
APRÓ CIKKEK 

Báró Wesselényi Miklós útinaplója. 
(Kolozsvár. — Bpest: Studium-bizomány. 

1926.) 
A szabadságharc előtti magyar poli-

tikai élet nagy alakjai közül br. Wesse-
lényi Miklós egyéniségéről igen rokon-
szenves, de kissé vázlatos kép él a köz-
tudatban. Vörösmarty Árvízi hajósa 
révén főkép önfeláldozó emberszere-
tete ismeretes, Jókai regényei s más 
költői művek pedig hajthatatlan ma-
gyarságát örökítették meg romantikus 
szinességgel. A jobbágysághoz való 
viszonyában humanitását emlegeti a 
köztudat. Kemény Zsigmond kitűnő 
jellemrajza minden oldalról hű tükre 
az ember és politikus belső és külső 
tulajdonságainak, e mélyenjáró tanul-
mány azonban nehezebb faj súlyánál 
fogva ma már az olvasóknak csak 
kisebb köréhez jut el, az újabb tanul-
mányok pedig inkább nagy vonások-
ban örökítik meg alakját. Épen azért 
örvendetes, hogy erdélyi testvéreink 
buzgóságából oly mű áll most rendel-
kezésünkre, melyből a leghitelesebb 
forrás, a szerző vallomása alapján, erős-
bödik s lesz tartalmasabbá részleteiben 
is az eddig halvány kép. 

Wesselényi, úgylátszik, nem volt el-
fogult önmagával szemben; tudta, 
hogy mindnyájan gyarló emberek va-
gyunk s rászorulunk a tökéletesedésre. 
Első lépés ez irányban az önismeretre 
törekvés. Naplót is azért vezetett, hogy 
így könnyebben ellenőrizhesse, haladt-e 
hát a kitűzött cél felé. Nem a nyilvá-
nosságnak szánta s így annál jellem-
zőbbnek kell tartanunk. A könyv abban 
a szövegében, ahogy most előttünk áll, 
megerősíti az előszó reflexióját: «Nincs 
belső valóságunknak hűségesebb tükre, 
mint egy ily naponként folytatott auto-
biographia». 

A becses kiadvány Wesselényinek 
az 1821 szeptember 23. és 1822 novem-
ber 21-ike közti időszakra eső följegyzé-
seit tartalmazza s azokat a külső és 
belső élményeket tár ja fel, melyek 
Széchenyivel együtt megtett német-, 
francia- és olaszországi útjával kap-
csolatosak. A két nagyra hivatott fia-

talember 1820-ban ismerkedett meg 
egymással. Mindkettőjökre érvényes, 
amit a naplóíró önmagáról mond : cse-
lekvésre szomjas szellemmel és maga-
sabb elvek után törekedő szívvel lép-
tek a szépnek álmodott világba s 
mindketten tudták, hogy az utazás 
sok, gyakorlatilag is értékesíthető ta-
nulsággal jár. Hamarosan megegyez-
tek tehát abban, hogy bejárják a mű-
velt Nyugatot, de nem maradnak meg 
Európa határai közt, hanem az Egye-
sült-Államokba is áthajóznak, hogy az 
ott szerzett tapasztalatokat szintén 
kamatoztathassák hazájuk javára. Az 
amerikai tervről közbejött akadályok 
miatt le kellett ugyan mondaniok, az 
útiterv többi része azonban egy kis 
türelempróba után megvalósult. 

