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AZ ANYANYELV SZERETETE
SZÉCHENYI BÉLA IFJÚKORI

LEVELElBEN'
A korszeru anyanyelvi nevelés alapvető feladata: tegye képessé a növendékeket

arra, hogy szóbelí és írásbeli kífejezőkészségét egyénileg, önállóan is fejleszteni
tudja; alakítsa ki benne az anyanyelvhez való ragaszkodás érzését, az anyanyelv
szeretetét. Mindezek megvalósulása jelzi az anyanyelvi nevelés eredményességének
mértékét. S az is a nevelési hatékonyság mutatója, ha növendékünk az iskolán
kívül és az iskolán túl is - saját elhatározásából, saját választása és döntése
alapján - értékes, jó műveket olvas, keresi az irodalmi élménylehetőségek alkal
mait.

Széchenyi István fia, Széchenyi Béla eredményes anyanyelvi nevelést kapott
édesapjától, nevelőitől. Ezt tükrözik egyetemi tanulmányai alatt Pestre küldött
levelei, melyeket a magyar történelem egyik legsötétebb korszakában, 1854-1857
közott írt Tasner Antalnak, Széchenyi titkárának, aki ekkor a Széchenyi-fiúk
gondviselője," ügyintézője volt. (l)

E szép magyarsággal Irt.Jevelekböl kitűnik, hogy az ifjú Széchenyi Béla szen
vedélyesen szerette anyanyelvét (egyébként kora gyermekkorától jól tudott né
metül, franciául, angolul), s távol hazájától is mélységes vágyódás élt benne a
magyar nyelvű irodalmi alkotások iránt; nagyon szeretett ' olvasni, mégpedig az
akkori kortársi magyar irodalom legjobb műveit. Az olvasmányaiből kikerekedő

kép nemcsak egy fogékony ifjú irodalmi érdeklődésére.világít rá, nemcsak édes
apjának szuggesztív nevelői egyéniségét bizonyítja, hanem a szabadságharc bukása
utáni nehéz évek hazai könyvkiadására, az akkor megjelent irodalmi művek

olvasóközönségére. e művek olvasásának lélektani rugóira. ugynakkor politikai
índítékaira is fényt vet.

BÉCSI LEVELEK 1854-BOL. A 17 esztendős Széchenyi Béla 1854 elején kezdte
meg felsőfokú tanulmányait a bécsi egyetemen. Először innen kereste fel leveleivel
a pesti Tükör utcai Széchenyi-házban lakó gondviselőjét.(2)

"Az ön küldötte könyvek, tisztelt Tasner út, kezeimben vannak, sőt azok né
hányait már át is lapozgatám - írta 1854. február 6-án kelt levelében többek
között -. Valóban élvezetes olvasmányt nyújtanak nekem, általuk nem csekély
szellemi hézag levén betöltve." -

Nem tudjuk, milyen könyvekről van itt szó, viszont ugyanebben a levélben a
"Csendes haza" és az "Eszter" című regények megküldéset kéri, "első rangú
regényírónktól" valók e művek. Érdeklődik Degré Alajos "Két év egy ügyvéd éle
téből" című könyve után is: "Mit szólnak Pesten hozzája? Mi nem ismerjük.
Tasner úrra bízzuk azon kérdés eldöntését, valjon czélszerű és élvezetes olvasmányt
nyújtand e nekem vagy nem? Jókai Mórnak Török világ Magyarországban első

kötetét birom, a második és harmadikat szinte megküldeni szíveskedjék.."
Érdeklődéssel olvassa a magyar nyelvű lapokat is. "Pesti Napló, Családi lapok

és a Vasárnapi újság most rendesen járnak - írta 1854. március 17-i levelében 
s őket figyelemmel olvasom." S mellékeli a kért művek 'Új listáját:

"Nagyon óhajtanám, ha következő könyveket minél elébb megküldeni szí
veskednék: . I. Török rnozgalmak 1730 (Jókaitól), II. Kemény összes regényeit és
beszélyeit, áll 5 kötetből. III. Török birodalom leírása (Fényes Elek). IV. Jósika
Miklós összes regényei, Czenken nincsenek meg. V. Atyám Stadiumát és VI. Né
hány szó a lóversenyekről, szinte atyámtól."

