r i t k í t o t t  szedés emeli ki. A 
számozott jegyzetek rendeltetése viszont az, hogy tárgyi magyarázatokat szolgáltassa
nak a szövegek olyan utalásairól, amelyek értelme nem mindenki számára lehet vilá
gos.

S ezek után lássuk a két irat teljes szövegének magyar fordítását:
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ÖNVALLOMÁS

Döbling, 849. március 21-én

Én, Széchenyi István, a legszerencsétlenebb ember vagy igazában a legnyomorultabb 
„teremtmény” vagyok, aki valaha is létezett, mert érzem vagy inkább tudom, hogy 
amíg csak eszméletemnél leszek, eszméletem a pokol minden gyötrelmével fog kínoz
ni, azaz voltaképpen a pokolba fog taszítani, és az én eszméletem elpusztíthatatlan, 
örökl Reszketek és remegek, miközben ezeket a sorokat írom. Isten és az ő angyalai 
nem hagytak el engem, én hagytam el őket. Szellememet l a s s a n k é n t  megöltem 
o n á n i á v a l  és az érzékek minden bűnével.8 Szívem végül nem érzett részvétet 
semmi és senki iránt. Caroline-t lassú tűzön gyilkoltam hét esztendőn át.2 Sokan ne
vemen neveztek, sőt hangosan a fülembe kiáltották: „Mit művelsz, Te, nyomorult? 
Megölöd.” Láttam, mint haldoklik, de a legnagyobb közömbösséggel sorsára bíztam. 
Midőn 1820-ban meghalt, kétségbeestem. Bűnbánat és vezeklés helyett mindenféle 
bűnökbe vetettem magam. Bor, érzéki örömök etc. visszafojtottak minden nagyobb 
kitörést. De terhemre voltam magamnak és másoknak, míg 1823-ban szerencsétlen 
nőm iránt* nem ébredt bennem kéjsóvár kívánkozás. Nem szerettem őt, hiszen csak 
magamat szerettem, és csábításon kívül semmi egyében nem já rt az eszem. -  Testileg 
ellenállt, de a lelke hamar az enyém lett, mert jobban szeretett engem, mint bárki mást 
a világon. -  Balvégzetemre a félje éppen 1825-ben lett kamarai elnök Budán, amidőn 
14 esztendő múltával az országgyűlést is újra összehívták Pozsonyba. -  S hogy nőmet 
most teljesen meghódítsam, a patriotizmus mezejére szálltam. 24 magyar szót szóltam 
rosszul és bután, de mint ellenzéki a főrendi táblán, és felajánlottam 60 000 pengőfo
rintot, magam se tudván pontosan, mire, ami azonban magyar filológiai akadémiává 
nőtte ki magát, és a jelenlegi nemzeti meghasonlás Pandóra-szelencéje lett. És 8 nap 
múlva én voltam a legnagyobb ember, akire a magyarok valaha is szert tettekül Mindenki 
hódolt nekem, feleségem imádott, mígnem magam is Isten küldöttének véltem ma. 
gam.

Ettűl fogva óriási aktivitást fejtettem ki, és egyéb hazafias vállalkozások mellett, 
amelyekbe belevágtam, írtam 16 könyvet, amelyeket az ördög diktált, s amelyek tel
jesen megrészegítették a részint már nem is létező magyar néptörzs békés iparkodásba 
merült maradékát! Példámat többé-kevésbé mindenki követte, s ez nagyon könnyű 
volt, hiszen csak magyarul kellett cselekedni és beszélni és opponálni, és már kész is 
volt a bálványozott hazafi.

Sokan világosan látták, mi lesz ebbűi a jövőben; hangjukat nem hallgatták meg; a 
patriotizmus divatba jött,b a leggazdagabbak pusztán unalmukban, mulatságbúi és 
hiúságbúi vették ki a részüket belőle, s abban a meggyőződésben, hogy legrosszabb 
esetben, ha túlságosan messzire mennek a dolgok, Bécsbűl lecsapnak majd.

De másként történt. A magyar élesztő nem csupán a régi Ausztriát tette tönkre, 
hanem a legnagyobb forrongást idézte elő Lombardiában és a szomszéd szláv orszá
gokban is.

a. E mondat eredetije Károlyinál így fest: „Meinen Geist töltete ich durch [---- J allé Laster dér Sínné."Helyes
szövege a kézirat szerint: „Memen Geist tödtete ich allmáhlich durch Onanie und allé Laster dér Smne.“
b. Károlyinál „xuard zűr Mode" helyett „ivar zűr Mode“ olvasható.
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Kiváltképpen 1848 márciusának napjakul reszketette bensőmet a halálos gyötrelem, 
mert nem tagadhattam, hogy már 23-24 esztendővel elébb én járultam hozzá a leg
többel ehhez a katasztrófához; de volt még erőm lecsendesítenem megelevenedett lé- 
lekismeretemet, hogy — amint most látom — megbénulásom előtt még segédkezet 
nyújtsak két igencsak ördögi dolog véghezviteléhez. 1 Hogy elfogadtam a miniszteri 
állást, és ezáltal Esterházy herceget arra indítottam, hogy maga is ezt tegye,4 ami hitelt 
kölcsönzött az egésznek, és egyedüli oka annak, hogy annyian, nem tudván, hol ke
ressék üdvüket, a legsiralmasabb módon elvakultak. 2° Hogy én bírtam rá Kossuthot 
bankjegyek gyártására,5 és lehetővé tettem e terv gyors megvalósítását; miáltal lehet
ségessé vált általában a háború, vagyis voltaképpen a lázadás és kivált az oly hosszúra 
nyúló s oly borzasztó harc.

