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így fogja fel a számára visszaszerez-
hetetlen testi-lelki szűziességet a pi-
kantéria izgalmával. Hogy az a-kor-
beli természetellenes erotikának hó-
dolva, nem éppen fukarul bánik az 
érzékiség ingerlésének említett indí-
tékaival: egyik főoka Mikszáth nép-
szerűségének. 

A történelmi felfogás módja el-
határozólag játszik bele Mikszáth 
világnézetébe. Korával egyezően 
illuziók nélkül tekint vissza a 
multba. Kétkedése és a kétely le-
küzdésére felvett humora legtöbb 
anyagot lel a történelmi távlatok-
ban. Szembehelyezkedik a dogma-
tikus történetírással, mely teljesen 
elszakítja a jelentől a multat, mintha 
valami különnemű világ volna. Szí-
vesen süti ki a történelmi hősökről, 
hogy nagyságuk csak illuzió, és segít 
rombolni nemzedékének a hagyo-
mánytisztelet alapjait. Rendszerint 
a paródia, illetőleg travesztia visszás 
törésű levegőjébe állítja bele törté-
neti tárgyait, és a multban távlat-
érzék híján csak Hunyadi Matyikat 
és Jókai Mórickákat tud látni vagy 
láttatni. A történelmi relativitás 
nála elmállasztja minden történelmi 
nagyság alapzatát. Mikszáth azt 
hiszi, hogy a történelemben abszolut 
igazságok nincsenek, csak előítéle-
tek, vagyis illuziók, melyek folyton 
változnak, noha divatba jövetelük-
kor örök uralomra akarnak beren-
dezkedni. Ebből az álláspontból for-
dul ő olyan szívesen a furcsa embe-
rekhez és furcsa társadalmi csopor-
tokhoz, akik kirínak abból a korból, 
amelyikbe véletlenül beleszülettek. 
Ezért keresi a lelki különösségeket, 
amelyek egyik-másik alakjában gro-
teszk őrültséggé fajulnak. A kor-
szerűtlenség humorát rajzolja meg 
a nyolcszáz esztendős magyar köz-
nemesi osztály lassú haldoklásában. 
A kezdetleges lelkeket: a népet és a 
gyermekeket szintén főképen azért 
ábrázolja olyan kedvteléssel, hogy a 
„normális" korszellemnek vagy köz-
felfogásnak borsot törhessen az orra 
alá. 

A kiábrándultság készteti arra is 
Mikszáthot, hogy ujjat húzzon a 
költészet szabályaival. De ebben 
nem a romantika újítási szenvedélye 
vezeti, hanem a realizmus fölényes 
közömbössége. Tehetsége a naiv 
mesemondásra van teremtve, de a 
korszellemhez alkalmazkodva a re-
gény- és novellaírás multját: a 

mesemondó naivságot parodizálja ki. 
Ebben a magára erőltetett felfogás-
ban hirdeti, hogy az elbeszélő iroda-
lom a hírlapírói riport felé megy 
előre. Szerencsére ez a nézete meg-
maradt elméletnek; a gyakorlatban 
irodalmunk szerencséjére a kétel-
kedést legyőzte Mikszáth ellenáll-
hatatlan ösztöne. 

Szekfű Gyulának „Három nem-
zedék" című műve, a Széchenyi fel-
lépésétől a világháborúig élt ma-
gyarság lelki fejlődésének ez a nagy-
szabású és úttörő rajza, önismere-
tünk igazi breváriuma, tágította és 
élesítette Zsigmond tekintetét, ami-
kor Mikszáth és a kor lelkének 
érintkező vonalaira ilyen szerencsé-
sen irányítja rá figyelmünket. 

Pais Dezső. 