Wesselényi 1821 szeptember 26-án 
indult el Zsibóról. Kortörténeti szem-
pontból rendkívül jellemző, hogy Er-
dély egyik legöntudatosabb és izzóbb 
hazafiaságú magyarja, a különben ma-
gyarnyelvű naplóban így írja le anyjá-
tól való búcsúzását: «Wir werden 
uns gewiss wiedersehen» — «vala min-
den, mit mindketten zokoghatánk». 
Szeptember 28-án este érkezett Deb-
recenbe, ahol Széchenyivel találkozott. 
Vele folytatta aztán út já t Pest felé, 
hová október 3-án délután jutottak el. 
A «Churfürsthez» szállottak s mivel 
poggyászuk még késett, útiruhában 
mentek a színházba. Wesselényit na-
gyon mulattatta, hogy az emberek 
úgy nézték szemeikkel, mint egy 
havasi medvét. Pestet különben szép-
fekvésű, de unalmas városnak találta. 
«Rossz theatruma, pajkos jurátusoktól 
telefüstölt kávéházai, kimondhatatlan 
rossz flaszterje. Sétáló helye nincs.» 
A további megjegyzés talán már a Szé-
chenyivel való társalgás visszhangja : 
«Hogy a Dunán állóhíd nincsen, kár s 
szégyen hazánkra». Háromnapi idő-
zés után tovább mennek. Tizedikén 
érnek Bécsbe, honnan rövid pihenő 
után visszatérnek Cenkre. Megnézik a 
gazdaságot, bejárják a környéket, láto-
gatásokat tesznek és vadászgatnak. 
Az utóbbi szórakozást kedveli ugyan 
Wesselényi, de kelletlenül látja a haj-
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tók sorában az összekarcolt lábú leá-
nyokat : «Az asszonyi nem iránt való 
kimélő ügyeletet a legszegényebb sor-
súakra nézve is szeretem fenntartani», 
írja ez alkalomból. Az esték unalmát 
sakkozással ütik el. Az erdélyi vendég 
inkább csak nézi ugyan a játékot, de 
még így is szenvedő részese lett az 
ilyenkor nem ritka izetlenségnek. Mi-
kor a sakkozóktól egy «lépés» iránt 
érdeklődött, barátja kissé nyersen hall-
gattatja el a kérdezősködőt. Az duz-
zogva vonul szobájába és sértődött 
keserűséggel töpreng azon, hogy a 
«gazdag ember a szegénynek vagy a 
magában észbeli preponderanciát érző 
a subordinatusnak szánta-e a kifogá-
solt («nem kell most itt izélni») bizal-
maskodást. 

Az eset legalább pillanatnyilag igen 
bántotta Wesselényit s ezzel kapcso-
latban valósággal revizió alá veszi Szé-
chenyihez való viszonyát. Megálla-
pítja, hogy a másik fél kereste az ő 
barátságát, az utazást is az ajánlotta, 
most pedig fölényeskedik vele. («Elmés-
kedésének szerfelett gyakran választ 
céljául.») A félreértés ugyan már más-
nap eloszlott közöttük, Wesselényi 
saját bevallása szerint ok nélkül akadt 
fenn a «hangejtés» szokatlanságán, de 
azért hasonló érzékenykedéssel máskor 
is találkozunk a naplóban. 

Október 23-án a nagy útra készü-
lők Bécsbe indulnak. Sopron körül 
megbotránkozással tapasztalják, hogy 
e tájon, «amelyik pedig úgyszólván szü-
letési helye, senki semmit sem tud Ber-
zsenyiről, erről a felszentelt lírikusunk-
ról, aki minden magyartól tiszteletet 
érdemel. Nála ugyan bételik, hogy 
nemo domi propheta.» Bécsben elég 
sokáig mulatnak. Megérkezésük után 
a harmadik napon Széchenyi megkezdi 
barátja oktatását az angol nyelvben. 
Hálásan írja erről Wesselényi: «Ezen 
barátsága annál becsesebb, hogy itt 
ideje, sok dolgai, ismeretségei s a 
nagy világ által annyira el van fog-
lalva, hogy csak áldozattal szentelheti 
ezen magában ugyan kedvetlen fogla-
latossággal a barátságnak ezen órá-
kat.» Az angol leckéken kívül Széchenyi 
egyebekben is nagy szivességgel kalau-
zolja a császárvárosban — kevésbbé vi-
láglátott— társát. Megnézik a fontosabb 
látnivalókat, felkeresik a magyar fő-
nemesség ott élő tagjait, akiktől Wes-
selényi megtudja, hogy az erdélyi 
arisztokrácia körében mennyi szó-
beszédre adott alkalmat az ő tervbe-
vett útja. Yass Imre megismerteti a 

híres osztrák drámaíróval Grillparzer-
rel. «Külseje nagyon igénytelen, mond-
hatni jelentőségnélküli, csak komoran 
fénylő szeme árulja el a merészen alkotó 
költőt.» 