Miután a pokol tiszteletére véghezvittem ezt a két sdklit, 1848. augusztus 30-án -  
a boldogtalan Caroline halálának évfordulóján -  lehullott szememrúl a hályog,6 és 
világosan felismertem, hogy már hosszú ideje, már 1811 előtt minden istenit elnyom
tam magamban, és a szó legszorosabb értelmében szörnyetegként, a leggonoszabb ál
latnál is borzasztóbban éltem és cselekedtem; hogy én, akit a természet és a szerencse 
nagy tehetséggel áldott meg, törzsem gyilkosa lettem, ahelyett hogy jótevője lettem 
volna; hogy már mint átoksújtotta vezettem nőmet oltár elé, s nemzettem vele három 
gyermeket, úgyhogy az angyalt, akit, miután szeretni kezdett engem, már 1825-ben 
minden másnál jobban szerettem, most pedig őrülten szeretek, s aki egykor arra volt 
hivatva, hogy Isten közelében tündököljön, és örökre boldog legyen, magammal rán
tottam az időleges, talán az örök romlásba; hogy tévútra vezettem rengeteg tisztessé
ges embert, akik aztán részint gyerekességbúi, részint nemes, de kiforratlan hazafí- 
ságbúl a forradalomhoz csatlakoztak, sőt ennek az élére álltak, s hogy most máris ten
gernyi nyomorúság támadt, mindenfelé vér, kétségbeesés, pusztulás van napirenden, 
én pedig képtelen vagyok tovább ámítani magam afelől, hogy Latour, Lamberg, Zichy 
Ödön etc. etc. etc. halálát végső soron az általam kinyitott Pandóra-szelencéje okozta, 
és hogy a rémdrámának még az ezredrésze sem játszódott le, amennyiben elvetemült 
életem és talán mások vétkei következtében a romlás princípiuma megvetette lábát a 
földön, és részben máris összezavarta, részben még össze fogja zavarni a humanitás 
minden fogalmát.

És most megkérdem magamtúl: van-e még menekvés számomra? Amire az én min
den reményét vesztett kedélyem leírhatlan pokoli gyötrelem és félelem közepette azt 
válaszolja: Nincs, nincs többé menekvés!

„Milliónyi felebarátodtól, így szól lélekismeretem, elraboltad az időleges és az örök 
boldogságot; mert a Te tanításaid, a Te példád és a Te bűn-iskolád hatására lettek jó 
emberekből rosszak, sőt valósággal gonosz démonok, minek folytán Neked termé
szetszerűleg vagy inkább az örök visszatorlás törvényei szerint mindörökké azt kell 
majd szenvedned, amit velük szenvedtettél el, mikor elraboltad tőlük örök boldog
ságukat.”

Ha így kiáltok Istenhez: Ó, Uram, könyörülj rajtam, akkor kétségbeesésbe merült 
kedélyem így válaszol: „Minden ember tulajdon keblében hordozza a maga ítéletét” 
-  és mivel senki iránt nem éreztem könyörületet, sőt mindenkivel kegyeden voltam, 
eszméletem a legnyomorultabbul fog kínozni örökké.

Iszonyú félelmemben, amely szavakkal le sem írható, mindenütt valaminő fény
pontot keresek, vajon nem lehetséges-e valamely jóvátétel; de nem látok fényt sehol, 
a legsötétebb éjszaka vesz körül mindenfelől.
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Jótettekkel szeretném lemosni bűneimet; de nem tudom; mert ez olyan boldogság 
volna, amely előlem el van zárva.

Megszakad a szívem attól a vágytúl, hogy átölelhessem feleségemet, gyermekeimet; 
kétségbeesésemben pusztulni vágyom; valami leküzdhetlen erő azonban a föld min, 
den láncánál és falánál erősebben és szilárdabban visszatart, hogy ne lehessen részem 
ebben a boldogságban.

Ha nem csaltam volna meg a feleségemet ugyanúgy, mint mindenki mást, azóta is, 
hogy olyan teátrálisan oltár elé vezettem, ha nem henteregtem volna a leggyalázato
sabb szajhákkal, mialatt ő Velencében, Ischlben, Gráfenbergben etc. etc. volt, akkor 
remélhetném, hogy bocsánatot fogok nyerni Istentűi vagy voltaképpen magamtúl; 
igen, azt hiszem, nem történt volna annyi baj, amennyi történt, s amennyi még bizo
nyára történni fog, ha ezt az infámiát el nem követem. De ez túlontúl sok volt. A mél
tánytalanságok mértékének be kellett telnie.

Azt mondják nekem: oly nagy bűneimrűl nem tud senki, sőt szeretnek és tisztelnek. 
Amire sajnos azt kell válaszolnom: a vesék és a lélekismeret redőibe nem hatol be más, 
csak maga a bűnös, s a világ igen gyakran ott mond átkot, ahol Isten megbocsát, és 
megfordítva: ott mond átkot a minden emberbe beleevődött isteni meggyőződés, ahol 
a világ megbocsát, sőt még fel is magasztalja az illetőt.

