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A késŒ szecesszió, a szürrealizmus és az art deco hatá-
sait saját, különleges stílusban ötvözŒ festŒmıvész,
Batthyány Gyula gróf – Batthyány Lajos dédunokája, And -
rássy Gyula unokája – nagy tisztelŒje volt Széchenyinek.
Amellett, hogy nagyszerı grafikai sorozatot szentelt
életének és munkásságának, megdicsŒülését ezen a
különlegesen gazdag festményen fogalmazta meg.
A Duna vonalára mintegy égi fény árad a Lánchíd – a leg-
emblematikusabb Széchenyi-alkotás – felŒl, s a folyó
zöldes-aranyos vizében fürdik a „legnagyobb magyar”
kissé idealizált, életkorát tekintve az Akadémia alapítása
körüli idŒszakhoz közeli portréja. A pesti oldalon korának
és életútjának neves szereplŒi alkotnak burjánzó, hul-

lámzó, szokatlan látószögeket nagyvonalúan össze -
illesztŒ mozaikot: többek között jól felismerhetŒ József
nádor, Batthyány Lajos, Deák Ferenc, Eötvös József, Wes-
selényi Miklós, Károlyi György, Dessewffy József, Fáy
And rás, Bezerédj István, FelsŒbüki Nagy Pál alakja. A
budai oldalon a „társaság” és a „nép” jelenik meg, ka-
tonák, nŒk, parasztok, még az Óbudai Hajógyár dokkjai
is! – lenyıgözŒ gazdagságban és festŒiségben vegyítve
mindazokat az alkotóelemeket, amelyeket Széchenyi
életébŒl oly jól ismerünk. A Széchenyi feje fölött ragyogó
híd európaiságának érzelmi-gondolati párja a kép alsó
részének közepén a parasztszır piros, hangsúlyosan
magyar motívuma.

Széchenyi István apoteózisa.
Batthyány Gyula olajfestménye, 194174 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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Csorba László

A „legnagyobb magyar” 

életútjának főbb állomásai

Bécstől Bécsig

Vajon ki tudja, hányszor utazott Széchenyi István Angliába?

Kemény Zsigmond báró, egyik elsŒ életrajzírója arról tudósít, hogy

hŒse tizenhatszor lépte át a doveri határsorompót. Pedig a gróf 

csupán ötször kereste fel a ködös Albiont. Ez az öt út azonban olyan

mennyiségı és minŒségı munícióval gazdagította a magyar polgári

átalakulás elsŒ programadó egyéniségének a világ akkoriban 

vitathatatlanul legfejlettebb országára vonatkozó tudását 

és gondolatvilágát, hogy méltán tarthatjuk ezeket az utakat 

korszakos jelentŒségınek hazánk történetében.

Érdemes számba vennünk Széchenyi életútjának többi csomópontját

is, mert sajátosan keveredtek benne a hétköznapi és a rendkívüli, 

a kiszámítható és a véletlen elemek. A kutatás még ma is tár fel új

adatokat, illetve gyarapodó tudásunk fényében másképp értelmez

korábban is ismert tényeket. Természetesen nem a múlt változik

meg, hanem csupán az, amit róla gondolunk.
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német-római császárok székvá-
rosában, a Duna csatornájának
partján fekvő Bécsben, az ural-

kodói palotaegyüttes, a Hofburg mö-
gött kanyarodó Urak utcájában (Her-
rengasse) található Wilczek-palotában
született 1791. szeptember 21-én Szé-
chényi Ferenc gróf és Festetics Juli-
anna grófnő hatodik gyermeke, István.
A grófi címet egykor a török ellen vi-
tézkedő ükapa, György szerezte, de a
tengersok birtokot nem a király adta
hozzá. Arról, hogy legyen mit a tejbe
aprítani, e György apjának, Lőrincnek
az unokabátyja, a „másik” György – az
egyházszervező bőkezűségéről és bir-
tokszerző, pénzforgató gazdasági zse-
nialitásáról egyaránt nevezetes eszter-
gomi érsek, a 17. századi katolikus
megújulás egyik vezető egyénisége –
gondoskodott. Persze ha sok az utód,
a legnagyobb vagyon is hamar sem-
mivé foszlik az unokák ágain. A vélet-
len és a szülők, nagybácsik tudatos bir-
tokmentő politikája azonban ebben az
esetben azt eredményezte, hogy hő-
sünk édesapja, Ferenc gróf újra a
maga kezében egyesíthette a családi
vagyon tekintélyes részét.

