
tasára. s ez adja költészetének nemes torzó
remek jellegét. Tehát nem kitalált frázisok

. ezek (a mondatértékü szó értelmében), ha
nem a költészetté átminősített valóság je
gyei ("kitömött ősz", "idő szalmacsurgása",
.kenetlen . sorok tengelytorése"; az Áldozati
morzsák aszemétből c. vers). Egyébként ra
gyogó lelemények. Szelíd, de határozott
vers-tengermozgásában különös áramlato
kat érezni; a gyermekkor szépsége, naiv
csodálkozása egybeömlik a félelmes látomá
sok érettségével. s átível fölöttük a megté
pett, de a mába átmentett hit. így ebben a
költői világban épp most moccan az Úr, épp
most készül az ítélet, épp most rimánkodik
az ajak, a kéz.

Ezek hatásaként a költő egyszerűsége

drámai, amikor csak elbeszél is, és kézzel
foghatóan, nappali fényben titok-közlő (Tíz
ezeréves út). Ahogy türelmesen emelgeti le
a kendőt forrón formálódó kifejezéseinek
kosaráröl, az liturgikus mozdulat. Ennek a
liturgiának általános jellemzője az áttúnéses
líraiság, li vers-idegzet fakéreg alatti mozgá
sa, a fényszerkezetbeli mozgás (helyesebben
'él fénybizsergés), a hirtelen a vers-terem
_egyik sarkából a másik sarkába szóródó, ra-
kódó hang-, tárgy-, emlék- és lélekállapot
törmelék-halmok. S mivel mindig a dolog
fontos a költőnek, s nem az elv, az összefüg
gés, a tanulság, csak eleven lendűletéböl, a
vers-egészböl, verseinek egy pontra kon
centrált hatásából érthetjük meg őt, ha
verssel szembesülve egyáltalán lehet ezt a
szót, ,;megértés", használni.

Hasonlataival. metaforáival, szösúrítmé
nyeivel a létet (így is írhatnám: Létet) köze
líti meg, pedig "csak" az életről ír; a "csilla
gokig visszametszett kert"-ben nem ő járt, de
ő látta meg (Csak kd, kő se). Néha fölpereg
nek a sorai, mint a dobverők (Fekétejehér);
olykor már-már átüthetetlen szóösszevonást
teremt: .hamletapiaéi". Ebben talán parányi
keresettség rejtőzik, nem így a" vasmákos
kalács"-ban. Alkotó képzeletéről elmondhat
juk: ami élteti a költöt, az is próbálja meg.
Képteremtő erejének veleje a - költészeté
nek minden lírai jelentését fölmutató és
előresodró - dinamizmusa. Különlegesen
szép Változások címü versében az enigmati
kus föbbrétegüség egybefut. és nem a jelen
tés, hanem maga a textúra, a versanyag vá
lik többértelmuvé néhány sor, szó, írásjel
megváltoztatásával. Ez a vers utolsó sorai-
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ban - ritkán olvasható' őszinteséggel- meg·'
szólítja Istent. Kettejük megpecsételt sorsá
nak elkiáltásával záródik ez az igaz verses
könyv: "csontom kiolvad; Uram, ... I velem
égsz. örök sárban lángoló napraforgó". (Szép
irodalmi Könyvkiadó, 1983.)

VASADI PÉTER

•
Suranyi Míklós
Széchenyi-regényéhez

A magyar könypiacon ismét megjelent Su
rányi Miklós Széchenyi-regénye, az Egyedül
vagyunk (Szépirodalmi Kiadó, 1982). A
könyv első megjelenésekor is nagy vihart
kavart. Több tudós és író szóvá tette, hogy a
regényben szélesen és bőven tálalt esemé
nyek - fiktív naplókkal alátámasztva - valót
lannak bizonyultak. Megengedett az írói
szabadság, de amikor olyasvalakiről van
szó, akire egy egész nemzet feltekint, annak
becsületét megvédeni és a rágalmak ellen
tísztázni>- kötelesség.