Azt mondják nekem: a komoly bűnbánatot meghallgatja Isten; sohasem késő jóvá
tenni, ami megtörtént, Isten mindenhatósága határtalan. -  Félelemtűi reszkető szí
vem mélységesen bánja, ami történt; minden gyötrelmet megadóan, sőt örömmel tűr
nék évmilliárdokon át; most szeretetet érzek az egész teremtés iránt, szívem megele
venedett; de egy belső hang, amelyet nem tudok elhallgattatni, azt mondja nekem: a 
legmélyebb bűnbánat sem tudja felébreszteni a holtakat és jóvátenni azt a siralmat és 
nyomorúságot, amelyet Magyarországra, sőt az egész osztrák Monarchiára' hoztam; 
hogy vezeklésnek, még ha a legnagyobb, évmilliárdokig tartó gyötrelem is, nincs ott 
helye, ahol örök, mindegyre gyarapodó boldogságot rabolt el az ember; és hogy szí
vem most csak azért nyflt és elevenedett meg, hogy éreztesse velem azt a gyötrelmet, 
micsoda boldogság másokat boldoggá tenni.

Hallom, amint azt mondják, hogy az ember a boldogságot nem rabolhatja el má
soktól. Én azonban azt hiszem, hogy ez lehetséges; mert ugyanúgy, ahogy tanítással, 
példával etc. jó, következésképp boldog emberré lehet felnevelni valakit, a bűn isko
lája, a rossz példa, miként általában a rossz társadalom, rossz embereket teremt, akik 
nem lehetnek boldogak.

Ha pedig most megkérdik, miféle a bűnöknek az a tengere, amelyben én úsztam, 
azt válaszolom: f o l y a m a t o s  o n á n i a ,  számtalan nőszemély elcsábítása é s  m e g 
f e r t ő z é s e ^  kőszívűség a szegények iránt, sőt ütlegelésük és megostoroztatásuk; sok 
ember kétségbeesésének okozása, úgymint Erhard őrmesteréé, a zsupaneki veszteg- 
zár-igazgatóéé,e Csepregi hadnagyáé, Félix komornyikéé etc.; sok fiatal ember vizsgá
lat nélküli megcsapatása;8 Saurau Gabriella grófnő halálának okozása9 etc.; adósságok 
vissza nem fizetése, mint például Kelly nyergesnek 40 font sterlingé; p e d e r a s z -  
t i a  é s  m é g  s z o d ó m i a  i s ;  e g y i k  n ő v é r e m  k i á r u s í t á s a  é s  v é r -

c. Károlyinál „Ungam, ja  die österreichische Monarchie" helyett „Ungam und die österreichische Monarchie” 
olvasható.
d. Károlyinál pusztán: „ Verfükrung von zahllosen Weibspersonen." A kéziratban: „fortgesetzíe Onanie, Verführung 
undAnsteckung von zahUosen Weibspersonen”.
e. Károlyinál itt „Contumaczdirektor” helyett „Kammerdtrehtor"áll.
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f e r t ő z ő  s z á n d é k  m á s i k  n ő v é r e m  é s  k é t  k u z i n o m  i r á n t ; f s 
mindezek tetejébe a legnagyobb álszentség és képmutatás.

Egy tragédia anyaga volna ez?? Nem, még az sem! Hanem csak undort, megvetést 
kelt, és nem érdemel egyebet feledésnél! Ilyen torzszüleményt avagy inkább ilyen 
mocskot, amivé én magamat tettem, legjobb elfeledni. Sajnálnivalók -  és érzem, min
den angyal az égben őket gyászolja -  csupán tévútra vezetett honfitársaim, akik jobb 
sorsot érdemeltek volna, és jobb irányítással bizonyosan el is érték volna, kiváltképpen 
pedig szerencsétlen feleségem, aki boldogságban úszhatna, ha helyettem egy veszett 
kutyába vagy csörgőkígyóba botlott volna, és ahelyett, hogy nőül jött hozzám, inkább 
azzal maratta volna meg magát. -  Mi történjék véle? Én soha többé nem láthatom őt! 
Ó, ha én vagy ő, kettőnk egyike meghalt volna vagy mielőbb meghalhatna! De mi 
történik akkor a gyermekekkel? Kétségbeesem, és csodálkozom magamon, hogy ké
pes vagyok leírni ezeket a sorokat. Ebéd utáni öröm ez, midőn az ételek pillanatnyilag 
elkábítanak, és én egy pillanatra kiverem a fejemből rettentő helyzetemet! De hogy 
miként érzek, milyen borzasztóan, ha elmúlik ez a pillanat, azt én, szegény, szeren
csétlen gazember tudom legjobban.

Azt mondják nekem: soha ebben az életben nem tudta még ember, hogy élete múl
tával elkárhozik-e vagy sem, s így ezt én sem láthatom tisztán! De erre a válaszom az: 
megnyílt előttem az égbolt, és világosan kiolvastam az Orion csillagképbűi, amiképpen 
lélekismeretem tükréből is, hogy én idelenn meztelenül, ennen piszkomban, végső 
kétségbeesésben fogok elrothadni és tönkremenni, hogy a másvilágon örök szenve
désre ébredjek, amelyet nem a kicsiny Föld, hanem a csillagok, a világmindenség di
menziói szerint egyre növekvő mértékben fogok elszenvedni, amihez képest a nyel
vem leharapása a legnagyobb kéj leend.

Ó, Istenem, miért születtem és hívattam elő a semmiből én, nyomorult féreg?

2

LEVÉL TASNER ANTALHOZ

Orültekháza, Döbling, 1851. március 14.
Tasner Antal úrnak etc.
A szál, amely a tébolytúl visszatart, elszakadni készül.
Helyzetemet nem tudom elviselni tovább. Az ég nyitva előttem, hiszen családom sze
retettel fogadott -  és boldog volnék, ha körükben időzhetnék. Csakhogy nem tudok; 
ezernyi szemrehányás nyomta lelkiismeretem nem engedélyezi nekem ezt az örömet 
-  ha akarom, ha nem, a pokol szakadékába kell vetnem magam.