Élénk figyelemmel kiséri a 17 éves ifjú a magyar irodalmi élet nehéz helyze
tét. "Ha még nem olvasta, Tasner Úr - írta 1854. március 29-én -, úgy ajánlom
önnek a vasárnapi újság 4-dik számában Jókai által írt »Magyar költők sorsát«,
hol ő Garay, Vörösmarty, Bajza, Czakó, Nagy Ignácz jellemét, életét és sorsát
olly jóravalóan írja le néhány szavakban és olly élénken mutatja, hogy nálunk-a
költőnek mílly kedvetlen a sorsa, hogy mindenkinek csak szive fájhat, de mínd-
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amellett én nem csüggedek, sőt hiszem, hogy Magyarország elhunyt nagx költői

ről nem fog elfelejtkezni, sőt hogy egykoron büszkén [fogja] mutathatni az ősz ma
gyar [a] fiának: - Nézd fiam, itt van Vörösmarty, itt tovább Berzsenyi, meg itten
Kisfaludy, Garay, Petőfi, Bajza s még több nemes költőnek emléke, kik meg
őszültek, dolgozva honuk nyelvéért, boldogságáért és Magyarország nagyságáért."

Ugyanezen a napon még egy levelet írt az ifjú Széchenyi Tasnerhez, ennek
végéhez fűzte a következőt: "Küldendő könyveimhez -Paulikovits »Hét vár« czímű

történeti regényét mellékelni szíveskedjék". A következő levélben, 1854. április
10-én már a megérkezett könyveket nyugtázta: "Fogadja szíves köszönetemet a
küldött könyvekért. Kemény regényeit végig olvastam. nem különben Jókainak
Török mozgalmaít, Magyar és Erdélyországot képekben átlapoztam, atyám Sta
díumát pedig megkezdtern," S egy kis - ma sem ritka - bonyodalom: "Tévedés
ből Abafi regényét két 2-ik kötetben kaptam, szíveskedjék tehát ezt az első

kötettel kicserélni és minél elébb megküldeni. - Ha addig Jósika egyéb regényei
is megjelennének, azokat is kérem megküldeni." ,

1854. június 20-án Nagycenkről írt levelében - anyja kérésének közlése után
- így folytatja a levélíró: "Részemről pedig szekott kérésemmel terhelem önt,
hogy e következő munkákat számomra megvenni méltóztassék: I. Sirály (Szath
máry) , II. Hét vár (Paulíkovits), III. Vadászok könyve (8zalbek György), IV.
Keleti utazás a magyárok őshelyeinek kinyomozása végett, írta Jerney János.
V. Néhány szó a lóversenyről, írta édes atyám. VI. A Vasárnapi újság 7-ik szá
mát, melly kimaradt. VII. Kalandornő (Degré Alajos), VIII. A Pesti Napló 27-ik
számát." '

BERLINI LEVEL:EK l854-BÚL ÉS l855-BÚL. 1854 októberétől 1855 áprilisáig
a berlini egyetemen folytatta tanulmányait az ifjú Széchenyi Béla. Innen írt leg
első levelében - ez 1854. október 6-án kelt - már szükségesnek tartotta meg
jegyezni: "Kérem Tasner urat, legyen olly szíves a Pesti Naplót minél előbb

ide küldeni s ha lehet, egy néhány magyar könyvet is, de valami könnyebb
olvasmányt, mível komoly tanulmány úgy is van elég. Itten nem lehet kapni
semmi magyar könyvet, nem is tudnak Magyarországról mást, mint hogy ott
jó bor terem."

S a 17 éves fiatalember már komoly felelősséggel gondol öccsére, Ödönre:
"Sokszor gondolkodom Ödön öcsémre, kívánesi vagyok, hogy hogyan lelendem én
őt, ha viszsza jövök? adja Isten, hogy jól. Szíve és esze jó, csak a. hon iránti
szeretetet kell benne nevelni, ha annak alapja egyszer téve, akkor minden nyerve
van, mert az fog adni neki új életet s mínden nagyobbra és nemesbre az fogja
serkenteni."

1854. november 7-én írt levelében megható szeretettel és bensőséges tiszte
lettel említi édesapját: "... atyám nemes példája és fáradhatatlan kitartása
mínden nagyban és nemesben szűntelen előttem lebeg. Ha ez nem buzdítana s
nem emelné keblemet, és ha édes atyámról gondolkozom,' ha akkor nem dobogná
sebesebben szívem, s nem vernének erősebben ütőereim, akkor nem volnék méltó
és érdemes arra, magam egy illy család tagjának 'nevezni és még kevésbé e család ne
vét örülvé hordani, melly honát szereté és érette valamit tett."