Széchényi Ferenc gróf (1754–1820)
bécsi tanulmányai során közeli barát-
ságba került Festetics György gróffal,
a keszthelyi Georgikon – az első ma-
gyar felsőfokú agrártanintézet – ké-
sőbbi alapítójával. Rokonszenvüket
azonban nemcsak a felvilágosodás em-
berbaráti eszméi iránti nemes rajongá-
suk és közös szabadkőműves érdeklő-
désük erősítette, hanem az is, hogy
György gróf nővére, Festetics Julianna
szintén egy Széchényihez – Ferenc
bátyjához, Józsefhez – ment feleségül.
Igen ám, de a kapcsolat hamarosan
szerelmi bonyodalommal fenyegetett,
mert Ferencben vonzalom ébredt
bájos, okos, és nála csupán egyetlen
évvel idősebb sógornője iránt. A pár-
kák azonban összegabalyították fona-
laikat: két esztendővel az esküvő után
az alig 23 esztendős József hirtelen el-
halálozott. 

A GYERMEK- ÉS IFJÚKOR

Ferenc és a „keszthelyi mágnes” – édes -
anyja nevezte így egy levelében a csa-
ládjához visszaköltöző, özvegy Julian-
nát – hamar tisztába jöttek egymással,
ám jó másfél esztendőbe telt, mire a
Festetics szülők ellenkezését sikerült
legyőzniük. Ezután indult a csata a pá -
pai engedély kieszközléséért, mert a

A

Széchényi Ferenc gróf arcképe, Czetter Sámuel rézmetszete, 1798.
A felirat a gróf kamarási rangját, továbbá azt említi, hogy a nápolyi Szent Januáriusz-

rend (Ordo di San Gennaro) lovagkeresztese, alul pedig a jelmondat így szól: 
„A haza hasznát és becsületét úgy tekintette, mint a sajátját.” A dekorációban
bal oldalon a kamarási aranykulcsot látjuk, középen a családi címert, szintén 
a Szent Januáriusz-rend láncával körítve, jobb oldalon pedig azt a nevezetes

aranyérmet, amelyet a gróf a magyar országgyılés megbízásából veretett a nápolyi
királyi pár számára, és személyesen kézbesített nekik 1792 tavaszán. 
Az érem annak emlékére készült, hogy IV. Ferdinánd király és neje, 

Mária Karolina királyné (Mária Terézia lánya) magyar viseletben vett részt
II. Lipót koronázásán Pozsonyban.

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™



házasulandók közötti korábbi sógor-
ság tiltott rokoni foknak minősült a
19. századi egyházjogban. Újabb más-
fél évig elhúzódott, mire végül a disz-
penzációt sikerült megszerezni, mi
több, a megítélt tízezer olasz tallér he-
lyett végül elég volt hatezret kipen-
getni a római kassza számára… Ha a
szülők szerelmesek egymásba, az
közismerten jót tesz a családi har-
móniának – summázhatjuk rövi-
den a családpedagógiai egysze-
regyet. És valóban, miután a
kópházai templomban örök
hűséget esküdtek egymásnak,
boldog, szerető otthont biz-
tosítottak az öt test vérnek (a
legidősebb fiú sajnos korán
meghalt). Ebben a világban,
Nagy cenk és Bécs között zaj-
lott István gróf gyermekkora.

Régebben sokan élcelőd-
tek azon, hogy a leendő „leg-
nagyobb magyar”-nak nem is
a magyar volt az anyanyelve.
Ez így túlzás: bár édesanyja va-
lóban nem tudott jól magyarul,
egyik dajkája kezdettől magyar
volt, és gyermekkora első írásos em-
lékei között is több magyar nyelvűt ta-
lálunk. A kisfiú mintegy második anya-
nyelveként te hát természetesen tudott
magyarul, csak ez alacsonyabb intellek-
tuális szinten maradt, mivel a tanulás
latinul és németül folyt. A huszárezred-
ben sem fejlődött különösebben nyel-
vileg, csupán speciális kifejezésekkel
gyarapodhatott magyar szókincse. Így
azután amikor 1814-ben belekezdett a
naplóírásba, a felnőtt gon dolkodó sze-
mélyiség azért választotta a németet,
mert akkoriban a mélyebb önkifejezés
még könnyebb volt számára ezen a
nyelven. Ahogyan azután kialakult élet-
programja, olvasmányai és barátai se-
gítségével behozta nyelvi hátrányát, és
a legmagasabb intellektuális elvárások-
nak is megfelelő szintre fejlesztette
magyarnyelv-tudását.

Miként az arisztokrata gyermekek
legtöbbje, ő is odahaza tanult. Édesapja
egy fiatal értelmiségi – a magyar okta-
tásügy első hazai bölcsészdoktora, Lun-
kányi János – gondjaira bízta az oktatá-
sát, bár időnként más szakemberek is
besegítettek, például a nagyszerű nyel-
vész, Révai Miklós. A vizsgákra a családi
birtokok közelében fekvő nyilvános tan-
intézetekben (Sopron, Szombathely, sőt
Pest) került sor. Tanulási szorgalmára
nézve az adatok eltérőek: bár bizonyít-
ványaiban rendre kitűnő osztályzatot
találunk, időskori emlékei szerint –

amelyekben persze lehet némi túlzás –
valamennyi „eminens” minősítés mint
„óriási hazugság ragyogott tanodai bi-
zonyítványaim lapjain”.

