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Szechényi két válsága

Bevezetés és az elméleti alapok: pszichohistória és pszichiátriatörténet

A magyar nemzeti emlékezetben éppúgy, mint a történeti tudatban köztudomású, hogy gróf 
Széchenyi István életének utolsó tizenkét évét a döblingi elmegyógyintézetben töltötte. A Szé-
chenyi-irodalom azonban ez idáig keveset szentelt annak, hogy a tébolydába zárás közelebbi 
okairól és a gróf döblingi tartózkodásáról értekezzék.1

E sorok írója nincs birtokában semmiféle elme- és ideggyógyászati tudásnak, s a dolgozat 
megírása előtt még csak nem is találkozott a pszichiátriával. Az értekezés ezért nem vállalkoz-
hat arra, hogy Széchenyi betegségének terén új megállapításokat tegyen. Lehetőségünk mind-
össze arra korlátozódik, hogy a rendelkezésre álló szakirodalom segítségével vázoljuk a gróf 
lelkialkatával kapcsolatos véleményeket.2 Ahhoz, hogy Széchenyi betegségét tisztábban lássuk, 
viszonylag messziről kell elindulnunk. Mindazonáltal érdemes nyomon kísérnünk azoknak a 
tudományoknak a történetét, amelyek a kutatásokat lehetővé tették.

Jól ismert tényekről lévén szó, széleskörű historiográfiai áttekintést nem kívánunk adni, 
ezért a fontosabb szerzők műveinek ismertetésétől, illetőleg összefoglaló említésüktől most el-
tekintünk, s csupán néhány tudománytörténeti axiómát idézünk emlékezetünkbe.3

Széchenyi lelki beállítódásának kérdésében ugyanis a történész igénybe veheti a pszichológia 
segítségét, ennek eszközeivel igyekezvén megfejteni a „legnagyobb magyar” tevékenységét.4 A 
pszichohistória ennek megfelelően „a pszichológia (különösen a pszichoanalízis) alkalmazása a 
múltra vonatkozó kutatásokra,”5 célja pedig a történelmi motiváció felkutatása, vagyis annak a 
vizsgálata, hogy „az ember miért cselekszik a történelemben úgy, ahogy cselekszik.”6 E tudomány 
– mint látni fogjuk – alapvetően diszkurzív jellegű. A pszichohistória alapját a Sigmund Freud 
által kidolgozott pszichoanalitikus elmélet adja, mely abból az alapvetésből indul ki, hogy cse-
lekedeteink nagy része tudattalan folyamatokból ered; tudniillik az ösztönök adta gondolatok, 
félelmek és vágyak többségéről az ember nem tud, de azok mégis befolyásolják viselkedését.7 
1 Csorba 2010a, 1458. A kifejezetten Széchenyi betegségével foglalkozó műveket legújabban áttekintette: 

Csorba 2010a, 1458–1466.
2 A betegség vizsgálata jóval indokoltabb, mint azt először gondolnánk, mivel egy ilyen szűkített megközelítés  

– ha úgy tetszik –, egy részfeldolgozás nagyban hozzájárulhat az életmű jobb megértéshez. Ugyanakkor vizs-
gálódásunk alatt nem hagyhatjuk figyelmen kívül az életrajzi elemeket és a történeti kontextust sem. Ebben 
a tekintetben a Széchenyi-irodalomból elsősorban Gergely Andráshoz próbálunk igazodni. Gergely a teljes 
életművet figyelembe véve Széchenyit, mint írót vizsgálta (Gergely 2006: 7–8.). Mi pedig a beteg Széchenyi 
életre hívására teszünk kísérletet.

3 Erre lásd Botond 1991. és Botond, 2006.
4 Bertényi 2005, 286.; Draskóczy 2006, 304.
5 Botond 1991, 12.; Botond 2006, 540.
6 Lawton 1988, 5. Idézi Lawton 1988, 541.; Botond 1991, 15.
7 Atkinson 1994, 22. Azonban a Freud nevével fémjelzett autogén és családból kiinduló személyiségfejlődé-

si szemlélet, amely a felnőttkori cselekedeteket egyértelműen visszavezeti a gyermekkorra, egy idő után 
meghasonlott. Az ortodox freudizmus visszaszorulása utat nyitott egy új irányzatnak (neofreudizmus), 
amely felszabadult a korábbi leszűkítő korlátok alól és túljutott az egyénre összpontosító pszichoanaliti-
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Érdekes módon a Széchenyivel kapcsolatos történeti kutatás (tudomásunk szerint) ez idáig csak 
egy esetben alkalmazta a mélylélektant (Szirmayné Pulszky Henrietta). Pedig jól tudjuk, hogy 
Széchenyi esetében a betegség szerves módon beépült a személyiség döntéseibe,8 ahogy azt is, 
hogy az egyes döntések meghozatalát befolyásoló elemek korántsem voltak mindig logikusak és 
pragmatikusak, azok gyakorta irracionális töltettel bírtak, s életének halálmozzanata miatt ön-
destruktívnak is bizonyultak. 9 E tudományon belül szokás megkülönböztetni a híres emberek 
pszichohistóriáját, a pszichobiográfiát. Ez „[…] a tudományos, módszeres pszichológia explicit 
használatát jelenti az életrajzokban.”10 Ennek célja, hogy megértse és feltárja a történelmi sze-
mélyek cselekedetei mögött álló indítékokat.11 A pszichobiográfia azonban nem azonos az élet-
út legátfogóbb történetének átadását célul kitűző biográfiával, bár nyilvánvalóan használja en-
nek módszereit is. Sokkal inkább arra koncentrál, hogy az eseményeket befolyásoló személyek 
tetteit magyarázza, értelmezze.12 Széchenyinél is látni fogjuk, hogy a betegség következtében 
felszínre törő irracionális cselekedetek, őrültségbe hajló érzelmek és szenvedélyek is egyaránt 
állhattak tettei, döntései mögött.13 Széchenyi alakja éppen ezért kifejezetten alkalmasnak tűnik 
arra, hogy egy pszichobiográfia címszereplője legyen. Alkalmassá teszi erre – elég csak annyit 
mondanunk – a 19. századi magyar történelemben betöltött megkérdőjelezhetetlenül megha-
tározó szerepe, s nem utolsósorban betegsége, öngyilkossága is.

Az emberi viselkedés motivációját nagymértékben torzíthatja egy (elme)betegség, így az a 
beteg történelmi személyiségek esetében sokkalta jobban és könnyebben tetten érhető, mint 
egészséges társaiknál. Pontosan ezért foglalkozik a pszichobiográfia elsősorban olyan múlt-
beli figurákkal, akikről tudjuk (vagy legalábbis feltételezhető), hogy életüknek valamely sza-
kaszában pszichés betegségben szenvedtek.14 Széchenyi pedig éppen ilyen történelmi alak. A 
pszichobiográfia azonban nem kórkép, vagyis nem célja diagnosztizálni a személyt. Nem az 
érdekli, hogy milyen betegségben szenved a személy, hanem az, hogyan vált azzá, ami.15 A 
pszichobiográfia klasszikus felfogását jól tükrözi Freud műfajteremtő Leonardo-tanulmánya.16 
Ahogy azt már jeleztük, a pszichoanalitikus módszert számos kritika érte, melynek nyomán 
az élettörténetre koncentráló idiografikus személyiségpszichológiai (perszonológiai) kutatás 
került az előtérbe. Ez egyfajta nyitott, integratív, rugalmas szemléletnek engedett teret Freud 

kus pszichológia és a gyermekkor vizsgálatára koncentráló szemlélet kizárólagos alkalmazásán (Breisa-
ch 2004: 352–353.). A pszicho-történetírás történetére lásd Atkinson 1994, 350–356.

8 Csorba 2010a, 1462.
9 Botond 1991, 1.; Botond 2006, 546.
10 Runyan 1998, 311. Ezzel lényegében azonos definíciót foganatosít William Todd Schultz: a pszichobiográfia a 

történelmileg jelentős életek elemzését jelenti a pszichológia elméletének és kutatási módszereinek használa-
tával („Psychobiography is the analysis of historically significant lives through the use of psychological theory 
and reseaech” [Schutz, William Todd: What is psychobiography?]

11 Runyan 1998, 311..
12 Runyan 1998, 311..
13 Bertényi 2005, 285.
14 Csorba 2010b: 188.
15 Schutz,William Todd: What is psychobiography?: A következőkben látni fogjuk, hogy Környei István Széchenyi 

betegségéről írt értekezése éppen a patográfiai jellege miatt nem nevezhető pszichobiográfiának. Ugyanakkor 
előrebocsátandó az is, hogy a következőkben részletezett – többek között a gróf betegségével kapcsolatos 
– problémák miatt teljes körű Széchenyi-biográfia sem születhet: „[…] sohasem születik meg – mert nem 
születhet meg – az a bizonyos modern Széchenyi-életrajz. Nem születhet meg, egyszerűen azért, mert sohasem 
lehetünk bizonyosak abban, hogy – biztos diagnózis híján – helyesen fejtjük-e meg egy beteg ember cselekedeteinek 
indítékvilágát.” (Csorba 2010a: 1463.).

16 Kőváry 2011, 69.
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felfedezéseinek kizárólagos alkalmazásán túl (elfojtás, ambivalencia, gyermekkori élmények17 
stb.). Később, a nomotetikus szemlélet egy időre háttérbe szorította ezt a műfajt, de az egyéni 
életek tudományos vizsgálatának igénye továbbra is megmaradt, sőt a „narratív fordulat” nyo-
mán újra a személyiségkutatás középpontjába került. Ma az élettörténet-elemzés „reneszánsza” 
éppen a pszichobiográfia mentén figyelhető meg.18 Elképzelhető, hogy a modern pszichobio-
gráfiai megközelítés fejlődési tendenciái olyan formálódási lehetőségeket rejtenek magukban, 
amelyek egy Széchenyi-pszichobiográfia megszületéséhez vezethetnek. Látni fogjuk, hogy az 
„új biográfia” és a tradicionális történetírás közötti különbségek éppen a pszichológiai és a 
pszichohistóriai tényezők tekintetében nyilvánulnak meg.19 Ennek értelmében az „új biográfia” 
nem csupán elmesél, hanem a személyt a pszichológiai kategóriák segítségével analizálja is.20 

Mint tudjuk, a pszichiátria (elmekórtan) az orvostudománynak az elmebajok, kóros lelki 
jelenségek és kedélybetegségek széles körével foglalkozó ága. A szakma történetének rövid át-
tekintése azért indokolt, mert ennek révén közelebb kerülünk az elmegyógyintézetbe kerülés 
okaihoz és a kórrajzok megértéséhez egyaránt.

Széchenyi döblingi tartózkodása (1848-1860) egybeesik a pszichiátria megszilárdulásának 
időszakával. A fejlődést a korban domináns német és francia pszichiátriai iskola befolyásolta, 
amely a kórképek klasszikus leírásával és a betegségosztályozás alapjainak lerakásával volt leg-
inkább jellemezhető.21 A 19. század elmegyógyászatában két irányzat képviselői, a „pszichis-
ták” és „szomatisták” álltak szemben egymással. Előbbiek a beteg lelkét és az azt megjelenítő 
viselkedést vizsgálták, a betegségeket elsősorban lelki eredetűnek gondolván, utóbbiak viszont 
mindezt testi (főként az idegrendszer központjában, az agyban lokalizálható) okokra vezet-
ték vissza.22 A szakmai vita végén a „szomaticizmus” dominanciája érvényesült, a pszichiátria 
szövetkezett a neurológiával, melynek eredményeként létrejött a neurológiailag megalapozott 
ideg- és elmegyógyászat.23 Az elmekórtan 19. századi fejlődése egyszersmind óriási klasszifi-
kációs kedvet hozott magával.24 A kórképek besorolása a hagyományos felosztással (búsko-
morság, mánia, idiotizmus és elbutulás) vette kezdetét, hogy aztán a század elejére, második 
felére új betegségkategóriák kialakításával, az egyes kórformák fejlődési szakaszainak leírásával 
(pszichiátriai noszográfia) vagy a tünetcsoportok átrendezésével (szimptomatológia) eljusson 
a 20. század elejéig, amikor is megszilárdult a pszichiátria kórképeinek rendszere.25 A fent 
röviden bemutatott, mérföldkőnek számító, Freud által kidolgozott pszichoanalitikus elmélet 
és terápiás gyakorlat csak a 19-20. század fordulóján alakult ki. Mindeddig tehát első helyet 
élvezett a pszichiátria agypatológiai irányzata.26

17 Ahogy azt William Todd Schultz is jelzi: a pszichobiográfia művelője nem mindig képes a felnőttkori viselkedést 
a gyermekkorból eredeztetni, bár a gyermekkor gyakran jelenti a kulcsot (Schutz, William Todd: What is 
psychobiography?.).