Az 1854. október 16-i levelében közli: "A Pesti Naplót rendesen kapom, s nagy
örömmel olvasgatom belőle az édes hazámban történteket." S már itt is kész a
könyvlista: "Ha majd egy csomó könyvet küldend, szeretnérn, ha meg kanhat
nám: L-ször Janicsárok végnapjai (Jókai Mórtál), 2-szor Erdélyi képeket (novel
lák Jókai M.), 3-szor Kárpáthy Zoltánt, ha majd egészen megjelenik szinte (Jókai
Mórtól) s 4-szer Magyar utazást Afrikában, kitől, azt nem tudom."

Gondviselője - úgy látszik - széba hozhatta, hogy miért kér ilyenféle
,,könnyű" olvasmányokat, míért nem inkább a tudományos művekben mélyed el.
1854. november 3-án ugyanis a következőket írta gondviselőjének az ifjú Szé
chenyi: "Hogy én öntől regényt kértem olvasás végett, ennek oka következendő:

Dolgom itten olly temérdek sok és az ember egész figyelmét igénybe veendő,

hogy ha haza jövök, nem vagyok képes semmi komolyabb dologhoz fogni, mivel
azon kevés időmet kipihenésre szentelem, hogy újabb erővel foghassak az újhoz.
Ennek következtében át fogja látni Tásner úr, hogy ha már valamit olvasok,
szeretném, hogy az valami magyar 'könnyebb olvasmány volna. A regényekből

újjat úgy sem tanulhatok, és az elveimet sem fogják megváltoztatni,
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Én, ha valamit olvasok, leginkább az írásmodorra fig'y'e1mezek, hogy azt te
hessern jó alaposan sajátommá. Nekem Jósika és Jókai írásrnodora legjobban tet
szik, mióta én Jókaitól többeket olvastam, könnyebben írok és jobban tudom
gondolataimat kifejezni."

Az ifjú Széchenyinek hiányzik a magyarul beszélő honfitárs, egyedül van az
idegen országban, legalább a könyveken keresztül szeretné érezni-élvezni szere
tett anyanyelvét ---< ezek a gondolatok járják át az 1854. november 29-én kelt
levelet: "Egy dolog hibázik nekem e távol földön,hogy egy magyarul beszélő

és érző lény sincsen, kivel gondolataimat cserélhetném és eszméimet közölhet
ném." S az újabb kívánság-jegyzék:

"Megint egynéhány új könyv jelent meg: L A szegedi boszorkányok (Eszther
szerzőjétől), II. Kárpáthí Zoltán (Jókaitól), III. Valami új Podmaniczky Fri
gyestól és végtére IV. Jávor orvos (Fáy Andrástól). A mi jó, nagyon szeretném,
ha megküldené."

S 1854. december 13-án megy Pestre a Tükör utcába a híradás: "Ma érkez
tek meg az ön küldötte könyvek, fogadja érettök köszönetemet. Podmaniczky
Frigyes írt valami úiat, meg Kálnoky Dénesnek is megjelent rnunkája, hallom,
hogy jó."

Széchenyi István fia büszke volt magyarságára az idegenkömyezetben, li
igyekezett kihasználni azokat az alkalmakat, amikor magyar voltát kinyilvánít
hatta. S elkeseredett aggodalommal figyelt fel a bécsi kultuszminisztérium ren
delkezéseire, amelyekkel az a magyar iskolákat németesíteni törekedett. 1855.
január 19-én írta a következőket: "A hideg .itt nagyon szígorúan beállt, ma egész
nap -10 foknyi hidegünk volt Réaumur hévmérőie szerint ... Talán csak magyar
szűrömmel ki fogom tudni magyarosan állni e hideget. Igaz e, hogy minden ma
gyar iskolában a németr nyelvet behozták? ha igaz, akkor segítsen Isten, máskép
oda van édes nyelvem és még kedvesebb hazám."

Ekkor zajlik a farsang, "két udvari tánczvigalomnál jelen voltam, magyar
ruhában - írta 1855. február 13-án -. Az utolsó könyveket, mellyeket ön olly
szíves volt "küldenl, átolvastam. Podmaniczky Frigyes "az alföldi vadászok ta
nyáját« átolvastam, nem ér sokat, de van benne néhány jó dolog is, mi a szer
zönele becsületére válik."