Újabb tanulmányok Széchenyiről. 
A Döblingi Hagyaték megjelenése 
új táplálékot adott e nemcsak nem-
zeti, hanem általános emberi tekin-
tetben is rendkívüli egyéniség gaz-
dag irodalmának. Túri Béla még a 
mult év vége felé nagy tanulmányt 
szentelt a Nagy Magyar Szatirá-
nak s előbb a Budapesti Szemlében, 
majd külön is kiadta. Azt a kér-
dést veti föl: vajjon a Döblingi 
Hagyaték Széchenyi Istvánnak nem 
eddig ismeretlen képét tárja-c 
elénk? Vagy nem módosította-e lé-
nyegesen a képet, melyet Széche-
nyiről az emberről, a politikusról 
lelkünkben hordtunk? A részletes 
elemzés után Túri válasza az, hogy: 
nem; a kép ugyanaz, de színeiben 
élénkebb, megrázóbb, szinte meg-
döbbentőbb. A lelki állapotra nézve 
Túri fejtegetésének eredményeként 
azt mondja ki, hogy Széchenyi el-
méje 1857-től fogva rendes szellemi 
munkára és irodalmi alkotásra ké-
pes volt s az egykorú tanuk vallo-
mása alapján e tekintetben egész-
ségesnek kell tartanunk. Arra a 
kérdésre, hogy 1857-től kezdve ez az 
irodalmi munkásság milyen termé-
szetű volt: csak szórakoztató idő-
töltés-e, önmagának foglalkozta-
tása-e, vagy pedig céltudatos és 
rendszeres munka, az írónak az a 
nézete, hogy az Önismerettől kezdve 
Széchenyi előtt határozott cél lebe-
gett: tükröt akart tartani a császár 
és miniszterei elé, hogy ismerjék fel 
kormányzati rendszerük végzetessé-
gét. A Nagy Szatira írása közben 
a kiadás is szándékában volt s csak 
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utóbb állott el tőle, különösen mi-
kor a Blick megjelente, a változott 
viszonyok fölöslegessé tették. A 
Nagy Szatira rendszertelennek lát-
szó eszmetömegét formailag egysé-
gessé teszi az a hatalmas célkitűzés: 
a rendszer gyilkos és öngyilkos mi-
voltának bemutatása. Ez a bizarr 
és kuszált mű gondolati tengelye s 
ez a végcélja. Ha elkalandozik is 
tőle, ez csak látszólagos" csapongás; 
minden egy célnak, egy szándéknak 
van alárendelve. Éppígy tárgyilag 
is egység van benne; a látszólag 
gazdátlan ötletek hatalmas eszme-
tömbökbe sűrűsödnek, melyeknek 
központjai az abszolutizmus, centra-
lizáció s a germanizáció. Károlyi 
Árpádtól eltérően magában a csá-
szárban látja Túri Széchenyi mér-
gezett nyilainak célpontját s rajta 
végzi legnagyobb gyönyörűséggel a 
kegyetlen viviszekciót. Ez az ádáz, 
a hazaszeretet határtalan mélységé-
ből fakadó gyűlölet később enyhül, 
s míg a Nagy Szatirában nyoma 
sincs az engesztelődésnek, a Dishar-
monie-ban már a császár személyé-
ben látja a kibontakozás biztosíté-
kát. Legsúlyosabb része Túri fejte-
getésének a negyedik szakasz, mely-
ben megcáfolja az irodalomban ré-
gebben és újabban is fölmerült né-
zetet, mintha Széchenyi politikai 
felfogása Döblingben más lett volna, 
mint 48 előtt. Világos érvekkel bizo-
nyítja, hogy Széchenyi döblingi kor-
szakában sem tért el politikai alap-
elveitől. Politikájának két alappil-
lére: az Ausztriával való kénytelen 
kapcsolat szükségszerűsége és Ma-
gyarország alkotmányos önállósága 
nemzeti kiművelődésével. Ezt val-
lotta akkor, mikor politikai pályá-
ját kezdte, s ez van meg nyolc nap-
pal halála előtt mondott politikai 
végrendeletében, melynek végrehaj-
tását Deákra bízta. Túri Béla 
mélyreható tanulmánya, mely több 
pontban eltér a kiadó Károlyi Ár-
pád megállapításaitól, igen jó ka-
lauzul szolgál a „leghívebb magyar" 
bonyolult egyéniségének ismereté-
hez. 