KATONAÉVEK

A világtörténelmi események 1809-
ben új irányt szabtak a fiatal Széchenyi
István életútjának. Májusban a világhó-
dító francia császár, Napóleon elfog-
lalta Bécset, ám hiába bocsátotta ki hí -
res schönbrunni kiáltványát, a magyar
rendek nem fogadták el függetlenségi
ajánlatát, s a Habsburgok hűségén ma-
radva nemesi felkelést hirdettek a fran-
cia katonai benyomulás ellen. Az „in-
szurgensek” hadereje János főherceg
Itáliából visszavonuló csapatához csat-
lakozott, amely Győr előterében for-
dult szembe az üldöző francia sereg-
gel. Laval Nugent császári tábornok
azonban végzetesen alábecsülte az
Eugène de Beauharnais, Itália alkirálya,

a francia császár fogadott fia vezette
francia erők létszámát, amikor pedig
a túlerőre fény derült, János főherceg
nem adott időben parancsot a vissza-
vonulásra. Így nem a nemesi felkelők
vitézségén múlott, hogy június 14-én
a császári-királyi haderő súlyos veresé-
get szenvedett a győri csatában. 

A fiatal Széchenyi főhadnagy
azonban nemcsak helytállt a go-

lyózáporban, de később értékes
és veszélyes futárküldetést is
teljesített Komáromba. Meg-
jött hát a kedve a katonames-
terséghez, így 1810. január 1-
jével a 7. hu szár ezredhez,
majd 1811-ben az 1. ulánu-
sezredhez került. Az 1813-
ban kiújuló hadműveletek
során nevezetes futárkülde-
tést hajtott végre: egyike
volt azoknak a küldöncök-
nek, akik a lipcsei csata elő-
estéjén Gebhard Leberecht

von Blücher porosz táborna-
gyot és a svéd trónörököst,

Jean-Baptiste Bernadotte tábor-
nokot értesítették az október 18-

ra tervezett ütközet fontosabb stra-
tégiai részleteiről. A híres „népek csa-

tájában” Napóleon komoly vereséget
szenvedett, Széchenyi pedig első osz-
tályú kapitányi rangot kapott, és el-
nyerte az orosz Szent Vlagyimir-rend
IV. osztályának lovagkeresztjét. Miután
Párizsban tanúja lehetett a „francia
zsarnok” bukásának, nyakába került a
Pour le Mérite porosz katonai érdem-
kereszt is, továbbá mundérjára a
szárd–piemonti uralkodótól kiérde-
melt Szent-Móric- és Lázár-rend fehér
keresztje.

A csaták szünetében az Európát új-
rarendező bécsi kongresszus forgata-
gában táncolt, továbbá harsányan mu-
latozott és hűségesen szolgált a bajor
király kíséretében. Ekkoriban szövő-
dött végzetes szerelme Pál bátyja
felesé gével, Caroline-nal, amely miatt
azután élete végéig súlyos önvád
gyötör te. A botrány elől 1814 őszén
Nápolyba küldték diplomáciai szolgá-
latba, majd utolsó ütközetében vett
részt 1815. május 2-án Tolentino ha-
tárában. A nápolyiak fölött aratott
osztrák győzelem eredményeképpen
visszatérő IV. Ferdinánd nápolyi király-
tól kapta jutalmul a Szent Ferdinánd-
rend kiskeresztjét. 

Széchenyi a francia háborúk befeje-
zése után is megmaradt a hadsereg-
ben, mert katonaként akart karriert
csinálni: a Hessen-Homburg huszárez-
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Festetics Julianna grófnŒ arcképe. 
Andreas Kärling – Lenhardt Sámuel, 

1824 után.
A kép felírata a három Széchenyi fiút 
a Gracchusokhoz hasonlítja, továbbá 

a férjet „nagy”-nak nevezi, ami 
az arisztokrata mecénásoknak kijáró

köszönet korabeli formájának tekinthetŒ.

