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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
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mindezek mellett és közben még beteg is volt. Személyes életútját követve persze a 
komolyabb közlemények szerzőinek legkésőbb a döblingi fejezetnél be kell mutatniuk 
magát a betegséget. De a gróf „nagy korszakát”, reformkori tevékenységét vizsgálva, 
igen ritkán merül fel az a szempont, hogy tetteiben és gondolataiban esetleg már fel
lépésének legelső pillanatától kezdve jelen lehettek s számottevően érvényesülhettek 
patologikus vonatkozások.

Széchenyi betegsége mellett tehát a beteg Széchenyi is komoly figyelmet érdemel. Hi
szen a modern orvostörténeti vizsgálatok eredményei alapján a historiográfiában ma 
már nem mellőzhető módszertani követelmény, hogy ha egy történelmi figuráról ki
derül, miszerint életének valamelyik szakaszában pszichés betegségben szenvedett, 
akkor az ilyen problémák természetéből következően a baj joggal feltételezhető — a 
normalitáson jobbára még bőven belül maradó -  hatásait az életút egyéb részleteinél 
is vizsgálat tárgyává kell tenni. Mindenütt tehát, ahol a mindennapi tudat racionalitása 
alapján csak igen körülményes magyarázat adható, érdemes ügyelni rá, akadnak-e az 
adott helyzetet esetleg kézenfekvőbben megvilágító kóros lelki motívumok. Aligha kell 
külön hangsúlyozni, hogy a „magyarázatkényszer” szemléleti béklyójának lazítása ter
mészetesen csupán a legaggályosabb mérlegeléssel együtt jelenthet valódi előrelépést. 
Hiszen mi sem lenne egyszerűbb, mint kóros megnyilvánulásnak minősíteni bármi
lyen, a hevenyészve fölvázolt prekoncepcióba éppen nem illő mozzanatot.

Nyilvánvaló, hogy bármilyen tünet felismerésének és értékelésének a legszorosabb 
kapcsolatban kell állnia a diagnózisra vonatkozó hipotézisekkel. Az orvostörténeti 
szakkutatás és annak köztörténeti recepciója azonban ma még nem egységes Széche
nyi pszichéjének, különféle patológiás tüneteinek megítélésében, így abban sem, va
jon közéleti tevékenységét mennyiben befolyásolták esetleg kóros lelki folyamatok. 
Schaffer Károlytól Környey Istvánig többen rámutattak, hogy kora ifjúságától kezdve 
elsősorban hipochondriás képzetekkel (a ráktól a tabes dorsalisig) együtt járó hangu
latzavar mutatható ki írásaiban, s ennek tünetei lényegében egész életén át hasonló, 
bár változó erősségű formákban jelentkeztek. Eletfáradtsága és életuntsága lehetett 
romantikus póz, de a húszas évektől kezdve folyamatosan hangoztatott halálfélelme 
és rettegése -  amely konkrét tárgyra alig-alig vonatkoztatható - ,  továbbá ezekhez tár
suló öngyilkossági vágya nyomatékos jele egy olyan kezdődő betegségnek, amely ki
zárólag hangulati és indítékvilágát, ezek szokaüanul erős váltakozásait érintette, és 
semmiféle károsító hatással nem volt logikájára, memóriájára, általános értelmi ké
pességeire.

Az Orvostörténeti Közlemények hasábjain (1983) publikált tanulmányában felsorakoz
tatott bizonyító adatok s a rájuk támaszkodó meggyőző okfejtés alapján úgy vélem, a 
„beteg” Széchenyi problematikájára Környey István adta meg az eddigi legteljesebb 
választ. Mindazon belső félelmek végső eredetét, amelyek olyan megdöbbentő erővel 
tárulnak elénk a Széchenyi-napló oldalairól, a közelmúltban elhunyt kiváló ideg- 
gyógyász a thymopathia -  a hangulat- és indítékvilág kóros érzékenységében, irracio
nális ingadozásaiban megnyilvánuló személyiségzavar -  jelentkezésének tartja.

Vajon Széchenyi alkatának, viselkedésének kóros elemei környezete számára miért 
nem válhattak azonnal nyilvánvalókká? Amiként arra Környey is rámutat, egyfelől a 
„normális”, az elfogadható és a patológiás viselkedés határai elmosódottak lehettek 
egy közismerten különc s ugyanakkor a kor átlagemberéhez képest jóval szélesebb 
mozgásszabadsággal rendelkező arisztokrata esetében. Hangulati-affektív labilitása -  
mint említettük -  egyébként sem érintette szellemi képességeit, logikáját, memóriáját
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stb. Másfelől a családon kívüli környezet irányában Széchenyi gondosan leplezte, erős 
kontroll alatt tartotta a kórosnak ítélhető tüneteket A kutatók kiválóan demonstrálják 
e disszimulációt a levélíró és a naplóíró stílusának, szövegvilágának megdöbbentő kü
lönbségeivel. A pontos és tárgyszerű fogalmazás, a rövid, remekül szerkesztett mon
datok nappali Széchenyijével szemben a lélekvulkán szivárgásainak s kitöréseinek, a 
spontánul előtörekvő érzelemvilág hol szaggatott, hol terjengős mondatsorainak éj
szakai Széchenyije áll.

Ám ez a kettősség nem azonos a mániás-depressziós elmezavar tipikus cikloid fázi
saival; Széchenyi thymopathiája még nem elmebetegség -  csupán arra hajlamosító 
kóros személyiségszerkezet. Célképzeteinek rendszere mögött meghúzódó szilárd ér
tékstruktúrája lehetővé teszi, hogy -  vívódásainak heroikus eredményeképpen -  napi 
konfliktusaiban ne uralkodjon el az érzelmi labilitás. Azért nem lehet szó nála a diag
nózis klinikai értelmében vett hisztériáról sem, mert nem taláyuk nyomát annak az 
ösztönösen rövid távú egoista, változékony (sokszor erotikus) motívumú magatartás
nak, amely e hasonlóan indulatvezérelt betegségben szenvedő személyiségjellemzője. 
Végül lelki vergődései kényszerneurózisnak sem tekinthetők, mivel gyötrődéseit nem 
érezte sztereotip külső kényszernek, sem azok pszichés tartalmait betegesnek, értel- 
medennek, amelyek korlátoznák a gondolkodásban és a cselekvésben.

