
E L V E K É S M Ü V E K 

SZÉCHENYI ISTVÁN DÖBLINGI 
IRODALMI HAGYATÉKA. 

Midőn 1918 őszén az osztrák-
magyar monarchia felbomlott s 
nemzetünkről lehullottak a négy-
százéves korszak bilincsei („Mely 
boldogtalan az, akinek bármely 
bilincsei boldogtalan módon oldoz-
nak el!" — mondja Bánk bán), le-
hullottak egyszersmind a volt csá-
szári és királyi házi, udvari és ál-
lami levéltár titkos osztályainak 
hétpecsétes zárai s újabbkori törté-
nelmünkre vonatkozó, eladdig hoz-
záférhetetlen iratai hozzáférhetőkké 
váltak. A Magyar Történelmi Tár-
sulat már az előző évben elhatározta 
volt, hogy megindítja Magyarország 
Újabbkori Történetének Forrásai 
sorozatát, s mindjárt az összeomlás 
után bizottságot küldött Bécsbe, 
hogy az újonnan föltárt anyagból 
kiválassza azt, ami reánk vonatko-
zik. A bizottság feje, Károlyi Ár-
pád, e kutatások első eredményér ül 
Széchenyi István döblingi korsza-
kának irodalmi munkáit mutatta 
fel, melyekről élt ugyan még némi 
emlékezet, de sem tartalmukról, sem 
terjedelmükről, de megvoltukról sem 
tudott már senkisem. A Tört. Tár-
sulat e véghetetlenül becses anyag 
közzétételével indította meg új so-
rozatát, mely a társulat elnöke, gróf 
Klebelsberg Kunó akadályt nem is-
merő fáradozásának és erélyének 
köszönheti megjelenését. A két ha-
talmas, összesen majd másfélezer 
lapnyi kötet méltó nyomdai kiállí-
tásban hozza a „döblingi oroszlán" 
utolsó munkáit, a Gasser János ke-
zétől, egy hónappal Széchenyi halála 
előtt alkotott mellszobor hasonmá-
sával (az eredetinek hű márvány-
másolata Izsó Miklós kezétől a Ma-
gyar Tudományos Akadémia heti 
üléstermében). A címlap mellső fe-
lén a vállalat címerképe, melyen 
egy lelkes, tudománypártoló főúri 
hölgy arcvonásai ismerhetők fel 
Glatz Oszkár művészi rajzában. 

A két kötet magában foglalja 
Széchenyi naplóit 1848 márciusától 
a szeptember elején történt össze-
roskadásáig; 1859 októberétől 1860 
februárius végéig (a házkutatásig) 
és innen április elsejéig, szinte a 

végzetes pisztolylövésig. A napló-
kat követik a tőle és hozzá írt leve-
lek, az úgynevezett Nagy Szatira (a 
II. kötetben), Intelmei Béla fiához s 
utolsó műve: „Disharmonie und 
Blindheit." A függelékben a hivata-
los ügyiratok Széchenyi rendőri 
megfigyeltetéséről, a házkutatásról 
és az elkobzott iratokról. 

Nem ismerek irodalmunkban 
olyan művet, mely annyira meg-
rázná az ember lelkét, mint e két 
kötet tartalma. A napló töredékes 
mondataiban, néha csak jelként oda-
vetett szavaiban olvassuk annak a 
titáni léleknek vívódásait, rettene-
tes harcait, mely azzal indult hiva-
tásának útjára, hogy „az emberi-
ség számára megment egy nemze-
tet" s midőn műve már-már a be-
fejezését éri, látnia kell, hogy a 
nemzetek végzetének csapásai alatt 
mint törik darabbá, mint zuhan a 
megsemmisülés örvényébe. S ekkor 
feltámadnak az önvád „Eumenidái", 
melyek — őrületig korbácsolják ezt 
a nemzete szeretetében rajongó és 
önfeláldozó lelket. S e poklot a nagy 
léleknek még egyszer végig kell 
szenvednie egy évtized mulva; lan-
kadatlan munkássága gyanússá 
teszi őt az önkényuralom szemében; 
ő egyike a legerősebbeknek, kik a 
nemzet élete fölött virrasztanak s 
diadalmasan küzdenek a nemzet-
gyilkoló törekvésekkel. Ekkor el-
hangzik a végzetes szó: „A magán-
elmekórház semmi esetre sem szol-
gálhat politikai üzelmek menedé-
kéül", mire a napló végső jegyzetei: 
„Elhatározták romlásomat. Itt az 
ideje, hogy ez üldözések alól egy 
kétségbeesett elhatározással kivon-
jam magam... sem élni, sem halni 
nem tudok... elvesztem." Amit eddig 
csak sejtettünk, a nagy tragédia 
most e kiadványban szemünk előtt 
fejlik, nagy hőse lelkének vonaglá-
sait látjuk lépésről-lépésre egészen 
a rettenetes végig. A tragédiát kí-
sérik a levelek, melyeket ő írt és 
hozzá írtak; itt csak a legfonto-
sabbak, teljes sorozatuk a vállalat 
külön kötetében fog megjelenni. 