18 Kőváry 2011, 75–81.
19 Ugyanis „egyetlen történész sem tud pszichológiai érvek alkalmazása nélkül […] egy egyénről […] biográfiát ír-

ni.”(Röckelein 2002, 237–238.)
20 Röckelein 2002, 239, 244. Erre lásd még Plato 2005: 12–35.
21 Porter 2002, 146–159.
22 Porter, 135–169. Kövér 2005, 69.; Kövér, 2011, 139.
23 Kövér, 2011, 139.
24 Kövér, 2011, 139..
25 Kövér, 2011, 139..
26 Az elmebetegség eszerint az agy betegsége volt, így a vizsgálatok elsősorban az agy szövettanára, anatómiájára és 

patofiziológiai mechanizmusára irányultak. A kutatások megerősítették az elmebetegségek szervi eredetét és 
a patologikus folyamat visszafordíthatatlanságát. Lafferton 2004, 37–38.
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Széchenyi 1848-ban, avagy az „összeomlás”

A Széchenyi-kutatás problematikája többek között abban is áll, hogy a történészek jogosultnak 
érzik magukat elme- és ideggyógyászati kérdésekben nyilatkozni.27 E sorok írója belátja saját 
illetéktelenségét, mivel jól tudja, az úgymond pszichiátriai „köztudás” nem létezik.28 Emellett 
nem kívánunk ellentmondani a neurológia és a pszichiátria legalapvetőbb téziseinek sem, ezért 
helyesebbnek tűnik Széchenyi kríziséről, válsághelyzetéről beszélnünk. A szakma nyelvhaszná-
lata, így a pszichiátriai jelenségekre használt megnevezések ugyanis gyakorta különböznek a 
közvélemény által, a mindennapi beszédben meghonosodott kifejezésekkel.29 Esetünkben is. 

Széchenyit az uralkodó minisztertársaival együtt 1848. április 7-én nevezte ki a Batthyány 
Lajos gróf vezette koalíciós jellegű kormány közlekedési- és közmunkaügyi tárcavezetőjének.30 
Szakminiszteri tevékenysége, így az infrastruktúrát és közlekedést fejlesztendő törekvései a gaz-
daságilag elmaradott Magyarországon nem járhattak sikerrel.31 Annál is inkább, mert a kor-
mány mozgástere egyre inkább szűkülni látszott az 1848 nyarára kiéleződött helyzet miatt. Az 
etnikai alapú délvidéki polgárháború kirobbanásának veszélye és a Horvátország felől fenyege-
tő katonai támadás lehetősége egyaránt a küszöbön állt.32 A mind kiterjedtebb és véresebb dél-
vidéki lázadást látva az udvar elérkezettnek érezte az időt a magyar különállás felszámolására. A 
Wessenberg-féle államiratok érvénytelenítették az ország áprilisi törvényekben biztosított kü-
lönállását és alkotmányosságát. Eddig a tényekre összpontosító, nem pszichologizáló történész. 
Ami ezután jön, az a pszichohistória diszkurzív szemléletéből következik.

A legújabb Széchenyi-biográfusok szerencsére nem hiszik azt, hogy hivatottak lennének 
pszichiátriai szakkérdésekben, így „a legnagyobb magyar” betegségének tárgyában határozot-
tabban állást foglalni.33 Erre ugyanis rendelkezésünkre állnak különböző szakorvosi koncepci-
ók.34 Mindazonáltal a pszichohistória, a történelmi motivációt vizsgálandó, bár kivételes lehe-
tőséget nyújt, de teret is enged a pszichologizáló történetírásnak.

Elsőként Környei István figyelmeztetett arra, hogy a történészek magyarázatai gyakorta 
olyan gondolatkonstrukciókon alapulnak, amelyek nem a beteg, hanem az értelmező szem-
szögét tükrözik.35 Ugyanerről Lackó Mihály így fogalmaz: „[…] a történetrekonstrukció alapja 
kimondatlanul is a szóban forgó személy feltételezett szubjektuma, melyet az elbeszélő a minden-
napi emberi viselkedés ismert pszichológiai szabályszerűségei alapján állít elő.”36 Az ilyen józan 

27 Csorba 2010a, 1458.
28 Csorba 2010a, 1458..
29 Csorba 2010a, 1459.
30 Gergely 2005, 240.
31 Fónagy 2003, 101.
32 Fónagy 2003, 101–106.; Gergely 2005: 246–255. Horvátországban Jellaĉić olyan magyarellenes nemzeti 

egységet teremtett, amely egy Magyarországtól elszakadó, önálló, de Bécstől függő Horvátország megte-
remtésének lehetőségét villantotta fel a horvátok számára. Az uralkodó által újfent bánná kinevezett Jellaĉić 
Magyarország leigázását tűzte ki célul. A dinasztia és az osztrák kormányzat beleegyezésével és támogatásával 
olyan (főleg népfelkelőkből álló) hadsereget szervezett, amely egyértelmű és agresszív háborút készített elő 
Magyarország ellen. A Délvidéken ugyanekkor a szerb fejedelemségből önkéntesekkel és fegyverekkel támo-
gatott felkelés készülődött, amely Magyarország déli részén erős hadiállások kiépítését eredményezte. A szerb 
felkelők mondhatni, irtóhadjáratot készítettek elő a békés lakossággal szemben. Őket természetesen Jellaĉić 
nyíltan támogatta (Gergely 2005: 246–255.)

33 Csorba 2010a, 1464.
34 Erre lásd az 1. lábjegyzetet.
35 Csorba 2010a, 1462.
36 Lackó 2001, 50.
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észen alapuló utólagos történeti rekonstrukció csupán naiv pszichologizálásnak hat.37 A narra-
tíva megkonstruálása közben, az emberi cselekedetek értelmezésénél ugyanis általában a külső 
körülmények, és az ezek kiváltotta élmények függvényében kísérjük figyelemmel a történelmi 
személyiségek tetteit.38 Amint az életút egy ismeretlen eleméhez érünk, a mindennapi tudat 
racionalitása alapján következtetünk a történésekre.39 Egy elmebeteg esetében viszont (Szé-
chenyi pedig az volt!) nem lehet létjogosultsága az erre való hivatkozásnak. Ez egy igen fontos, 
orvostörténeti vizsgálatokkal alátámasztott módszertani követelmény.40

Választott témánk esetében a kérdés a következő: mi állhatott Széchenyi közismert, 1848. 
szeptemberi összeomlása (krízise!) mögött? Lackó idézett megállapításai mind az értelmezés 
problémája körül forognak, rámutatva arra, hogy „a történészek kerek történet iránti buzgalmuk-
ban miként temetik be a történet üregeit, mindezt a lélektani valószínűségszámítás módszerével.”41 
Ugyanis a történetírásban alapvető különbséget kell tennünk a spekuláció és a valódi lélektani 
elemzés között.42 Lássuk!

Széchenyi naplója, mint az életmű legfontosabb, legterjedelmesebb és legszemélyesebb da-
rabja gyakorta csábítja a történészeket pszichologizálásra.43                  Tudjuk, hogy egyetlen 
mondat kiragadása a kontextusból nem feltétlenül tükrözi egy egész mű lényegét. Így pedig 
a kontextusból kiragadott mondatok általi véleményezés a szakma számára mindig meggon-
dolatlan és veszélyes. Azért tartjuk mégis indokoltnak ennek módszernek az alkalmazását, 
mert esetünkben ez is elegendő bizonyítékkal fog szolgálni az életrajz ezen ismeretlen részle-
tének pszichologizáló (bár a naplókból következően valószínűsíthető, feltételezhető, lehetséges és 
kézenfekvő) megkonstruálására.

Fónagy Zoltán, kitűnő Széchenyi-biográfiájában 1848 tavaszától-nyarától kizárólag a gróf 
belső folyamataira fordítja figyelmét.44 Fónagy azt a hagyományos koncepciót tartja elfogad-
hatónak, hogy Széchenyi szeptember 4-ei, éppen a minisztertanácsi értekezleten bekövetkezett 
összeomlásában „[…] maga a robbanásig fokozódott feszültség volt az, amelyet amúgy is labilis 
idegrendszere nem bírt elviselni.”45 Megállapítását pedig a napló bejegyzéséivel alátámasztandó 
a délvidéki polgárháborúról, a Horvátországgal való fegyveres konfliktusról, a lánchídi bal-
esetről és családja távozásáról értekezik.46 A gróf lelkiállapotára nézve a július 18-ai balesetnek 

37 Egy olyan bizonytalan helyzetű diszciplína pedig, mint amilyen a pszichohistória is, nem engedheti meg magá-
nak a naivitás vádját (Botond 2006, 539.; Lackó 2001, 45.).

38 Csorba 2010a, 1462.
39 Csorba 2010a, 1462.; Csorba 2010b, 188.
40 Csorba 2010b, 188.
41 Baráth 2005, 303.
42 Csorba 2010a, 1463.
43 Lackó 2001, 49. Dolgozatunkban a következő naplókiadást használtuk: Széchenyi 1978. (Válogatta, szerkesz-

tette és jegyzetekkel ellátta Oltványi Ambrus). A következőkben: Napló.
44 Fónagy 2003, 103–107.
45 Fónagy 2003, 107.
46 Fónagy 2003, 103–107. Habár az idézeteket a teljesség igénye nélkül másodkézből, közvetlenül Fónagytól 

vettük át, a következőkben az Oltványi-féle Széchenyi-naplóra is hivatkozunk: „Buda-Pestet vagy a szerbek 
fosztják ki teljesen vagy a horvátok fosztják ki félig. – Mielőtt ez megtörténne Pestet öldöklés lesz és gyilkolás. – » 
Kötél a magyar minisztériumnak! « Magyaria el van temetve, a magyarokat úgy fogja számon tartani a törté-
nelem, mint egy rothadt, undorító népet!” (Napló: 1314, 1948. augusztus 24.); „Vég nélküli szemrehányásokat 
teszek magamnak, amiért 1825-ben felléptem az országgyűlésen. – Én vagyok az oka, hogy Kossuth és Batthyány 
így felvetődhettek –Isten bocsásson meg nekem! […] Ó Istenem, micsoda szemrehányásokkal illetem magam, ami-
ért felébresztettem Magyarországot! […] Jelen forrongáshoz a legnagyobb mértékben te járultál hozzá! Minden 
csepp vér, mi itt kiömlik, terád hull… Ha nem születtél volna meg, jobb, boldogabb lenne minden […] Te vagy 
a fő oka mindannak a borzalomnak, ami történt és az óceánnyi vérnek, mi ki fog ömleni.” (Napló: 1318–1319, 
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kiváltképp különleges jelentőséget tulajdonít. A Lánchíd utolsó, tizenkettedik tartóláncának 
beemelésekor ugyanis elszakadt a felvonólánc, Széchenyi és fiai pedig a Dunába zuhantak.47 
Családjának Nagycenkre való elküldésével kapcsolatban így fogalmaz: „[…] mintha utolsó sta-
bilizáló kötelékét is elvesztette volna”48 (Mintha – a feltételezés problémája ebben az esetben 
jól megmutatkozik.). Pedig korábban már Lackó Mihály megállapította, hogy Crescence tá-
vozását kifejezetten kívánta Széchenyi (a családfői aggodalom mellett egyszerűen arról volt 
szó, hogy zavarta felesége jelenléte), sőt a két döblingi családlátogatást követően látványosan 
romlott állapota.49

Gergely András úgyszintén a napló alapján igyekszik rekonstruálni az eseményeket. Szá-
mára a félelem és az önvád egymásba fonódó szálai adják az 1848-as dráma gombolyagát.50 
A rettegés nála is a délvidéki szerb népfelkelők és a Jellaĉić vezette horvátok képeiben jelenik 
meg.51 És a mérhetetlen önvád, hogy a kialakult helyzetért, így a vészhelyzet fokozódásáért, 
utóbb az ország romlásáért csakis őt terheli a felelősség.52 Gergely azonban továbbmegy 
a számunkra Fónagy által kijelölt úton, amikor nem elégszik meg a történések végzetes-
nek bizonyuló láncolatával, hanem egyetlen eseményben mutat rá Széchenyi összeomlására: 
„Amikor pedig szeptember 4-én megismeri az osztrák kormány hadüzenettel felérő emlékiratát, 
végleg összeroppan […]”53

1848. augusztus 29.); „Semmi alvás, csak szorongás! Kétségbeesve […] 48 óra múlva minden lángokban áll! És 
senki sem akarja elhinni nekem! A legiszonyúbb hangulatban vagyok. – Pisztoly… de mégsem. Egyáltalán nem 
alszom… […] Caroline […] Úgy érzem, átkozott vagyok! Istenem, irgalmazz nekem! Egyetlen fénypontot sem 
tudok felfedezni az egész mindenségben.” (Napló: 1320, 1848. szeptember 3.).

47 Fónagy 2003, 104.; Csorba 2010b, 288. „[…] – Ó Istenem, mily szemrehányásokkal illetem magam! – Nem 
magamat és az enyéimet féltem; hanem a felelősség, hogy az egész országot, az egész monarchiát romlásba 
döntöttem! – Egyetlen fénypontot sem találok! (Napló: 1287–1288, 1848. július 18.)