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™



redben szolgált, és jó tíz esztendőn ke-
resztül reménykedett a katonai előlép-
tetésben. Ezalatt azonban személyisége
döntő átalakuláson ment keresztül.
Heves szerelmi fellángolások és kudar-
cok, utazások, olvasmányok, barátsá-
gok hatására alakult ki élethivatásának
új öntudata: ő lesz a haza „ébresztője”
és „megmentője”, vagyis arra a fel-
adatra vállalkozik, hogy az elmaradott,
szegény magyar nemzetet és országát
fölemelje a civilizáció azon fokára, amit
példaképe, Anglia biztosított polgárai-
nak. 1815-ben és 1817-ben felkereste a
szigetországot, hogy intézményeit, gaz-
daságát, a technikai vívmányokat, a po-
litikai életet, a mindennapi polgári élet-
vitelt tanulmányozza. 1818–1819-ben
az Oszmán Birodalomhoz tartozó Gö-
rögországban, az Égei-tenger anatóliai
partvidékén, majd végül Szicíliában ba-
rangolt, naplójegyzeteiben számot
vetve a kultúra, a történelem, a filozófia
és a vallásos gondolkodás számos klasz-
szikus problémájával. 

Bár sohasem tudta meg, hogy egy
kedvezőtlen besúgói jelentés miatt
akadt el katonai pályája, megérett
benne a felismerés, hogy ki kell lépnie

a seregből. 1825-ben még elkísérte Es-
terházy Pál herceget, az Osztrák Csá-
szárság rendkívüli követét X. Károly
francia király koronázására, ám az út
során már nem ötödik kitüntetésének
(Saint Esprit-rend) elnyerése jelentette
számára a legnagyobb örömöt. A Canal
du Midi – a Garonne-t a Rhône-nal,
vagy is az Atlanti-óceánt a Földközi-ten-
gerrel összekötő hatalmas csatorna –
a magyarországi nagy folyók szabályo-
zásának teendőire, az észak-itáliai se-
lyemmanufaktúrák gazdagsága pedig
a szederfaültetés fontosságára figyel-
meztette. 1826. február 15-én azután
végleg kilépett a katonai szolgálatból.

WESSELÉNYI ÉS

CRESCENCE VONZÁSÁBAN

Még katonaként 1820-ban, egy parti-
umi–erdélyi lóvásárló körúton ismer-
kedett meg Wesselényi Miklós báróval,
és egy évre rá kötöttek szoros barátsá-
got. A báró öt évvel fiatalabb volt tár-
sánál, de hivatástudata, családi tradí-
ciói, magyar műveltsége s nem utolsó-
sorban mindezt valami különös vonz -
erővel érvényre juttató egyénisége épp
a Széchenyinek való mintát szolgáltat-
ták. Azét az – immár hangsúlyozottan
magyar – arisztokratáét, aki az övénél
is ősibb famíliával, politikai tradíciók-
kal, régi híres ménessel, politikai nép-
szerűséggel és mindezeken túl igazi
személyes függetlenséggel rendelke-
zett, s „tehetségei” segítségével abban
látta egyedüli célját, hogy energiáit
vaseltökéltséggel állítsa a magyar nem-
zet felemelésének és átalakításának
szolgálatába. 

Széchenyiben a már korábban is
meglévő benyomásai, ismeretei, kötő-
dései rendeződtek új egésszé Wesselé-
nyi hatására, akivel 1822-ben újabb,
hét hónapos nyugat-európai útra in-
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Széchényi Ferenc megcsókoltatja 
István fiával egy jobbágy kezét. 

Batthyány Gyula litográfiája, 1941.
A legendás jelenet HŒke Lajos ügyvéd,
Hont megye aljegyzŒje egyik írásában
maradt fenn, de a Széchenyi-kutatás 

kétségbe vonja hitelességét. A kortársak
azért terjeszthették, mert úgy vélték,

lélektani magyarázatot ad Széchenyinek 
a jobbágyok felszabadítását 

szorgalmazó politikájára. 
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dult. Elsősorban a gazdasági és társa-
dalmi intézmények, műszaki alkotá-
sok, továbbá kiemelten a lótenyésztés
részletei iránt érdeklődtek, de még az
olyan különleges lelki élmény is bele-
fért az úti programba, mint a refor-
mált bencések normandiai La Trappe
kolostorában eltöltött vezekléses éj-
szaka. Az utazások során szerzett ta-
pasztalatokat megforgatva, a külhoni
és a magyar közállapotok közötti lé-
nyeges különbségekkel számot vetve
a két jó barát eszmecseréiben formá-
lódni kezdett annak útja-módja, mi-
képp lehet és kell a külföldön már mű-
ködő és bevált közintézményeket, ci-
vilizációs megoldásokat idehaza is
életre hívni.

Új szenvedély nyomára utal az
1824. augusztus 24-i naplóbejegyzés:
„Oroszvárra. Crescence gyorskocsival
utazik!” A szépasszony, akinek nyomá -
ba ered, távoli rokonának, ifjabb Zichy
Károlynak a felesége. Crescence az
oszt rák arisztokráciában másodrendű
helyet elfoglaló Seilern grófi családból
származott, de nevének szerénységét
sokszorosan ellensúlyozta sugárzó
szépsége. A fiatal grófnő azonban –

bár több utalás szerint nem maradt
közömbös a bécsi társaság fekete bá-
ránya iránt – határozottan elutasította
Széchenyi közeledését. 