1855. április 8-án írta Berlinból utolsó levelét az ifjú gróf, így zárva sorait:
"Éljen a haza!".

BP:CSI P:S NAGYCENKI LEVELEK 1855-1>857 KÖZÖTT.•A berlini tartóz
kodás után újabb egy évi bécsi egyetemi tanulmány következett Széchenyi Béla
számára.

Idéztük már azt a korábbi, 1854-i bécsi levelet, amelyben levélírónk a leg
nagyobb magyar költők közöte említette Petőfit (az egykori rajongók legtöbbje
most mélyen hallgatott Petőfíről, nemhogy a nevét szóbahozta vagy levélben
leírta. volna); de' még figyelemreméltóbb, hogy Vörösmártyt - halálhírének! vé
telekor - egy Petófi-versrész1ettel siratta el:

"Bécs, 1955. november 22. Most veszem Vörösmarty halála hírét, könnyekkel
borítom e sorokat, mivel érzem s jól tudom, hogy mit veszít ez által honom és
nemzetem. - Oh! szegény hazám. mí lesz belőled, ha annyi bal szerencse közt
és annyi sanyarú csapás után elveszted még legjobb és leg hívebb gyermekeid!

Nem rég még. hogy Garay hagyá el barátai köret, már gyógyulni kezdett
nemzetünk sebeiből. mivel emléke örökké élni fog dicsőült műveiben; most
Vörösmartyt szinte elragadja körűnkből a kérlelhetetlen sors. Szebbet nem mond
hatok, mint ha Petőfi verseit rája alkalmazom:

N em méltó e rá, hogy a haza
Szívében hordja annak emlékét
Ki a hazát szívében hordozá?
Emlékezést! emlékezést neki.
S ha sírhalmához mentek,
Ejtsetek rá egy könnyűt,

Mert megérdemel egy könnyűt az,
Ki annyit szárított fel,
Meleg lelkének hó sugárival s. a. t."
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E versrészletet a "Vajda Péter halálára" című, 1946-ban írt költeményból
való amelyet Széchenyi Béla minden valószínűség szerint "kívülről", "könyv
nélkül" tudott s itt· emlékezetére támaszkodva idézett. Ha ugyanis könyvből
másolta volna e részletet levelébe, 'akkor nyilvánvalóan pontosan követte volna
a költemény sorainak rendjét, így:

Vagy nem méUó-e rá, hogy a haza
Szivében hordja annak emlékét,
Ki a hazát szivében hordozá? ..
Emlékezést, emlékezést neki!
S ha sírhalmához mentek: ejtsetek
Reá egy könnyet, mert megérdemel
Egy könnyet az, ki annyit szárított föl
Meleg lelkének hó sugárival!

S míntha Vörösmarty "Szózat"-ának - ugyancsak "kívülről" tudott - sorai
visszhangoznának a levél idézett második mondatában: "Oh! szegény hazám,
mi lesz belőled, ha annyi bal szerencse közt és annyi sanyarú csapás után el
veszted még leg jobb és leg hívebb gyermekid!" (ugyanez a gondolat Vörösmarty
nál: "És annyi balszerencse közt, / Oly sok viszály .után, / Megfogyva..."),

1856. január 15-én fontosnak tartotta megjegyezni, hogy édesanyja Deák Fe
rencnek levelet írt ,,,még pedig magyar nyelvben". Majd így folytatja: "Vörös
marty első kötetét már átolvastam, rendkívüli élvet nyújtott nekem. Vas Gereben
Régi jó időire már előre örülök." Február 7-én már jelzi: "Vas Gereben »régí
jó ídők« regénye meglehetős, atyámról sokat· ír benne." Február 23-án köszönte a
küldött könyveket, ezt is hozzátéve: "ha nem családom, Jókai. Mór írt valami újját,
rní nem rég hagyá el a sajtót. Vas Gereben szinte valami új irattal gazdagítá
a magyar regényirodalmat,"

Széchenyi Béla 1856 októberében befejezte egyetemi tanulmányait s hazatért
a családi birtokra, Nagycenkre, Ettől kezdve megváltozott levélpapírja: jól szem
beötlő vízjele a teljes oldalt betöltő magyar- címer, alatta "Magyarország" felirattal. E
Ievélpapírokat még alighanem 1848-ban készíttette és használta édesapja.