A reformkor Széchenyije tehát szorosabb pszichopatológiai szempontból még pre- 
morbid -  elmebetegség előtti -  állapotban van, ámde hangulat- és indítékvilágának már 
vannak erősödőén kóros elemei. Thymopathiájának lehangolt, depressziós szakaszá
ban éppúgy megtalálhatók ennek jelei, mint az időszakos felhangoltság, egzaltáció, a 
határtalan lelkesedések, nagyzolások periódusában. Utóbbi esetben a mentális fékek 
lazulására is sor kerülhet (sértegetés, tetdegesség stb.), de ide tartoznak „ártalmatlan” 
öltözködési extravaganciái is. Kóros mozzanat sejthető abban a túlérzékenységben is, 
amellyel a hazafias tetteit kísérő irigység bármely tényleges vagy vélt jelét fogadta. Ta
pasztalatai s azok következményei valóságosak ugyan, de távolról sem az általa felté
telezett mértekben. Ezért képzeli azt, hogy az Akadémia alapításával minden honfi
társát ellenségévé tette, ezért számlálja minden faklyászenénél, hány újabbal gyarapí
totta ellenségei számát az iránta megnyilvánuló rokonszenv. Ám a mellőzés, a kiérde
melt hála elmaradása ugyancsak végleges megjegyzésekre készteti -  nincs tehát olyan 
helyzet, amelynek meg ne tudná találni a legpesszimistább nézőpontját.

1820 szeptemberében életének egyik legnagyobb lelki megrázkódtatását élte át Szé
chenyi István: meghalt Caroline Meade, hajdan szerelmének, mostantól kezdve lel
kifurdalásainak szomorú sorsú ihletője. Széchenyi Pálné, a szeretett sógornő azonban 
tüdőbeteg volt, így a sógorában dolgozó s a halálévfordulókon különös erővel jelent
kező bűntudat nem valóságos tragédiának, hanem a férfiban zajló, fentiekben jellem
zett lelki folyamatoknak, pontosabban ezek korai fázisban lévő, de egyértelműen kó
ros elváltozásainak jól felismerhető tünete. Éppígy 1830-ban, al-dunai és balkáni uta
zásain olasz inasa, Seva plovdivi halálában is a gyorsan kifejlődő lázas betegséget csu
pán eszköznek tekintette — a vele való kapcsolat gyilkolt itt is, utalt rá naplójában ma
gától értetődően, mint Caroline, Hunyady Gabriella vagy az id. Zichy Károly eseté
ben! Az, hogy második nagy szerelme is tüdőbeteg volt, az öreg Zichy gróf (jövendő 
felesége, Seilern Crescence apósa) pedig hetvenhárom évesen költözött el ebből az 
árnyékvilágból, már kívül rekedt a logikailag egyszer már magába záródott, a belső, 
isméüődő hangulatzavar folytán viszont érzelmileg újra és újra hitelesülő téveszme 
hatókörén.

A „gyilkos” gondolatokkal ugyanakkor jól megfér a halálvággyal való örökös hu
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zakodása. „Vannak pillanataim -  idézhetjük vonatkozó, már-már sztereotip naplóbe
jegyzését, ez esetben 1832 tavaszáról - , midőn epedve lesek a pisztoly felé!” A szuicid vonz
erő sajátos, reflexív ellenpontja az élve eltemetéstől való -  áttételesen érthető (szellemi 
elfojtás), de mégiscsak bizarr, túlzott -  félelme. Említett al-dunai útján, súlyos beteg
sége mélypontján ilyen hátborzongató részletességű temetési útmutatóval látja el ba- 
rátját, Waidslein Jánost: „Kérlek, löd át hideg szívemet, hogy többé a föld alatt ne kínoztasson 
[...] Még bővebben arra akartalak kérni -  folytatja - ,  hogy holt Testemből vágást ki szívemet és 
azt tüstént 4 részre szabdaltasd és Testembe megint vissza tétesd, -  a mellyet hogy igen el ne bü- 
dösödjék, Sóval, Etzetlel meg lehet tömni; mert Testvéreim holt tetemeimet minden bizonnyal el 
fogják família kriptánkba vitettrú."

Mindezek alapján világosabb és egyben árnyaltabb kép rajzolható arról a küzde
lemről, amelyet a tehetségeihez és ambícióihoz méltó életcélért a fiatal Széchenyi Ist
ván folytatott. Amikor jellegzetes romantikus heroizmussal egész életét szentelte az 
elmaradott magyar nemzet felemelése ügyének, nem egyszerűen a byroni nemzedék 
perspektívátlanságának, „világba vetettségének" nyomasztó érzésétől kívánt szabadulni. 
Új kötődése sajátos, mondhatni „élettani” funkciót kapott e különös sorsú zseni belső 
mérlegének stabilizálásában. A belső mérleg egyik serpenyőjébe az egész életutat im
már átívelő erkölcsi elköteleződés került, a hivatás- és felelősségtudat egy történelmi
leg kialakult s értékhordozónak tekintett közösség, a magyar nemzet iránt. A másikat 
viszont egy kórosan szélsőséges hangulat- és indíték vezérlésű, s emiatt súlyos önérté
kelési zavarokkal, hipochondriás és paranoid veszélyeztetettséggel viaskodó, egocent- 
rizmusra hajló lelkialkat tetemes súlya nyomta alá. Ezek eredendően centrifugális erői 
között fonta azután két és fél évtizeden át a valódi s később már csak a látszategyensúly 
kötelékeit a férfi -  hiszen csupán részben az ő akaratán, legalább ennyire egy viharos 
kor politikai, gazdasági, társadalmi életének tőle javarészt független eseményein is 
múlott, mennyire volt és lehetett képes kordában tartani az értelem fénye mögött 
meghúzódó árnyakat.