48 Fónagy 2003, 105. [kiemelés tőlem – S. A.]
49 Lackó 2001, 55.
50 Gergely 2006, 145.
51 Gergely 2006, 145. A naplószövegeket lásd a 37. és 38. lábjegyzetben.
52 Gergely 2006, 145.; Fónagy 2003: 103. A naplószövegeket lásd a 37. és 38. lábjegyzetben. A lánchídi balesetet 

az ország sorsával azonosítja. A feszültségek nyár végi fokozódásakor még megpróbált felülkerekedni önnön 
szerepének eltúlzásán, mondván, az érvényesülő politika nem az övé, hanem Kossuthé és Batthyányé (lásd 
a 37. lábjegyzetet) Augusztus végére, szeptember elejére éjszakánként irracionális félelmei, víziói támadnak, 
melyeket már nem tud megkülönböztetni a reális eseményektől (Gergely 2006, 146.). Az önvád egy korábbi, 
de vissza-visszatérő mozzanata a Karolina-élmény (lásd a 37. lábjegyzetet), amely a közötte és sógornője között 
szövődő szerelem és a fiatalasszony korai halála miatt Széchenyinél egész életére kiható traumát okozott (A 
trauma tömör és találó megfogalmazása: „a traumát sokan olyan puskalövéshez hasonlítják, mely halálos sebet ejt 
a pszichén. Ezért aztán a trauma sebei sosem gyógyulnak be. Lehet a sebet kötözni. De még ha be is zárul a seb, a 
heg soha el nem tűnik” (Heller 2006, 14. [idézi Erős 2007, 21.]). Karolina Széchenyi bátyjának, Pálnak volt 
a felesége. Abban a Széchenyi-irodalom álláspontja megegyezik, hogy a közöttük szövődött szerelem igen erős, 
kölcsönös érzelmeken alapult. Gergely arra következtet(!): „Aligha volt viszonyuk […]” [kiemelés tőlem: S. 
A.] (Aligha –újfent feltételezés!) (Heller 2006, 17.), míg Csorba finoman ennek ellenkezőjét sejteti (Csorba 
2010b, 49.). Csorba 2010b, 49–51, 78–80, Gergely 2006, 17–18, Fónagy 2003, 25–26. Széchenyi pszicho-
története kapcsán még szólunk erről.

53 Gergely 2006, 145. Itt a már említett Wessenberg-féle államiratról van szó. Később azt írja: „Széchenyi ese-
tében gyorsan és környezete […] számára is váratlanul bekövetkező idegösszeroppanásról lehetett szó […] 
[kiemelés tőlem – S. A.] (Lehetett – ugyancsak a be nem bizonyítható állítások sorába.). Látjuk majd, a 
pszichiáter Környei sem biztos magában, így mindkét szerzőnél érthető a feltételezés markáns szakorvosi 
koncepció híján. Fentebb már érintettük, hogy a pszichiátriai terminológia csak krízisekről, válsághelyzetek-
ről beszél (lásd a 21. lábjegyzetet), az összeomlás, összeroppanás, illetőleg az idegösszeomlás és idegösszerop-
panás kifejezések csupán laikus elnevezések a lelki problémák traumatikus jelentkezésének jelölésére (Csorba 
2010a, 1459.) A történész viszont laikus elmekórtani kérdésekben, így Gergelyhez hasonlóan mi is – ahogy 
az fentebb már látható volt – nem idegenkedünk ezektől a kifejezésektől.
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Szinte adják magukat a környezet politikai és magánéleti eseményei az összeomlás tekinteté-
ben. Különösen a történész számára kézenfekvő és lehetséges, ugyanakkor alá nem támasztható 
okokról értekeztünk.54 Mindazonáltal talán érdemes volt nyomon kísérnünk, hogy a legjobb 
szándék vezérelte biográfusok is, igényelvén a szerkezetileg egész, tökéletes életrajzot, egyszers-
mind idegenkednek is az új történetírás (kivált a betegség tényének történelemben játszott sze-
repének értelmezésében) kínálta lehetőségektől.55 Erre persze lehetőségük és hosszú évtizedekre 
visszanyúló hagyományuk is van. Az orvostudomány mai álláspontja szerint azonban továbbra 
sem tudjuk pontosan megmondani, hogy Bécs ultimátuma, s ennek révén az önvédelmi há-
ború vállalása, valamint az ellenforradalom ezáltal bizonyosra vehető támadása játszottak-e 
valamilyen, s ha igen, mekkora szerepet Széchenyi összeomlásában.56 Mindkét említett szerző 
szándéka az, hogy Széchenyi elemzése (analizálása!) során az ellentmondásokat és a töréseket, 
azaz az irracionális magatartást megmagyarázza, racionalizálja.57 Ennek pedig – a történészi 
szerszámosláda minden eszközét felhasználva – maximálisan eleget tettek. A hagyományos tör-
ténetírásban tehát az a koncepció él, hogy a gróf összeomlását elsősorban a külső körülmények 
okozták. Jegyezzük meg, elképzelhető, hogy így történt! De az is lehet, hogy a krízist ezektől 
függetlenül Széchenyi idegrendszerének végső elborulása idézte elő. A naplót lapozva valóban 
az az első benyomásunk, hogy a gróf törésében legnagyobb részben a külső körülmények ját-
szottak közre. Logikus magyarázat. De a fent részletezett módszertan arra figyelmeztet, hogy 
egy elmebeteg esetében a logika csődöt mond, óvakodni kell a józan észre történő hivatkozástól. 
Széchenyi márpedig elmebeteg volt! Dolgozatunk tehát nem kritika kíván lenni az összeomlás 
és később az öngyilkosság történészi beszédmódjáról, mi csupán az elméleti és módszertani 
megfontolásokra szeretnénk felhívni a figyelmet.

Útban Döbling felé: diagnózis és terápia, elmegyógyintézet és kórrajz

Az óriási aggodalmat keltő, minisztertanácsi ülésen bekövetkezett összeomlást követően a kabi-
net azonnal hívatta a gróf kezelőorvosát, Almási Balogh Pál doktort, egyszersmind felmentette 
őt hivatali kötelezettségei alól.58

Az első részletes ismertetést Széchenyi összeomlásáról éppen Balogh doktor írta meg a Köz-
löny 1848. szeptember 20-ai lapszámában.59 Anélkül, hogy részletesen elemeznénk az elsőként 
diagnózist felállító, betegét Döblingbe kísérő orvos beszámolóját,60 indokoltabbnak tűnik né-
hány problémára felhívni a figyelmet. Balogh doktor betegségnarratívájának analízise során 

54 Baráth 2005, 304.
55 Mindkét említett szerző a napló bejegyzéseivel igyekszik alátámasztani a tradicionális történetírás koncepcióját, 

tudniillik Széchenyi a külvilág végzetes eseményeitől őrült meg. Ezekre lásd Fónagy 2003: 103–107.; Ger-
gely 2006, 145–146.

56 Csorba 2010b, 290. Környei szerint ugyanis a döntő elem idegrendszere alkati labilitásának reaktív megnyil-
vánulása volt (Csorba, 2010a, 1461.).

57 Röckelein 2002, 238.
58 Fónagy 2003, 105. Lackó mutatott rá, hogy éppen 1848 késő nyarán, kora őszén Balogh doktor nem tartható 

egyértelműen Széchenyi kezelőrvosának, mivel ekkor Széchenyi más orvosokhoz fordult panaszaival. Ugyan 
Crescence ellátása közben (a nyár folyamán torokgyulladása miatt kezelte a grófnét) figyelemmel kísérhette 
Széchenyi állapotát, így beszámolója lehet mérvadó, de ez inkább impressziókon, mintsem mélyreható vizs-
gálatokon alapult (Lackó 2001, 51–52.).

59 Lackó 2001, 51–52. Ez aprólékosan tárgyalja a Gustav Goergen (Görgen) döblingi elmegyógyintézetébe szál-
lítás körülményeit.

60 Ezt már Lackó megtette (Lackó 2001, 50–66.).
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ugyanis kiderült, hogy az alapvetően elhibázott.61 A diagnoszta Széchenyi összeomlását a po-
litikai és a magánéleti válság egyszerre ható okának tulajdonítja. Pedig már láttuk, hogy Szé-
chenyi nem hogy nehezen viselte felesége és gyermekei augusztus 27-ei(!) Pest-Budáról Cenkre 
történő elutazását, hanem egyenesen megkönnyebbült.62 Balogh Pál tudósítása a mindenkire 
ható politikai helyzet romlása mellett tehát az összeomlás speciális (egyszersmind személyes) 
okát a család távozásában látta, negatív élménnyé avatva azt. Ez azonban biztosan nem volt 
oka állapota további romlásának, következésképp szeptember 4-ei idegösszeomlásának.63 A 
Balogh-féle diagnózis tehát, habár orvostól származik, csupán egy élménytörténet-alapú be-
tegségábrázolás.64 Mindazonáltal „Balogh ezt a történetet azért mondhatta el ilyen valószerűen 
[…], mert nem ismerte a naplókat” [kiemelés tőlem: S. A.] – írja Lackó.65 Mondhatta – habár 
éppen Lackó igyekszik gyökerestül kiirtani a pszichologizáló történetírást, azért nála is megfi-
gyelhetők az alá nem támasztható, bár kétség kívül lehetséges feltételezések.66

Az elbeszélés emellett tükrözi a Balogh lojalitásából következő nyilvánvaló szándékot: Szé-
chenyit felmenteni a menekülés és felelősség-elhárítás vádjai alól.67

Háromnapi utazás után Balogh doktor és Széchenyi szeptember 7-én érkezett meg Döb-
lingbe:68 „Megérkezésekor a grófnak keze-lába meg volt kötve, és úgy kiabált és tombolt, hogy az 
ágyhoz kellett szíjazni” – ezt azonban már a másik diagnosztától, az intézetigazgató-főorvos 
Gustav Görgen doktortól tudjuk. 69 Baloghnak az utazás alatt csak egy célja volt: az óvó kísérés, 
tudniillik Széchenyit élve átadni döblingi kollegáinak.70 Ennél azonban jóval többet tett: az út-
közben felállított diagnózis, illetve az ennek nyomán alkalmazott terápia ugyanis hatással volt 
Görgen beszámolójára is. Dr. Görgen helyzete ugyanis sokkalta nehezebb volt, mint Baloghé. 
Széchenyi kórtörténetét ugyanis csak az öngyilkosság után állította fel, szintén konkrét érdek 
által vezérelve: önmagát próbálta tisztázni a gróf öngyilkosságát követően felmerülő gyanú alól, 
amely a nem kellően szigorú felügyelet vétkesét kutatta.71 A történészek általában gyanúval 
61 Lackó 2001, 50–66.; Baráth 2005: 304.
62 Lackó 2001, 53–56.; Fenyő 2002, 211. Lásd még a 37. lábjegyzetet. A jeles doktor azonban másban is téve-

dett. Széchenyi családja ugyanis nem pár héttel a gróf Döblingbe szállítását megelőzően hagyta el a fővárost, 
ahogy írta, hanem 1848. augusztus 27-én 1848. augusztus 27-e és szeptember 5-e között viszont mindössze 
9 nap van. (Fenyő 2002, 211.; Lackó 2001, 53.)

63 Lackó 2001, 55.
64 Lackó 2001, 57.
65 Lackó 2001, 56. Ugyanez Fenyő recenziójában: „Lackó úgy látja, hogy az orvos azért tévedhetett, mert nem 

ismerhette Széchenyi naplóit. [kiemelés tőlem: S. A.] (Fenyő 2002, 211.)
66 Baráth 2005, 304.
67 Lackó 2001, 51.; Baráth 2005, 304.; Fenyő 2002, 211–212. A gróf összeomlása és távozása ugyanis nagy fel-

tűnést keltett a fővárosban. A szélsőbaloldali támadások (elsősorban a radikális Március Tizenötödike) nyo-
mán megfutamodással vádolták meg Széchenyit. Balogh ezért mindenekelőtt azt próbálta bizonyítani, hogy 
a gróf tényleg beteg, nem pedig „politikai dezertőr” [Lackó 2001, 60.] (Fónagy 2003, 105.). Név nélkül ma 
is létezik olyan történészi álláspont, amely szerint Széchenyi elméje teljesen ép volt, s csupán a felelősségre 
vonás elől tartózkodott Döblingben!

68 Tudjuk, hogy a gróf és háziorvosa eredetileg a cenki kastélyba tartott, de mivel Széchenyi állapota állandó, 
szoros ápolói felügyeletet és szakszerű elmeorvosi ellátást igényelt, Crescence beleegyezésével Balogh doktor 
végül Döblinget választotta úticélként. Az elhatározásban pedig az öngyilkossági kísérletek játszottak fősze-
repet. Esztergomnál ugyanis előbb pisztollyal, majd a Dunába ugorva kísérelt meg öngyilkosságot. (Fónagy 
2003, 105.; Csorba 2010b, 292.; Lackó 2001, 58–59.)