Hazatérve a legelső teendők között 1856. október 7-í levelében a követke-·
zökről intézkedett: "A »rnagyar sajtón« kívül egyetlen egy újság sem érkezik
Czenkre, legyen tehát oly szíves minden magyar lap szerkesztőségének meg
üzentetní, hogy eeen túl az újságokat Czenkre küldjék." 1856. október 31-én
pedig jelzi: "Jövő hó vége felé Bécsbe rándulunk, ott télen át sok dolgom lesz,
mível a most fönnálló törvényeket akarom sajátommá tenni, mind szinte a volt
alkotmányunk egész szervezetét s életbehozását Sz. István királyunk korától
fogva". S ebben az újabb tanulmányban legfőbb mestere: édesapja. 1.857. "ta
vaszelő" (február) 8-i levelében ugyanis a következőket írta: ,,Atyám, hála Isten.
jó tanácsaival nem szün oktatni, tanítani s valahányszor Döblíngbe megyek, gaz
dagon térek vissza. A mínap a volt hatalmas alkotmányunknak rövid vázlatát
mondá el gyönyörű rnagyarsággal, össze kötvén annak mivoltát történelmünkkel,
melyből úgyszálván eredt." S a magyar címeres levélpapírra írt levelét így zárta:
"Igaz magyar barátja, Széchenyi Béla."

Széchenyi István fia 1857 februárjában betöltötte huszadik életévét, férfivá érett,
felnótté vált, s maga vette kezébe saját és családja ügyeinek Intézését.

AZ OLVASOTT MOVEK. Széchenyi Béla leveleit olvasva rögtön szembetűnik.
hogy elsősorban a korabeli divatos regényeket szerette olvasni. De hangoztatta:
nemcsak -a szórakozás, a jó időtöltés, nem is csupán a pihenés, illetőleg a fel
frissülés céljából vette kezébe a kért könyveket. Gondos figyelemmel tanulmá
nyozta az olvasott írók stílusát, nyelvét is, hogy ezáltal saját stílusát, saját szó
beli és írásbeli kifejezőkészségét csíszolja - idéztük 1854. .november 3-án kelt
levelét.

A kor modern irodalmi és köznyelvi stílusát akarta Széchenyi Béla elsajá
títani, nem véletlen, hogy a kért regények szerzői mind kortársak, s 'maguk- a
művek mind friss kiadásúak:

Jósika Miklós: Eszther. Pest 1853.
Jósika Miklós: A szegedi boszorkányok. Pest 1854.
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Jósika Mikij,ós: Abafi. Pest 1854. (Korábbi kiadások után 1854-ben két8zer is
kiadták.)

Jósilta Miklós regényei. Pest 1854.-1871. (Egy korábbi összkiadás után 1854-
ben újra elkezdték Jósika Miklós regényeinek .sorozatban való kiad~t.)

Degré Alajos: Két év egy ügyvéd életéből. Pest 1853.
Degré Alajos: A kalandornő. Pest 1854.
Kemény Zsigmond regényei. Pest 1852-Í855. Hat kötet.
Podmaniczky Frigyes: Az alföldi vadászok tanyája. Pest 1854.
Paulikovics Lajos: Hét vár. ~eSt 1854.
Szathmáry. Károly: Sirály. Pest 1854.
Fáy András: Jávor orvos és szolgája Bakator Ambrus. Pest 1855.
Vas Gereben: A régi jó idők. Pest 1855.
Kálnoky Dénes: Karacsai Indár. Pest 1856.
Jókai Mór: Törők világ Magyarországon. Pest 1853.
Jókai Mór: Török mozgalmak 1730-ban. Pest 1854.
Jókai Mór: Janicsárok végnapjai. Pest 1854. (E két utóbbi regény azonos, az

1854-i legelső kiadás "Török mozgalmak 1730-ban. Janicsárok végnapjai" címen
jelent meg.) . .

