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Széchenyi és Kossuth vitája. (Gróf 
Széchenyi István írói és hirlapi vitája 
Kossuth Lajossal. Szerkesztette és be-
vezetéssel ellátta dr. Viszota Gyula. 
I. rész. [1841—3.] Budapest, 1927. 
CLXXVIII + 846 1. A M. Történelmi 
Társulat kiadása.) 

Publicisztikai irodalmunk történeté-
ben kevés oly érdekes fejezet akad, 
mint az, amely szabadságharc előtti 
közéletünk két vezető alakját mutatja 
be szellemi csatározásuk közben. Szé-
chenyi és Kossuth szembekerülésének 
politikai indítékai és következményei 
sokkal ismeretesebbek, hogysem itt 
részletezni kellene. Az elvi különbség 
miatt amúgy is éles küzdelembe azon-
ban — úgy látszik — személyes mozza-
natok is vegyültek, úgyhogy a támadt 
szakadék idővel némi egyéni ellenérzés 
folytán is mélyült. Az így nemcsak 
történeti, hanem lélektani szempont-
ból is okulást igérő kérdés az anyag 
terjedelme és szétszórtsága folytán 
mostanáig csak nehezen volt megköze-
líthető. Bizonyára ez a magyarázata, 
hogy a Széchenyi-irodalom e pontra 
nézve még nélkülözi a részletekre is 
kiterjeszkedő nagytávlatú összefogla-
lást. 

Ennek lehetőségeit igen elősegíti most 
az a körülmény, hogy az egész pro-
blémát megvilágító írott emlékek első 
fele már könnyen hozzáférhető abban 
az ezeregynéhány lapra terjedő mű-
ben, melyet a Magyar Történelmi Tár-
sulat Magyarország Újabbkori Forrásai 
című kiadványsorozatának egyik kö-
teteként dr. Viszota Gyula tett közzé 
es látott el jó tájékoztatóval. 

A rendkívül érdekes kiadvány a cím-
ben jelzett három év vitaanyagának 
legnagyobb részét közli, kivéve a Kelet 
nepé-t s a vele kapcsolatos iratokat, 
helyek külön kötetben már előbb jelen-
tek meg. A bevezetés azonban, nagyon 
helyesen, ezek ismertetését sem mellőzi, 
úgyhogy a két kötetre tervezett mű 
a tájékoztató révén teljes képét fogja 
nyujtani a kérdés történetének. 

A már közzétett első kötet «Szöveg»-
része az 1841. évi nov. 9-i pestmegyei 
közgyűlésre vonatkozó cikkekkel kez-

dődik s a Garat-tal, továbbá Széchenyi 
Akadémiai beszéd-éve1, meg néhány 
időszerű hírlapi közleménnyel folytató-
dik. Az utóbbiak közül különösen he-
ves összetűzésre adott alkalmat Szé-
chenyinek Wesselényi és Kossuth című, 
több ízben megismétlődő támadása, 
mely a végén Kossuthot annyira ki-
hozta sodrából, hogy 1843 febr. 19-én 
igen keményen utasította vissza ellen-
fele szemrehányásait. Széchenyinek — 
naplójegyzetei szerint — akkor valaki 
azt ajánlotta, hogy az nap ne olvassa 
el a Pesti Hirlapot. («Er ist so grob, 
so persönlich.») Az ugyancsak Szé-
chenyitől származó Adó felírású cikk-
sorozattal végződő Szöveg-részt — a 
nem kevésbbé lenyügöző — «Függelék» 
zárja be, melyben a vita főszereplőitől 
eredő vagy őket illető levelek s egyéb 
jellemző iratok olvashatók. Közülök 
főleg Kossuthnak 1883-ból való vissza-
emlékezései, meg Széchenyinek Kos-
suthra és írói harcára vonatkozó napló-
jegyzetei kötik le az érdeklődést. 