Nem kevesebbről van szó, mint hogy a gonosz princípium, az Ármány® már zsenge 
ifjúkoromban hatalmába kerített -  és eszközül szemelt ki, hogy a magyar vért elpusz
títsam.

Nincs bűn, amelyben ne merültem volna el, és nincs erény sem, amelyet műveltem 
volna. Csupán az érzékeknek, a testnek, a pillanatnyi élvezetnek éltem. 1825-ben -

£ A Károlyi kiadta szövegből itt teljesen kimaradtak a kővetkezők: „Pederastie und sogar Sodomie; Verkupplung 
emermeiner Schwestem und blutschándlicheAbsicht mit memeranderen Sehwester und zwei Cousinen."
g. A két utolsó szó az eredetiben is magyarul olvasható.
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még csak 34 éves voltam -  o n á n i a ,  elhálás, s z a k a d a t l a n  f e r t ő z é s e k ,  hi 
g a n y  és bor következtében már annyira enervált és o 1 y blazírt voltam, hogy ér
zékeimet új ingerrel serkentendő, a politikába vetettem magam, hogy az ellenzék ol
csó patriotizmusával elcsábítsam szegény feleségemet, aki oly boldog házasságban élt. 
Éppúgy nem szerettem, ahogy szegény Karolina sógornőmet sem — ő k  c s a k  a r r a  
s z o l g á l t a k ,  h o g y  k é j  v á g y a m a t  k i e l é g í t s é k . *  -  Nem szerettem 
semmit* -  még gyermekeimet sem. Hogy kielégítsem hiúságomat, mindnyájukat meg
gyilkoltam volna. -  1838-ban, a pesti árvízkor tomboltam dühömben, amiért engem 
nem emlegettek és dicsértek, mint Wesselényit; feleségemet abban a reményben küld
tem elébb Budára, majd Cenkre, hogy egytűl egyig odavesznek, és én megszabadulok 
a család terhétől.

Cenken 3 hónapig halálos beteg voltam. 1000 álom intett, legyek új emberré, cse
lekedjem, jót, olvassam a Bibliát, maradjak hűséges feleségemhez, aki angyalként ápolt. 
Még idejekorán volt volna; mert I sten nagysága határtalan; még megmenthettem vol
na magam, az égi jó  szellemektől sugallatot kaptunk volna én is, mások is, és Magyar- 
ország itt állna most hatalmasan és boldogan, ahelyett hogy hülyék kormányozzák! 
Ó, micsoda szörnyűség! A magyarság virágjában volna, és csodálattal beszélnének 
nagyszerű intézményeiről.

De nem néztem és nem hallgattam semmire, és alighogy valamelyest talpra álltam, 
még mértéktelenebbül vetettem magam az o n á n i á b a ,  a z  ö r ö m l á n y o k r a  
és a borba.k És olyan erővel áldott meg a természet, hogy mindezt kibírtam, és észre 
sem vette rajtam senki.

Hanem legnagyobb vakságom abban állott, hogy felléptem Kossuth ellen. Mert 
voltaképpen ezáltal keletkezett az országban két párt. Ha nem küzdöttem volna elle
ne, ellene, aki -  mint csak most látom -  végtelenül nemes ember, akkor ő ahelyett, 
hogy lapjában hadat viselt légyen ellenem etc., végül maga is átlátta volna, hogy a 
kormánnyal keU tartanunk, ha alkotni akarunk. A látszat, amelyért mindent cselekedtem, 
annyira kedvezett nekem, hogy a legokosabbakat is félrevezettem. Látszatra sikerült 
minden, csakhogy mennyi időre? Immár, miként a rossz áldozat, minden tönkre van 
téve. -  Kaszinó, lóverseny, Kisfaludy; 2 Széchenyi-hajó tönkrement;10 híd11 haszontalan. 
Akadémia etc. etc. És a Batthyány Lajos alapította cukorvállalat12 virágzik, középponti 
vasút13 csupa virágzás.

Ó, Istenem, csak most látom világosan, micsoda gyönyörű ország Magyarország, 
és milyen végtelenül okosak voltak a magyarok. Ó, most volna a virágkorunk -  és ehe
lyett rabszolga a magyar! Ó, ez kibírhatlan.

Zenénk, irodalmunk, nyelvünk, viseletűnk etc. etc., még konyhaművészetünk is 
divatban volna, most ezt egészen világosan látom. -  Magyarország akkora lakossággal, 
amekkora Amerikáé, javában fejlődnék most. Áll Buda, él magyar még1 -  ezt nem lehet 
többé mondani, és az összes látnok, akik az utóbbi időben támadtak, mint pl. Petőfy -

h. A második gondolatjel után következő szövegrész Károlyinál Így hangzik: „war ich bereits durch Beischlaf
[----j  mit Wein so sehr entnervt und blasirt". Az ereded kéziratban ugyanez: „war ich bereits durch Onanie,
Beischlaf, Anstechungen okne Ende, Mercur und Wein so sehr entnervt und so blasirt”.
i. Károlyi itt a gondolatjel helyére pontot tett, s elhagyta az utána következő szöveget: „sie dienten mir nur 
um merne Last zu befriedigen".
j. Károlyinál itt „nichts" helyett „nicht" olvasható.
k. Károlyinál itt ez olvasható: „ich dér [Ausschweifung] und dem Wein núch nur noch unmdssiger hingab”. A 
kéziratban: „ich dér Onanie, Freudeműdchen und dem Wein mieh nur noch unmdfiiger hingab".
L Ez a mondat az eredetiben is magyar nyelvű.
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aki a fiam, akinek anyját, mint annyi mást, hagytam megdögleni14 -  a Felhőkben'" pon
tosan megrajzolt!