Széchenyi szerelmeit is újszerű összefüggésben értelmezhetjük belső világa e sajátos 
polaritásának ismeretében. A romantika diszharmonikus személyiségmodelljével oly
annyira harmonizáló lelkialkata egyenesen megkövetelte, hogy szívének bálványai 
reménytelenül elérhetetlenek legyenek. Ám amíg Caroline sógornője, illetve annak 
húga, Selina iránt fellobbanó szenvedélyei mintegy katalizálták a kóros lelki folyama
tokat, addig a Seilern Crescence grófnőhöz fűződő szerelem végső soron a belső sta
bilitás megőrzését segítette. A hangulatai szélsőséges ingadozásaitól szenvedő férfiban 
ugyanis az a sajátos egybeesés, hogy újra megtalált nemzeti kötődése időben párhu
zamosan bontakozott ki a férjes asszony iránti, a nehézségek folytán egyre reményte
lenebb szerelmével, az elviselhetetlen feszültségek levezetésének különleges, új ener
giákat teremtő megoldását adta e két élmény sajátos „logikai” összekapcsolásával: a 
magyar haza felemeléséért vívott küzdelemben fejeződik ki, nyerhet sajátos kielégü
lést szerelme! (Az érzelmek e „megtisztítását" a fireudi lélektanban szublimációs mecha
nizmusnak nevezik.) E jellegzetesen romantikus megoldást Crescence kezdetben nyil
ván főképp a botrány elkerülése érdekében szorgalmazta, s csupán később ragadhatta 
meg az a pátosz, amelyet azután Széchenyi lelkesítő közéleti sikerei adtak e kissé me- 
lodramatikus önfeláldozásnak.

Mindezek figyelembevételével immár érdemes közelebbről szemügyre venni Szé
chenyi és Kossuth Lajos oly nevezetes hírlapi és személyes vitáját: hátha itt is diffe
renciáltabb képhez jutunk, ha a gróf reflexióinak vizsgálatánál felhasználjuk mindazt, 
amit thymopathiás személyiségszcrkezetéről tudunk. A fonalat 1836-ban vehetjük fel;
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„a legnagyobb magyar” ekkor, házassága idején érkezett el pályafutásának, népszerűsé
gének zenitjére. Ezt persze sem környezete, sem ő nem tudta még ekkor, azt azonban 
pontosan érzékelte, hogy a köznemesi bázisú reformellenzék létrejöttével az átalakulás 
általános iránya lassan, de biztosan elkanyarodott az általa kívánatosnak tartott útvo
naltól. Azt a különös ellentmondást, hogy „triumphálásának” lelkesítő külső jeleit nap
lójában a legpesszimistább belső kommentárokkal kísérte, a korábbi Széchenyi-kuta- 
tás épp e felismerés következményeként, a belőle fakadó riasztó távlatok zseniális meg
sejtésének tulajdonította.

Az önvédelmi háború leverése után született nagy hatású röpirataiban Kemény 
Zsigmond, a lélektani regény mestere fejtette ki először ezt a koncepciót. A korszak 
normatív gondolkodójává emelt Széchenyit ezáltal elválasztotta reformellenzéki tár
saitól, és fölébe helyezte kora történelmének. „Módszertanilag” éppen itt rejlik a gon
dolatmenet leglényegesebb csúsztatása: a negyvenes évek történeti rekonstrukciója 
ugyanis semmiben sem igazolja a grófnak Kossuthhoz fűződő különös rémlátásait 
Némi leegyszerűsítéssel tehát két értelmezési lehetőség marad. Vagy transzcendens 
látnoki képességekkel ruházzuk fel Széchenyit, vagy immár a politikán túli okokban 
keressük a Kossuth tetteit és személyét érintő sovány tárgyi kritika, de ugyanakkor 
szélsőséges érzelmi kommentárok sajátos ellentmondásának magyarázatát.

Nos, ha felbukkan is néhanapján ellenvélemény, úgy vélem, nem kétséges, hogy 
napjaink hazai közgondolkodása és történettudománya nem nemzeti katasztrófaként 
értékeli 1848/49-et -  amiként azt a kisajátított Széchenyi nevében az említett historiog
ráfiai tradíció teszi. Szemléletünk látószögének megváltozásával így épp a gróf „elő
relátásának” leglényegesebb -  a tragikus -  dimenziója veszett el. Ma már ugyanis vi
lágosan látható, hogy minden indokolt kortársi kétségbeesés ellenére 1849-ben csu
pán a nemzeti önrendelkezési törekvések szenvedtek vereséget. A mai értékrendünk 
szerint ott és akkor végső soron lényegesebb probléma, a polgári átalakulás viszony
latában a mérleg egyértelműen pozitív: a forradalmi vívmányok legfontosabbjait nem 
merte eltörölni a győztes önkényuralom. A polgári Magyarország megteremtésének 
születésnapja ezért is köthető hitelesen és indokolt lelkesültséggel március 15-éhez. 
Márpedig ha az önvédelmi háború politikai és katonai vezetői nem vitték katasztró
fába az országot, akkor -  mintegy visszaható érvénnyel -  megszűnik a Kossuthot dé- 
monizáló Széchenyi-víziók „történelmi” létjogosultsága. Ezek magyarázatára tehát 
csak a másik megoldás marad: a gróf mind erősebb belső félelmeit -  pár excellence 
politikai tárgyuk ellenére -  nem a majdani szabadságharc leveretése előérzetéből, ha
nem thymopathiás személyiségalkatának sajátosságaiból kell megértenünk.