69 Lackó 2001, 60.
70 Lackó 2001, 59.
71 Lackó 2001, 60.; Baráth 2005. 304–305.; Fenyő 2002, 212. Vagyis előrebocsátandó, hogy ez az írás sem kifeje-

zetten orvosi, sokkal inkább politikai-jogi eredetű.
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nézik az intézetigazgató fent idézett mondatát. S ebben talán az is tevékeny szerepet játszik, 
hogy a történetírói hagyomány is, a korabeli közvéleményhez hasonlóan a nemzeti érzés és a 
történelmi személyiségek súlya, Széchenyi tekintélye miatt nem ad hitelt az ennek ellentmondó 
állításoknak.72 Ugyanakkor – mint azt Lackó megállapította – nincs okunk kételkedni Görgen 
szavaiban. Balogh ugyanis csak a szerencsés megérkezésről ír, részletekről nem, ráadásul tudjuk, 
hogy a háziorvos is többször lekötöztette Széchenyit az utazás során.73

Görgent viszont nem nagyon foglalkoztatta Széchenyi, mint orvosi eset, így érdektelensé-
gét, passzivitását a kórtörténetével próbálta ellensúlyozni.74 Az ellene folytatott hatósági eljárás 
során elmondott vallomásból kiderül, hogy mindvégig a döblingi kezelés aktív jellegét hangsú-
lyozza.75 Azt, hogy Széchenyi beteg ugyan, de jó úton halad a gyógyulás felé. Az érdektelenséget 
bizonyítandó, Görgen beszámolójában a Balogh-féle terápia átvételéről olvashatunk, a megkö-
tözésről és a családi látogatásról egyaránt.76 Habár ez utóbbi a háziorvosnál is, csak mint „hamis 
kóroktani magyarázat” jelenik meg, s mint említettük, Széchenyi elmeállapotának romlásához 
vezetett.77 A beszámoló mindenesetre nem tudta áthidalni a tünetek, a diagnózis és a gyógyke-
zelés közötti szakadékokat, tudniillik a gróf döblingi tartózkodásának dühöngő, később egyre 
jobban tisztuló, szinte gyógyult viselkedését, végül halálmozzanatát.78 Annak ellenére tehát, 
hogy Balogh doktornak a háromnapos utazás során, a diagnózis felállításakor, illetve a kezelés 
kialakításakor a legkevésbé sem adattak nyugodt vizsgálati körülmények, betegségleírása mérv-
adóbb, használhatóbb, mint az elviekben tizenkét évet Széchenyivel foglalkozó dr. Görgené. S 
mindebben nagy szerepet játszik az, hogy az öngyilkosság az intézetigazgató vallomását teljesen 
szétrombolta, a háziorvosét viszont igazolta.79

Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy az élményalapú, az általános emberi természet és 
viselkedés, a mindennapi pszichológiai valószínűség, a józan ész és logika felől szemlélődők 
könnyen zsákutcába juthatnak az alapvetően beteg Széchenyi teljes életének, illetve ennek egy-
egy szeletének megírásakor. Balogh is, Görgen is. Azzal kiegészítve, hogy őket az önös szándék 
is vezérelte.80

A Lackó-féle filológiai forráskritikán túllépve figyelmünket fordítsuk újra a betegség-
re és annak vizsgálatára. A korabeli tébolydai viszonyokat gyakran érte kritika. Mivel az 
orvosok sokszor nem értették a betegség kialakulásának okát, ezért olyan módszereket is 
kipróbáltak, melyek bőven kimerítették az embertelenség fogalmát. Egészen az 1850-es 
évekig(!) a pszichiátriai betegségek kezelésének egyetlen célja volt: a betegeket elkülöníteni.81 

72 http://www.mult-kor.hu/20100408_a_szentek_sosem_lesznek_ongyilkosok; Fenyő 2002, 21. Ez pedig legin-
kább Kecskeméthy Aurél beszámolójának köszönhető (Kecskeméthy 1987). De ugyanezért nem fogadják 
el a gróf öngyilkosságára vonatkozó tudományosan igazolt tényeket sem. Ezért terjed mind a mai napig a 
fantazmagóriák világába tartozó, a gróf meggyilkolására vonatkozó képzelgés. A nemzeti érzés alapszerkezete 
ugyanis vallásos jellegű, benne pedig Széchenyi a modern nemzet szentje „– márpedig a szentek sosem lesz-
nek öngyilkosok” (http://www.mult-kor.hu/20100408_a_szentek_sosem_lesznek_ongyilkosok)

73 Lackó 2001, 60.
74 Lackó 2001, 60.
75 Az a vád érte ugyanis, hogy tétlenül nézte az eseményeket, Széchenyit nem helyezték gondnokság alá, mint 

elmebeteget, de nem is bocsátották el az intézetből, mint egészségest (Lackó 2001, 60.).
76 Lackó 2001, 62.
77 Lackó 2001, 62. A látogatásokon családja kiíratására vonatkozó kényszerképzetek gyötörték (Lackó 2001, 55.; 

http://www.mult-kor.hu/20100408_a_szentek_sosem_lesznek_ongyilkosok). Lásd még a 37. lábjegyzetet.
78 Lackó 2001, 64.
79 Lackó 2001, 64–65.
80 Fenyő 2002, 212.
81 Porter 2002, 128.; Lafferton 2004, 35–37.
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A tébolydába zárás és a társadalomból való kirekesztés nem sok látható eredménnyel járt. A 
„kezelést” ugyanis a mindennapos fizikai fenyítés jelentette, de a rendkívül brutális és hanyag 
módszerek közt megtalálható volt az őrültséggel vádolt betegek leláncolása, romlott ételekkel 
való etetése, vérük lecsapolás (piócázás vagy klistéllyel történő érvágás útján), a hashajtás, a 
hánytatás és az izzasztás is.82 Főként a kínzások miatt a betegekkel való bánásmód nemigen 
különbözött a bűnözőkkel szemben gyakorolt módszerektől.83 Az elmegyógyintézet viszonya-
it még a Pinel-féle morális reformok sem nagyon javították.84 Az állami fenntartású és ma-
gán-elmegyógyintézetek közötti szakadék a pszichiátria fejlődésével fokozatosan növekedett, 
természetesen az utóbbinál okozva pozitívabb változásokat. A döblingi Széchenyi is sétálhatott, 
sakkozhatott, írhatott, újságokat olvashatott stb.85

Balogh doktor diagnózisa teljesen tünettani.86 Ebből megtudjuk, hogy a gróf lelkiállapotát 
a passzív-melancholikus és aktív-mániás hangulat szabálytalan és kiszámíthatatlan váltakozása 
jellemzi.87 Minthogy a doktor már több mint két évtizede ismerte páciensét, a vérbaj és epilep-
szia mellett még egy kórformát biztosan kizárt: a mánia-depresszívát.88 Annak ellenére tehát, 
hogy a korban megszilárduló pszichiátria már rendszerbe tudta foglalni a jobb és rosszabb fá-
zisokat, Balogh mégsem vonta egyetlen kórképbe Széchenyi kettősségét.89 Sőt, a gróf lélektani 
megközelítését, vagyis Baloghnak a „kétlelkű” Széchenyiről adott kórismét a másik diagnoszta, 
Döbling intézet tulajdonos-igazgatója, dr. Görgen is átvette mania desperatoria formában.90

Széchenyi kórtörténete, így a megbetegedés oka, előzménye, folyamata és következménye a 
pszichiáterek mellett joggal tarthat igényt a történészek figyelmére is.91 A pszichiátriai kórrajzok 
történeti forrásértékét azonban a számos forrásbeli és metodológiai nehézség miatt óvatosan 
és fenntartásokkal kell kezelnünk.92 Frank Tibor tanulmányában ugyan a hirtelen bekövet-
kező társadalmi-politikai változások (Bosznia-Hercegovina annektálása, első Balkán-háború, 
első világháború stb.) tragikus hatását vizsgálta az 1868 és 1918 közötti „beteg-társadalom” 

82 Porter 2002, 100–115, Csorba 2010b, 195.
83 Kapronczay 2007, 642.
84 Philippe Pinel francia orvos és pszichiáter a felvilágosodás eszmerendszeréből merítve az elmebetegek emberként 

való kezelését javasolta és ennek jegyében le is oldotta bilincsüket. A korábbi módszerek alkalmatlanságát és a 
kényszereszközök szükségtelenségét azonban nem tudta bebizonyítani (a kényszerzubbonyt továbbra is alkal-
mazták). Ráadásul a francia reformokat a kontinens nagy része nem is igen követte (Porter 2002, 117–127).

85 Csorba 2010b, 293–336.; Fónagy 2003, 106–119. Habár kezdetben többször sétált az intézet kertjében, 
később mindössze kétszer hagyta el a Görgen-házat (Csorba 2010b, 294.; Lackó 2001, 63. http://www.
mult-kor.hu/20100408_a_szentek_sosem_lesznek_ongyilkosok)

86 Lackó 2001, 65. Ebben nagy szerepet játszhatott homeopata beállítottsága is. A homeopata (magyarul: hason-
szenvészet) orvosi irányzat minden betegséget lelki eredetűnek vélt. Nem mellesleg homeopata meggyőződé-
sű volt maga Széchenyi is. (Lackó 2001, 65.; Csorba 2010b, 194–195.) Láttuk, ezzel a felfogással szemben 
nyert teret a pozitivizmus jegyében a pszichiátria szomatista irányzata, amely a betegségek kialakulásáért az 
agyat tette felelőssé. (Kövér 2005, 69.)

87 Lackó 2001, 65–66.
88 Lackó 2001, 65.
89 Kövér 2011, 139. A pszichózisok sorába tartozó mániás depresszió cirkuláris formájának megnevezésére több 

szakszót is lehet alkalmazni, mint például a cirkuláris elmezavart és a mániákus depressziót. (Kövér 2011, 
139.; Kövér 2005, 71.; Lackó 2001, 65.)

90 Lackó 2001, 66. Így tulajdonképpen még mérvadóbbá válik Balogh doktor betegségnarratívája, tudniillik 
kiderült, hogy Görgen mindent tőle kapott: a beteget, a terápiát, a hamis kóroktani magyarázatot (a család 
hiánya) és most a diagnózist is. Lásd fent.

91 Frank 1978, 242.
92 Frank 1978, 242–243.; Kövér 2005, 69.
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esetében.93 Eközben azonban a kiemelkedő történelmi személyiségek (Széchenyi pedig ilyen!) 
patográfiájára nézve is fontos módszertani megállapításokat tett. Láttuk ugyanis, hogy Balogh 
doktor kórrajzában a betegség kialakulásához vezető elsődleges ok a politikai fordulat (értsd 
úgy, hogy a feszültségek nyár végi fokozódás és az ellenforradalom mind biztosabbra vehető 
támadása) volt. Emellett jelent meg a család távozása úgyszintén kiváltó tényezőként. Tudjuk 
azonban, hogy nem feltétlenül ezek az okok szolgáltatták a gróf összeomlását.94

Mindenesetre az a kortársak számára is nyilvánvalóvá volt, hogy a grófnak rendkívül bo-
nyolult érzelmi élete, sajátos „kettős” lelki alkata és szélsőséges indulatai vannak, melyekben a 
mániás és depressziós jelenségek, az öngyilkossági késztetések és az igaztalan önvádak váltották 
egymást.95 Ehhez nem kellett Baloghnak vagy Görgennek lenni. A mélyebb vizsgálatokhoz 
azonban szükségeltetett valamiféle elmekórtani tudás.

A beteg Széchenyire vonatkozó nézetek

Grünwald Béla politikus-történész volt az első, aki komolyabban foglalkozott Széchenyi 
betegségével. Szerinte a „legnagyobb magyar” aktív melankóliában (melancholia activatus) 
szenvedett, melyet apjától, Széchenyi Ferenctől örökölt.96 A diagnosztákhoz hasonlóan fölis-
merte, hogy a gróf mániás és depressziós periódusai között nem lehet ciklikus szabályosságot 
kimutatni, vagyis nem mániás-depresszióról van szó. Az viszont alapvetően új elemként jelent 
meg Grünwaldnál, hogy Széchenyi összeomlása független volt a külvilágtól.97

Az első valódi elmeorvos, aki Széchenyi lelki jelenségit vizsgálta, Schaffer Károly volt. Ő 
a már Balogh által felvetett, a gróf sajátos, személyes alkatán alapuló magyarázat lehetőségével 
élve a pszichiátria alkattani tipológiájában vélte megtalálni a megoldást.98 Eszerint a két nagy 
alkatilag meghatározott, vagyis belülről fakadó, a külső körülményektől független, ún. en-
dogén (major) elmebetegség, a skizofrénia és a mániás depresszió megfelel két normális, ki-
egyensúlyozott lelki alkatnak, a zárkózott és nyílt jelleműnek. Úgy gondolta, ha a zárkózott 
„elméletemberek” (schizothym) elmebetegek lesznek, akkor náluk a skizofrénia alakul ki. Ezzel 
szemben, a világra nyitott „tettembereknél” (cyklothym) az elmebetegség kialakulása esetén 
a mániás-depressziós elmezavar lép fel.99 A normális típusok és a két nagy endogén elmebe-
tegség között pedig két pszichopata-típus áll, a schizoid és cykloid, ahol már látszik a hajlam 
arra, hogy az alkat a normálisból a kóros állapotba forduljon át, egyszóval, hogy az egészséges 
vonások áthajoljanak a kórosba, de még nem érik el az elmebetegség határát.100 Az alkatot szol-
93 Frank 1978, 245–246.
94 Lásd fent.
95 Csorba 2010a, 1459–1460. Erre lásd Széchenyi reformkori és 1848 utáni jellemrajzainak historiográfiáját. 

(Lackó 2001, 67–88.)
96 Széchenyi folytonos töprengései és hangulatingadozási miatt tartotta jogosnak a melancholia kórismét. A fő ne-

hézség persze abból is adódik, hogy a melancholia egy kórkép megnevezése, emellett pedig a köznyelvben 
hangulatot is jelöl (Környei 1983, 9–10.) Lásd még a 21. lábjegyzetet. A pszichiáter Salgó Jakab elutasította 
Grünwald felfogását (Salgó 1890), mondván a szerző politikusként historizál, ráadásul a melancholikus beál-
lítást Széchenyi egész alkatára nézve túlontúl erőltetettnek vélte. (Környei 1983, 10.; Csorba 2010a, 1460.)