1838 volt a fordulópont, addig költemény és muzsika szomorú volt, de nem két
ségbeesett, mint később. Kossuth, Batthyány etc. etc. is kezelhetők voltak, míg végül 
általam felbőszítve megfújták a tárogatót.11 Még a táncban is megjelent a vili-tánc;0 -  
igen, ég és föld és pokol közelebb került egymáshoz -  a kinyilatkoztatás ez, az Apoka
lipszis -  nem hiányzik semmi -  én vagyok benne a főszereplő -  és mindezt le tudom írni 
-  én, aki nem tudom, hogy egy órán belül nem kötnek-e gúzsba, és nem pusztulok-e 
el saját szennyemben!

Én, aki nem tudtam semmit, egyáltalán semmit — Magyarországról a legkevésbé, 
reformátorrá tolom fel magam -  és milyen elragadóak voltak a könyveim, beszédeim, 
újságcikkeim?! mert a rossz szellem diktálta őket csábításra.

Ó, most szeretek mindenkit, most látom, hogy egyedül a szív tesz boldoggá -  most 
tudnám, mit kellett volna csinálni Magyarországon 1825-ben, és még 1838-ban sem 
volt volna késő.

A magyarok alig voltak kevesebben 10 milliónyinál,15 és fokonként minden vagyo
nosabb megmagyarosodott volna -  csupán a nép tartott volna ki itt-ott mereven nem
zetisége mellett. Igen, a kinyilatkoztatás abban a tekintetben is beteljesedett, hogy a 
zsidók emancipálódtak. Itt volt az Antikrisztusuk. Hogy én vagy Kossuth, nem tudom.

Ha belegondol az ember, hogy Geringer és Appel a legnagyobb urak Magyaror
szágon - a  magyarok közül pedig Augusz és Forgách Antal a legnagyobb urak,16 akkor 
elmondható, hogy sarkaiból kibontakozott a világ.P

Olvassa el figyelmesen a Luther fordította Szentírást, és pontról pontra megtalál 
benne engem, s megtalálja az 1825-tűl máig tartó éveket. Irtóztató. — Magyarország 
színei! A szivárvány. A címerek! 3 hegy, 4 folyó, mint a paradicsomban, és Magyaror
szág is paradicsom volt. -  És milyen gyönyörű lesz most az ország, vasutak által etc. -  
Borúra derűi — csakhogy nem a nemes magyar, hanem más nép számára lesz! Csak 
sírva vigad a magyarr -  milyen rettentően igazolódott ez!

És Vörösmarty Szózata és Az élő szoborja* Ó, én megértem, micsoda fájdalomba me
rülhetett minden igazi magyar.

Ha elolvassa naplóimat, nem is egyszer azt fogja találni bennük, hogy megajándé
koztam A.-t vagy B.-t etc.; de elegendő csábítást is, és azzal a sejtelemmel: a végem 
csakis* irtóztató lehet -  és mégis egyetlen lépést, a legcsekélyebb erőfeszítést sem, hogy 
meggátoljam ezt, pedig az elegendő lett volna. Isten elvégezte volna a többit. Igen, 
ha volna egyeden tiszta hajszálam, nem süllyedtem volna ilyen mélyre, és az Úr angya
lai11 megmentettek volna, igen, a feleségem megmentett volna, mert ő a bibliai Dávid 
király Szelája! -  Napóleon Abaddon -  Segestus én vagyok.17

Ó, Istenem, ó, Istenem, mi lesz velem! Meg kell fojtanom a feleségemet, meggyil-

m. Petőfi verseskötetének a címe az eredetiben is magyarul jön elő.
n. Az utolsó öt szó szintén magyarul olvasható a kéziratban.
o. Széchenyi ezt a szót is magyarul írta le, de utána zárójelek között hozzáfűzte fordítását: „dér Tanz dér Viili’s".
p. Az utolsó öt szó ugyancsak magyarul áll az eredetiben.
q. A Magyar Tudományos Akadémia épp Széchenyitől származó jeligéje nemkülönben magyarul szerepel 
a kéziratban.
r. F.z az öt szó is magyarul került a kéziratba.
s. Széchenyi a két Vörösmarty-vers címét sem fordította németre.
t. A Károlyi közölte szövegből itt kimaradt a „nur" szó.
u. Károlyinál itt „die F.ngeln des Herrn" helyett „die F.ngeln des Hmrnels” olvasható.



Spira György: A hangfogótól megszabadult Széchenyi *1127

kolnom a gyermekeimet. Én kell hogy megöljem, ezerszer is megöljem őt, mielőtt Is
tenhez jut. De végül mindenki Isten elé ju t -  csak én nem, mint Franz Moor.18 Ó, 
Istenem, és minden évben jártam gyónni, és lélekismeretem lecsillapodott, nyugodt 
nem volt, de lecsillapodott.

És mindazok a tehetségek, amelyek Magyarországéi, amelyek most meddőn fognak 
tönkremenni. Magyarországot, hogy ne sirassa az ember, el kell felejteni! Ez rettenetes! 
Mindaz, ami a mienk volt, a cselekvés csodálatos szférája, most a bécsieké! Igen, ez iszo
nyú! Ha meggondolom, mi minden ment tönkre, és visszavonhatlanul, akkor a két
ségbeeséstűi elenyészni szeretnék!