Ezek az egymást rövid időszakok-
ban követő tömör följegyzések szubjek-
tív közvetlenséggel tárják fel írójuk 
véleményét ellenfeléről. Mindjárt az 
első (1836 május 28) elárulja, hogy 
Széchenyi kezdettől fogva aggódva 
nézte Kossuth szereplését s tervei és 
alkotásai szempontjából veszedelmes-
nek látta közéleti tevékenységét. Ez 
az őszinte aggodalma még arra a társa-
dalmi érintkezésben szokatlan lépésre 
is képessé tette, hogy Kossuthot lebe-
szélje a tőle alapított Nemzeti Kaszi-
nóba való belépésről. Az említetthez 
hasonló személyes élű, többnyire né-
metnyelvű széljegyzettel kíséri még a 
naplóíró azt a hírt is, hogy Fáy leve-
lezőtagnak ajánlotta Kossuthot az 
Akadémiába ; továbbá Metternich in-
telmét, mely szerint Magyarországon 
nem tanácsos fáklyával járkálni. «Igen 
— teszi hozzá Széchenyi — igen. Nem 
kell megengedni, hogy Kossuth hírlapot 
szerkesszen.» 

Mindezeket a többé-kevésbbé fon-
tos följegyzéseket s az egész publicisz-
tikai vitaanyagot megfelelő kortörté-
neti megalapozással részletesen ismer-
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teti a «szöveg»-et megelőző «bevezetés», 
amelynek végén «Megállapítások» cí-
men nagy tárgyilagossággal állapítja 
meg a szerző az egész vitából levonható 
tanulságokat. A rövid összefoglalás 
igen világosan mutat rá Széchenyi, 
Wesselényi és Kossuth politikai állás-
pontjának egymáshoz való viszonyára. 
E szerint mindhárom politikus a ma-
gyarság boldogulásáért harcolt ; politi-
kájuk lényegileg abban különbözik 
egymástól, hogy Széchenyi figyelembe 
vette az Ausztriával való kapcsolatot, 
Wesselényi és Kossuth pedig nem. 
Azt is jól látja a bevezetés írója, hogy 
a vitatkozók támadó erélye egyre foko-
zódott. Széchenyi a Kelet népé-ben 
ellenfelének főleg modorát kifogásolja, 
Akadémiai beszéd-ében nemzetiségi fel-
fogását teszi szóvá, hírlapi cikkeiben 
pedig egész politikai és publicisztikai 
tevékenységét. 

De Kossuth védekezésében is meg-
állapítható a lendület erősödése. Mikor 
észreveszi, hogy udvarias elhárító moz-
dulatai hatástalanok maradnak, ő is 
kíméletlenebb lesz. 

Végeredményben kétségtelen, hogy 
«a magyarságnak senki sem hirdette 
határozottabban az önmegismerés szük-
ségét Széchenyinél». Az efféle tanácsot 
azonban — igaza van a könyv sajtó 
alá rendezőjének — soha nem szeretik, 
de különösen a lendület és szenvedély 
korszakában hagyják figyelmen kívül. 
Innen van, hogy Széchenyi sem talált 
megértésre. 

A kritikai megfontolással közölt szö-
veg rengeteg jegyzetéből kitűnik, hogy 
a kötet sajtó alá rendezése nagy körül-
tekintéssel történt s ahol ennek dacára 
valami sajtóhiba esett vagy egyéb hiány 
mutatkozott, ezeket a tartalommutató 
előtti «Hibák és pótlások» felírású jegy-
zék mind kiigazítja. Végül, hogy a 
kutatók minél könnyebben találhassa-
nak meg minden fontosabb vonatko-
zást, arról a kiadvány végére helye-
zett harminc lapra terjedő részletes 
név- és tárgymutató gondoskodik. 

Mindezekből látható, hogy a szóban-
forgó kötet révén a Széchenyi-irodalom 
egy, a művelt olvasókra és tudós ér-
deklődőkre nézve egyaránt igen be-
cses művel gazdagodott. 

Baros Gyula. 

Pakots József: Az ember, aki út-
vesztőbe jutott. Athenaeum. — Sza-
niszló egyetemi tanár tengerparti tüdő-
beteg-szanatóriumába kerül halálos kór-
ral Romhai György, a Károlyi-forrada-