A társas szórakozások mellett fenn-
maradó szabad idejében Wesselényi 
rajzolni tanul, vív, olvasgat és ír. 
A nem egészen «geniusza» szerint való 
bécsi időtöltést egy kisebb fajta beteg-
ség zavarja meg, melynek megemlíté-
sét azzal a reflexióval kiséri, hogy: 
«Semmi inkább nem erősíti s függet-
lenebbé a lelket nem teszi, mint a testi 
szenvedések férfias tűrése». Összeköt-
tetései révén érdekes adatokat tud 
meg a magasrangú államhivatalnokok-
nak a közpénzzel való gazdálkodásá-
ról. A kispénzű erdélyi mágnás igen 
megütközik ezen s nem késik kifeje-
zést adni megbotránkozásának. «Kép-
telen, hogy ezen itt élő nagy uraknak 
mennyire nagy a fizetésök . . . Bor-
zasztó, hogy az örökké növekedő adók 
által azért sajtoltatik a népek utolsó 
nedvessége ki, hogy ily vérszopók hi-
valkodjanak.» 

Az anyagi dolgok más irányban is 
foglalkoztatják, mert Bécsben tartóz-
kodása idején ő sem kerülhette el meg-
szorult ismerősei kölcsöntkérő zakla-
tásait. De az ifjú Wesselényi megnézi, 
hogy kinek ad. Van, akitől megta-
gadja a kérés teljesítését, indokolt 
esetben azonban saját maga ajánlja 
fel támogatását. Nem hivalkodásképen 
szól erről, mert ránézve — úgymond — 
mindegy, hogy nála hever-e a pénz 
vagy másnál. Már pedig fölfogása sze-
rint : «Egy baráti tettnek, mint min-
den más cselekedetnek, csak akkor van 
igaz érdeme, midőn áldozattal tevő-
dik». Bécsi tartózkodása idején az 
elméleti és gyakorlati tudáson kívül 
emberismerete is gyarapszik. Az elő-
kelő társaság alakjai, kikkel sorsa ösz-
szehozza, bőven gondoskodnak róla, 
hogy látása minden irányban tisztul-
jon s határozottságában erősödjék. 
Naplójában hűségesen megörökíti az 
őt gondolkodóba ejtő mozzanatokat, 
de sohasem mulasztja el a maga állás-
pontjának jelzését sem. Idetartozó 
soraiból megállapítható, hogy jelleme 
már igen korán magasrendű, tiszta 
erkölcsiségben gyökerezett. Még az afféle 
fiatalos dicsekvést sem hagyja szó nél-
kül, amivel egy ismerőse hivalkodik, 
hogy t.i.: «Semminemű studiummal nem 
erőltette meg magát». Wesselényi sze-
rint ez nem irígylésreméltó állapot, 
mert «annak, amit küzdés, fáradság és 
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erőmegfeszítés által érünk el, dupla 
értéke van. A bírás örömét megneme-
síti az önérzet». De nemcsak másokkal, 
hanem önmagával szemben is szigorú. 
Betegsége alatt szinte restelli, hogy 
testi szenvedései majdnem erőt vettek 
rajta s nem dolgozhatott kedve szerint. 