Ugyancsak a Döblingi Hagyaték 
belevonásával ad feleletet Schaffer 
Károly, a nagytudományú elme-
orvos arra a folyton fölmerülő kér-
désre: őrült volt-e Széchenyi, vagy 
sem; s ha igen, mikor kezdődött 
lelki betegsége? Schaffer Széchenyi 
egész lelki világának értékelésével 

adja erre a szakorvosi véleményt. 
Erre a hagyaték kiadója, Károlyi 
Árpád bevezető tanulmányának 
utolsó fejezetében fel is szólítja a 
szakértőket, s ez egyszersmind al-
kalmat ad, hogy az 1890-ben, Grün-
wald Béla „Űj Magyarország" című 
könyvével kapcsolatos vita anyagát 
újra felülvizsgálni lehessen. Grün-
wald ugyanis arra a végeredményre 
jutott akkor, hogy Széchenyi pályá-
jának magyarázata nagyrészt nem 
a lélektan s a politika, hanem az 
elmekórtan körébe tartozik, mert 
Széchenyi egész életében melancho-
liában szenvedett. Salgó J. elme-
orvosnak akkori részleges vélemé-
nye nem bírta eloszlatni Grünwald 
valószínűnek tetsző fölfogását. 

Schaffer lépésről lépésre kíséri 
Széchenyi lelki életének fejlődését, 
atyján kezdve egészen a végzetes 
pisztolylövésig. Anyagul első sor-
ban Széchenyi munkái, főképen pe-
dig (eddig még nem teljesen ki-
adott) naplói, továbbá az egykori 
tudósítások szolgálnak. Minden adat 
a legpontosabb elmeorvosi megité-
lésben és mérlegelésben részesül. Az 
eredmény főpontjai a következők: 
1. Széchenyi István apja révén ter-
helt ember volt; örökölte a csalá-
dot különösen jellemző idegességig 
menő túlérzékenységet és a különc-
ködéssel határos eredetiséget. 2. Szé-
chenyi idegéletét legfőképen a lelki-
aránytalanság és a közérzés súlyos 
zavarai jellemzik. 3. Előfordulnak 
benne olyan jelenségek, melyek ha-
tározottan kórosak; ilyen elsősorban 
a lelki egyensúlynak nagyfokú ér-
zékenysége, melynél fogva könnyen 
környékezte a kétségbeesés. Ennek 
következménye, hogy Széchenyi 
egész életében az öngyilkosság kény-
szergondolatában szenvedett; má-
sodsorban kórosak voltak a jelensé-
gek, mikor a 48-as események hatása 
alatt a döblingi intézetben el kellett 
helyezni. Ekkor nyomott hangulat-
tal párosult izgalmak és muló tév-
eszmék szerepelnek; de nem rend-
szeres téveszmék és nem mozgás-
beli szegénységgel párosult kötött-
ség, ennélfogva Grünwald Béla meg-
állapítása, hogy Széchenyi baja me-
lancholia volt, teljesen hibás. 

Széchenyi nem tartozott a rendes 
idegzetű emberek közé. Rendellenes 
idegzete fizikai és pszichikai irány-
ban nyilvánult meg. Fizikailag ál-
landóan küzködött kellemetlen, be-
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teges közérzésekkel; pszichikai te-
kintetben típusa azoknak, kiknek 
értelmi és érzelmi világában állan-
dóan egyensúly hiánya van. Mint 
ilyennek hajlama van átmenetileg 
jelentkező elmezavarra, de ez pél-
dául 1856-ban teljesen lezajlott. Ha 
a politikai viszonyok kedvezőek let-
tek volna s az elmekórtani kezeles 
fejlettebb, Széchenyi mint elme-
zavarából, de nem ideggyengeségé-
ből teljesen fölgyógyult elhagy-
hatta, s bizonyára el is hagyta volna 
a döblingi intézetet. Ezzel azonban 
nem lett volna kizárva az a tragikus 
vég, melyet a végzetes házkutatás 
előidézett. Széchenyi lelki alkata 
mintegy zálogát hordta magában az 
erőszakos halálnak s ez más alka-
lommal is bekövetkezhetett volna. 
Egész életének szüntelen testi szen-
vedései és lelki vergődései igazoljak 
naplóbeli följegyzését: „Nehezebb 
élni, mint meghalni." Életében oly 
sűrűn váltakozó lehangoltságok és 
emelkedettségek bizonyos időszaka-
szos színezetet adnak lelki világá-
nak; ide tartozik fáradhatatlan tett-
vágya, alapítási szenvedélye; viszont 
gondolatainak merészsége, nagy-
sága, kedélyvilágának szenvedélyes-
sége és mélysége azt bizonyítják, 
hogy lelki alkata szerint keverék-
tipus volt. 