lom egyik főszereplője. Kiábrándult 
forradalomból, életből, mindenből 
A professzor felesége szerelmes lesz 
belé, de fél ettől az érzéstől. Romhai-
ban, aki eddig nem törődött a nőkkel, 
rendkívüli szenvedély gyullad fel az 
asszony iránt. De Lujza nem lehet az 
övé. Romhai öngyilkos lesz. A pro-
fesszor mindent ért és mint természetes 
dolgot, mindent megbocsát. A tárgy-
gondolat igen sikerült : a tragikus témá-
ban sok lehetőség van a művész szá-
mára. A szenvedélyek koncentrált-
figyelmű elemzőjét különösen érdekel-
heti az a nyugtalan és végzetes szere-
lem, a közeli halál és a titkos bűn ket-
tős árnyékában: sok élet és érzés-
problémát fejthet ki egyszerű, de nagy 
érzés-feszültségű tárgyából. A cselek-
vény puritán szerkezetét nem szabad 
fölösleges epizódokkal díszítgetni, a 
két főalak közel-perspektiváját mellék-
lényekkel bántani, a szenvedélyt állati 
mechanizmussá sülyeszteni, a halál 
gyötrő érzését langyossá átlirizálni: 
ez a téma ezekkel a törvényekkel szü-
letett, ezeket állítja az író elé. Kár, 
hogy Pakots regénye inkább a kitünő 
lehetőségek, mint a biztos megoldások 
könyve. A hősnő a legsikerültebb. 
Igaz, hogy inkább a «tépelődő másod-
szerelem» típusa, az a nő, aki az első 
szerelem öntudatlan mámorából föl-
ébredve éretten és tudatosan akar sze-
relmet választani magának — tehát 
már ismert típus, akinek vonásai nem 
igen változtak Pakots kezében. A pro-
fesszor nem elégít ki teljesen. Fölé-
nyeskedése nem kelti a komoly férfi 
benyomását, elmélkedései a «nagy 
professzor»-hoz képest úgy gondolat-
ban, mint fogalmazásban, bágyadtak. 
Annyira, hogy a szerző kénytelen be-
láttatni a doktorral, hogy «a minap is, 
amikor Lujzával az egyéniségről tar-
tott gyermekes előadást, érezte, hogy 
rossz vágányra siklott.» Egyáltalában 
kár, hogy a szereplők gyakran szeret-
nek bölcselkedni. A könyv valóban a 
szenvedély regénye lehetne: szinte 
fullasztóvá lehetne fűteni a légkört. 
Helyette sok elmélkedést kapunk, 
amelynek eszmei nívója nem mindig 
feledteti a hiányt. A szereplők fejte-
getnek, elemeznek, olyan kérdéseket 
vetnek fel magukkal szemben, amilye-
neket az írónak kellett meghánynia-
vetnie, mikor ehhez a lélektani témá-
hoz fordult. Főleg Romhait nem tudja 
Pakots eléggé kiemelni a Krisztus-
szakállú stereotip forradalmár típus-
szintjéről a plasztikus egyéniség művé-
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szibb fokára. Sem blazirtsága, sem 
szenvedélye nem tudja eléggé megköze-
líteni a tárgyban rejlő, sejthető, hogy 
úgy mondjuk, ideális formákat. Nem 
volt a legszerencsésebb gondolat sok 
epizódalakot felvenni és ha már mellet-
tük döntött a szerző, azokat a főtörté-
nettel összefüggésbe nem hozni. Az olasz 
ujságíró sokat beszél és erkölcsi fel-
háborodását nagyon is erkölcstelenül 
elégíti ki. A francia tanár félig karri-
katura, félig lélektani melléfogás. 
A svájci lány züllöttsége brutálisan 
ha t : mintha a Bródy-dogma visszhang-
ját hallanók. A cselekvény-vezetésben 
van drámaiság. Az útvesztőbe jutott 
szerelem nyugtalan rajzában szerzőt 
gyakran segíti stílusa, bár föl-fölmerül 
a napilap-irodalom rutinjának vesze-
delme. Szentkúthy Miklós. 

Paléologue Maurice : Cavour a nagy 
reálista. Ford: Ignotus és Szini Gyula. 
Bpest, Genius. Az életrajz átmenet a 
történelemből a regénybe. Nemcsak 
azért, mert írója kénytelen sokkal több 
gondot fordítani a magánélet aprósá-
gaira, mint egyéb történeti műfajok-
ban, hanem azért is, mert az egy sze-
méllyel való hosszas foglalkozás elfo-
gulttá teszi az írót hősével szemben s 
ez a szubjektivitás nem történetírói 
érdem. 