A szélsőséges hangulatingadozások-
tól szenvedő férfiban az a sajátos egy-
beesés, hogy újra megtalált nemzeti
kötődése időben párhuzamosan bon-
takozott ki a nehézségek folytán egyre
reménytelenebb – tehát hozzá egye-
dül illő! – új szerelmével, az elviselhe-
tetlen feszültségek levezetésének kü-
lönleges, új energiákat teremtő meg-
oldását kínálta e két élmény sajátos
„logikai” összekapcsolásával: a magyar
haza felemeléséért vívott küzdelem-
ben fejeződik ki, nyerhet sajátos kielé-
gülést szerelme! A szerelmi energiák
közéleti hasznosítása jelentősen segí-

tette belső egyensúlyának megőrzését
(az érzelmek e „megtisztítását” a freu -
di lélektanban szublimációs mechaniz-
musnak nevezik), de volt benne ele-
gendő romantika, hogy Crescence is
örömmel fogadja. 

A REFORMPROGRAM

A bécsi udvar a háborús idők múltával
nem szorgalmazta az országgyűlés ösz-
szehívását, de mivel Magyarországon
újoncoztatni és adóztatni csak diétai
jóváhagyással lehetett, végül rákény-
szerült, hogy a rendeket 1825 szeptem-
berében újra Pozsonyba invitálja. A ta-
nácskozások során ismételten felme-
rült egy magyar tudományos társaság
megalapításnak gondolata. Amikor az-
után a követek november 3-i gyűlésén
Felsőbüki Nagy Pál hevesen kikelt „ha-
zánk nagyjai” ellen, akik elhanyagolják
a magyar nemzet és a magyar nyelv
ügyét, a hallgatóság sorából Széchenyi
váratlanul szót kért, és – egy szemtanú
szerint – ezt mondta: „Tisztelt Statusok
és Rendek! Én ugyan Nagy nem vagyok,
de Vagyonos ember vagyok, azért Nem-
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Batthyány Gyula gróf, a kiemelkedŒ festŒ 
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stílus kínálta lenyıgözŒ finomsággal 
rajzolta meg a két szerelmes elsŒ, 
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zeti Nyelvemnek gyarapítására egy
egész Esztendei Jövedelmemet ajánlom,
úgy hogy ennek a’ kivántt Czélra való
fordítása ’s el rendelése mindenkor az
Ország Gyűlésétűl függjön.” 

A bejelentést hatalmas lelkesedés
fogadta, és többen azonnal csatlakoz-
tak e mintegy 60 000 forint értékű fel-
ajánláshoz. November 8-án a négy első
alapító írásban is benyújtotta ajánlatát
József főherceg nádorhoz, az uralkodó
öccséhez, a magyarországi közigazga-
tás vezetőjéhez, majd megfogalmaz-
ták az alakítandó tudós társaság mű-
ködésének alapszabálytervét is. Az elő-
készítő bizottság javaslatait 1827.
augusz tus 18-án szentesítette I. Ferenc
király, és az alapítást ugyanezen évben
törvénybe is iktatták. 

Széchenyi alakuló reformprogramjá-
nak egyik sarkalatos pontjaként töreke-
dett olyan nemzeti centrum létrehozá-
sára, ahol az ország vezetésére hivatott
hatalmi, gazdasági és értelmiségi elit

megvitathatja a reformokat, a tenniva-
lókat. A lóversenyek meghonosításának
is – túl a lótenyésztés nyilvánvaló gaz-
dasági és katonai hasznán – ez volt az
egyik legfőbb indítéka. 1826 tavaszán
Pozsonyban, a következő esztendő nya-
rán pedig Pesten dördültek el a start-
pisztolyok, és a nagy jövőjű vállalkozás
máig töretlen hódító útjára indult.

Hasonlóképp előbb Pozsonyban
kezdte meg működését, majd a diéta
zárultával helyezte át székhelyét Pest -
re a gróf másik alkotása, a Nemzeti Ca-
sino – lényegében politikai klub – is,
rangos találkozási helyet biztosítva
mindazoknak, akiket meg kívánt nyer -
ni reformprogramja számára. Buzgal-
mára jellemző, hogy 1830-ban még
Metternich herceget is sikerült belép-
tetnie a tagok sorába. 

Miután Széchenyi – a barátokkal, fő-
képp Wesselényivel folytatott eszme-
cserék során – kidolgozta Magyaror-
szág fölemelésének reformprogramját,
irodalmi formát keresett nézetei ter-
jesztésére. 1828-ban jelent meg első
röpirata Lovakrul címmel, amelyben
mint jeles hippológus (lószakértő) a ló-
tenyésztés nemzetgazdasági fontossá-
gát fejtegette, valamint e téren is ta-
pasztalható elmaradottságunk okait is-
mertette. E műve azonban még nem
aratott országos sikert, talán amiatt
sem, mert e túlságosan szakszerű té -
ma kapcsán nem nyílt módja a szüksé-

ges átalakulás összes problémájának
kellően átfogó tárgyalására. 