48-i és 59-i naplók közé esik 
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Széchenyi döblingi remeteségének 
irodalmi munkássága. Az első évek 
feszültsége után lassú, jótékony 
megkönnyebbülés következik. Láto-
gatókat fogad, lapokat olvas, a 
bécsi, augsburgi, lipcsei és londoni 
politikai sajtón kívül élclapokat, az 
esetlen bécsi Hans Jörgl-t s a csípős 
londoni Punch-ot. De lelkének visz-
szatérő erejét ezek nem foglalkoz-
tatják eléggé, önmunkásságot óhajt. 
Így kezd 1856-ban írogatni, határo-
zott cél és szándék nélkül, senkinek, 
csak magának. Előbb egy aesthe-
tiko-ethikai értekezés: „Szerelem— 
Szeretet", melyben e két fogalomnak 
— nyelvileg csupán a magyarban kü-
lönvált — jelentését és magyaráza-
tát adja (még kiadatlan); majd — 
„Önismeret", nemzetnevelő, egész-
ségtani elmélkedések kötetlen sora, 
elmés és mulattató adomákkal, tré-
fákkal tarkítva, melyek közt már 
fenyegetőleg cikázik egy-egy célzás 
az osztrák politikai rendszerre 
(megjelent 1875-ben). Foglalkoztatja 
régebben fogalmazott és kiadatlan 
munkáinak sajtó alá rendezése, ja-
vítása. E közben hallja, hogy Bach, 
a mindenható miniszter, a császár-
i-ál és fiatal nejével körútat tervez-
tet az immár teljesen meghódolt, az 
egységes birodalomba beolvasztott s 
ennek módjára boldogított Magyar-
országban, hogy megmutassa a csá-
szárnak, de a külföldnek is áldásos 
kormányzatának gyönyörű eredmé-
nyeit. Erre Széchenyi 1857 május 
3-án, a császári pár indulásának 
napján, félredobja az Önismeret 
íveit s új munkába kezd, melynek 
homlokára nem ír új címet s amely 
a kiadó Károlyi Árpádtól a „Nagy 
Magyar Szatira" nevet kapta. Mél-
tán ez a neve. Politikai irodalmunk 
legnagyobb szatirája, mely egy 
nemzetgyilkoló rendszer kegyetlen-
ségét, aljas képmutatását, pöffesz-
kedő önhittségét, ostoba korlátolt-
ságát a leggyilkosabb gúnnyal osto-
rozza. Az éles maliciától a durva 
szarkazmusig megvan itt minden 
fokozat, valósággal chromatikus 
skálája a szatira minden hangjának. 
Az anyag az önkényuralom fonák 
intézkedései, utópiás tervei, az uj-
ságok fizetett dicshimnuszai, a csá-
szári udvarból kiszivárgó mende-
mondák, az utca alantas élcei, szálló 
mendemondák, ellesett párbeszédek, 
titkos ügyiratok — mert Széchenyi 
mindenről értesül, ami a császári 