A tettvágyó ifjúnak, mint naplójá-
ból látni, az idegen környezetben 
aránylag kevés alkalma nyílik a cse-
lekvő szerepre. Ha nagy ritkán meg-
próbálkozik is vele, jó szándéka hajó-
törést szenved a megnemértés ellen-
állásán. Igy jár a lóversenyek meg-
honosítását tervező megbeszéléseken, 
ahol a tárgyalás nyelve német s Wesse-
lényi a magyart szeretné helyébe tenni, 
de hiába. Útitársa, az ügy főmozgatója, 
nem meri a dolgot túlságosan erőltetni, 
mert attól tart , ha a «hungarizmust» 
hangoztatják, «felülről» megakadályoz-
zák a tervet. «Hogy ettől tartani lehet», 
írja Wesselényi, «szomorú dolog», de 
ha ő Széchenyi volna, mégis kivinné. 

Bécsi élményei közül igen érdekes 
Felsőbükki Nagy Pállal való találko-
zásának leírása. Együtt ebédelnek 
Széchenyinél és elbeszélgetnek a hazai 
közviszonyokról. Örömmel hall i t t 
Nagy Páltól egy «ideát», mely benne 
(t. i. Wesselényiben) már kilenc esz-
tendővel azelőtt megszületett volt, 
hogy egy társaságnak kellene egybe-
állni, mely minden régi jó szavainkat, 
szokásból kijött kitételeinket egybe-
szedné, a még el nem nevezett s addig 
nem ismert dolgokra jó magyar kifeje-
zéseket találna s efféle helyesnek talált 
szókat «auctoritásánál fogva civitate 
donálná». A téma körüli társalgás 
főszóvivője természetesen Széchenyi, 
aki a maga hevesebb modorában igen 
elítélően nyilatkozik a magyar közöny-
ről. «Magyarországon 1000 aranyat fog 
nyerhetni a legjobban futó ló s a leg-
lelkesebb író 400 ft . váltócédulát.» 

Tanulás és igen változatos szórako-
zások közben gyorsan telt az idő Bécs-
ben, míg végre a tovább utazást gátló 
akadályokat sikerült elhárítani s 1822 
márc. 1-én folytathatták tervük meg-
valósítását. Első nevezetesebb állo-
másuk München: «csinos város, meg-
lehetős széles utcákkal, jó kövezéssel, 
az Englische Garten nagyon szép». El-
látogatnak a Glyptotékába, a szín-
házba s az udvari istállókba. Wesse-
lényi nincs túlságosan elragadtatva a 
bajoroktól. Az erkölcsi és szellemi 
erő — úgy hiszi — e nemzetnek ép oly 
idegen, mint a tetszetős, szép és ele-
gáns. «Talán még sohasem jött oly 

bajor a világra, kit a gráciák moso-
lyogva üdvözöltek volna!» Néhány 
napi időzés után tovább mennek és 
Stuttgartban pihennek meg. A királyi 
istállóban látott lovakon kívül itt fő-
kép a képzőművészet alkotásai kötik le 
figyelmét. Dannecker Krisztus-ábrá-
zolását és Schiller mellszobrát külö-
nösen dicséri. Az utóbbiról azt írja, 
hogy több kifejezést, életet és erőt 
még nem látott szoborban. 

Március 9-én hagyják el Stuttgar-
tot. Karlsruhén éjjeí utaznak keresz-
tül. Másnap már Strassburgban van-
nak. Természetesen a híres dómot is 
megnézik, sőt a torony legtetejére is 
felmásznak. Wesselényi még azt is föl-
jegyzi, hogy 656 lépcsőfokot számolt. 
A francia határ közelsége sietésre ösz-
tönzi az utasokat. Tizenharmadikán 
érkeznek Chalonsba. I t t alapos tanul-
mány tárgyává teszik a környék szőlő-
művelését, de nincs sokáig maradásuk; 
csábítja őket Párizs. 