A gróf minden bizonnyal Pozsonyban, az 1832-36. évi országgyűlésen hallott, illet
ve találkozott először az akkor éppen harmincéves, egykori zempléni ügyvéddel. Mi
után Kossuth -  távol lévő főrend követétől szokatlan -  felszólalásával felhívta magára 
a figyelmet, minden bizonnyal Andrássy György gróf tájékoztatta barátját az ország- 
gyűlési naplót sürgető fiatalemberrel kapcsolatos megyei pletykákról. Ezek előítéletet 
geijesztő hatása sejthetően hozzájárult legelső sértődéses félreértésük kialakulásához: 
a túlérzékeny gróf úgy tudta, a kéziratos diétái újság, az Országgyűlési Tudósítások ha
sábjain a szerkesztő „összegyűltnek" (válójában „ideákból szőtt” helyett „összve gyúrt”-nak) 
minősítette egyik úrbéri tárgyú beszédét. Az így kialakuló személyes fenntartásokat 
mélyíthette el azután Kossuth és Wesselényi politikai kapcsolata.

Széchenyi és az erdélyi reformpolitikus romantikus férfibarátságát a harmincas 
évek közepére már elhidegítette a reform továbbfejlesztésével kapcsolatos politikai el
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lentétük. A mágnáselit kialakításának kudarcát látva Széchenyi a kormány, míg Wes
selényi a polgári reformellenzékké szervezendő rendi-megyei nemesség felé fordult. 
A grófot két évtized mindennapos kudarcai sem győzték meg Metternich reformde
magógiájának hamisságáról -  a báró viszont első országos vezére lett annak a politikai 
erőnek, amely a nemzetközi helyzet kedvező fordulatát kihasználva, 1848/49-ben vé
gül megteremtette a polgári Magyarországot. Kossuth és Wesselényi politikai azono
sítása tehát a lapszerkesztővel kapcsolatos személyes ellenszenvet szemléleti, koncep
cionális mozzanatokkal egészítette ki.

Mindezek ellenére érthetetlenül hevesnek találhatjuk a gróf reakcióját, amikor 
1836. május 28-án megpillantotta édesgyermeke, a Kaszinó felvételi tábláján a lap- 
szerkesztő nevét. „Szétrombolta ezzel a társaságot -  utalt az ajánlóra, Wesselényire aznapi 
naplóbejegyzése —, a munkámat -  mily nehéz munka volt!" A túlzó vádat nem először, nem 
utoljára szegezte az erdélyi bárónak -  akkor is sokan tudták, ma is bizonyítja a tudo
mány: igaztalanul. E riasztó aránytalanság -  úgy vélem -  csak akkor érthető, ha fel
tesszük: a gróf agyában-lelkében már ekkor készen áll a „démoni” Kossuth Lajos figu
rája, akinek Wesselényitől tanult „ujjhúzó" politikája elriasztja a kormány reformhaj
landóságának igencsak rebbenékeny madarát.

Változatlanul legmélyebb meggyőződése ugyanis, hogy a birodalom jövőjét csupán 
a mielőbbi reformok bevezetése biztosíthatja — e vágya azonban politikai illúziókhoz 
vezeti. Annyira szeretne hinni a mielőbbi bécsi kezdeményezésben, hogy a hiábavaló 
várakozásból nem arra a -  már említett -  nyilvánvaló következtetésre ju t, hogy a re
formkészség metternichi emlegetése alig több puszta demagógiánál. Jóhiszeműen véli 
úgy, hogy tényleg a magyar politikai élet „túlzói" teszik lehetetlenné „agitoíto’-jukkal 
bármiféle komolyabb kormányzati reformberuházás megindítását Magyarországon. 
Ezt vetette -  ellenfele egy öregkori visszaemlékezésének tanúsága szerint — a felvételi 
kérelmét természetesen visszavonó Kossuth szemére is az alkotásait féltő gróf. „...Ha
nem mondja meg -  tette fel akkor a joggal bosszankodó lapszerkesztő a kérdést -: igazán 
olyan potencírozotl Sámsonnak néz Ön engem, akinek nem is kell az oszlopokat megráznia, hanem 
elég egy hírlappal a kezében, egy szivarral a szájában amott a harmadik szobában egy karos
székben letelepednie, miszerint az Ön épülete összeomoljék?”

Az irónia -  ez is több mint jellemző -  sajnos nem talált: igen, Széchenyi pontosan 
ilyennek látta jövendő vitaellenfelét. Ellenérzései tovább fokozódhattak azon a neve
zetes pesti megyegyűlésen, ahol a börtönéből frissen szabadult egykori ügyvéd máig 
oly népszerű tiszteleti nevét ráruházta. „Kossuth megragad egy alkalmat -  kommentálja 
a történteket a gróf aznapi naplóbejegyzésében - ,  hogy a legnagyobb magyarnak nevezzen. 
Dübörgő, hosszú tetszés. Én nem indulok meg. Később: Kossuthnak, »Miért emel olly magasra, 
hol nem tarthatom fel magamat«. ”