És az ítéletet én magam mondtam ki magamra: „Nincs nagyobb bűn, mint másokat 
vezetni akarni ahhoz való tulajdon nélkül.""19 Mármost: Ismertem én Magyarország 
történetét? Vagy jogait? Vagy közigazgatási formáját vagy statisztikáját? Vagy Ausztri
ával való összefüggését? Mindebbúl semmit. Egyszerűen még csak nem is olvastam!

Számunkra most vagy voltaképp mindjárt a francia háborúk után az voltw a politika, 
hogy csaüakozzunk a kormányhoz, s szolgálati buzgalomban és ragaszkodásban te
gyünk túl az egész Monarchián. Még 1830-ban is volt volna erre idő. Ha Ferenc császár 
etc. látja, hogy a magyarok biztos támaszai, mindaz érettünk történt volna, ami most 
ellenünk történik.

Akkor pedig rettentő hiba volt üldözni, ami német. Magyarnak és németnek kar
öltve kellett volna járnia -  a magyar mint hivatalos nyelv, a német pedig a közönséges 
társalgásé. -  Pyrkert, Saphirt20 etc. mint honfitársainkat fel kellett volna magasztalni.

Ehelyett üldöztük őket mind, ők pedig most kinevetnek bennünket a farkasverem
ben -  és micsoda csekély tehetségek!

Alapjábúl forgattam ki Mária Teréziát, minden hagyományt, minden kegyeletet a 
régi intézmények iránt, az arisztokráciát, egyszóval minden meglévőt; a tiszteletre 
méltó épületnek össze kellett omlania.

És akkor mint földesúr hogyan csaltam meg magam? Mint jobbágyaim lányainak 
csábítója; egyébként semmit sem cselekedtem; egyetlen instanciát el nem olvastam! 
De annál nevetségesebbé tettem a patriarkális nexust. Tréfa és gúny, ezek voltak a 
fegyvereim!

Es hogy végül mennyire elvakult mindenki, bizonyítja az a tény, hogy végül olyan 
emberek is, mint Deák, meg voltak győződve, hogy Magyarország elszegényedett, hol
ott most igazán láthatjuk, mily kimeríthetlenül gazdag.

A védővámot, kerül, amibe kerül, bevezetni, politizálás helyett pénzt keresni és jót 
cselekedni, ez volt volna napirenden. -  Ehelyett nemzetiség és ékesszólás volt a pal
ládiumunk -  és ami a közjótékonyságot illeti, mit cselekedtem én? Részvétbűi, meg- 
indultságbúl soha egy húszast nem adtam egy szegénynek -  sőt a szív rezdülései ellen 
írtam, igen, népnevelés ellen, jobbított börtönök ellen, kórházak ellen, kisdedóvók 
ellen, állatkínzás etc. etc. ellen írtam és buzgólkodtam, s végül Kossuthot gúnybúi ir- 
galmaskodónak neveztem; jóllehet nincs ennél szebb név, ha valaki kiérdemli, de ezt 
csak most látom itt!

Ha semmibe sem ártom magam, viszont feleségül veszek egy jó leányt, és mint 1000 
más, békésen élek falun és Becsben, minden természetesen és fokonként bontakozott

v. Az idézetet Széchenyi magyarul illesztette bele a kéziratba.
w. Károlyi szövegében itt „mar" helyett „miire" áll.
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volna ki. Igen, Bécs felé kellett volna gravitálnunk, nem pedig Pest felé, ami bizonyos 
versengést keltett, amelynek forradalomba kellett torkollnia.

Minden egészséges* magyar reformer volt. 1792 óta itt vannak az Operata Depuía- 
tionalial21 Olvastam őket? Kézbe sem vettem!

És hány koldust ütöttem meg saját kezűleg, nem adván nekik semmit, midőn az 
utcán könyörögtek hozzám? S milyen voltam mostohagyermekeimhez? Nem szeret
tem az enyéimet, hogy is éreztem volna irántuk bármit!

És mindazok, akikkel kapcsolatban voltam, milyen voltam azokhoz? Jó, amíg szük
ségem volt rájuk -  aztán eldobtam őket. Hogyan bántam Beszédessel, Asbóthtal, Fest- 
te r2 etc.

Egyszóval, amerre csak fordulok, szívtelenségemmel találom szemközt magam!
Ön és A[dam] Clark azt hiszik tán, Önöket szerettem? Felhasználni felhasználtam, 

de szeretni nem szerettem Önöket soha! A[dam] Clark azt hitte, szeretem, mert ag
gódtam, midőn betegeskedett. Jó voltam hozzá, gondoskodtam róla, hogy legalább 
addig kitartson, míg a híd elkészül -  tudtam, hogy nélküle megakadna.

Tehetségesebb voltam, mint bárki más; igen, Magyarország jótevője lehettem vol
na. Még annak idején, midőn atyám -  1817-ben -  a talizmánt23 írta nekem, és később 
külön az én számomra egy imakönyvet. Még annyi fáradságot sem vettem, hogy el
olvassam! Borzalmas!

És elcsábított-e engem valaki vagy adott-e nékem rossz példát? Nem -  a legneme
sebb emberekkel volt dolgom.