A -regény első megjelenése óta előkerül

tek a bécsi Titkos Levéltárból Széchenyi
Döblingben elkobzott iratai (ma az Orszá
gos Levéltárban találhatók), s ezek nagy
mértékben kiegészítik Széchenyi életéről 
és éppen fiatalkoráról - szóló ismeretein
ket. A regényről- újabb kiadása alkalmával
- ismertetések sora jelent meg, de - tudtom
mal - senki sem tért ki arra, vajon a regény
eseményei és a valóság hogyan viszonyul
nak egymáshoz.

Széchenyit Kossuth nevezte a "legna
gyobb magyarr-nak, s ezzel rnintegy szo
borrá merpvítette az utókor előtt. Ehhez já
rult Arany János felséges ódája (Széchenyi
emlékezete), melynek csodálatos pátoszán át
lépni máig sem tudunk. A közelmúltban a
rádió ismertette s siófoki Beszédes József
kiállítás-katalógusát, s ebben Széchenyi
vízügyi munkásságát, s a riporter az elra
gadtatás hangján mondta: micsoda jövőbe-

látás, micsoda modern gondolatokt .
Ám a köztudatban nem ~z a mident meg

mozgató, tettre serkentő, jövőt építő férfi
áll, hanem - épp Surányi regénye folytán 
inkább a romantikus kalandok höse.



Az ismertetések egyikében (Magyar Nem- leány volt, szenvedélyes ír temperamentum-.
zet, 1983. május 12.) ez a kitétel szerepel: mal. Annak idején nagynénjét térden állva
Surányi regényéhez jóformán csak Széche- kérte: engedje meg, hogy Széchenyi Pálhoz
nyi Naplóját használta. De ugyan talált-e az feleségül mehessen. (A Razumovszky palo
író egyetlen mondatot isSzéchenyinek dú-· tában élt húgával, Selinával együtt, anyai
san és színesen megírt állítólagos kapcsola- nagynénje gróf Lichnovsky Károlyné gyám
táról sógornőjével, Karolinával? Nem is ta- kodása alatt). Elég gyenge nevelésben ré
lálhatott, mert ez az egész történés csupán a szesült. Széchenyi döblingi hagyatékából
bécsi társaság pletykáiban, szóbeszédében előkerült tizenhét, sógorához félig németül,
élt. Ez elől menekült Széchenyi Bécsból. félig franciául írt levele; bizonytalan helyes
egy, az anyja áltál Metterníchtöl kieszközölt írással, alig olvashatóan (Naplót természe
diplomáciai megbizatással Nápolyba 1814 tesen sohasem vezetett.) Ezekben testvéries
novemberében. Ekkor kezdett el naplót ír- hangon a bécsi eseményekrőlír: nagybátyja,
ni. Ám ebben is hiába keresnénk valami Razumovszky herceg palotájának leégésé
szenzációt. Apró kalandokról számol be, ről, a Széchenyi Lajosnál rendezett irodalmi
anekdótákat rögzít. Egy ilyet sógornójéröl, estról- s a Bécsben terjesztett pletykákról,
Karolináról is följegyez. rnely .a nagyvilág- melyektöl nagyon szeved. Férje. Pál, gyö,n
ban járatlan ifjú hölgyet a bécsi társaság gédséggel igyekszik vigasztalni őt. Kisfia,
előtt nevetséges színben tünteti fel. Andor, midig keresi "Stifa bácsit". Ezek a le-