Kijózanító pillanat -  a történelmi legendáriumban megőrzött kép, a reformkor két 
óriásának szellemi-érzelmi találkozása helyett kínos feszengés. Az eddigiek alapján 
persze már sejthetjük, miért is nem örült a gróf e kitüntető elnevezésnek. Amiként 
azt többek között Lackó Mihály remekül rekonstruálta, Kossuth ez alkalommal nem 
Széchenyi apoteózisát kívánta elzengeni, hanem beszéde vonatkozó részében -  érthe
tően -  a maga életútjának a reformokkal való összekapcsolásáról szólt, és ezen tárgy 
kapcsán említette meg a másik halhatatlan érdemeit. Nem kétséges, hogy a börtönt 
megjárt lapszerkesztőnek minden erkölcsi alapja megvolt ahhoz, hogy az átalakulás 
ügyét sajátjaként mutassa be -  de amikor beszédének csúcspontján múlt időben (!) 
említette Széchenyit, lényegében felül- -  és így kívül -  emelte őt a reformokért küzdők 
táborán.
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A lélekemelő szavak kísérete nem tetszett tehát Széchenyinek; az, hogy itt végső 
soron nem róla van szó, noha őt dicsérik; hogy példakép már csupán, s nem a napi 
küzdelmek vezére vagy legalábbis osztályosa. Nem csepp -  liternyi jeges víz volt ez az 
érzékeny államférfi túlcsorduláshoz közelítő „Kossuth-poharába”, amelyet -  láttuk -  
buzgón töltögetett már e nevezetes beszéd előtt is, de még inkább utána. Az érzelmi
személyes ellenszenv korábbi jelei mellé ettől kezdve a politikai kifogások olyan, ten
denciózusan félreértelmezett sora járult, amelyek fénytörésében a volt zempléni ügy
védet a gróf valódi helyéről, a liberális centrumból minden tárgyi alap nélkül csúsz
tatta át a radikális baloldalra, majdhogynem a vörös tollas flamingók közé. Ugyanez 
év (1840) szeptemberben jegyezte fel Wesselényire célozva, hogy „a kövér meghitt viszo
nya Kossuthtal nem tetszik nekem”, majd két nappal a nevezetes megyegyűlés után rög
zítette, hogy Klauzál Gáborral, a Csanádi liberálisok vezérével „irtózva beszéltünk Kos- 
suthról. »Én nem bízom az emberben — rossz szagban van*”. Hiába kereste fel a volt „status
fogoly” a hazafias vállalkozások köztiszteletben álló vezérét, hogy a fogsága idején csa
ládjának gyűjtött pénzt egy Széchenyi védnöksége alatt álló ipariskola céljára ajándé
kozza. A gróf -  aki naplójában a baráti és hazafias áldozatkészség e nemes jelét 
„összekoldidt” pénznek nevezte -  hidegen kitért a közeledési kísérlet elől.

Még egy betűt le nem írt a Landerer fejében éppenhogy megszülető Pesti Hírlap 
cikkeiből Kossuth Lajos -  a meggyőződéses reformer helyett már régen a veszedelmes 
néplázítót látta benne az a férfi, akit ő nevezett el „a legnagyobb magyarnak”.

Mindezek után már könnyen érthető, hogy a Pesti Hírlapot izgatottan, de nem meg
lepődve olvasta Széchenyi István. A' szerkesztő „modora” visszaigazolta félelmeit: úgy 
vélte, nem a felvetett elvekben és kérdésekben, hanem tárgyalásuk módján húzódik 
végig a tán akaratlan, de annál veszélyesebb parasztlázítás forradalmi „veres fonala”. 
Az 1841. február 17-i vezércikkben találta meg azt a mondatot, amely ettől kezdve 
örökké ott zakatolt az agyában; írásaiban, beszédeiben számtalanszor idézi majd, mivel 
az ő számára ebben koncentrálódik szimbólummá Kossuthnak az átalakulásba való 
bekapcsolódás dilemmájával küzdő arisztokráciához intézett .jakobinus” figyelmez
tetése: „velők, sőt általak, ha nekik tetszik, nélkülök, sőt ellenük, ha kell”. Végső soron főrangú 
társainak egykoron föl sem vett, de immár önváddá hatalmasodó kritikája -  mivel ő 
kezdeményezte a reformokat, mindenért ő a felelős -  adja azután a kezébe a tollat, s 
a gyorsan születő vitairat munkacímei magukért beszélnek: FONÁK REFORM; A RE
FORM, AHOGY ÉN AKARTAM, ÉS AMIVÉ LETT.

A Kelet Népe visszhangja azonban egyértelműen a Pesti Hírlapnak kedvezett, még
pedig elsősorban amiatt, amit a gróf szubjektív jó szándékát -  sokakkal ellentétben -  
kétségbe nem vonó Deák Ferenc így fogalmazott meg Wesselényihez írott levelében: 
„Széchenyi akaratlanul apológiát írt az ellenünk használt terrorizmusra. ” Itt kell visszatér
nünk Széchenyi félelmeinek megalapozottságára: mint említettük, ezek végső erede
tét belső világának feszültségeiben próbálhatjuk megkeresni, mivel a korabeli való
ságban nincs tényleges tárgyi alapjuk. Nem található olyan számottevő csoport vagy 
politikus a hazai közéletben, aki forradalommal avagy a Habsburgokhoz fűződő biro
dalmi kapcsolat felbontásával kívánta volna megoldani a „haza és haladás” közismert 
problémáit. Sőt, amiként utaltunk már rá: 1848-ban sem felelőtlen forrada- 
lomcsinálók, a népboldogítás megszállottjai álltak a magyar állam kormányrúdjánál, 
hanem olyan politikusok, akik nem a maguk jószántából, hanem a saját szentesített 
törvényeit megszegő dinasztia ellenében kényszerültek rendkívüli intézkedésekre, 
önvédelmi háborúra. Széchenyi tehát nem volt látnok, aki már tíz évvel korábban fel
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ismerte azt a felelőtlen izgatót, aki bukott forradalomba hajszolja majd szerencséden 
nemzetét. Csupán a kiegyezés megkötői ruházták rá ezt a szerepet, ellensúlyozandó 
annak az örökös emigrációba kényszerített államférfinak a hatását, aki az övék J ’’ lé
nyegesen eltérő úton kívánta létrehozni a modem, polgári Magyarországot.