Wesselényi el van ragadtatva tőle. 
Az «Hôtel des Princes»-ben szállnak 
meg. Át sem öltöznek, hanem úgy, 
ahogy vannak, útiruhában mennek a 
Palais Royal megtekintésére. «A leg-
nemesebb szellemi termékektől s a 
legszükségesebb használati cikkektől 
a leghiúbb élvek s a legkeresettebb 
divatárúkig minden található itt» — 
olvassuk a naplóban. A következő nap 
estéjét az Akadémie Royalede musique-
ben töltik. Az Aladdin c. opera meg-
lehetősen untatta, a játék s ének jósá-
gát azonban elismeri. Az előadás előtt 
különben furcsa baleset éri. Ahogy a 
zeneakadémia lépcsőjén fölfelé haladt, 
egy könnyed szökdécselő lépést akar-
ván tenni megbotlik, s «a kövér erdélyi 
medve hasra terült. Széchenyi egészen 
consternálva volt», ő azonban a hely-
zetet sokkal komikusabbnak találta, 
semhogy kacagását elnyomhatta volna. 
Párizst egyébként alaposan szemügyre 
veszi. Közben arra is időt szakít, hogy 
úszó- és vívóleckéket vegyen. A lakos-
ság tetszik neki. Megfigyelése szerint 
a francia általában nem izmos, de a 
belsejéből kiáradó erő feszíti musculu-
sait és az aggkorban is több race és 
több élet van bennük, mint más nem-
zet fiainál. 

A Théatre Françaisban nagy gyö-
nyörűséggel élvezi Talma játékát, a 
Pont Neuf-ön szent borzalommal szem-
léli IV. Henrik szobrát, a Musée Royal 
de Luxenburgban igen tetszenek neki 
Dávid képei. A Pantheonban is meg-
fordul, de sem Rousseau, sem Voltaire 
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sírját nem sikerül meglátnia. A Jardin 
des Plantesen az állatsereglet köti le 
érdeklődését. Nem mulasztja el a Pére 
la Chaise megtekintését sem. Ezt a 
maga nemében legszebb temetőnek 
találja mindazok között, melyeket 
addig látott. A szépirodalmi társaság 
felolvasó-ülését is végighallgatja, de a 
holdról és planétákról szóló értekezést 
igen unalmasnak minősíti. Kirándul-
nak St. Denisbe és Malmaisonba is, 
hol a Napoleon-emlékek érdeklik. Gya-
log mennek át St. Cloudba, hol a híres 
kastély egyik szobájában egy fest-
mény a magyarok lelkesedését ábrá-
zolja a pozsonyi országgyűlésen, a szép 
Mária Terézia előtt. 

A «Bois de Boulogne»-ban a királyi 
ménest, Sévresben a porcellángyárat, 
Rambouilletben pedig a híres juhokat 
nézik meg. Párizsba visszatérve, Horace 
Vernet műtermébe is ellátogatnak, de 
sok kész képét nem láthatják, mert a 
jeles festő termékeny géniejének alko-
tásait hamar elkapkodják. Pedig Napo-
leon apotheosisát Wesselényi nagyon 
szerette volna látni. A szellemiek mel-
lett az asztal gyönyörűségeiről sem 
feledkeznek meg Párizs ez időszerinti 
magyar vendégei. Egy ízben Széche-
nyivel «Verrynél», az akkori legelőke-
lőbb étkezőhelyiségben ebédelnek, hol 
a «torkosság istenének nagyszerű áldo-
zatokat lehet hozni». Wesselényi tréfás 
mélabúval jegyzi meg, hogy — saj-
nos — teste kövérsége és erszénye so-
ványsága miatt, nem tehet eleget ínye 
kívánságainak. A longchampsi verseny-
téren is megfordulnak, de az itt látot-
tak nem nyerik meg a naplóíró tetszé-
sét. «Botránkoztatóbb lovasokat s lova-
kat sehol sem lehet talán az egész vilá-
gon látni, mint Párizsban.» 

Április 4-én reggel 9 órakor indulnak 
tovább Széchenyi kocsiján, mellyel a 
francia fővárosba is érkeztek. Főbb ál-
lomásaik Calaisig, La Trappe, Aigle, 
Medari, Nonant, Limutiere, Havre, 
Boulogne, Pavée. 