Jókai °Mór: Kárpáthy Zoltán. Pest 1854.
Jókai Mór: Erdélyi képek. Pest 1854.
E könyvek zöme romantikus történelmi regény. Nyilván ezek olvasása ösz

tönözte az ifjú Széchenyit a következő müvek áttanulmányozására:
Fényes Elek: A török birodalom leírása, történeti, statisztikai és geographíaí

tekintetben. Pest 1854.
Jerney János keleti utazása a magyárok őshelyeinek kinyomozása végett 1844-:-

1845. Pest 1851. .
Magyar- és Erdélyország képekben. Kiadta és szerkesztette Kubinyi Ferenc és

Vahot Imre. L kötet. Pest 1853., II-IV. kötet, Pest 1854.
Brindley Charles Hieover: Vadászok könyve. Fordította és részben átdolgozta

Szalbek György. Pest 1854.
1855. január 15-i levelében Széchenyi Béla Vörösmarty műveinek első köte

tét említette, amelyet "már átolvasott", Ez valószínűleg már korábban birtoká
ban volt, s nem más, mint a "Vörösmarty mínden munkái. L kötet", amely Bajza
József és Schedel (Toldy) Ferenc kiadásában látott _napvilágot 1845-ben, majd
1847-ben. 1855-ig azonban további kötetek nem jelentek meg ebben a sorozatban.

Két emlitett művet -nem sikerült azonosítanunk: az egyik a "Csendes haza",
a másik a "Magyar utazás Afrikában".

A levelekben kért könyvek megjelenéséről nyilván a hírlapokból értesült az
ifjú gróf, a következőket olvasta rendszeresen: Pesti Napló, Családi Lapok, Va
sárnapi Újság, Magyar Sajtó. (3) o

A JÖKAI-HATAs. Az ifjú Széchenyi maga említette - idéztük é levélrész
letet -: elsősorban Jókai műveít szerette, úgy vélte, hogy nyelvét főként az ó
műveinek értő-élvező olvasásári keresztül fejlesztheti. Nem meglepő ezért, hogy a
Jókai-miivek stílustalakitó, kifejezőkészséget művelő hatását ezek a levelek is
tükrözik. Illusztrációképpen három példát emelünk ki. -

Hangulatos tájrajZ, színesen részletező, élményszerű útibeszámoló keretében:
"Tegnap tértem vissza Hamburgból ; nem mondhatom önnek, hogyan tetszett

nekem ezen kis London. A kikötő telve volt hajókkal, az egyik készen volt New
Yorkba vítorlázní, a másik Rio-Janeiróba, a harmadik Kelet-Indiába s. u. t. Nagy
volt vágyora ezen hajók egyikére felmenni, szebb országokat keresni, hol még
az ember szabadon lélekezhetik s hol a gyönyörű természet bájai közepette két
szeresen tudja imádni Istenét. Nagy és olthatatlan volt azon benyomás, mellyet
azon árbóczok erdeje reám gyakorolt." (Berlin, 1855. április 8.)

Emlékek-érzések romantikus áradása, közben meditáció a hazáról:
"Bonn környéke gyönyörű, s hasonlít a balatoni vídékhez, t. i. ha Keszthely

ról Somló, Badacsony s Tihanyra tekintünk. Ablakaini alatt hullámzik az örökké
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nyugtalan Rhenus. Minden szép, csak egy hiányzik s ez az: hogy e környék
nem fekszik édes honomban, hogy nem halihatom hazám csengő nyelvét s nem

,látlak benneteket, kedveseim.
Itt is élvezhetni a csalogánykéjtelte énekét, de 'Úgy érzem. mintha hazám

bérczei közt szebben hijná társát a bájdalár; itt is szépen tornyosulnak ég felé
bérczek s hegyek. de a Kárpátok hegylánczal még büszkébberr állanak; itt folyik
a Rhenus agg gödrében, e folyó melly sokat beszélhetne a fáradt vándornak
romjai titkáról, hol egykoron a rablás által gazdag zsarnokok lakodalmaikat tar
tották, de Dunánk nem mondhatna e többet egy nép hon iránti szeretetéről,

egy népről, melly a Magyárok Istene segedelmével ezred éven át harczolt s vér
zet e földért, mellyben apáí hamvai feküsznek? nem mondhatna e többet azon
fajról, me1ly minden sanyarö viszonyok közt fen tudá magát tartani, háromszor
közel levén az elsüllyedéshez s háromszor támadván új s ltettős erővel fel? S
mi adá e nemzetnek az erőt? - az erények leg szebb s leg dicsőbb erénye: a
hazaszeretet."(Bonn, 1855. április 25.)