Nápolyban Napóleon bukása után is tart . velek - mondta Balogh Jenő, az Akadémia
még sógora, a hiú és múveletlen Murat ural- akkori főtitkára - "perdöntőek", a pletykák
ma. A bécsi kongresszus idején vagyunk. A valótlanságát igazolják. Néhány levelet kö
nagyvilági, királyi és hercegi udvarokban zölt Bártfai Szabó László, a Széchenyi csa
forgolódó Széchenyit nagyon mulattatja ez lád levéltárosa: Adatok gr. Széchenyi István
az "operett királyság". Táncol Napóleon és kora történetéhez címú munkájában.
gyönyörű húgával, Paulinával, s azt írja nap- A mindössze 21 éves Karolinát kétségte
lójába, hogy - a nála tíz évvel idősebb - lenül elbüvöltesógora váratlan megjele
"királyné" oly igéző, hogy bele tudna sze- nése, aki dicsőséggel övezve, kitüntetések
retni. A másik Karolináról, a bécsíröl, most kel elhalmozva mint hős jelenik meg, vil
nem esik szó, logó tekintettel, nagyvilági modorával a ná-

A "táncoló kongresszus"-nak ebbe a vi- la sokkal jelentéktelenebb Pál mellett. Ra
szonylagos nyugalmába robban bele a hír, jongó szemei, melyekkel ránézett, méltán
hogy Napóleon visszatért Elba szigetéröl. A feltűnést kelthettek a társaságban. De azu
diplomáciai tárgyalások megszakadnak. tán tovább élt a nagyon összetartó és sle
Széchenyi Milánóban állomásozó csapatá- retó, mélyen vallásos Széchenyi család kö
hoz siet, ismét felölti az uniformist. Murat rében Bécsben, majd nyaranként falusi bir
hü marad Napóleonhoz, de észak felé nyo- tokaikon. Sógornőivel Mária-Zellbe is el
muló hadseregét éppen Széchenyi veri szét zarándokolt. Egy alkalommal éppen látoga
maroknyi seregével, Murat sorsa ezzel meg- tóban volt Ürményben. Hunyadi Jánosnál,
pecsételődött:fogságba esett, és föbelötték. amikor itt pár napos rosszullét után várat-

E történelmi események közt Széchenyi- lanul meghalt. Ez egy olyan napon törént,
nek nem volt sem ideje, sem módja arra, amikor vendéglátói átkocsiztak Tallósra,
hogy Bécsben időzzön és ott akalandoknak Saurau Zenóhoz és feleségéhez, Hunyadi
éljen. A győri insurrectiótól kezdve katona Gabriellához.így Karolina egészen egyedül
volt, s végigharcolta a napóleoni háborúkat. maradt komornájával. A gyászjelentés sze
Bécsbe is 7" 1814 júniusában - a lipcsei "né- ri nt tüdőbajbanhalt meg, de a családi levél
pek csatájából" érkezett. Minthogy saját la- tárban fennmaradt orvosi kórtörténeti le
kása nem volt, Pál bátyjánál szállt meg. Pál- írásból kitűnik. hogy méhrák ölte meg, mely
hoz élete végéig zavartlan testvéri barátság hirtelen áttevődött az agyba (,Jejgutaütés"),
fűzte. és iszonyú fájdalmak közt végzett az alig 26

Pál felesége, O'Meade Karolin ünnepelt éves fiatal asszonnyal.
szépség. A kongresszuson Bécsben időző Széchenyi István a halálhírröl Debrecen
orosz cár udvarolt a szép hölgyeknek, Ka- ben értesült 1820"augusztus 29-én. Első re
rolinát "beauté coquette'l-nek nevezte. Árva agálása a sajnálkozás, hogy Karolina .sok
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kedvességét és gyöngédségét semmibe vet
te, s neki ezzel fájdalmat okozott. Leveleit
alig olvasta el. csak gyéren válaszolt rájuk.
De megérkezik barátjának, Lichnowsky

. Edwardnak - Karolina unokatestvérének 
szláv miszticizmussal telt végzetes levele:
Karolina most az Örök Bíró előtt áll. Tel
jesn egyedül. magára hagyatva halt meg, az
egyház szentségeinek vétele nélkül. Nem
terheli-e lelkét egy vétkes szerelem emléke?