Amikor azután hitelkérelmét egy
bécsi bank elutasította, belehasított a
felismerés: hazánk alkotmánya, törvé-
nyei teszik elsősorban lehetetlenné,
hogy a gyarapodás egyébként java-
részt meglévő eszközeivel élni lehes-
sen! A sokféle zsákutca között tehát a
hitel – kétfele értelemben is: pénzköl-
csön és emberek közötti bizalom! –
adja a kézbe a labirintusból kivezető fo-
nalat. Erre kell felfűzni a reformfelada-
tokat: Magyarország földrajzi helyzete,
a pénzhiány, kereskedői konkurencia,
kiviteli vám, fölösleges és káros hatású
kormányrendeletek, a termelés hiánya,
rossz közlekedés, a belső fogyasztás és
a kereskedés biztonságának hiánya, ke-
reskedőbecsület, nemzeti bank, pol-
gári erények és kötelességek, nemzeti-
ség, művelődés, törvények és politikák
– mind-mind tárgyalásra kerültek az új
kötet lapjain. 1830 januárjában jelent
meg a Hitel, a legnagyobb hatású ma-
gyar könyv, amely addig – s tán azóta
is – elhagyta a hazai sajtót.

A polgári liberális reformprogra-
mot és így Magyarország átfogó átala-
kítását megfogalmazó munkát Des-
sewffy József gróf támadta meg Tagla-
lat című munkájában. Széchenyi erre
adott válasza, a Világ lapjain a maga
későbbi konkrét javaslatai egy részét,
sőt egyes irodalmi, stiláris-szerkezeti
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Pozsonyban. Ismeretlen festŒ akvarellje.
Széchenyi születése jogán tagja volt a 
felsŒtáblának, és 1825-tŒl kezdve minden
diétán részt vett. 1847-ben azonban Moson
megye követeként az alsótáblára választatta
meg magát, hogy megpróbálja Kossuthot 
ellensúlyozni.
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elemeket is (például képzelt párbe-
széd) átvett vitaellenfelétől. Ám a leg -
élesebben elutasította Dessewffy mun-
kájának és ötleteinek lényegét: min-
den javaslatával a feudális szisztéma
átmentésére törekvő, tartalmilag köz-
jogi és agrárius, hangvételében rendi-
klasszicista szemléletét. Ezután gyor-
san újabb kötetbe fogott, hogy teljes
programjának összefoglalását ajánl-
hassa az 1832-ben összeülő új ország-
gyűlés tagjainak figyelmébe – de ez
már sok volt a metternichi cenzúrá-
nak: a Stádium csak Lipcsében jelen-
hetett meg 1833-ban, és illegálisan le-
hetett becsempészni a Habsburg Biro-
dalom országaiba…

KORSZAKVÁLTÁSOK

Széchenyi születése jogán részt vett
az országgyűlés munkájában, de egyik
legfontosabb reformkezdeményezése
hamarosan elszólította Pozsonyból.
Még 1830-ban hajóútra indult az Al-
Dunán, mert saját szemével szerette
volna látni, milyen akadályokat kell le-
győzni ahhoz, hogy a folyó ne legyen
„vak zsák” többé, hanem hullámain

minden évszakban szállítani lehessen
a Nyugat áruit Kelet felé. A forgalom
felgyorsulásától és növekedésétől olyan
gazdasági virágzást remélt, amely idő-
vel akár a birodalom központját is le-
csábíthatja Bécsből Pestre. 

1833 nyarán József nádor megbízá-
sából mint királyi biztos megkezdte a
Vaskapu sziklapadjainak módszeres rob-
bantását, hogy hajózóutat vágjon azok-
nak a gőzösöknek, amelyeket a szintén
általa kezdeményezett Óbudai Hajó-
gyárban gyártanak majd. Tíz éven át ve-
zette e munkálatokat, de a rendkívüli
nehézségek miatt a valóban akadályta-
lan hajózás csak a századfordulóra való-
sulhatott meg. De nemcsak a Dunán
szorgalmazta a közlekedés fejlesztését,
hanem a balatoni gőzhajózás is az ő kez-
deményezésére indult el 1846-ban.

Magánélete 1836. február 4-én ért
révbe: miután Crescence megözvegyült,
a gyászév leteltével összeházasodtak.
Házasságkötésükre emléktábla hívja fel
a figyelmet Budán, a krisztinavárosi
Havas Boldogasszony-plébániatemp-
lomban. Egy évre rá született Béla fia,
a későbbi jeles világutazó, 1839-ben
Ödön, a török tűzoltóság majdani meg-
teremtője, mindkettő a szülők szeme

fénye és büszkesége. 1844-ben szüle-
tett Júlia lányuk azonban kéthetes ko-
rában meghalt.