S végül egy érzékletes" hangulatában is jól megragadott, ügyesen alakított,
kerek formába keretezett apró miniatűr:

"Tegnap nagy öröm volt. - 10 óra tájban valaki csendesen kopogtatott aj
tómon; ilyen időben már két órát tanulván az egyetemben, haza szoktam jönni
egy kissé kipihenni és a Pesti Naplót (mely rendesen jár) olvasni. Nem akarván
magamat más valaki által zavartatni, rendesen bezárom az ajtómat; - többszöri
ismételt kopogás után, utoljára vesztvén türelmemet, hangosan kiáltám: ..ki az",
s legnagyobb meglepetésemre e szavak jönnek válaszul: "magyar vagyok«.

~n, mint szíven talált, úgy ugrék fel az ajtó felé helyemből, s azt fel rántva,
nyilt karokkal honfi keblére fogadott Zsedényi. '

Nem képzelheti ön magának, édes barátom [Tasner úr], mily jól esik! az
killföldön honfitársra találni.

Zsedényi három órát töltött nálam, s csak azért állapodott meg Bonnban, hogy
engem láthasson. E néhány órányi magyar csevegés oly jól esett; ha e szel
lemi élvet anyagival hasonlíthatnám, azt mondanám, oly érzés volt, mint midőn

a lankadt vándor Zahara nap hevítette homokján éltetadó oasra talál." (Bonn,
1855. június 7.)

•
Az anyanyelv szeretete, a magyar irodalom szeretete, a haza szeretete 

mindez egybeötvöződött az ifjú Széchenyi szívében, lelkében, értelmében. egész
személyíségében. ~letútja bizonyítja, hogy felnőttkorát is ez hatotta át. Megszív
lelte azokat az intelmeket, amelyeket édesapja hozzá írt legelső levelében fo
galmazott meg. (4) A levél kelte: 1847. augusztus 22; a címzett ekkor tíz eszten
dős volt.

"Kedves Bélám, - írja fiának Széchenyi István ..:... többszer akartam Néked
már néhány sort írni, de eddig elé míndig kifogytam az időbül. ;Ma vett 
f. h. 16-ikán írt - soraidra azonban köszönettel akarok válaszolni. Mikor elfe
lejthetetlen Atyám nékem írt legelőszer, nem mondhatom, milly nagy örömöt
éreztem, s így azt gondolom, Néked sem lesz közömbös, Atyádtul - ki egyszer
smind leghűbb barátod, néhány sort kaphatni.

Hogy erős akaratod van, mint dolgozó méh, becsületesen. szolgálni az em
beriséget és kivált Honunkat, melly Ú!W is rémítőleg nélkülözi az őszinte mun-
káló kezeket, azon igen örvendek. "

Hidd el: a becsületes és munkás ember, mínden mindenbevéve, a legboldo
gabb is, míg azért éppen. a here csak terhül szolgál a világnak, sőt maga magának!

Már most, Isten segítségévei nemsokára meglátjuk egymást és viszonylag
[víszonosan mindketten] örülni fogunk; te hogy Atyád még meglehetősen 'meg
van'; - én pedig hogy Béla fiam nőtt, erősödött és tísztán megóvta szívét!"

LábJegyzetek: (1) Széchenyi Béla ifjúkori leveleit a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárának Széchenyi-gyűjteményébenőrzik, K 306/133-174. jelzettteI. - V. ö. Körmendy Kinga:
A Széchenyi-Gyűjtemény. Bp. 1976. 227. - (2) Az idézett szövegekben mai központozást
alkalmaztunk. Jókai és Jósika neve következetlenül "Jokai" és "Josika" alakban is szerepel
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az eredeti levélszövegekben, mi egyöntetilen a ma elfogadott névalakokat használtuk. 
(3) Túl a pedagógiai tanuíságokon, két magyar szó első írásos rögzítését is Széchenyi néla
ifjúkori leveleinek köszönhetjük. Az új Történelmi-Etimológiai Szótár anyagával egybe
vetve ugyanis megállapítható, hogy írásban itt fordul elő először felvillanyoz szavunk,
illetőleg magyar szóként a spo~ kifejezés. (... "Időmet vadászattal, hajhászattaI, szóval
Sporttal töltöm leginkább." Nagycenk, 1856. október 31.; -' ". .. Meissen, Lipcse' s Altenburg
környékét egészen beutaztuk. Ezen gazdászati szemle érdekes s egyszersmind tanulságos
is volt. Hajnik urat ezen kis utazás egészen felvillanyozta-, látván, mennyire vagyunk mi
még hátra, s mennyi teendőnk'vagyon magunk gazdaságát illy pontra emelni." Berlin,
1855. április 8.) - (4)Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Széchenyi-gyűjtemény,

jelzete: K 199/8.