Burg titkos termeiben s a Juden-
platz belügyminiszteri palotájának 
folyosóin történik. Az előadás for-
mája leginkább párbeszéd a császár 
és hűséges szolgája, Bach közt, aki 
mézes mosollyal mázsás goromba-
ságokat vagdos mindenható paran-
csolója fejéhez. Közbe egy-egy ódai 
szárnyalású hely, egy-egy megrázó 
fájdalmú elégia, sikoly a mélység-
ből, ég felé szálló fohász. Mindez 
csodálatosan rendszertelen és csa-
pongó módon előadva, de csak lát-
szólagosan, mert a mindenfelé el-
kalandozó kitérés következetesen 
visszatér a szatira főtárgyához: az 
önkényuralom törvénytelenségének 
és esendőségének bizonyításához. A 
rendszer tengelye pedig a fiatal csá-
szár „Isten kegyelméből", ki egy 
rideg elméletnek még ridegebb meg-
személyesítője. Az első lapok olva-
sása visszás érzelmeket kelt ben-
nünk, de csakhamar megtaláljuk e 
rettenetes mű lelki forrását: a leg-
mélyebb fájdalmat, a kétségbeesés-
sel határos kínszenvedést, mely kí-
méletlenül szembeszáll a kíméletlen 
rosszakarattal. Mint az Ember Tra-
gédiájának bábjátékosa, dróton rán-
gatja Széchenyi e kor valamennyi 
szereplőjét, fejedelmeket és kor-
mányférfiakat, vezetőket és szolgá-
kat, gőgöseket és alázkodókat s a 
színfalak mögül szívet szaggatóan 
hangzik a bábjátékos kacaja a ko-
médián, mely egy nemzet vonagló 
teste fölött végbemegy. Fojtott lé-
lekzettel hallgatjuk a szöveget s 
szinte nem is vesszük észre az ál-
lambölcselet és emberismeret mély-
ségét, mely belőle szól; az óriás tu-
dást az emberi műveltség minden 
terén, a mélyreható irodalmi isme-
retet, mely egyaránt találó bizton-
sággal markol bele a bibliába, a vi-
lágirodalom íróiba, a magyar nem-
zet költőibe s a silány élclapok idét-
len tréfáiba. 

A Nagy Szatira félbeszakadt, mi-
kor 1857 őszén Bach kiadja hírhedt 
Rückblick-jét, mire Széchenyi előbbi 
művének egész gúnyját a nagyha-
talmi miniszterre önti a Blick-ben, 
mely 1859-ben Londonban jelent 
meg. 

A Blick első soraival egyidőben 
írja meg húsz éves Béla fia számára 
atyai intelmeit, melyekben a mély 
életbölcselethez s az erkölcsi taná-
csokhoz nagyon életrevaló, gyakorla-
tias útbaigazításokat is fűz. Kímélő 
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szeretettel, de bölcs nyíltsággal 
elemzi fiának egész valóját, búzdítja 
és óvja, dicséri és feddi, hogy szá-
mot vethessen jövő életének eshető-
ségeivel. 

Széchenyi utolsó műve a „Dishar-
monie und Blindheit". Bach bukása 
után gróf Rechberg János lett a mi-
niszterelnök, aki vakon folytatta 
elődje politikáját. Széchenyi har-
madszor önti ki a harag csészéjét az 
állam elvakult vezetőjére e rapszó-
diában, mely édes testvére, jobban 
mondva ivadéka a Nagy Szatirának 
s a Blicknek. 

Van e nagyértékű két kötetnek 
igen sok irodalmi érdekessége is. 
Milyen szívfacsaró olvasmány 1851 
március 14-én Tasner Antalhoz írt 
levele, melyben magát vádolja a 
nemzet romlásával, magát látja a 
jós költők fájó soraiban: „Mint a 
látnok, aki az utóbbi időben támadt, 
mint például Petőfi — aki az én 
fiam s akinek anyját én, mint sok 
mást is éhen halattam — pontosan 
eltalálta az én arcképemet a „Fel-
hők”-ben . . . Sohasem történt ha-
sonló dolog e világon. Olvassa Petőfi 
Felhőit... Széchenyi István, a sze-
gény gazfi." A kiadó találóan mutat 
rá a Felhők 65. versére, mely való-
ban Széchenyire illett akkor: „Fe-
jemben éj van, éjek éjjele . . . Lak-
társam a kétségbeesés, Szomszédom 
a megőrülés." 