97 Csorba 2010a, 1460.
98 Csorba 2010a, 1460.; Lackó 2001, 66.
99 Csorba 2010a, 1460–1461.; Környei 1983, 11–12.
100 Környei 1983, 11–12. Itt érdemes felhívni a figyelmet ismét a pszichiátriai terminológia és köznyelv éles szem-

beállítására. Elmebetegnek ugyanis csak az minősül, akit téveszmék, alaptalan kényszerképzetek, zavart és logi-
kátlan cselekedetek jellemeznek (ilyen a mániás depresszió is), míg a mánia és a depresszió (nem összevont kór-
képként) kórképeit a lelki betegség kategóriájába sorolja az orvostudomány. (Csorba 2010a, 1459.) Széchenyi 
viszont elmebeteg volt, de nem emiatt!
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gáltató öröklési anyag változatossága miatt ugyanakkor a két típus gyakran ötvöződik. Ennek 
figyelembevételével Széchenyit keverék alkatúnak tekintette, habár erős cykloid túlsúllyal. Így 
pedig ő is elvetette annak lehetőségét, hogy a gróf esete a fázisos-ciklikus jellegű, klasszikusnak 
számító mániás-depresszió kórformája alá tartozzon, ahogy Grünwald melankólia-javaslatát 
is.101

Látszólag Schaffer eredményeire támaszkodva Szirmayné Pulszky Henrietta volt az, aki 
tovább vizsgálta a gróf betegségét. Dolgozatában felhasználja a pszichoanalízis(!) és személyi-
ségpszichológia akkor már széles körben ismert fogalmait és magyarázatait, de új, reális megál-
lapítási nincsenek, annál is inkább, mert nem egyszer félre is érti Schaffer mondanivalóját.102

A máig legmarkánsabb szakorvosi koncepció Környei Istvántól származik (1983).103 Ő a 
pszichiátria modern szemléletét és közben zajló újabb kutatásokat is felhasználva szélesebb ala-
pon vizsgálja Schaffer dolgozatát. Sok megállapításában megerősíti őt, de néhány dologban 
el is tér tőle.104

A szüleitől öröklött lelki alkattal kapcsolatban megállapítja, hogy atyjától, Széchenyi Ferenc-
től ideggyengesége és ingerlékenysége miatt kifejezetten a schizothym konstitúciót örökölte. 
Anyjáról, Széchenyi Ferencné Festetics Júliáról nem rendelkezik ilyen adatokkal, de testvé-
re, Festetics György sokoldalú és célirányosan aktív közéleti tevékenységéből arra következtet, 
hogy alapvetően cyklothym alkatú volt. Hogy voltak-e kóros alkati vonásai (cykloid), mint apja 
esetében (schizoid), nem tudjuk.105 Környei tehát elfogadja Schaffer véleményét Széchenyi 
keverék típusú, erős cykloid túlsúlyú temperamentumával kapcsolatban. A cykloid alkatnak 
megfelel Széchenyi testfelépítése, a vérkeringés reflexes kóros reakciója (ő ideveszi az 1844. 
október 3-án történt nevezetes ájulási jelenet106), eszmerendszerében és gyorsaságában felis-
merhető mániás és depresszív kifejezésmódja, de a cyklothym temperamentumról árulkodik 
ösztönössége, féktelensége, hirtelensége és a cykloidok legfeltűnőbb vonása, sokoldalúsága is.107

Széchenyit közéleti fellépésétől nagyszerű személyiségnek, rendkívüli egyéniségnek tartották 
kortársai. A háttérkörülményeket ismerjük: huszártiszt volt, a lipcsei csatában vágtatva vitte 
az információkat, kaszinót és tudományos akadémiát alapított, fejlesztette a gőzhajózást, a 
Vaskapunál sziklákat robbantott, megépíttette a Lánchidat stb.108 A közvélemény szemében 

101 Csorba 2010a, 1459. Schaffer „a hangulat kóros hullámzásáról” beszél „a mánia és melancholia irányában,” 
vagyis valóban Széchenyi cykloid pszichopata típusát hangsúlyozza, de arra is figyelmeztet, hogy a szakaszos 
változások koránt sincsenek meg minden cykloidnál. A cykloid pszichopatát emellett az érzelmi és hangulati 
színezetek túlerőssége és a külső hatásoktól független ingadozása jellemzi (Környei 1983, 11–12.).

102 Környei 1983, 10.
103 Arról van szó, hogy Környei a korabeli kórleírásokból, beszámolókból, naplókból és visszaemlékezésekből 

megkísérli a 20. század pszichológiai rendszereinek keretében újradiagnosztizálni a betegséget. Kísérlete még 
szakember volta ellenére is igencsak kockázatos és a történészek számára mindenkor problematikus (Kövér 
2005, 69.).

104 Környei 1983, 10.; Csorba 2010a, 1461.
105 Környei 1983, 13.
106 Erről bővebben Lackó 2001, 27–42. Itt elég annyi, hogy a naplórészlet alapján Lackó úgy véli, ha a gróf nem 

érezné titkosnak az esetet („[…] Dühbe gurulok, hosszan és kenetteljesen beszélek, kicsit kimegyek, visszajövök 
és összesem, mint egy darab fa. Hogyan, miért – ez az én titkom marad. […]” – írja naplójában (Napló: 1049, 
1844. október 3.), Széchenyi még le is tudná írni, mi történt vele. Következésképpen mindvégig öntudatánál 
volt; vagyis inkább szédülésről, összeesésről volt szó, mintsem eszméletvesztésről (Napló: 1049, 1844. októ-
ber, 35.; Baráth 2005, 303.).

107 Ösztönéletének tökéletlen fékezése megnyilvánult sógornőjéhez való vonzódásában, féktelensége alkalmazottai 
testileg való fenyítésében, hirtelensége nyers és udvariatlan stílusában (Környei 1983, 14.).

108 http://www.mult-kor.hu/20100408_a_szentek_sosem_lesznek_ongyilkosok
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tehát főhősünk egy zseni. Azonban gyakorta terjed az a téveszme is körükben, hogy a kiemel-
kedő szellemi teljesítmény egy sorba helyezhető, esetenként helyezendő az elmebetegséggel, 
vagy legalábbis nehéz meghúzni a határt a zsenialitás és az elmebetegség között.109 Nos, az 
orvostudomány ezt már régen cáfolta. Hiszen az orvostudomány (kivált a pszichiátria) létjogo-
sultságát éppen a normális és kóros közötti különbségtétel adja. Míg a lángelme teljesítményét 
maximális értékűnek tartjuk110, addig az elmebeteget abnormalitása miatt ennek minimumával 
illetjük, vagy legalábbis erősen kétségbe vonjuk.111 Pedig a lángelme és az elmebeteg kategóriája 
között jóval nagyobb szakadék van, mint a laikusok gondolják (gyakorta hallom a kiemelkedő, 
bár pszichéjét illetően ellentmondásos történelemi figurákról: „a zsenit és az elmebeteget nem 
sok választja el egymástól”). Szögezzük le: igenis nagyon sok!112

Már szóltunk róla, hogy a cykloid pszichopatát az érzelmi és hangulati színezet túlerőssége és 
ingadozása jellemzi, mely független a külső hatásoktól.113 Az élmények általi befolyásolhatósá-
got azonban ez nem cáfolja. Schaffer is, Környei is az érzelmi és hangulati elemek kóros inga-
dozásában vélte felfedezni a grófnak azokat az alkati pszichopátiás vonásait, amelyek őt sokszor 
kiszámíthatatlan magatartásra hajlamosították. Diagnózisnak viszont Környei a Schaffer-féle 
cyclothym pszichopátia helyett a thymopathia elnevezést javasolja, mert ez a megjelölés való-
ban a hangulati-érzelmi élet kóros ingadozására, s nem ennek szakaszos, fázisos-ciklikus jel-
legű lefolyására utal. A cyklikus jelző ugyanis – mint azt már idéztük – a mániás-depressziós 
elmezavarra és a megfelelő pszichopata-típusra is használatos. Mániás-depresszió viszont nincs 
minden cykloid pszichopatánál és Széchenyi életében is csak erőltetetten és nehezen tudjuk 
kimutatni.114 A félreértések elkerülése végett volt tehát szükség egy új diagnózis felállítására. A 
cyklikus temperamentumot az a veszély is fenyegeti, hogy bőbeszédűsége és túltevékenysége, 
túlérzékenysége miatt elhajlik a hypomaniás megnyilvánulások, a pszichózis határa felé. Vagy 
eltúlozza önnön szerepét, önmagát túlzott előtérbe állítja.115

Az eddigi kutatások eredményei alapján nem tudjuk pontosan, hol kezdődik Széchenyi pszi-
chotörténete, azaz – mondjuk így – pszichéje patológiás jellegű tüneteinek a megjelenése.116 A 
hangulatzavar legkorábbi megnyilvánulása Környei szerint egy 1810-ben írott levélben érhető 
tetten. Ebben és anyja halála után (1820) írt feljegyzéseiben is súlyos hipochondriás tünetek 
jelennek meg. Kutatásai nyomán tehát Széchenyinél már kora ifjúkorától kezdve elsősorban 
hipochondriás képzetekben jelentkező hangulatzavar mutatható ki. Tehát a legkülönfélébb be-
tegségek tüneteit vélte felfedezni magán, egészen a rákig vagy a tabes dorsalesig, s ezek lénye-
gében egész életén át, bár változó erősséggel jelentkeztek. A halálfélelem és rettegés, továbbá 
az ezekhez társuló öngyilkossági vágy, habár egy kezdődő betegség nyomatékos jelének tekint-
hető, de ez a grófnak csakis hangulat- és indítékvilágát érintette, s nem volt károsító hatással 

109 http://www.mult-kor.hu/20100408_a_szentek_sosem_lesznek_ongyilkosok; Környei 1983, 9.
110 A zseni ugyanis eredeti gondolatokkal és teljesítménnyel rendelkezik, dinamizmusának köszönhetően széles 

körökre hat. Széchenyiben „az egyéniség ereje oly nagy, eredeti és önálló volt, amilyet keveset ismer a történelem.” 
(Arany László, idézi Környei 1983, 17.) Előrebocsátandó – de még bizonyosan szólunk róla –, hogy ebben 
az értelemben Széchenyi zseni volt. De beteg is, elmebeteg!

111 Környei 1983, 9–10, 15–16.
112 Ebben alighanem az is nagy szerepet játszik, hogy „az orvostudomány és [a laikusok, valamint] a társadalomtu-

dományok [(szellemtudományok)] orvosilag nem képzett művelőinek szemléletmódja között űr van” [kiemelés 
tőlem: S. A.] (Környei 1983, 10.).

113 Környei 1983, 18.
114 Környei 1983, 18.
115 Látni fogjuk, ezek mind jelentkeznek majd Széchenyinék is. Környei 1983, 18.; Fónagy 2003, 103. Ezekre 

lásd a 37. lábjegyzetet.
116 Csorba 2010b, 78.
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logikájára, memóriájára és általános értelmi képességére.117 Ez a Széchenyire vonatkozó pszi-
chopatológiai irodalom talán legfontosabb megállapítása.118

Grünwald sokszor vitatott, melanchóliás nézetével kapcsolatban megint egyetért Schaffer-
rel, mondván, a gátlásokkal kísért, nyomott, depressziós hangulat nem húzódik végig Széche-
nyi egész életén.119 Vagyis sem endogén, sem reaktív depresszióról nem lehet szó. Grünwald 
ugyanakkor nem orvos volta és alapvetően hibás felfogása ellenére helyesen állapította meg, 
hogy Széchenyi lelki állapota végső soron független volt a külvilágtól.120 Nem tudjuk tehát, 
hol kezdődik Széchenyi pszichotörténete. Azonban – egy lehetséges eseményként – eze-
ket nagyon könnyen felszínre hozhatta Karolina.121 A gróf 1814 júniusában ismerte meg 
Karolinát, aki tüdőbeteg volt és 1820. augusztus 30-án halt meg egy kimerítő lovaglást követő 
tüdővérzésben.122 Széchenyi ellent mond a józan észnek, hiszen magát teszi felelőssé Karolina 
haláláért, sőt közvetlen összefüggésbe hozza hat év előtti futó kalandjukat sógornője elvesz-
tésével. Valószínűsíthető, hogy ezek, a bűntudat uralta lelki folyamatok – bár korai fázisban 
lévő, de mégis – kóros elváltozások voltak.123 Sőt, Karolina halálának évfordulója körül rendre 
eluralkodott rajta a depresszió és öngyilkossági gondolatok is foglalkoztatták. A Karolina-

117 Csorba 2010b, 79.; Környei 1983 18–19.
118 „[…] kóros psychés sajátosságai Széchenyi hatalmas értelmi képességét nem korlátozták. Psychopathiás vonásai 

a psychének azon az oldalán voltak, amelyet a psychológia elég határozatlanul a temperamentum fogalmába 
illeszt. De ami a jellem, mint érték szempontjából a legfontosabb, a psychopathiás vonások által az ethikai ér-
zelmek köre nem szenvedett. A kóros érzelmi háttér nem gátolta – és helytelen irányba sem terelte – Széchenyi 
aktivitását és törekvésit a tökéletesbülésre” [kiemelés: az eredetiben] (Környei 1983, 41, idézi Csorba is: 
Csorba 2010a, 1461–1462.). 

119 Környei 1983, 19. Hiszen „a psychiatrikus rajznak az egész beteg emberre, annak összes ténykedésére kell ráállnia, 
nem annak csak egy részére.” (Salgó 1890, 154. Idézi: Környei 1983, 19.)