Lezárva e rövid politíkatörténetí kitérőt, rátérhetünk Széchenyi thymopathiás sze
mélyiségszerkezetének a politikai viták keltette feszültségekkel való közelebbi össze
függésére. Az a tény, hogy fentebb jelzett meggyőződésének gyakorlati megvalósítása 
a negyvenes évek elejére illuzórikussá vált, politikai kudarc volt csupán. Az a másik 
tény azonban, hogy a maga személyes polgárosodását mások előtt is nyitva álló, reális 
szociológiai lehetőségként megélő Széchenyi ezt nem a harmincas évekhez képest már 
átalakuló hazai valóság új követelményeinek, hanem egy kisebbség aknamunkájának 
tulajdonította, már személyes tragédiához vezetett. Láttuk, milyen törékeny egyen
súly feszült „a legnagyobb magyar” belsejében az életutat átfogó morális elköteleződés 
és a hangulat-, illetve indítékvilág kóros érzékenysége között. Az ezek egymással el
lentétes irányba ható erőit életveszélyesen ütköztető konfliktust elsősorban a közéleti 
tevékenység sikereivel, a morális életcél megvalósíthatóságának reményével hárította 
el a gigantikus lelki küzdelmeit naponta megvívni kényszerülő férfi. A Kossuth és tár
sai képviselte új nemzedék kritikája azonban politikai cselekvésének értelmét tette két
ségessé, s ezáltal -  mind a tudatos, mind a tudatalatti percepció szintjén -  a legsúlyo
sabb egzisztenciális fenyegetést testesítette meg. A kormány és ellenzék közötti közép
utat kereső, de azt nem lelő Széchenyi végzetes politikai elmagányosodása így egyre 
kilátástalanabbá tette a lélek végső elborulása elleni erőfeszítéseit...

A Széchenyi-Kossuth viszony alapszerkezete -  amelynek politikai oldalát eddig 
Varga János tárta fel a legteljesebben -  a későbbiekben már nem sokat változik. Szük
ségszerű mozzanata lesz például, hogy a gróf ellenfelét -  a „rühes", ahogy egy 1844. 
májusi naplójegyzetében megtiszteli -  morálisan is alábecsülje. Bizonyos, hogy Szé
chenyi nyomán hitte azt Metternich, hogy az ellenzéki politikus tolla megvásárolható. 
Monomániája tévességéről azonban a kancellári megkörnyékezés kísérletének ku
darca sem tudta meggyőzni a grófot, hiszen 1845 nyarán hírhedett szavakkal bizony
gatta ugyanezt Lajos főhercegnek: „utüisieren oder abhangen” (felhasználni vagy fel
akasztani).

Durva szavak? Gyilkos szándék? A lelki képlet bonyolultabb, hiszen most is találunk 
arra adatot, hogy nemegyszer a túloldalon já r a kóros hangulatingadozások mutatója. 
Kossuth kvalitásait egyszer úgy jellemezte, hogy olyan ügyes szakács, aki még a döglött 
kutyát is étvágygerjesztőén tudja feltálalni. 1845 szeptemberének végén viszont így ír 
Apponyi alkancellárnak: „A legokosabbat meg kell nyerni. Kétszer is igen bizalmasan beszél
tem Kossuthtal -  ő körülbelül a legkülönb köztünk [...] Azt hiszem: lelövöm. Ha nfotaj b[ene] 
kapok lőport és golyót aranyak és bankók formájában rendelkezésemre. Fejbe lövöm-e vagy hátul, 
azt bizony még magam sem tudom, mert fürge a madár. Különben százszor is mondom, senkit 
sem bírok, senkit sem akarok elcsábítni, csak utilizálásra törekszem. ”

Széchenyi politikai elmagányosodásának egyik magyarázata abban kereshető, hogy 
amilyen mértékben elmaradt kora legégetőbb társadalmi-politikai szükségleteinek 
felismerésétől, olyan mértékben lepleződött le ez a mindent és mindenkit a maga -  s 
az ezzel azonosított haza -  érdekében „utilizálni” akaró szándéka. Ez irányú aktivitá
sában nem nehéz felismerni a thymopathiás személyiségszerkezet felfokozott, egzal- 
tált, mániás állapotának sajátosságait. Az 1844. évi országgyűlésen így jellemezte e vo
násait az éles szemű és elfogulatlan Joscph Andrew Blackwell. „Terve az, hogy megtéveszti,
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vagy, ahogy durván mondják, rászedi az összes pártokat -  jelentette főnökének, a bécsi angol 
követnek a brit birodalom magyarországi konzuljelöltje. -  Azt mondta, hogy orvosként 
•betegségük szerint kell kezelni az embereket« -  az egyik hiúságát legyezni, a másik hazaszerete
tének tüzét szítani, a harmadik vágyait táplálni stb., és szerény véleményem szerint nagyobb bo
londnak tartja honfitársait, mint amilyenek valójában. Nem veszi észre, hagy a módszert, melyet 
húsz éve követett, ma kinevetik -  hogy az emberek elég tisztán látnak ahhoz, hogy észrevegyék, rá 
akarja szedni őket, és mindezek miatt egy párt sem bízik benne. Folyton a követek •minden kép
zeletet felülmúló hiúságáról* beszél. Azt, hogy a követek egy részének fölös hiúság jutott, el kell 
ismerni, de nevetséges hallgatni Széchenyit, amint olyas-valamiért kárhoztat másokat, ami benne 
még nagyobb mértékben van meg. Például ama zavaros szónoklatban, melyet a szobában föl-alá 
sétálva adott elő, többek között ezt mondta (és ázó szavait idézem, mert zsebkönyvembe lejegyeztem 
őket, miután távoztam):»Metternich egy vén szamár; ha segítene nekem, elfogadnák a tervemet 
[a kétgarasos adót], de a vén szamár irigyel; féltékeny rám. Meg is mondja, miért. Én semmire 
sem megyek ezekkel az átkozott magyarokkal, és az a Széchenyi az ujja köré csavarja őket. Én 
mondom, puszta irigység csak. Mikor belekezdtem a hiába, a vén bolond azt mondta nekem, elő
ször utakat kéne építeni. Mit tud ez Magyarországról? Ostoba vén szamár.«