írónk, Paléologue Maurice francia 
diplomata. Nem hivatásos történetíró, 
hanem amateur. Munkájának értékéből 
ez semmit sem von le : a hivatásos 
történetkutatók közt épúgy akad kon-
tár, mint a nem hivatásosak közt sarla-
tán, viszont jeles műkedvelőktől gyak-
ran tanulhatnak szakbeli tudósok a 
tudományok összes ágaiban. Történeti 
munkánál az író személyi viszonyai kü-
lönösen fontosak, amint Paléologue 
könyvéből láthatjuk. Ő Gavournak 
francia rokonságát emeli ki és teljesen 
elhallgatja azt, hogy Cavour családja né-
met eredetű, amiré pl. Houston Stewart 
Chamberlain igen büszke lett volna. 
Mint francia ember, dehogy hallgatná 
el Cavour szerelmeinek történetét, sőt 
megszerzi a többi szereplők eseteivel. 
Hőseit francia történeti személyekhez 
hasonlítja s ezzel pl. a magyar olvasó-
nak nehézségeket okoz. Az csak termé-
szetes, hogy szó sem esik a könyvben 
Cavournak Széchenyire és Kossuthra 
emlékeztető vonásairól, pedig a selyem-
hernyótenyésztésről írt munkája min-
den magyarnak eszébe fogja juttatni 
Széchenyi tanulmányát a «lovakrul»; 
vasúttervei Széchenyin kívül Kossuthra 

is fognak emlékeztetni. Szenvedélyes-
sége teljesen Kossuthé, csakhogy ter-
mészetesen kedvezőbb körülmények 
közt, mert Cavour háta mögött a 
magyarnál háromszorosan számosabb 
olasz népen kívül az önálló Piemont 
szervezettsége és hatalmas külső szö-
vetséges állott. 

A diplomatát elsősorban az udvarok 
intrikái érdeklik, és a háborúk ; a belső 
fejlődés rajza háttérbe szorul. Műve 
így «könnyebbé» válik, de ez nem az 
érdekesség rovására megy. A francia 
diplomata igyekszik csekély fontos-
ságúnak föltüntetni az olasz kérdésnek 
a párisi kongresszuson történt szóba-
hozatalát. «Egyenes eredmény dolgá-
ban az 1856 április 8-i viharos ülés 
jelentősége kevésre csökken. Először 
történt, hogy Olaszország szenvedései 
megbeszéltettek egy európai kongresz-
szuson s ennek egy, bár színtelen jegyző-
könyvben nyoma is maradt. Ennyi az 
egész.» Egy vérbeli történetíró, Oncken 
Vilmos, ugyanerről az eseményről Ca-
vournak erről tet t nyilatkozatával kap-
csolatban így írt évtizedekkel a Páris 
környéki békekötések előtt,: «Cavour 
paizsemelését földrengés követte a lelkek-
ben. A sajtó hadjáratot indított, mely-
ben Ausztria tapasztalta, hogy mi a 
tarthatatlan viszonyok átka: a megtámad-
hatatlanságig védhetik kétségtelen érvényű 
szerződések és törvények, védheti őket a 
legfölényesebb állami és fegyveres hata-
lom, egyet mégsem bírnak ki: nyilvános 
leírását azoknak a tényeknek, melyek el-
árulják szellemüket és jellemzik lénye-
güket.» 

Paléologue fölfogása ránk nézve sok-
szor fájdalmas, de el kell ismernünk, 
hogy munkája élvezetes és hasznos ol-
vasmány. Megismerjük belőle Cavourt, 
a gyermeket, a katonát, az önérzetes 
liberálist, aki lemond katonai előhala-
dásáról és inkább mezőgazdaságra adja 
fejét, de elveiből nem enged. Megis-
merkedünk III. Napoleon olasz politi-
kájának bizonytalanságával, melyet 
olyan merészen tudott Olaszország 
javára fordítani Cavour. És látjuk a 
tragikus bukást : a hős azért bukik el, 
mert túlságosan szerette hazáját. Haza-
árulással, Nizza és Savoya eladásával 
vádolja Cavourt, az olasz egység aty-
ját a legnépszerűbb szabadságharcos : 
Garibaldi. Ez a súlyos támadás dönti 
sírba Cavourt, aki második Mózesként 
már nem érhette meg a Kánaánnak, az 
Itália unitának teljes meghódítását. 