Ez a levél mint mérgezett nyíl fúródott
Széchenyi szívébe. Első felháborodásában
és ártatlansága tudatában - a kor szokása
szerint - párbajra hívja ki Lichnowskyt. De
az kitérő levélben válaszol: nem akarta vá
dolni barátját, csupán azt kívánta volna,
hogy ő is elgondolkezzék az örök dolgok fe
lől. - Tudnunk kell, hogy ebben az időben

milyen nagy súlyt helyeztek arra, hogy min
denki halála előtt részesüljön a végső szent
ségekben. a feloldozásban és a szent Útra
valóban ... Lichnowsky levele' is egész éle
tére kiható lelki gyötrelem forrása számára.

FILOZÓFIA

Varga Béla:
Bölcseleti írások

A századforduló európai gondolkodása sajá
tos képet tár elénk. A bölcselkedök nagy
részének a~on vész el energiája, hogy rendet
teremtsen a szaktudományok, szemléletfor
mák, módszerek egyre súrúsődó erdejében.
Enélkül elindulni sem mernének, nehogy
céljukat világosan lássák. S ha elindulnak,
kérdéseiket az egyes iskolák eltérő optikái
még tovább aprózzák.

Pedig nem lényegtelen kérdések töltik
meg ez időszak filozófiai kereteit: midön
azonban e keretek közé valami lényeges
kérdés eljut, egyszerre lényegtelenné válik.
Németországban, az újkantianizmis s feno
menológia hazájában II. vilmosi, bismarcki
idők a tudományokat, kiváltképp a szellem
tudományokat könyvtárakba és magánta
nári szobákba préselik. Ezért aztán WindeI
band úgy beszél a logikáról, majd később

Schele r az etikaról. mintha a Kant-kötetek
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Angliai utazásai' 'alatt megismerkedik lord
Byron kötészetével. és az őt körülvevő lég
körrel. Magába szívja az egész Európát el
töltő "spleen"-t. Olvassa, fordítja Byron rnú
veit, s egyes sorok mint reminiszcenciák
visszatérnek Napló-jában is. Nem tudhatta,
mint ahogy a kortársak sem tudták, hogy
Byron homályos és borús önvádjai. titokza
tos sorai mögött valódi vétkek gyötrelmei
élnek. (Féltestvérét, Augustát csak felnőtt'

korában ismerte meg, belészeretett. Kap
csolatukból egy kislány született, Medora.
Ennek unokája egy Párizs meletti apácako
lostorban élt s halt meg.) Széchenyi magába
szívta ezeket a borongós érzelmeket, való
ságos éntranszponálás folyt benne, s inkább
Byron vétkei, mint a sajátjai felett tépelő

dik. (Lásd bővebben: "Lord Byron hatása
Széchenyi Istvánra" círnú cikkemet. Róma,
Katolikus Szernle, 1977. I. szám.)

H. BOROS VILMA

fóIiánsai lennének a valóság, mellyel min
denkinek meg kell birkóznia. A filozófia
"belügy", ám egyelőre előnyére válik, hogy
szaktudományos szempontból értő kezek
nyúlnak hozzá. Dilthey, Windelband,
Ríckert, Lask, Vaíhinger, Simrnel és ScheIer
munkássága külföldön is követőkre talál.

Német filozófiai mühelyekben szerzett ta
pasztalattal, s az említett bölcselők iránt ér-

. zett tanítványi alázattal· kezdte pályáját
Varga Béla, a század eleji magyar gondol
kodás eleddig eléggé háttérben hagyott
alakja. S életének elkövetkezendő három
évtizedében nemcsak komoly szellemiséget
közvetítő gondolkodó vált belőle, hanem 
legjava írásait tekintve - szuverén szellem
is. Szorosan vett "bölcseleti írásai-ból jutta
tott el most hozzánk kis kötetnyit a Téka,
Balázs Sándor válogatása.

Varga Béla 1886-ban született Tordán.
Édesapja Székelyföldről ideköltözött görög
latin szakos tanár, később a helybeli líceum
igazgatója. Fia tovább ápolja a családi ha
gyományt, a kolozsvári egyetem bölcsész-