Ha ez nem hiúság -  zárja sorait Blackwell »minden képzeletet felülmúló hiúság«, akkor 
nem tudom, mi az. Merem állítani, hogy Széchenyi vagy mértéktelenül hiú, vagy egyszerűen bom
lott, és ha nem bomlott is teljesen, gyakran hóbortos. ”

Számos részletkérdésben vizsgálhatók és dokumentálhatók még a gróf kóros sze
mélyiségalkatának közéleti megnyilvánulásai. Közelebbi tanulmányozásra érdemes 
például a bécsi udvarhoz fűződő sajátos viszonya. Talán nem túlzás ennek lélektani 
oldalát egy különleges szülő-gyermek kapcsolathoz hasonlítani, amelyben a gyermek 
(Széchenyi) mondhatni „preegzisztenciális” érzelmi függősége nemcsak hogy lehetet
lenné teszi a teyes emancipációt, de annál inkább ösztökéli a megfelelésre, minél ke
vesebb a szülői oldalról a szeretet és minél több a bántás. Döblingi korszakának heves 
politikai küzdelme a császári abszolutizmus ellen e konstrukcióban megfelel a megté- 
velyedett szülő megjavításáért, észre térítéséért küszködő gyermeki erőfeszítésnek, az 
„érted haragszom” félreismerhetetlen pátoszával.

Hasonlóan rendkívül tanulságos lehet a miniszter Széchenyi tevékenységének, sor
sának -  amelyet nem véledenül fémjelez ekkori politikai jelmondata a dantei pokol 
kapujának homlokáról: „Lasciate ogni speranza” (hagyjatok fel minden reménnyel) -  
pszichopatológiai vizsgálata, hiszen tudjuk: thymopathiás személyiségszerkezete egy
re szélsőségesebb hangulat- és indítékingadozásainak egyensúlyozására 1848 nyarán 
veszítette el az utolsó tartalékait. Naplói tükréből látható, hogy valódi fizikai fájdalom
ként élte át az ország politikai vergődéseit, a külső és belső szemhatár minden válto
zását. Hazaébresztő romantikus szerepvállalása ekkorra már a nemzettel való lelki és 
testi azonosulássá tárgyiasul, amelyet a pszichiátria a mániás diastole fogalmával jelöl: 
a beteg a maga testi fájdalmát környezete pusztulásaként éli át, a rámért -  vélt vagy 
valódi -  csapást a haza sebének tekinti.

Az abszolutista hatalmak ellentámadását hozó nyári hónapokban azután látványo
san fölerősödnek a gróf üldözéses félelmei; alagútterven gondolkodik lakásától a 
Lánchíd elkerített munkaterületéig, Adam Clark felfegyverzett munkásai oltalmában; 
számít Wesselényi állandóan fűtött gőzhajójára; külön hátaslovat is vesz -  ha támad a 
csőcselék, gyorsan menekíteni tudja majd a családját. Eluralkodik kedélyvilágán a híd 
sorsát a nemzetével azonosító babonás szimbolizmus; ahogy megfogalmazta: „a lánchíd 
az én politikai thermométerem”. Tragédiaként élte át, hogy a tizenkettedik láncszakasz a
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felhúzáskor beleszakadt a Dunába, de hiába nyerte meg Adam Clark a fogadást, mert 
kevesebb, mint tíz nap alatt kiemelte a vízből a láncot, ő természetesen pontosan meg
értette a transzcendens üzenetet: „így fog ez velünk is menni -  mondta bizalmas mun
katársának, Kovács Lajosnak - , tizenegy óráig fényesen fog sikerülni minden, s midőn elbi- 
zakodásunk nagyra nőtt, a tizenkettedik órában törik össze minden.”

Széchenyi természetesen mindig is hajlamos volt előjeleket keresgélni a környeze
tében s a nagyvilágban, de hát végső soron mégiscsak inkább a maga mind kórosabb 
lelkiállapotának kivetülését élte át a balesetben, semmint a világot istenek írta olvasó
könyvként silabizáló homo religiosus kozmikus élményeit. Hiszen az újabb kísérlet előtt 
megint elfogták balsejtelmei, de amikor a lánc sikeresen a helyére került, menten de- 
szakralizálódott a tárgy s a hozzá kötött gondolat. Immár mindezt alkalomnak tekin
tette csupán tökéletes politikai reménytelenségének kifejezésére: „ha a mi politikánk is 
így menne!”. Nem kétséges, hogy Széchenyi bizonyos értelemben belemenekült a be
tegségbe, a klasszikus keresztény minta követésében keresve az önvádakat ellensúlyoz
ni képes pszichológiai mintát: „Nekem tönkre kell mennem, nékem gyötrődnöm kell, hogy 
némileg megtisztuljak búneimtúl.” Az utolsó hónapok, hetek története gyorsuló fizikai s 
azt törvényszerűen kísérő lelki tönkremenetelének krónikája.