120 Környei 1983, 19.; 20, Csorba 2010a, 1460. Széchenyi betegsége ugyanis „[…] a legtöbb esetben nem a külső 
viszonyok hatásának eredménye, hanem ezektől teljesen független önálló tényező műve.” (Grünwald 1890, 26.) 
Grünwald éles szemmel vette észre, hogy az „önálló tényező” és a „külső viszonyok hatása” megfér egymás 
mellett, mégis az előbbinek tulajdonított nagyobb jelentőséget. Megállapításának bizonnyal része volt az is, 
hogy ő maga mániás-depressziós alkatú volt és „szomorúan, pályáját feladva, öngyilkossággal fejezte be életét” 
(Környei 1983, 20.). Grünwald életére és betegségére lásd Lackó 2001, 93–206.

121 Habár hipochondriás tüneteket már az 1810-es években is produkált.
122 Csorba 2010b, 78.
123 „az első lépés a balsors felé, a bűnös szenvedély kezdete: kútfeje majdani kétségbeesésnek.” (Napló: 34, 1814. au-

gusztus 9.); „olyasmi történt velem, aminek rámnézve mindenképp szomorú következményekkel kell járnia – de 
az is lehetséges – hogy csupán emiatt fogom egyszer főbelőni magam. […]” (Napló: 34, 1814. augusztus 9.); „Ha 
magamat valamelyest át akarnám engedni a megbánásnak elmúlt életem miatt, akkor azzal kellene kezdenem, 
hogy főbelövöm magam […]” (Napló: 35, 1814. október); „Caroline halott! Mindenható! Utaid, melyeket az 
emberiség számára kijelöltél, irtóztatóak –kínból és gyászból ne adj többet, mint amennyit elviselhetünk, vagy 
acélból való keblet adj! Könyörülj e szerencsétlen, mélyre süllyedt fajtán, és adj örök békességet, nyugodalmat az 
elhunyt, mélységesen szerettem drága léleknek! Ámen! […] [A végzet elválaszthat egymástól, de el nem szakít-
hat bennünket].” (Napló: 170, 1820. szeptember 6.). Ezt a jelenséget egyaránt illeti a szakirodalom „Karo-
lina-motívum,” „Karolina-önvád,” „Karolina-élmény” és „Karolina-dráma megnevezéssel. Csorba 2010b, 
49–51, 78–80; Gergely 2006, 17–18.; Fónagy 2003, 25–26. Pedig a komolyabb lelkiismereti reakcióknak 
nem feltétlenül kellett következniük Karolina halála után. Mint láttuk, ezek az önvádak alaptalanok és túl-
zók voltak. Érdekes, hogy apja halála korántsem zaklatja fel annyira a grófot, mint sógornőjéé. Az őt erősen 
érintő veszteségre érzelmileg alig reagál. Ez az egocentrikusnak mondható vonás pedig úgyszintén beleillik a 
cyklothym alkatba. Habár kétségtelenül mélyebb érzelem fűzte őt Karolinához, annál is inkább, mert apja 
és közte egyre inkább nőtt a világnézeti távolság, ráadásul halálára már régóta számítani lehetett (Csorba 
2010b, 78.; Környei 1983, 21–22.).
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önvád még száznegyvenháromszor (!) fogalmazódik meg a naplóban. Környei Karolinával és 
az összeomlással kapcsolatban is azt hangsúlyozza, hogy a grófra ugyan hatottak a környezet 
politikai és magánéleti eseményei, de a döntő elem idegrendszere alkati labilitásának reaktív 
megnyilvánulása volt.124

A Széchenyi elmebetegségére vonatkozó kijelentések a laikusok körében pszichiátriai-
lag nem megalapozottak.125 Már csak azért sem lehetnek azok, mert nem veszik figyelembe 
az elmebetegség legfőbb kritériumait, így az érzékcsalódást, a téveszmét, a pszichomotoros 
nyugtalanságot és az elbutulást.126 Az összeomlás előtt érzékcsalódásai nem voltak, de hypno-
gon hallucinációkat és pseudo-hallucinációkat egyaránt átélt.127 A téves eszmék között nagy 
figyelmet élvez a kényszerérzés, a fóbia. Széchenyi pszichés élete azonban ebben a tekintetben 
különbözik a kényszerneurotikusok kényszerképzeteitől, mivel ő ezeket a kényszergondola-
tokat, a rákényszerített érzését nem idegenből eredőnek, tévesnek érzi, hanem nagyon is ér-
telmesnek.128 Paranoiásnak mégúgy sem nevezhető. Paranoid ugyanis csak az a személy, aki 
embertársainak állásfoglalását személyiségével kapcsolatban az egészséges határon túl, kórosan 
fogja fel. A grófot viszont politikai pályája alatt annyi vád és bírálat érte, hogy az ezekre való 
figyelem inkább fogható fel nyugtalan kétkedésnek, mintsem paranoid jelnek.129 Arról, hogy 
korlátozott a jogunk a tudattalan, a háttérben lévő tényező hatásaként kialakult pszichés meg-
nyilvánulások és a logika között valamiféle egységet keresnünk, már szóltunk.130 Azonban tény, 
hogy Széchenyi vonzódott a misztikumhoz, hatottak rá álmai és hajlama volt arra is, hogy a 
tényeket szimbólumként értékelje. Tudjuk, hogy a Lánchidat valósággal tevékenysége, sikere 
jelképének tartotta. Az annak tizenkettedik tartóláncának beemelésekor történt balesetet pedig 
az ország sorsával azonosította.131 Széchenyi pszichózisa (elmebetegségének izgalmi állapota) 
1848. május közepétől érhető tetten, elsősorban a naplóból, de mégsem rekonstruálható tel-
jesen. Annyi bizonyos, hogy a pszichotikus tünetcsoport váratlanul tört elő viselkedésében 
(Gergely is innen vette át állítását, de óvatosabban fogalmaz ezzel kapcsolatban [lásd az 53. 
lábjegyzetet]), új, kóros tudattartalmak azonban nem jelentkeztek, csupán a régiek erősödtek 
fel gondolatvilágában.132 A gróf pszichózisának lényege az izgalmi állapot volt. De az Kör-
nyei szerint nem az amentia kórképébe tartozik, ahogy azt Schaffer gondolta. Az amentia 
ugyanis a kóros tüneteknek a gondolkodás összefüggéstelenségével jellemezhető együttese, 
vagyis az kelti az összefüggéstelenség benyomását, hogy pillanatról pillanatra más tudattar-
talom áll a tudat centrumában.133 Mint ilyen, azonban nem tekinthető okilag-kórszárma-
zásilag meghatározott betegségnek, ráadásul Széchenyi pszichózisának eredetét nem lehet 
pusztán a külső tényezőkben keresni, mint ahogy erről már szóltunk.134 Környei a pszichés 
tényezők mellett nagy jelentőséget tulajdonít a nyugtalan, rendszertelen életmódnak, hibás 
124 Környei 1983, 33; Csorba 2010a, 1461.
125 Csorba 2010a, 1458.
126 Környei 1983, 23.
127 Ezek azonban csak elalváskor és ébredéskor jelentkeztek. (Környei 1983, 23.) 
128 Környei 1983, 23. A betegség fő sajátossága ugyanis éppen az, hogy az érzésélmény erősebb, túlnyomóbb, 

mint a gondolat és a szavakban kifejezhető fogalom. Széchenyit ugyanis kényszerélményei nem gátolták sem 
gondolkodásában, sem cselekvésében. (Környei 1983, 24.)

129 Környei 1983, 26.
130 Környei 1983, 30. Lásd fent.
131 Lásd a 37. lábjegyzetet.
132 Környei 1983, 31–32.; Csorba 2010b, 290. Ilyen volt például a helyzettel semmi összefüggésben nem álló 

régi önvád-motívum. Lásd a 37. lábjegyzetet.
133 Csorba 2010a, 1461.
134 Környei 1983, 33.
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táplálkozásnak, de még a családja távozásából következő egyedüllétének is.135 Lackó erre vo-
natkozó megfontolása azonban alapvetően bizonytalanítja el Környei álláspontját.

Legújabban Gazda István foglalkozott a betegséggel. Ő azt az álláspontot képviseli, hogy 
a gróf lelki baja esetleg egy gyógyszeresen kikezeletlen, az 1830-as években megkapott malá-
riás betegségnek a későn jelentkező következménye. Mindezt azzal bizonyítja, hogy az idült 
váltólázas tüneteiben megfelel az „őrültség” közismert jellemzőinek.136 Módszertanilag ez egy 
fontos megállítás: nem szabad eleve kizárni, hogy a „legnagyobb magyar” több betegségben is 
szenvedet és ezek összekeveredő szimptómája okozta a zavart. A javaslattal szemben azonban 
több probléma is fennáll. A Széchenyinél nagy gyakorisággal felszínre törő depresszió ugyanis 
nem jelentkezik tünetként a maláriás betegeknél. Bár nyilvánvaló, hogy súlyos fájdalmakat 
okozó betegség esetén (és a malária bizonnyal ilyen) válaszreakcióként felléphet a depresszió. 
Számos tünet azonban, mint például az erős felhangoltság, az exaltáció, a tettvággyal és 
alváshiánnyal járó állapot nem magyarázható maláriával, csakis bipoláris személyiségzavarral, 
elmezavarral.137 Viszont a maláriás reaktív depressziónak is vannak olyan tünetmentes szaka-
szai, amelyek a gyógyulás látszatát kelthetik. Vagyis elképzelhető, hogy a gróf döblingi állapotát 
e két kór párhuzamos jelenléte befolyásolta, annál is inkább, mert a naplóból is kimutatható, 
hogy Széchenyinek valóban lehetett egy krónikus, kikezeletlen maláriája.138

A kutatás számára nagy fordulatot jelentett a naplók 1877-es előkerülése. Széchenyi betegsé-
gének kérdésében ugyanakkor nem történt áttörés, mivel az összeomlást közvetlenül megelőző 
és az 1859 októberétől haláláig újra vezetett napló az 1860. március 3-ai házkutatás során a 
bécsi rendőrséghez került. Ezek a döblingi hagyaték részeként csak 1921 után váltak kutatha-
tóvá.139 Ezidáig a reaktív személyiségzavarról tanúskodó Balogh-féle értelmezés maradt az ural-
kodó. Az 1848 tavasza utáni naplók előkerülése azonban valamiféle endogén betegséget sejte-
tett. Egy olyasfajta lelki alkatot, melynek labilitása állandó és a pszichózis nem magyarázható 
politikai vagy egyéb külső pszichogén hatásokkal. Vagyis megcáfolódott Széchenyi 1848-as 
megőrülésének körülmény- élmény-alapú, pszichologizáló biográfus logikája. A naplók ugyan-
is azt mutatták, hogy a gróf bármikor összeomolhatott volna!140 Az összeomlás valódi okai és 
ennek köztörténeti recepciója között a mai napig óriási szakadék van. A Széchenyi-biográfusok 
is osztják ugyanis a laikus magyarázatot: Széchenyi azért őrült meg, mert kétségbeesett hazája 
sorsa felett.141 Ennek pedig az az oka, hogy a történészek ugyan kétség kívül a történelmi mo-
tivációt keresik, de egyszersmind a naplószövegeket felhasználva pszichologizálnak is.142 Persze 

135 Környei 1983, 33.
136 Csorba 2010a, 1464.
137 Csorba 2010a, 1464–1465.
138 Csorba 2010a, 1464–1465.
139 Lackó 2001, 89.
140 Lackó 2001, 90–92.
141 Környei 1983, 33.
142 Már bemutattuk, hogy Fónagy és Gergely is az összeomlást közvetlen kapcsolatba hozzák a külvilág eseményeivel. 