Április 14-én délután 2 órakor indul-
nak tovább a Sovereigne gőzhajón. 
Három óra alatt érnek Doverba. Ott 
meghálnak s másnap reggel folytatva 
útjukat, este 6-ra érnek Londonba. 
A Duke Street Manchester Squaren 
lévő Morins-hotelbe szállnak, hol Wes-
selényit, «kibeszélhetetlen» örömére, 
már várta egy anyjától származó levél. 
A magyar utazó eleinte igen kényelmet-
lenül érzi magát a világváros forga-
tagában. Bécsből abban a hitben in-
dult útnak, hogy tud egy keveset an-

golul. Megérkezése után veszi észre 
nagy csalódását. «A századik szót» alig 
érti, s ha ő beszél, sem értik meg. De 
azért valahogy csak eligazodik, pedig 
gyakran egyedül kénytelen a városban 
s környékén járni, mert Széchenyi el 
van foglalva saját dolgaival. 

Londonba érkezésük első heteiben 
főképp a lóversenyek s általában a ló-
tenyésztéssel kapcsolatos dolgok ér-
deklik. Néhány napig a naplóírásra 
sem jut ideje. Vasárnap azonban még-
sem mulasztja el a templomba menést. 
Az istentisztelet egyszerű módja hazá-
ját s övéit ju t ta t ja eszébe. Ez annyira 
elérzékenyíti, hogy szinte lírai el-
lágyulással veti papirra sorait: «Csen-
des fénybe hanyatló Nap ! Te bocsáj-
tod mai végsugáraidat kedves jó 
anyámra is. — Ó, világolj holnap kel-
lemes napot áldott lételére !» 

Sokat foglalkoztatja Wesselényit az 
a még Bécsben megérlelt terve, hogy 
néhány fajlovat vigyen magával haza. 
E célra Széchenyi Bécsben tízezer 
frank kölcsönt igért neki. A lóvásár le-
bonyolítása nem ment egészen simán. 
Wesselényi egész lélekkel csügg a ter-
vén, Széchenyit kevésbbé érdekli a 
dolog, ami aztán rövid időre egy kis 
elhidegülés okozója lesz. 

A lovakon kívül természetesen a 
szellemi élet jelenségeivel is törődik. 
Oxford igen mély benyomást tesz rá. 
Az angol diákélet is jobban tetszik 
neki, mint a német. A mi viszonyainkra 
gondolva, még feltűnőbbnek látja a 
különbséget — az oxfordi főiskolák 
javára. «Nem, mint nálunk, kőfalak 
mögé zárva s tájékokban, melyeket 
örökre kerülnek a gráciák, hanem a 
szép s virító természet közepében neve-
lődnek az ifjak.» Különösen azt hang-
súlyozza, hogy az angol iskolázás job-
ban szem előtt tar t ja a gyakorlati élet 
követelményeit. Londonba vissza-
térve, a képtárakat is megtekinti s es-
ténként színházba megy. Egy ízben az 
előadáson jelenlevő király tiszteletére 
kétszer is eléneklik a God save the 
King-et. Wesselényinek rögtön az jut 
eszébe, hogy «mely különbség a Gotter-
halte és a Himnusz között ! Nem tet-
tetett vagy kierőszakolt hangok, ha-
nem az igazi erős, büszke nemzeti érzés 
megnyilvánulása !» 

A hazai emlékeket felidéző képzettár-
sítás a napló többi részéből sem hiány-
zik. Mikor június 1-én Hounsbowban a 
katonaság lovassági gyakorlatait szem-
léli, feltűnnek neki a «huszárok között 
a legharciasabb magyaros pofák». 
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Az angol mezőgazdasági és ipari élet 
fejlettsége sem kerüli el figyelmét. 
Shakespeare egykori lakóhelyére, 
Strattford-ba is ellátogat. A nagy 
költő szobrát ízléstelennek találja. 
«A valódi lúdtoll jobbjában nagyon za-
varólag hat az érzelmekre.» Az emlék-
könyvbe Wesselényi magyarul írja be 
nevét. 