Az 1830-as években, politikai tevé-
kenysége zenitjén kezdett foglalkozni
egy állandó híd megépítésének tervével,
hogy ezzel a középkorias elkülönültsé-
güket még őrizgető városkákból a gaz-
dasági forgalom és a közlekedés fellen-
dülése révén nagyváros és mindezek
végső folyományaként igazi magyar fő-
város – Budapest! – születhessen. 1832-
ben emiatt utazott Angliába Andrássy
Györggyel, és találta meg az álmait
megvalósító, képzett, nagyszerű terve-
zőmérnököt William Tierney Clark sze-
mélyében.
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Vinzenz Katzler litográfiája, 1860.
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a szemtanúk fennmaradt beszámolói alapján
örökítette meg, és ma így él az utókor em-
lékezetében. Hasonlóképp ábrázolja Holló

Barnabás is e történelmi pillanatot 
az Akadémia palotájának falán 1893-ban 

elhelyezett dombormıvén.
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Egész életében egyik legjelentősebb
szimbolikus tetteként, igazi korszak-
váltásként értékelte 1836. április 24-ét,
azt a napot, amikor sikerült elérnie,
hogy a hídvámfizetés kötelezettségé-
nek országgyűlési elfogadása az első
rést üsse a nemesi kiváltságok falán.
Az építésre vonatkozó szerződést az
országos bizottság – amelynek Széche-
nyi volt a legtevékenyebb tagja – 1839-
ben kötötte meg, s 1842. augusztus 24-

én tették le a Lánchíd alapkövét. A híd
építése hét éven keresztül folyt, 1849
őszén adták át forgalomnak.

Az 1830-as évek második felében
Széchenyi igen kényes politikai hely-
zetbe került. Mélyen meg volt győ-
ződve arról, hogy Magyarországnak a
Habsburg-államon belül kell a maga
politikai önrendelkezését és polgári át-
alakulását – haza és haladás! – biztosí-
tania, mert a kis magyarság a germán
és a szláv népek tengerében nem nél-
külözheti a birodalom nagyhatalmi vé-
dőernyőjét. Ám nem látott kibékíthe-
tetlen ellentétet: úgy vélte, magyar
nemzeti programja egyszersmind az
osztrák és cseh örökös tartományok
számára is több előnnyel jár, mint hát-
ránnyal, mert a jövő a birodalom alko-
tórészeinek párhuzamos fejlesztése és
nem egymásnak alárendelése és kiszol-
gáltatása. 

Egész pályája során hitt abban, hogy
Metternich kancellár, a század egyik
leg okosabb embere be fogja látni iga-
zát, és támogatja koncepcióját. Ezért
súlyos tévedésnek tartotta, amikor a
bécsi udvar az 1830-as évek második fe-
lében terrorintézkedésekkel igyekezett
útját állni a magyar reformellenzék
megerősödésének. Harcolt Wesselényi,
Lovassy László, Kossuth kiszabadításá-
ért, majd az 1840-es évektől örömmel
üdvözölte a bécsi stílusváltást, és hinni
akarta, hogy a kormány is reformra tö-
rekszik, csak másképpen, mint a Pesti
Hirlap köre. Közeledése a „fontolva ha-
ladó” konzervatívokhoz, továbbá re-
formvágya végül oda vezetett, hogy
1845-ben elvállalta a Helytartótanács
közlekedési ügyosztályának vezetését,
amely tulajdonképpen miniszteri poszt-
nak felelt meg. Első nagy feladatként a
Tisza-szabályozás előkészületeit indí-
totta el.

MAGÁNY, REMÉNY,
ÖSSZEOMLÁS

Az 1840-es évek második felében Szé-
chenyi politikailag elmagányosodott.
Kossuth elleni támadását és folyama-
tos harcát a reformellenzék többi mér-
vadó politikusa – Deák Ferenc, Bat -
thyány Lajos, Eötvös József, Teleki
László, Kemény Zsigmond stb. – nem
támogatta, mert a démonizált vitael-
lenfelet nem radikális lázítónak, ha -
nem magukhoz hasonló mérsékelt re-
formernek látták, akinek kiemelkedő
tehetsége hasznosan szolgálja az átala-
kulás ügyét. A gróf középpárt-alapítási
kísérletei kudarcba fulladtak, újságcik-
keinek, újabb röpiratának (Politikai
program-töredékek, 1847) fogadtatása
elmaradt korábbi írásainak hatásától.