És mindehhez egy óriás természete! Több mint 900 napja vagyok itt, nem látok 
senkit, nem csinálok egyebet, mint hogy örökké: mindennap 14 óra hosszat járkálok 
fel s alá, szikrányi remény nélkül a lelkemben, szakadatlan, nem mondhatom: halál-, 
de pokolfélelemben, 60 esztendős vagyok, és úgy érzem, mintha 20 volnék, csak tud
nék egy szikrányi reményt ébreszteni magamban.

És szegény nőm, aki mindent feláldozott nekem; igen, eszét fogja veszteni etc. Még 
soha ilyen nem történt a világon. Olvassa el Petőfy Felhőkjét. Meg fogja érteni. A leg
kegyetlenebb állat is kíméli jótevőjét. Karolinát merő szeszélybűi gyilkoltam meg; az
tán unalmamban időmúlatásul saját véremet gyilkoltam, most asszonyomat és gyer
mekeimet gyilkolom! lrtóztató.

Széchenyi István m. k. 
a szegény, a gazfiy

így fest tehát Széchenyi példaként bemutatott két önvallomásának hiteles szövege 
(pontosabban: a két vallomás hiteles szövegének magyar fordítása). S megismerésük 
után már csak azt kell tisztáznunk, vajon mi ösztönözhette első publikálójukat, Károlyi 
Árpádot arra, hogy afféle kései cenzorként hangfogót rakjon Széchenyire.

Erre a kérdésre azonban nem nehéz válaszolni. Bizonyosra vehető ugyanis, hogy 
ez a nagy tudású történetíró merő jó szándékból határozta el magát ilyesmire. Hiszen 
ő, aki 1853-ban született, s akit kora feltehetően viktoriánus ízléssel vert meg, nyil
vánvalóan attól tartott, hogy ha napvilágra kerülnek azok a vádak, amelyekkel a döb
lingi vezeklőhely lakója az addigi életútját szegélyező -  de nagyrészt bizonyára csak 
képzeletében átélt -  szexuális eltévelyedések miatt illette magát, akkor ez árnyékot

x. A „gesunde" szót Károlyi szögletes zárójelek között minden ok nélkül megkérdőjelezte.
y. Az eredetiben is magyar nyelvű aláírás második sorából Károlyi kihagyta a „gazfi” szó névelőjét.
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vetne Széchenyi alakjára. Meggyőződésem azonban, hogy Károlyi ok nélkül tartott 
ettől. Már csak azért is, mert Széchenyi nem csupán bizalmas irataiban, hanem kiadott 
műveiben is számtalanszor szólt magáról inkább ellen-, mintsem rokonszenvet keltő 
módon, azokat azonban, akik szembefordultak vele, általában nem ez, hanem a poli
tikai nézetkülönbség hangolta ellene. Ami pedig a Károlyi közölte szövegeket illeti: 
ezekben sokkal súlyosabb vádak is foglaltatnak, mint az általa elhagyott szövegrészek
ben. Például a Széchenyi által 1851-ben saját fejére olvasott sókratési mondás: „Nincs 
nagyobb bún, mint másokat vezetni akarni ahhoz való tulajdon nélkül.” Elvégre ennél elité
lőbbet állítani politikusról aligha lehet. Széchenyiből azonban -  úgy hiszem -  ez az 
ítélet sem fog kiábrándítani senkit.

Mert ha Széchenyi ilyesmit nemcsak politikai ellenlábasainak, de önmagának is ké
pes volt odavágni, akkor ez éppen arról győzhet meg minden józanul gondolkodó em
bert, hogy ő igenis hivatott volt másokat vezetni. Meg arról, hogy hivatott erre ma is.

Jegyzetek

1. Spira György: 1848 Széchenyije És Szé
chenyi 1848-a. Bp., 1964.304-320. o.
2. Itt Pál bátyjának első feleségéről, Caroline 
Meade-ről van szó, akivel a vallomások írója 
1814 táján kikezdett s talán viszonyt is folyta
tott. Mikor Caroline 1820-ban fiatalon meg
halt, Széchenyi úgy érezte, hogy ez az ég bün
tetése azért, amit elkövetett, s ettől fogva kép
telen volt szabadulni attól a kényszerkép
zettől, hogy végső soron ő okozta Caroline ha
lálát
3. Értsd: leendő neje, Crescence Seilern gróf
nő iránt, aki ekkor még Zichy Károly gróf fele
sége volt.
4. Széchenyi a márciusi napokban valóban 
igyekezett rávenni a konzervatív Esterházy 
Pál herceget arra, hogy vállalja a Batthyány- 
kormányban a király személye körüli minisz
ter tárcáját, s attól fogva, hogy a herceg igent 
mondott, abban a meggyőződésben élt, hogy 
ez elsősorban neki tulajdonítható. Ténylege
sen azonban Esterházy az udvari körök bizta
tására lépett be a kormányba.
5. Az önálló bankjegykibocsátás tervének ki
dolgozására Kossuthot elsőül valóban az a 
felismerés indította, hogy mint pénzügy- 
miniszter másként nem tudná biztosítani a 
közmunka- és közlekedésügyi minisztérium 
élére került Széchenyi számára azt a tízmillió 
forintot, amelyet az országgyűlés még 1848 
áprilisában ajánlott meg közlekedésfejlesztési