Állásfoglalásukat mindvégig tükrözi beszédmódjuk. Ők azonban nem tesznek említést a betegnek vélt történel-
mi személyekre vonatkozó fontos módszertani követelményekről, hanem mindvégig a hagyományos történet-
írás mezején maradnak (egyszóval nem veszik számításba annak lehetőségét, hogy az összeomlásban a betegség 
[is] közrejátszhatott – ettől persze művük nem hibás(!), sőt a Széchenyire vonatkozó szakirodalom legjelesebbjei 
között tarthatók számon. Nem véletlen, hogy jelen dolgozat megírásakor is ezeket használjuk. Ugyanakkor 
Fónagyot mentheti az, hogy műve Dobszay Tamás Kossuth Lajost ismertető írásával egy könyvben jelent meg 
(terjedelmi korlátok) és az, hogy biográfiája elsősorban a nagyközönség számára, egyszerű nyelvezettel, közért-
hető formában íródott. Mint ahogy Gergelyt is mentheti az, hogy ő csak egy részproblémát vizsgált. A dolgozat 
szempontjából tehát egyértelműen Csorba László Széchenyi-életrajza a leghasználhatóbb.
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könnyen lehet, hogy valóban emiatt borult el elméje.
Foglaljuk össze, mit tudtunk meg Széchenyi betegségéről. A szakorvosok körében ma már 

nem kérdés, hogy a gróf beteg volt. A diagnózist illetően azonban nem alakult ki konszenzus. 
Pontos diagnózis híján pedig nem tudjuk mi volt Széchenyi betegsége, nem tudjuk, mikortól 
szenvedett benne, mennyire formálta vagy éppen deformálta személyiségét, döntésit, s mek-
kora szerepet játszott abban, amit a gróf életének és munkásságának nevezünk.143 A legújabb 
kutatások szerint azonban Széchenyi patológiás motívumai már húszas éveitől rekonstruál-
ható, elsősorban hipochondriás hangulatzavarokban megnyilvánuló személyiségzavarnak te-
kinthetők. A baj hangulat- és indítékvilágának kóros ingadozásaiban és az érzelmi minőségek 
szélsőséges változásaiban jelentkezett. Széchenyi patológiás viselkedésének kóros elemei így a 
hangulati-affektív labilitásban öltöttek alakot, de nem károsították szellemi képességét, logi-
káját és memóriáját. Hangulati kettőssége bizonyosan nem volt azonos a mániás-depressziós 
elmezavar tipikus cikloid fázisával és, érzelmi-hangulati labilitása még nem volt kifejlett elme-
betegség, csupán az arra hajlamosító kóros személyiségszerkezet. A klinikai értelemben vett di-
agnózis nem lehet hisztéria, mert nincs nyoma annak az ösztönösen rövid távú, egoista, sokszor 
erotikusan változékony motívumú magatartásnak, amely az ebben szenvedő betegekre jellem-
ző. Ahogyan lelki vergődései nem tekinthetők kényszerneurózisoknak sem, mert gyötrődéseit 
nem érezte külső, idegen kényszernek, ezek pszichés tartalmát betegesnek, értelmetlennek, 
amelyek amúgy korlátoznák gondolkodásában és cselekedeteiben. A reformkor Széchenyije te-
hát a szorosabb pszichopatológiai szempontot érvényesítve még premorbid, azaz elmebetegség 
előtti állapotban volt, de hangulat- és indítékvilágában már jelentkeztek erősödő kóros elemek. 
Igaz ez lehangolt, depresszív szakaszaira és a felhangoltság, egzaltáció, a határtalan lelkesedés 
periódusaira egyaránt.144A pszichózist követően ezek a tünetek erősödtek fel, de új, kóros tu-
dattartalom nélkül. A gróf elmebetegségének pontos diagnózisára tett utólagos kísérlet olyan 
tüneteket vél felfedezni, mint a depresszió, a motoros nyugtalanság, a szorongás, a halluciná-
ció, a téveszmék és az erősödő hipochondriás fikciók. A „visszatekintő” diagnózis alapján fent 
összegzett tünetek modern műszóval élve a cikloid pszichózis tág kategóriájába tartoznak. Ezzel 
kapcsolatban pedig tudjuk, hogy akin egyszer már rohamosan jelentkezett a cikloid pszichózis 
kóros alapja, annál már többé nem múlik el.145

Széchenyi az 1850-es évek végén és 1860-ban: Ein Blick és öngyilkosság

A külső hatások nagy jelentőséggel való felruházása az összeomlás mellett az öngyilkosságnál 
is megjelenik. Nyilvánvaló, hogy elmegyógyintézetbe csupán a nagyon súlyos, ön- és közve-
szélyes betegek kerülhettek.146 1848 nyarának végére Széchenyinek ilyen nagyon komoly baja 
alakult ki, így pedig indokolt volt szanatóriumba szállítása.147 Azok, akik látogatták Görgen 
intézetében, azt hihették, a gróf úgymond meggyógyult. Ezért is érte a vád, hogy Döbling szá-
mára valamiféle politikai menedékhelyül148 szolgál a felelősségre vonás alól. Akik azonban vele 

143 Csorba 2010a, 1460–1465.
144 Lásd végig Csorba 2010b, 188–192.
145 Csorba 2010b, 293–296.; Fónagy 2003, 107–109. Újra fel kell hívni a figyelmet az elmeorvosi terminoló-

giára, amely nem mindig teszi lehetővé az egykori betegek mai fogalmakkal történő pontos diagnosztizálását 
(Frank 1978, 243.). Szerencsére Széchenyi esetében igen.

146 Csorba 2010b, 293–296.
147 Csorba 2010a, 1460.
148 Maga Környei is ezt sejteti, amikor azt írja: „Sokan keresték annak magyarázatát, miért nem hagyta el Széche-

nyi az intézetet, és azt nem kevesen abban vélték megtalálni, hogy az látszott legbiztonságosabb menedéknek 
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éltek, jól tudták, a gróf továbbra is beteg maradt, viselkedésében, hangulati világában, indulati 
hullámzásában továbbra is megmaradtak a kóros elemek.149 Politikai gondolkodása azonban 
nem szenvedett csorbát. Tiszta periódusaiban – minthogy a betegség nem érintette kognitív 
szféráját – teljesen normális szellemi életet folytatott, sőt az 1850-es évek végére olyannyira 
feltisztult, hogy magas színvonalú, politikai-értelmiségi tevékenységet is gyakorolt, kis túlzással 
pedig keze Döblingből újra elérte a nemzetközi politikát.150

Széchenyi ugyanis felismerte, hogy a magyar nemzet nem halt meg, igenis túlélte a kataszt-
rófát, a Birodalom viszont egyszersmind meggyengült. 1858-ban került a kezébe az a brosúra 
(Rückblick – Visszapillantás), amely a külföldi sajtót befolyásolandó dicsérte a magyarországi 
Bach-kormányzatot. Széchenyi jól tudta, hogy a nemzetközi politikai viszonyok erősítik az 
egész kontinenst jellemző forradalmi hangulatot. Ilyen volt többek között az 1857-tel elindult 
gazdasági világválság, az 1859-es európai válság, a balkáni és közép-európai népek önrendelke-
zési törekvései, a német kérdés megoldatlansága, az államcsőddel fenyegető pénzügyi helyzet, 
valamint a külpolitikai látóhatár beborulása nyomán kialakult nemzetközi konfliktus.151 Ezért 
is látott hozzá egy politikai szatíra, az Ein Blick auf den anonymen Rückblick (Egy pillan-
tás a névtelen visszapillantásra) megírásához, melyet fia, Béla csempészett ki az országból és 
nyomtattatott ki Londonban. Korábban, a nemzeti látószögű magyar történetírás azt állítot-
ta, hogy a Blick buktatta meg a Bach-rendszert. Bach belügy- és Kempen rendőrminisztert 
ugyanis az uralkodó 1859-ben leváltotta. Ma már tudjuk, hogy a rendszer bukásában nem sok 
szerepe volt Széchenyinek, mivel a leváltások az olasz egységesülési törekvésekkel szembesze-
gülő kormány magentai és solferinói vereségének voltak egyenes és nyilvánvaló következmé-
nyei.152 Mindenesetre kiderült, hogy Döblingben valójában egy titkos röpiratgyártó központ 
működik. Ferenc József és Albrecht főherceg, Magyarország katonai és polgári kormányzója 
nyomozást indíttatott, melyet az új rendőrminiszterre, Thierry báróra bíztak. A gyanú egyre 

a politikai felelősségrevonás elől. […] Műveinek külföldön való kinyomtatását el kellett titkolnia. […] Ez 
ellen […] csak egy védelem volt: az intézet! […] nem tudjuk elképzelni, hogy ne gondolt volna rá [erre].” (Kör-
nyei 1983, 35.) [kiemelés tőlem: S. A.] Ráadásul Döblingnek politikai búvóhelyként való értelmezését az 
is erősítette, hogy a sokáig rossz diagnózisként mániás-depressziósnak tekintett Széchenyi vizsgálatakor még 
hiányoztak az arra vonatkozó ismeretek, hogy milyen időközönként váltják egymást a feltisztulási és roha-
mos időszakok (Csorba 2010a, 1460.). Vagyis előrebocsátandó, hogy a gróf nem gyógyult meg az 1850-es 
évekre, csupán egy ilyen feltisztulási periódust élt meg. A szanatórium tehát igenis gyógyítási színhely volt! 
(Csorba 2012, 73.)

149 Csorba 2010a, 1465. Gyakran idegeskedett, nagyon keveset aludt, teljes álmatlanságban szenvedett, ezért 
reggelig járkált fel és alá. A legapróbb dolgok is megijesztették, kihozták a sodrából. Időközönként rátört 
a verbalománia, egy fajta felolvasási kényszer. Vagyis mindent, ami a keze ügyébe került, monoton hangon 
felolvasott, legyen az újságcikk, lexikon vagy akár egy étlap. A grafománia miatt reggel 6-tól 11-ig folya-
matosan írnia kellett. A szobái tele voltak ütőórákkal, amelyeket mind különböző időpontokra állított be. 
Öltözködési extravaganciái voltak, fura ruhákban járt. Volt egy fuvola-típusú hangszere, a „csákány”, ame-
lyen mindig ugyanazt a dallamot játszotta. De ugyanilyen kóros mozzanatot kell sejtenünk abban is, hogy 
nem akart kimenni az épületből. 1849. szeptember 5-től 1860. április 8-ig – ahogy azt már jeleztük – csak 
két alkalommal hagyta el a Görgen-házat (Csorba 2010b:, 298.; http://www.mult-kor.hu/20100408_a_
szentek_sosem_lesznek_ongyilkosok)

150 Csorba 2010a, 1465.; Csorba 2010, 296–297, Kosáry 1981, 6. Ekkor tehát nem a mániás-depressziós elme-
betegeknek a mélypontok közötti normális, föltisztulási időszakáról kell beszélnünk, hanem egyszerűen arról, 
hogy betegsége sajátosságai éppenséggel nem zárták ki a kivételes színvonalú alkotómunkát (Csorba 2010a, 
1460.). Kosáry megállapítása viszont túlzás, mivel a későbbi szakirodalom már megállapított, a Blicknek nem 
sok szerepe volt Bachék bukásában.

151 Csorba 2005, 310–312.
152 Csorba 2005, 310–312.; Csorba 2010b, 310.
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megalapozottabbnak tűnt, gyűltek az információk a besúgók jelentései és titkos megfigyelések 
alapján. 1860. március 3-án Thierry rendőrségi házkutatást rendelt el a tébolydában. Széchenyi 
és Görgen doktor lakosztályát is átvizsgálták, előbbiben egyértelmű bizonyítást nyert „a leg-
nagyobb magyar” szerzősége), az, hogy milyen élesen bírálta a Bach-rendszert és az uralkodót 
(Ferenc József egyenesen „elbízott, kevély, szívtelen, rövideszű, vért szomjazó” uralkodóként 
szerepelt írásában).153 Az ellenállás lelepleződött. Ezt követően pedig Széchenyi több levelet 
is váltott Thierryvel. A hagyomány szerint a gróf öngyilkosságában a legjelentősebb szerepet 
Thierry rendőrminiszter március 16-ai levele játszotta, melyben közvetett célzások útján azzal 
fenyegette meg, hogy felségsértésért perbe fogják, és állami elmegyógyintézetbe szállítják át.154 
Sokan a mai napig ezt a koncepciót fogadják el. Köztük Fónagy is, aki azt írja: „A Thierrytől 
kapott válaszlevéltől azonban összeomlott nagy nehezen visszanyert és megőrzött egyensúlya.[…]
Thierry sima mondata ugyanis egy politikai pernél[…] sokkal rosszabb alternatívát sejtetett: az 
eltűnést az állami tébolyda, a bécsi Narrensturm süllyesztőjében.” Abban igaza van, hogy ez a 
halálnál is rosszabbnak tűnt, hiszen a korabeli Európa állami elmegyógyintézeteiben – mint 
ahogy azt már fentebb jeleztük – a betegekkel szembeni durva fizikai erőszak mindennapos 
volt.155 A Széchenyi-filológia azonban már feltárta a Thierry-levél tartalmát, s ezt Fónagy is 
átveszi („sima mondata”). Eszerint az abban foglaltak nem fenyegetésnek, hanem a múltra és 
részben a jelenre vonatkozó ténymegállapításnak minősülnek.156

A történeti pszichiátria megállapításaiból tehát tudjuk, hogy Széchenyi nem „klasszikus bo-
lond” volt, mivel az elmebetegség memóriáját és logikáját nem érintette. Helyesen tud és ítél 
a magyar viszonyokról, látogatókat fogad, egyre többet politizált. A magyar nyelvű könyvek 
és újságok mellett birodalmi sajtót is olvas. Szellemi kivilágosodása ellenére azonban továbbra 

153 Csorba 2010b, 321–324.; Csorba 2005: 313.
154 Csorba 2005, 313.; Csorba 2010b, 324.; http://www.mult-kor.hu/20100408_a_szentek_sosem_lesznek_

ongyilkosok. Ezt a felfogást leghatározottabban Kosáry Domokos képviseli. Kosáry gyönyörűen felépíti, mi 
is történhetett a gróf végnapjaiban, s úgy gondolja, halálának valójában semmi köze nem volt elmebetegsé-
géhez, hanem az a fenyegetés egyértelmű következménye volt. Természetesen Kosáry is leginkább a napló-
szövegekre támaszkodott: „Van rosszabb sors is, mint a vérpad […] Nem kell más, csak annyi, hogy Széchenyit 
a döblingi menedékből erőszakkal egy állami tébolydába szállítsák, valóban zárt falak közé, egy valódi alvilágba 
[…] Széchenyi nem omlott össze, hanem ellenkezőleg, az új, végleges összeomlás, az ásító örvény rettenetétől és attól 
a megaláztatástól menekült, hogy az önkényuralom bürokratái és fogdmegjei elhurcolják, és a sötétségbe taszítják. 
Ez az, amit a felépült, de saját sérülékenységét ismerő, szuverén, büszke ember semmiképpen nem tud, nem akar 
elviselni (Kosáry 1981, 273–274.).