Júliusban Széchenyi társaságában 
lóháton is nagy utakat tesznek meg 
a vidéken, tenyésztés céljára alkalmas 
lovakat keresve. Egy ily útjukban is-
merkednek meg a hatalmas testalkatú 
híres boxolóval, Jacksonnal, kitől 
Wesselényi leckéket is vesz az ököl-
vívásból. 22-én térnek vissza Lon-
donba. Mialatt Széchenyi Doverban 
időzik, hogy Angliában vett lovai 
hazaszállítása iránt intézkedjék, Wes-
selényinek egy lóvásárlás körüli félre-
értéséből kifolyólag a rendőrséggel 
gyűlik meg a baja. Tüzes vérmérsék-
letére jellemző az az elhatározása, 
mely szerint ha ellenfele a pört meg-
nyeri, a lovat a pénz lefizetése után 
agyonlövi, a felperest pedig minden-
féle gorombaságok által ökölpárbajra 
kényszeríti, remélve, hogy így pénze 
kamatját «vörös és kék foltokban» 
fizetheti neki vissza. 

A bosszantó eseten hamarosan napi-
rendre tér s folytatja előbbi életmód-
ját. Megnézi a British Museum gyüj-
teményeit, eljárogat a színházak-
ba, testedzésül pedig részint Jack-
sonnal boxol, részint Széchenyivel 
csónakázik a Themsén. Végre miután 
sikerült megvennie a kívánt lovakat, 
aug. 11-én elindulnak hazafelé. Dove-
rig együtt mennek Széchenyivel, ki 
innen egyedül utazott tovább s úgy 
egyezett meg barátjával, hogy csak 
Bécsben találkoznak újból. 

Visszafelé utaztában is meg-megáll 
helyenként, de csak rövid időre. Brüsz-
szelben egy pár napot töltve, szeretne 
megismerkedni Daviddal, a híres fran-
cia festővel, de nem találja otthon. 
Feltűnik neki, hogy e város képkeres-
kedéseiben sok, Napoleonra vonatkozó 
festmény látható ; Horace Vernet-től 
származó Apotheosisa Wesselényinek 
is tetszik. Mielőtt tovább folytatná út-
ját, Antwerpent is megtekinti, hogy 
Rubens és Van-Dyk képeiben gyö-
nyörködjék. Liége, Aachen érintésével 
Köln felé veszi út ját . Szept. 2-án ér 
Frankfurtba, hol a vendéglőben meg-
ismerkedik egy félelmes hírű boxoló-
val, Mr. Powlerrel, kit kesztyűnél-
küli barátságos ökölmérkőzés címén 

alaposan helyben hagy. «Lehetséges, 
írja Wesselényi — hogy e győzelem 
azért vala nekem oly könnyű, mivel 
már előzőleg egy másik nehezebbet 
vívék ki vele szemben a boros üvegek 
előtt.» 

Frankfurtot szép városnak mondja. 
Dannecker Ariadné szobrát igen érzéki-
nek találja. Nürnbergben csak éppen 
hogy megpihen. Regensburgból hajón 
folytatja út já t . Innen kezdve a Nuss-
dorfig terjedő vonal nevezetességeiről 
már csak egészen röviden emlékezik 
meg. Szeptember 18-án, alig hogy 
Bécsbe ér, fölkeresi ismerőseit s élvezi 
a viszontlátás örömeit. Hazulról három 
levél is várja, melyekből boldogan 
veszi tudomásul, hogy édesanyja egész-
séges. 

Néhány napi bécsi tartózkodás után 
(szept. 23-ig), mihelyt legsürgősebb 
teendőivel végzett, arra is időt szakít, 
hogy számot vessen önmagával. El-
gondolkodik hosszú út ja tapasztala-
tain s fölveti a kérdést, vajjon jobb s 
okosabb lett-e. Igenlő válaszát igen 
érdekes önjellemző elmélkedés követi. 
Hosszú út ja leghasznosabb mozza-
natának azt tart ja, hogy hét hónapig 
élt anélkül, hogy valakinek parancsolha-
tott volna. «Igy egészen saját magára, 
saját erejére támaszkodva tanulja meg 
az ember az erőt igazán becsülni és 
használni . . . Az embertársainkhoz 
való igazi viszonylatunk tisztán áll 
ilyenkor előttünk. A mágnás, a nemes 
emberré lesz s ez az egyedüli lépés, me-
lyet tennünk kell, hogy állatok ne ma-
radjunk. S a méltó önérzet nem ismert 
erőket ébreszt fel bennünk s mélyen el-
fátyolozott nézeteket nyit meg előt-
tünk.® 