Schaffer Károlynak ez a szakvéle-
ménye eloszlatja az eddig elterjedt 
hibás és hamis fogalmakat Széche-
nyi idegrendszerének élet- és kór-
tani felfogásában. Mintaszerű pél-
dája egy évtizedekkel utóbb vége-
zett elmevizsgálatnak, mely határo-
zott eredményre jutott. Értekezése 
végén a tudós szerző ígéretet tesz, 
hogy a nagy ember idegéletének 
részletes magánrajzát fogja adni; ez 
azonban csak akkor lesz megvalósít-
ható, ha a készülő nagy Széchenyi-
kiadás minden iratát, különösen tel-
jes naplóját fogja közkinccsé tenni. 

Tolnai Vilmos. 

Regényfordítások. Charles Reade 
csaknem egészen új író a magyar 
közönségnek. Most remek köntösben 
jelent meg legnagyobbszabású mun-
kája, közel ezerkétszáz oldalon, két 
kötetben: Oltár és tűzhely (Genius). 
A napokban már ötvenezer koronán 
felül hirdették az ujdonságok közt. 
Megérdemelte-e a sok költséget, a 
rengeteg fordítói munkát? Reade 
nem jelent fejezetet az angol regény 

történetében; átmeneti kor írója s 
epigonok közül bukkan fel; néme-
lyek Dickens-tanítványnak tartják, 
bár puritán erkölcsén s bőbeszédű-
ségén kívül alig emlékeztet benne 
valami a nagy mesterre. Vagy min-
den nagy könyv sorra került már, s 
a kiadók a kisebb nagyságok dol-
gaihoz nyúlnak, mert fordítani csak 
kell, sőt egy idegen mindig többet 
nyom nálunk, mint nem kisebb ere-
deti tehetségeink? A kétkötetes re-
gényóriás papirjából öt-hat magyar 
könyv is kitellett volna. S ami 
Reade értékét illeti, minden érdekes-
sége mellett azoknak lesz igazán 
kedves tanulmány, akik angolul 
úgyis tudnak. 

Annyi bizonyos, hogy Reade, noha 
nem lángész, mindenesetre figye-
lemreméltó, szorgalmas író. S ha 
már egy kiadónk jóvoltából meg-
jelent, nem lesz haszontalan, ha bő-
vebben foglalkozunk vele. 

A középkorban játszó regény me-
séje különben soványabb, mint hin-
nők. Gerard és Margaret, egy hol-
land fiú és egy holland leány, szere-
tik egymást. Akadályok támadnak; 
ellenségük a polgármester, aki a 
leány birtokát bitorolja, s a fiú két 
testvére, kik vetélytársuktól akar-
nak szabadulni majdan, az örökség 
szétosztásakor. Gerardot a házasság 
küszöbéről űzik el rosszakarói; Hol-
landián, Németországon, Burgun-
dián, Franciaországon át Itáliába 
megy calligrafusnak, festőnek, hogy 
mint híres ember térjen vissza. Mar-
garet hűségesen várja kis fiával. De 
végzetes csapást mér rájuk egy ha-
mis levél: ellenségeik Margaret ha-
lálhírét költik. Ez osztja két részre 
a könyvet. Amott az oltár, emitt a 
tűzhely. A fiú mint szerzetes jön 
haza. Mikor megtudja a valót, az 
oltár és tűzhely harcra kél benne, 
s az oltár győz. 

Epizódok hegységig torlódó réte-
gein keresztül úgy csörgedez ez a 
mese, mint valami sekély pata-
kocska. Inkább a föld alatt bujkál, 
váratlanul bukkan fel, hogy újra 
nyomát veszítsük. Reade epizódok-
kal tölti ki a hézagokat, rengeteg 
apparátussal dolgozik s egész cir-
kuszt hajt fel, mely mellett Buffalo 
menazsériája hitvány kisvárosi báb-
színház. Gerard a félvilágot beván-
dorolja, s egyre nő ellenségeinek, ba-
rátainak száma. A középkori ember-
és állatvilág fémjelzett példányai kí-