155 Fónagy 2003, 118–119.; Csorba 2010b, 325. Érdekes, hogy az a Csorba László, aki a pszichológiai tényezők 
történelemben betöltött szerepének kérdésében a legérzékenyebb Széchenyi-biográfus, másutt így fogalmaz: 
„A grófot közvetett célzások útján azzal fenyegették meg, hogy felségsértésért perbe vonják vagy állami el-
megyógyintézetbe szállíttatják át – és ennek elviselhetetlen borzalma erőltette végül a pisztolyt a kezébe” 
(Csorba 2005, 313.) [kiemelés tőlem: S. A.]. Mivel ugyanő Széchenyi-életrajzában bőven kitér az általunk is 
vizsgált részproblémára, arra gondolunk, hogy írása az egyetemi hallgatók számára készült tankönyvjellegből 
következően nem bonyolódik részkérdésekbe.

156 Lackó 2001, 56–57. Az úgyszintén Kecskeméthytől a történészekre is áthagyományozódott rosszul lefordított 
változat („a döblingi tébolyda megszűnt reá nézve menhely lenni. Ez volt a Széchenyin ejtett utolsó s halálos döfés. 
Az öreg, beteg ember megtört” (Kecskeméthy 1987, 157. Idézi Lackó 2001, 56–57.) valóban a fenyegetés lát-
szatát keltheti. Az eredeti mondat azonban ebben a formában szerepelt a levélben: „Das von Ihnen vor Jahren 
gewählte Asyl, hat längst ein Solches zu sein aufgehört.” (Kecskeméthy 1987, 157.) vagyis „Az Ön által évekkel 
kiválasztott menedékhely már rég nem az, ami volt” (Csorba 2010b, 325.). Kétségkívül nem volt túl udvarias 
a miniszter, de ez a közlés önmagában nem okozhatott akkora pánikot Széchenyiben, mint azt a fent idézett, 
rosszul lefordított változat alapján gondolnánk (Lackó 2001, 56–57.).
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is meg volt győződve arról, hogy csakis ő volt az, „aki a vér- és lángözönt hazájára vonta.”157 A 
részletes és alapos orvosi feljegyzések is a minduntalan ismételt önvádlásokról és hypomániás 
tendenciáról árulkodnak.158 Cselekvőképességében azonban korántsem volt korlátozott, sőt 
nagyon is jól tudta, hogy az intézet, egyedül az intézet adja meg számára azt a lehetőséget, hogy 
közéleti egyéniségekkel találkozzon, rájuk hatást gyakoroljon, irodalmi műveket írjon stb.159 
De beteg volt, elmebeteg.

1857. május 3-án kezdte el újra írni a naplót. Ezek szaggatottsága és rövidsége szinte az 
1848-as napló folytatásának tűnik. 1860. március 17-én borult el végzetesen kedélyvilága. Fel-
jegyzései nyugtalanok, élettelennek és életkedv nélkülinek érzi magát. Mélyen lesújtja barátja, 
sakkpartnere, Jósika Samu halála.160 Kétségbeesett, majd 1860. április 8-án éjjel fejbe lőtte 
magát.

Ahhoz, hogy az öngyilkosság problémájának lényegét megértsük, mindenekelőtt azt kell 
látnunk, hogy Széchenyi valóban elmebeteg volt, és nem politikai menedékhelyként tartóz-
kodott az elmegyógyintézetben. Az összeomlás kapcsán már szóltunk róla, de itt újra le kell 
szögeznünk: a pszichopátiás megnyilvánulások és a pszichózist kiváltó tényezők keresése az 
egészséges ember elgondolásai alapján nem sikerülhet. A pszichopatológiától ugyanis távol 
állnak a gondolatkonstrukciókon alapuló magyarázatok, mert ezek az értelmezők és nem a 
betegek mérlegelései.161 A történész ugyanakkor a múltbeli emberi cselekvés bemutatásakor a 
lehető legkézenfekvőbb módon alkalmazza azt a technikát, hogy ahol hiányosak az adatok, ott 
a korabeli valóság rekonstrukciójához segítségül hívja az átlagemberi logikát. Egy elmebeteg 
esetében azonban a logika csődöt mond, főként diagnózis híján.162

Széchenyi öngyilkossága kapcsán a legnagyobb problémát az adja, hogy „őnála összetalálko-
zott az alkatilag adott és a nem szükségképpen kóros tényezők feltételezte reakció.”163 Ugyanis nem 
tudni, hogy öngyilkossága az elmebaj, avagy a körülmények következménye lett. Az öngyilkos-
sági gondolatokkal soha nem foglalkozó, lelkileg egészséges embereknél ez utóbbiak láttatták 
157 Csorba 2010b, 312.
158 Bőbeszédű volt, gondolatmenete ugráló, hangulata gyorsan változó. Hypomániás magatartása gyakorta és 

hirtelen csapott át lehangoltságba és fordítva: emelkedett hangulata és aktivitása az önvádlási hajlamba. Ez 
ráadásul a diagnózisba is beleillik, mert mind gyakoriak a cyklikus alkatúaknál (Környei 1983, 35–37.).

159 Vagyis Döblingben maradását személye mellett bizonnyal tevékenysége is meghatározta. Újra hangsúlyoznunk 
kell, hogy ezért is vádolták sokan azzal, hogy a szanatórium csupán menedék a politikai felelősségrevonás 
elől. Műveinek külföldön való terjesztését és a Blick szerzőségét el kellett titkolnia: az intézet által. Környei 
azt írja: „[…] tartózkodónak kell […] lennünk nézetünk megalkotásában; de nem tudjuk elképzelni, hogy 
ne gondolt volna reá” [erre] (Környei 1983, 35.).

160 „Közeledik a végem (?!)! Egy rendőrbiztos átad 5 dobozt és báró Thierry levelét. […] »Ideje, hogy egy kétségbeesett 
döntéssel kivonjam magam ezekből az üldöztetésekből«” (Napló: 1353, 1860. március 17.); „Óriási léptekkel 
közeledik a végem. A végtelenségig fognak gyötörni. Ki kell vonnon magam ebből!” (Napló: 1354, 1860. már-
cius 22.); „Elháríthatatlanul – elvesztem! – Végem (?) bármelyik pillanatban bekövetkezhetik.” (Napló 1354, 
1860. március 25.); „Elborzadok! Nem tudom hurcolni az életemet. Meg kell semmisítenem magam” (Napló 
1354, 1860. március 26.); „Megsemmisülés után sóhajtozom!?” (Napló 1354, 1860. március 27.); „Meghalt 
Jósika! Pótolhatatlan veszteség! – […] Teljesen szét vagyok zilálva.” (Napló: 1355, 1860. március 28.); „Csupa 
kétségbeesés vagyok. Kiss este sakk. Az éjjel véget akartam vetni az életemnek.” (Napló 1355, 1860. március 29.); 
„Kétségbeesve. Nem tudok élni és meghalni sem” (Napló 1355, 1860. március 30.); „El vagyok veszve!” (Napló 
1355, 1860. március 31.); „– – – –Nem tudom megmenteni magam!” (Napló 1355,1860. április 1.).

161 Környei 1983, 38. Különösen helytelen a magyarázat, ha egyetlen tényezőre támaszkodik, gyakran mélypszicho-
lógiai színezettel. A Széchenyi-irodalomban ilyen a gróf összeroppanását visszavezetni arra, hogy megismerte az 
osztrák kormány álláspontját közlő királyi leiratot (Környei 1983, 39.) – írja Környei többek között Gergelyről!

162 Csorba 2010b, 335–336. Széchenyinél pedig ez a helyzet.
163 Környei 1983, 40.
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volna elkerülhetetlennek az öngyilkosságot. Jól tudjuk azonban, hogy Széchenyiben már igen 
fiatal korában felbukkan és vissza-vissza is tér az öngyilkosság gondolata. Nem egyszer vette 
a kezébe a pisztolyt, sőt talán olyan is volt, hogy más vette el tőle (Balogh doktor az utazás 
alatt). De hogy ezek a kényszergondolatok túllépték-e azt a határt, hogy kényszer helyett kóros 
kényszerképzetről beszéljünk, nem tudjuk, ugyanis nincs adatunk arról, hogy elkövetett volna 
öngyilkossági kísérletet.164 1860. április 8-án viszont végül főbe lőtte magát.165

Vagyis lehetséges, hogy a „legnagyobb magyar” öngyilkossági elhatározásában nagyon is köz-
rejátszottak a tettét megelőző események, így a házkutatás és az állami elmegyógyintézetbe 
való átszállítással való fenyegetés.166 Ha így volt, nem csodálkozhatunk azon, hogy a lelki és 
testi gyötrés szimbólumává váló Narrensturmhoz, az eleven kínzatáshoz és élve eltemetéshez 
az egyébként kiemelkedő szellemi munkára képes Széchenyi nem érzett magában elég erőt és 
elszántságot.167 Előfordul, hogy „nem ildomos tovább élni.”168 Viszont az is lehetséges, hogy 
mindezeknek az előzményeknek az égvilágon semmi hatásuk nem volt a végső tetthez, és az 
kizárólag elmeállapota újabb, a külső körülményektől teljesen független elborulásának, beteg-
sége belső, számunkra örökre hozzáférhetetlen, kóros mozzanatainak lett a következménye.169

Összegzés

A szűkebb szakmán kívüli világ (beleértve e sorok íróját is) alig tud valamit az ideg- és elme-
betegségek valódi természetéről.170 Legfőbb célunk a modern orvostörténeti vizsgálatok mód-
szertani követelményeinek ismertetése, s ezek életrajzírásba való átültetése volt. Láttuk, ennek 
kapcsán még a legújabb Széchenyi-irodalmat is terhelik problémák. Sokkal óvatosabbnak kell 
lennünk a számunkra két legfontosabb esemény vizsgálatának tekintetében: az egyik az 1848 
őszi válság, mely az összeomláshoz, a másik az 1860-as döblingi házkutatás és a Thierry-féle 
levél, mely az önkéntes halál vállaláshoz vezetett. Legalábbis a hagyományos történetírásban 
rögzült nézet szerint. Pedig Széchenyi minden cselekedetét (már gyermekkorától) szükségszerű 
a betegség szemszögéből vizsgálnunk.171

164 Környei 1983, 40.
165 A Széchenyi meggyilkolására vonatkozó képzelgés a fantazmagóriák világába tartoznak, ne tiszteljük meg őket 

az elmélet kifejezéssel. Ennek megfelelően itt nem kívánunk foglalkozni vele. De erre legújabban http://
www.kisalfold.hu/szieszta/szechenyi_halala_ongyilkossag_vagy_gyilkossag/2151470/.

166 Láttuk, hogy a rendőrminiszter nem intézett egyenes fenyegetést. De könnyen lehet, hogy Széchenyi így értette 
a sima szavakat. (Csorba 2010b, 325.)

167 Csorba 2010b, 325.
168 Schegel 1980, 263. Idézi Lackó 2001, 206.
169 Schegel 1980, 263.; http://www.mult-kor.hu/20100408_a_szentek_sosem_lesznek_ongyilkosok. Erre a 

problémára nem tudunk ma választ adni és nemigen várható már olyan jelentősebb történelmi forrásanyag 
előkerülése, amely alapvetően új adatokkal világítaná meg Széchenyi döblingi állapotát és végső döntéseinek 
motívumait (Schegel 1980, 263.; Csorba 2010b, 336.; Csorba, 2010a, 1463.). Olyan új forrásanyag elő-
kerülése tehát, amely drámaian átalakítaná ismeretinket a betegséggel kapcsolatban, nem nagyon valószínű. 
De a naplókról tudjuk, hogy Széchenyi titkára, Tassner Antal a kompromittáló részeket tussal áthúzta. Ma 
pedig már rendelkezünk olyan technikai eljárással, amellyel a tussal áthúzott szövegek ismét olvashatóvá 
válnak. Könnyen lehet, hogy ezek a szövegrészek a betegséggel kapcsolatban is szolgálhatnak információkkal 
(http://www.mult-kor.hu/20100408_a_szentek_sosem_lesznek_ongyilkosok). Ahogy azt sem lehet kizárni, 
hogy a pszichiátria lendületes fejlődése nyomán olyan új szempontok kerülnek előtérbe, amelyek a meglévő 
forrásanyag radikálisan új elemzését teszik lehetővé (Csorba 2010a, 1463.).

170 Csorba 2010a, 1465.
171 http://www.mult-kor.hu/20100408_a_szentek_sosem_lesznek_ongyilkosok
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A történetírói szakma többek között éppen azért nagyszerű, mert a történész saját maga 
döntheti el, hogy a tradíciók által kikövezett úton halad, vagy teret enged az új történetírás 
kínálta lehetőségeknek. Értekezésünk ugyanakkor nem ítélkezés, kritika akart lenni az eddigi 
Széchenyi-biográfiákról (annak ellenére sem, hogy néhol keményebben fogalmaztunk). Mind 
kiváló, illetve Széchenyi életének és munkásságának jobb megértését célul kitűző, ezt teljesítő 
munka. Mindenekelőtt arra kerestük a választ, hogy Széchenyi két válságában közrejátszottak-e 
vagy sem a külső események. Ugyanis – mint láttuk – itt ütköznek össze az álláspontok, s szá-
munkra mindkettő ugyanúgy elfogadható.
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