célokra, s Széchenyi ugyanezen megfontolás
ból kezdettől fogva maga is sürgette a terv 
megvalósítását.
6. Széchenyi ezen a napon kapta kézhez an
nak az emlékiratnak a szövegét, amelyet há
rom nappal korábban az osztrák kormány in
tézett a közös uralkodóhoz, s amely kifejtette, 
hogy a pragmaXica sanctióval összeegyeztethe
tetlenek s ezért felszámolandóak a márciusi 
magyar forradalom olyan vívmányai, mint 
önálló magyar had- és pénzügyminisztérium 
létesítése vagy a nádor királyi hatalommal va
ló felruházása. Ezeknek a megállapításoknak 
nagy részük volt abban, hogy Széchenyin ettől 
fogva úrrá lettek az önvádak, hiszen a kérdé
ses vívmányok kiharcolásában annak idején ő 
is előkelő szerepet játszott.
7. A két előbbivel 1848 őszén közvetlenül a bé
csi, illetve a pesti forradalmi tömegek végez
tek, Zichy Ödönt pedig hadbírósági ítélet 
alapján akasztották fel.
8. Az itt utalásszerűén felsorolt történések tár
gyi alapja felderítetlen.
9. Hunyady Gabriella grófnőt (aki utóbb Ma
ria Zeno Saurau gróf felesége lett) Széchenyi 
egykor Caroline miatt hagyta el, s ezért, mi
dőn nem sokkal Caroline után, 1821-ben 
Gabriella is meghalt, ezt szintén a maga bűné
nek könyvelte el.
10. A Kisfaludy az 1846-ban alakult Balatoni 
Gőzhajózási Társaság első -  és sokáig egyedüli
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-  hajója volt. ASzéchenyiről elnevezett két du
nai hajó közül az egyik evezőshajó, a másik gő
zös volt. Az előbbi 1839-ben elsüllyedt, az 
utóbbi 1845-ben kazánrobbanás folytán ment 
tönkre.
11. A budapesti Lánchíd, amelyet teljes fel
épülte után, 1849. november 20-án Haynau 
adott át a forgalomnak.
12. A Pesti Cukorgyáregylet.
IS. A Középponti Magyar Vasúttársaság, 
amely a Bécsből a Duna bal partján Pestre s 
onnan Szolnokon át Debrecenbe vezető vasúti 
fővonalat építette ki.
14. Petőfi Sándor édesanyja 1849. május 17- 
én, azaz több mint nyolc hónappal Széchenyi 
Döblingbe érkezése után lett Pesten a kolera- 
járvány áldozatává.
15. Széchenyi itt csak a Horvátország és 
Erdély nélkül értendő Magyarország lakóit 
veszi számításba, ezeket viszont nemzetisé
gükre való tekintet nélkül mind magyarok
ként kezeli.
16. Kari Geringer báró 1849-ben Magyaror
szág polgári, Christian Appel báró táborszer- 
nagy pedig 1850-ben az ország katonai kor
mányzója lett. A két itt említett magyar kon
zervatív közül Augusz Antal ekkor a magyar- 
országi császári helytartóság alelnöke, For- 
gách Antal gróf pedig a pozsonyi közigazgatá
si kerület császári biztosa volt.

17. A  bibliai utalások értelm ére nézve lásd: 
Zsoltárok 24 , illetve János jelenései 9,11.
18. Franz Moor az intrikus Schiller darabjá
ban, a HARAMiÁK-ban.
19. Ezt a Sókratéstől származtatott mondást 
Széchenyi -  akkor még Kossuth-ellenes éllel 
-  már a negyvenes években is többször idézte; 
így A Kelet NÉPÉ-ben (Gróf Széchenyi Ist
ván ÖSSZES Munkái V. [szerk. és bev. Ferenczi 
Zoltán], Bp., 1925. 226. és 373. o.), a Garat- 
ban (uo. VI/1 [szerk. és bev. Viszota Gyula], 
Bp., 1927. 64. o.) és A SZENTGRÓTI LEVÉL 
ELEMZÉSE című cikksorozatában (uo. VI/2 
[szerk. és bev. ua.], Bp., 1930. 565-566. o.).
20. Itt az 1847-ben elhunyt Johann Ladislaus 
Pyrkerről, a német költőként is ismert egri ér
sekről és Moritz Gottlieb Saphirról, a magyar- 
országi születésű német humoristáról, a bécsi 
Dér Humorút szerkesztőjéről van szó.
21. Ezek az 1790-91-i országgyűlés által re
formjavaslatok összeállítására kiküldött bi
zottmányok munkálatai voltak.
22. Beszédes József, Asbóth Sándor és Fest 
Vilmos egyaránt vízépítő mérnökként vett 
részt az Al-Duna szabályozásában.
23. Azokra az intelmekre céloz, amelyeket ap
ja, Széchényi Ferenc gróf intézett hozzá 1817. 
május 17-én, s amelyek szövegét egy kis tok
ban amolyan talizmánként mindig magával 
hordta.

Csorba László

A BETEG SZÉCHENYI

Kínos téma. A modern magyar történelem egyik leghatásosabb mítoszának „fekete 
oldala”. „A legnagyobb magyar” mint ideg-, sőt elmebeteg -  nyomasztó tény még akkor 
is, ha nem minősítjük azonnal egy kóros nemzettudat önleleplező szimptómájának.

A legtöbb Széchenyi-írás természetesen foglalkozik a gróf betegségével. Ám akár 
közéleti munkássága, akár magánélete a téma, a patografikus mozzanat legtöbbjük
ben egy csupán a számba veendő sorsfordulatok sorában. Amiként megtudjuk, mi 
minden volt Széchenyi -  művelt társalgó és divatos világfi, elhivatott nemzetnevelő és 
jó  tollú publicista, gondos gazda és szenvedélyes szónok, őszinte hívő és racionális vi
tázó, hogy találomra néhány fontosabbat említsünk - ,  éppúgy derül ki az is, hogy