Arany Walesi bárdjainak „értelmi 
szerzőjére" is ráismerünk br. Hauer 
Istvánban, ki az írókat „felszólí-
totta", írjanak az országot megláto-
gató császár dicsőségére üdvözlő 
verset. „Engem is felszólított az a 
jó úr, aranyokat igérve sokat, so-
kat" írja Arany Tompának 1857 jú-
nius 26-án. A Nagy Szatirában pe-
dig Bach így biztatja urát: „éljen-
ordításokat... pénzért... rendelge-
tünk. És írókat, kik. . . eljárnak eb-
beli tisztükben a multat gyalázván, 
a jelent dicsérvén és a jövőt mint 
Eldorádót kipingálván, akárhá-
nyat találunk . . . olcsón... ingyen 
is". 

Az olvasó azonban eltévedne e két 
kötet tömkelegében, ha nem volna 
olyan kitünő kalauza, mint Károlyi 
Árpád, aki rendre elhárítja a meg-
értés akadályait, s megvilágítja az 
ezernyi-ezer célzást, vonatkozást 
egykorú, régen a feledés homályába 
merült eseményekre, személyekre. 
De e gondos jegyzeteken kívül ha-

talmas bevezető tanulmányokat is 
írt a kiadvány elé, melyekben a 
történetkutató lelkiismeretessége, a 
magyar tudós lelkes buzgalma és az 
író jelessége egyesül. Mintha a Sza-
iay Lászlók, Horváth Mihályok, Sa-
lamon Ferencek nemesveretű mon-
datait olvasnók. Az a nemes ko-
molyság, szárazságot kerülő tudás, 
lélekbe hatoló történetírói pillantás 
és élvezetes előadó modor lebilin-
cselőkké teszi ezeket a nevezetes tár-
gyukhoz s történetirodalmunk 
egyik legkiválóbb mesteréhez egy-
aránt méltó szép tanulmányokat. Aki 
e két kötetet kezébe veszi — vajha 
minél több akadna olyan — Szé-
chenyi iratainak olvasása előtt ké-
szüljön elő rájuk ez igazi bevezetések 
áttanulmányozásával, olvasásuk 
után pedig merüljön el bennük 
még egyszer a valódi mély áhítat 
bensőségével. 

Tolnai Vilmos. 

Dr. Brucknerné Farkas Gizella: 
Boldog idők. — Háború és falu. 
(Elbeszélések.) — Megvallom: az 
első benyomás, melyet az új írónő 
könyve keltett bennem, nem volt 
valami kedvező. Lényegtelen, külső 
körülmények a szerző ellen hangol-
tak s erőt kellett venni magamon, 
hogy megőrizzem elfogulatlansá-
gomat, ami pedig a kritikai vizs-
gálódás föltétele. Mindjárt a cím-
lapon a szerző neve: Dr. Bruck-
nerné! Mi köze ahhoz az irodalom-
nak, hogy az írónő férjének doktori 
diplomája van? Az első lapon meg 
ott van az írónő fényképe és autó-
grammja. Mire jó ez? Talán ezek-
kel a külsőségekkel akar hatást 
kelteni, ismeretlen létére így akar-
ja magát megmutatni? Mondom, 
kicsiségek ezek, de bennem, aki kö-
zelebbről akarok megismerkedni az 
írónővel, kinek eddig nem hallot-
tam nevét, bizonyos benyomást éb-
resztenek s ez a benyomás nem ép-
pen kedvező. No de mindegy, lás-
suk: mi van a könyvben? 

Kelletlenül forgatom a lapokat: 
olvasok, vagy talán inkább csak 
szemelek; észreveszem magamon, 
hogy adatokat gyüjtök, újabb ter-
helő bizonyítékokat keresgélek. De 
nem találok elég gyorsan és köny-
nyen. Szemem csak egypár henye, 
gondatlan mondatkapcsoláson akad 
meg, mint pl. az ilyen: „Most is 
érzi a hársvirág illatát még, ame-