Wesselényi ezután még jó ideig 
Bécsben marad, időközönként kisebb-
nagyobb kirándulásokat téve a környé-
ken s magyarországi ismerőseinél. No-
vember 1-én a magyar gárda épületé-
ben a festményeket nézi meg, helyes 
észrevételekkel kísérve a látottakat. 
«Zrínyi halálát» merész, de nem egé-
szen sikerült kompoziciónak írja le. 
(«Egy török lovas, már a hídról le-
zuhanó lováról visszafordulva, utolsó 
nyilát Zrínyire lövi ki. Ez goromba és 
hibás felfogás, mert ily helyzetben . . . 
pogánynak és kereszténynek is elmegy 
a kedve a célzástól.») 

November 12-én búcsúzik el bécsi 
ismerőseitől s 17-én ér Budára, de más-
nap már folytatja út já t s alig várja 
hogy hazaérkezzék. Huszadikán a bi-
harmegyei Margittán pihen meg. 21-én 
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hajnalban indul tovább s 9 órára Som-
lyón van. A két óra, melyet itt a lovak 
etetésével tölt el, szinte egy örökké-
valóságnak tűnik fel előtte." Végre a 
nyírsidi erdőnél eléri birtokai határát 
s túláradó boldogsággal fogadja az 
egyszerű emberek szíves köszöntését, 
«ó, mégis édes t u d a t : szeretve lenni!» 
— olvassuk e helyt a naplóban. Meg-
érkezve otthonába, zokogva és némán 
pihen meg édesanyja karjai közt «s 
mint kimondhatatlan elragadtatás 
mennyei forrása» omlanak öröm-
könnyei. 

A viszontlátás boldog percei után 
a falu népének üdvözlését fogadja, 
majd ismét anyjához fordul s nagy 
lelki megnyugvással örvend azon, hogy 
jó egészségben találta. 

A rendkívül érdekes, közvetlenségével 
szinte megkapó hatású utinaplót egy 
hálaadó fohász fejezi be, végén a hívő 
lélek áhítatos felkiáltásával: «Dicsér-
tessék és dicsőíttessék neved, ó Isten!» 

Az ismertetett részeken kívül a 
naplónak még számos oly helye van, 
melyek az író egyénisége, vagy az egy-
korú művelődési állapotok szempont-
jából figyelemre méltók. Külön érde-
kessége a följegyzéseknek, hogy a ben-
nük foglalt nevezetesebb mozzanatok-
ról (pl. a regényes gyalog-kirándulás-
ról La Trappe-ba 1822 ápr. 5. stb.) 
Széchenyi István is megemlékezik 
Naplóiban (melyeket újabban Viszota 
Gyula tet t közé) s így a két nagy em-
ber ez időbeli barátsága most már hi-
teles önvallomások alakjában áll ren-
delkezésére a kutatásnak. Ez a körül-
mény annál fontosabb, mert tudva-
levőleg Wesselényinek 1905-ből való, 
kétkötetes életrajza annakidején nem 
állta ki a kritikát s így a két életsors 
egymáshoz való viszonya részleteiben 
ma is csak az eredeti forrásokból ismer-
hető meg. 

Baros Gyula. 

Ültessünk gyümölcsfái! Unghváry József ceglédi faiskolája (Budapesten, VI., 
Andrássy-út 54. Telefon: L. 962—72.), mint velünk közlik, megkezdte az 
őszi szállításokat. Oktató főárjegyzéke ingyen. 

A KIADÁSÉRT F E L E L Ő S : HEGEDÜS ISTVÁN. 
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