A fordítók közül Szini Gyula laikusnál 
érthető hibát nem tekintve becsületes 
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munkát végzett. A másik fordítónak, 
Ignotusnak furcsa utószavával külön 
kell foglalkoznunk. «Cavour minden bi-
zonnyal . . . a polgári vezénylet leg-
nagyobb mestere, ki minden Perikle-
szeknek, Napóleonoknak s Bismarckok-
nak fölébe emelte a maga nevét, már 
csak azzal a mondásával s eszerint 
való gyakorlatával is, hogy : kivételes 
eszközökkel minden szamár el tud kor-
mányozni.» Súlyosbítja nyilatkozatát 
Ignotus három ponttal, így : . . . Már 
most lássuk Cavour gyakorlatát Paléo-
logue leírása szerint : «A régi király-
ságnak ez a minisztere összeesküszik 
az Isten kegyelméből való királyok 
ellen, hogy fölkeléseket, lázadásokat, 
fegyveres támadásokat, pártütéseket, 
zavarokat keltsen országaikban». (159. 
1.) A villafrancai fegyverszünet után 
ilyen «nem kivételes» (?) párbeszédet 
folytat királyával Cavour : 

— «Akkor, felséges uram, mond-
jon le ! 

— Hallgasson ! Ne felejtse el, hogy 
én vagyok a király ! 

— Nem, az igazi király ebben a 
percben én vagyok !» 

Garibaldi népszerűségétől fél, meg 
akarja őt előzni Nápoly meghódításá-
ban, evégből «kölcsönveszi a forradal-
mak minden eszközét: az erőszakot, a 
cselt, a hitszegést, a szédelgést, a csábí-
tást, a csalást. Nincs többé semmi 
skrupulusa, nem szégyel többé semmit.» 

Mindezeket Paléologue írja, aki Igno-
tus szerint «a történetíró átlátásával 
az író alakító-, a költő beleélőképessé-
gével a szakbeliséget egyesíti». Ha 
valaki azt találná mondani, hogy hi-
szen forradalom, összeesküvés stb. 
mind nem «kivételes eszköz», még arra 
az esetre is gondoskodott Paléologue, 
hogy fordítója utószavát megcáfolja. 
Idézi Cavournak egy másik mondatát: 

«Bölcs ember sohasem fogja elítélni azt, 
aki kénytelen volt rendkívüli eszközökhöz 
és cselekedetekhez nyúlni hazája maga-
sabbrendű érdekében». De ez már a 
munka 242. lapján olvasható, Ignotus 
pedig csak a 81-ig jutott el a fordítás-
ban, tovább Szini Gyula folytatta. 

Van Ignotus utószavában egyéb 
csodabogár is elég. Az nála természetes, 
hogy az idegen nevek helyesírásában 
nem az iskolában és közélétben végre 
egységesen elfogadott akadémiai szabá-
lyokat követi, ő maga talál ki szabályo-
kat, ezek szerencsére meglehetősen 
egyeznek az akadémiaiakkal. Saját 
szabályainak megerősítését nem efféle 
ósdi «tekintélyekkel» támogatja, nem 
is holmi barbár magyar fordítók, pl. 
Kazinczy, Babits, Kosztolányi stb. 
példájával igazolja, hanem azzal, hogy 
a művelt franciák és olaszok : Cavour 
és Paléologue is így tettek volna. 

A szabályok mondom jók, de köve-
tésüket nem látom. Nem számítom 
a sajtóhibának tekinthető hibákat : 
Thonvenel-t, Bonnechore-t, Korent-et 
szedtek Thouvenel, Bonnechose és 
Rouen helyett, de a fordító hibájából 
szerepel Doire folyó (a középiskolások 
előtt is jól ismert Dora helyett) és 
Essellon (Esseillon helyett), Alpesek 
(Alpok helyett). 

Mulatságosak műfordításai: «Az öreg 
Domrémont grófnő, a tábornok özvegye, 
aki a Konstantin résnél esett eh. Napo-
leon azt szeretné, hogy a pápa legyen 
majd keresztapja «a kis trónörökösnek, 
akit a császár váróban van». A császár-
nak fáj a francia politikán fordítnia a 
nagy cél kedvéért, «mely szerencséjét 
van csakhamar megkoronázandó». 

Szerencse, hogy ennek a szerencsétlen 
fordításnak a mű kisebbik része esett 
áldozatul. 

Török Pál. 