NAPLÓ

~RDEMES~E VERSET laNI?

"Mi a szó? - kérdi izgalmas esz
széjében Vasadi Péter, és így próbál
válaszolni -: .A kijelentett lét. A
csönd forráspontja. A szó a Teremtő

mikrokozm.oszából érkezett. Az ember
szavának az ember míkrokozmoszáböl
kell érkeznie. Ha a ma kimondott sza
vainkon nem lehet fölfedezni a szó
genezisét, ha szavaink mögött nem
érezzük a csönd emlékezetét, akkor
nem szavakat mondunk, hanem betű
vagy hangjeleket. Pedig a szótól az 'Út
egyenesen a szívíg vezet." Legalábbis
az igazi szótól. A költő és a próféta
szavától. S ha úgy érezzük, hogy a
költő ígéi nem visszhangoznak szí
vünkben, nem feltétlenül bennünk van
a hiba... Akkor az a bizonyos vers
írógép működik, amelyről Domokos
Mátyás írt egy esszéjében oly meg
vesztegető hitellel, és iszonyú perpat
vart keltett őszinteséggel.

Bizony, nem könnyű tájékozódni a
verseskötetek dömpingjében. Sok olyan
gyűjtemény kerül kezünkbe mostaná
ban, melyek valóban inkább hangje
leket rögzítenek, anélkül, hogy mé
lyebb benyomást tennének aa olvasóra;
lelkünkben csak olykor-olykor rezonál
hasonló hullámhesszon a költői szán
dék. A hatalmas termésből most még
is sikerült kiválasztanunk hármat, Fo
dor Andrásét, Vasadi Péterét és Ta
más Menyhértét. Mindhárom izgalmas
kérdéseket vet fölolvasójában, tehát
biztos, hogy célt ért, hisz "szívtől a
szívig" ért. A negyedik: Vasadi Péter

esszéinek, riportjainak és cikkeinek
gyűjteménye* amelyből az előbb

idézett gondolatokat merítettük - in
kább kétségeket ébreszt: vajon a mű

fajok sokfélesége kelthet-e egységes
benyomást? Nem lett volna-e a kötet
hasznára, ha a szerző kissé szígorúbb
kézzel rostálja írásait, s a riportok,
rnűfordítások helyett nem válogathatott
volna-e bőkezűbben az Új Emberben
megjelent izgalmas tanulmányaiból ?
Csak helyeselni lehet, hogy a Szent
István Társulat ilyen bemutatkozási le
hetőseget adott a kitűnő katolikus köl
tőnek és gondolkodónak (bár hasonló
lehetőséget adna másoknak is, némely
fölösleges másodkiadásai helyén), érzé-:
sem szerint ezúttal Vasadi nem élt a
Iegszerencsésebben a nagyvonalúan fel
kínált lehetőséggel: amilyen mély, meg
gondolkodtató, önvizsgálatra késztető

írásokat adott közre a "Hogy lássunk"
ciklusban, amilyen fontos dokumen
tuma egyfajta költői világszemléletnek
és érzésnek némelyik tanulmánya,
olyan alkalmi benyomást tesz az Em
berek, tájak, templomok" címszó "alatt
összeválogatott riportsorozat, s ha ih
letének forrásvidékeihez közelebb visz
nek is műfordításai, nem hiszem, hogy
e gondolattöredékeket éppen ebben a
kötetben kellett elhelyeznie.

De térjünk vissza a verseskönyvek
hez, és mindenekelőtt Fodor Andrásé
hoz.** Mert a költő újra és újra meg
érdemli kettőzött figyelmünket, annál
is inkább, mert míg indulásának osz
tályos társait glória övezi, őt érdemte
lenül hátrább szorították. Szívós kitar
~sal, kötetről kötetre kell bizonyíta
ma..~alán "gyanússá" teszi, legalábbis
a kritikusok szemében, hogy sok min
dennel foglalkozik, a zenében _ugyan-

·Vasadi Péter: Tüzjel (Szent István Társu lat, 1978)
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