Ilyen előzmények után valószínűnek látszik, hogy a márciusi-áprilisi forradalmi 
vívmányok visszavételére felszólító, augusztus végi királyi leirat -  illetve ennek elfo
gadhatatlansága miatt az ellenforradalom immár bizonyosra vehető támadása -  csu
pán közvetetten volt részese az ezt már csak néhány nappal követő tragédiának. 
Amennyire megítélhető, a pszichózisos tünetcsoport váratlanul tört elő viselkedésé
ben; új kóros tudattartalmak nem jelentkeztek, csupán a régiek erősödtek fel gondo
latvilágában (például a Caroline halála miatti önvád stb.). A heves külső élményvilág 
elsősorban közvetítő tényezők -  a végtelenségig felzaklatott életmód, a hiányos táp
lálkozás, a súlyos alvászavar, majd krónikus álmatlanság, családja elküldése miatt az 
érzelmi ellensúlyok és a fizikai felügyelet elveszítése stb. -  mechanizmusain át ered
ményezte szervezetének olyan fokú tönkremenetelét, amely azután az elmebetegségre 
hajlamosító alkati thymopathiával találkozva, kiváltotta a súlyos halludnációktól kísért 
izgalmi állapotot. Úgy látta, augusztus 21-én őrá mutat a képviselőházban az ellensé
get kereső radikális Madarász László; 29-én pedig őrá fogja a kipróbálandó puskát a 
kormányülésen Kossuth Lajos. A hídláncokon járkált át Pestről Budára s vissza -  nem 
csupán a menekülés útját gyakorlandó, hiszen megtette már ezt Béla fiával is! - , ha
nem hogy oldjon valamennyit az immár elviselhetedennek érzett feszültségeken.

Végül orvosa, Almási Balogh Pál kocsiba tuszkolja betegét, hogy elinduljon vele a 
nyugati határszél, a cenki birtok felé -  de hamarosan megmásítja döntését. Aki Vö
rösvárnál kiugrik a hintóból, s a földeken át rohan Pest felé, majd Esztergomnál előbb 
pisztollyal, később a Dunába vetve magát kísérel meg öngyilkosságot, már nem ma
radhat ápolói felügyelet nélkül, s mielőbb elmegyógyintézetbe való. „Megérkezésekor a 
grófnak keze-lába meg volt kötve -  olvashatjuk Gustav Goergen doktornak, a döblingi 
szanatórium igazgató főorvosának későbbi visszaemlékezéseiben - ,  és úgy kiabált és tom
bolt, hogy az ágyhoz kellett szíjazni. Erről a rosszhiszemű tudósítók által sokszorosan letagadott 
körülményről még ma is hitelesen tanúskodhatikjelenlegi portásom, Georg Reschenauer -  annak 
idején az intézet kertésze -, akit azon az első éjszakán a tomboló páciens veszedelmesen meg
rúgott.”

A döblingi Széchenyi lelkiállapotát -  Környey már idézett tanulmányát követve -  
a cikloid pszichózis (cydophrenia) elnevezésű elmebetegséggel azonosíthatjuk. 1851
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nyarától érkeztek az izgalmi állapot csillapulásáról, lelki közérzetének immár stabil 
javulásáról beszámoló első hírek, de igazából 1855-1856 táján ébredt fel a tartós ér
deklődés Széchenyiben a külső környezet, a világ s az emberek iránt. Állapotának ja
vulása olyannyira szembeszökő volt, hogy hamarosan közkeletűvé vált -  és még ma is 
az! -  a vélekedés: Széchenyinek valójában nincs és talán nem is volt semmi baja, s csu
pán önként választott menedékhelye az elmegyógyintézet.

Jelen ismereteink szerint azonban az egyszer már rohamban jelentkező pszichózis 
kóros alapja többé nem múlik el. A szélsőséges, izgalmi szakasz normalizálódik ugyan, 
de bizonyos, hogy előbb-utóbb visszatér. Már korábban is többször említettük, hogy 
a Széchenyit pszichózisra hajlamosító, alkatilag kóros lelki tényezők nem érintették 
értelmi képességeit, sőt javarészt ezek segítségével tudta fékezni beteges hangulatin
gadozásait. Miközben tehát a gróf természetesen pszichotikus maradt, mesterségesen 
lecsökkentett életterében nemcsak teljesen normális szellemi életet folytathatott (in
formációszerzés, kommunikáció, önálló véleményformálás stb.), hanem zsenialitása 
révén képes lehetett a kivételes színvonalú alkotómunkára is.

Innentől kezdve azonban már egy másik, a premorbid szakasztól lényegesen eltérő 
feltételek és körülmények között zajló periódusa kezdődik Széchenyi István életútjá
nak, a sorsának keretet adó kor és a lelkét, testét emésztő kór történetének.

Dávidházi Péter

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖRÖK DILEMMÁJA
Széchenyi és Deák vitája a hatalomról

A példa csak illusztrál, s tétele elavulását maga sem éli túl; a példázat elgondolkodtat, 
s korok múltán is tanácsadónk marad. Képzeletünk másfél évszázad óta szövi és szí
nezi a Széchenyi és Kossuth összecsapásairól szóló hiteles vagy apokrif történelmi 
anekdotákat; a magyar politikai gondolkodásmód két végletének e ragyogó alaptípu
sai mindmáig annyira elkápráztatják a szemet, hogy közös mitológiájuk árnyékában 
észre se vesszük az igénytelenül meghúzódó, de példázati mélységű történetet Szé
chenyi és Deák egyik vitájáról. Hitelességéhez nem férhet kétség: eredetileg maga De
ák mesélte el Csengery Antalnak, s a szürke eminenciás örökítette meg számunkra 
emlékbeszédében, amelyet korabeli szokás szerint a politikus halálának első évfordu
lóján, 1877. január 28-án mondott el az Akadémia ünnepélyén. Eszerint az 1840-es 
évek elején az elszigetelődött Széchenyi szövetségesül akarta megnyerni Deákot ahhoz 
a tervéhez, hogy mindketten vállaljanak hivatalt az udvarnál, s az uralkodóra, V. Fer- 
dinándra támaszkodva mintegy belülről buktassák meg Metternich hatalmi rend
szerét. Miután „a legnagyobb magyar” a haza nevében, sőt Deák becsületére apellálva 
sem tudott többet elérni szelíden kétkedő fejcsóválásnál, bevetette a végső érvet: „Nem 
emlékszik-e ön, minő szolgálatot tett Szokoli Mohammed nagyvezérnek Szigetvár ostrománál Szu- 
lejmán császárnak holtteste is f" De ki kapná ezúttal a nagyvezér szerepét? -  kérdezett