Az 1847-ben összeülő új országgyű-
lésen Moson megye követeként jelent
meg az alsótáblán, hogy Kossuth ellen-
zéki vezéri szerepét ellensúlyozza, és
néhány taktikai kérdésben valóban
eredményesen használta ki a pesti kö-
vetre féltékenykedők körében jelent-
kező, kisebb feszültségeket. Mindezek
az ellentétek azonban nem voltak
olyan súlyosak, hogy megkérdőjelezték
volna a reformfolyamatban játszott
korszakos szerepét, így mindenki ter-
mészetesnek tekintette, amikor az
1848. márciusi forradalmi események
során megalakuló első független, fele-
lős minisztérium vezetője, Batthyány
Lajos rábízta a közlekedés- és közmun-
kaügyi tárca vezetését.
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A lelkesítő kilátásokkal teli forra-
dalmi napok múltával azonban Széche-
nyi egyre sötétebben és reménytele-
nebbül látta a tavaszi politikai és ál-
lamigazgatási vívmányok megőrzésé-
nek esélyeit. Kitartott Batthyányék
mellett, de mind elodázhatatlanabb-
nak látta az összecsapást a birodalom
retrográd erőivel, amelyekről úgy hit -
te, túlerejükkel a magyar nemzetet
mindenképpen össze fogják roppan-
tani. E félelemtől és egyre súlyosabb
önvádjaitól is mind zaklatottabb ideg-
állapota a nyár végére szervezetének
fizikai tönkremenéséhez vezetett, ez
pedig – alighanem öröklött betegségé-
ből következően – súlyos depressziós
rohamot váltott ki, melynek mélypont-
ján állapota már önveszélyessé vált.
Így szeptember elején kezelőorvosa,
Almási Balogh Pál – egyetértésben
Cres cence asszonnyal – úgy döntött, a
Bécs melletti Döblingben működő, jó
hírű elmeszanatóriumba, dr. Gustav
Görgen intézetébe viteti. Az orvosi kör-
nyezetnek köszönhetően az ezután fel-
lépő, többéves sokkos állapot kezel-
hető maradt, és 1854-től a ciklikus jel-
legű pszichés betegségben javulási pe-
riódus vette kezdetét.

KETTŐS LELKI ALKAT?

Az a felismerés, hogy Széchenyi István-
nak bonyolult érzelmi élete volt, hogy
szélsőséges indulatok hullámoztak
agyá ban-szívében, hogy sajátos „ket-
tős” lelki alkata volt, amelyben mániás
és depressziós jelenségek, öngyilkos-
sági késztetések, igaztalan önvádak
egyaránt jelentkeztek, közhelynek szá-
mít a róla megjelenő legelső írások óta.
Ám arról, hogy ez csupán egy „különc-
nek” a korabeli normalitáson még be -
lül maradó viselkedése volt-e, vagy
már orvosi eset, megoszlanak a véle-
mények. Kevesen vitatják, hogy 1848
nyarának végére nagyon komoly be-
tegsége alakult ki, és ezért indokolt
volt szanatóriumba szállíttatása. 

Amikor állapota az 1850-es évek kö-
zepére „feltisztult”, mi több, az évtized
végére magas színvonalú értelmiségi
tevékenységre lett képes, ám az erről
író biográfusok véleménye újra meg-
oszlik. Beteg volt-e, vagy beteg maradt-
e Széchenyi ebben a korszakában is,
gyógyítási színhely vagy csupán politi-
kai búvóhely volt-e számára Döbling?
A dilemma többek között azért marad-
hatott eldöntetlen, mert ekkoriban
még hiányzott a sok évtizedes megfi-

gyelés és tapasztalat arról, milyen
hosszú ideig tarthat a mániás-depresz-
sziós jellegű/alkatú elmebetegeknek a
rohamban jelentkező mélypontok kö-
zötti tünetmentes, feltisztulási idő-
szaka.

A szakorvosok körében az ugyan
nem kérdés ma már, hogy a gróf beteg
volt, de a diagnózist illetően mindmáig
nem alakult ki egyetértés. Jelen isme-
reteink szerint ugyanis az egyszer már
rohamban jelentkező, cikloid vonáso-
kat mutató pszichózis kóros alapja
mindig megmarad. Izgalmi szakasza
általában maradványtünet nélkül mú -
lik el, és az ilyen beteg a vele ritkábban
érintkező külső szemlélő számára
ismét tökéletesen normálisnak látszik.
Laikus terminussal ezt az állapotot
„feltisztulásnak” is nevezhetjük. A kö-
vetkező betegségfázis, vagyis az újabb

roham fellépése azonban mindenféle
„lelki megterhelések” nélkül is bizo-
nyosra vehető (a mai modern gyógysze-
res kezelés sem tudja elhárítani, csupán
ritkítani és szimptómáiban eny híteni a
betegségzajlásokat). 

Legújabban igen figyelemreméltóak
azok a kutatások, amelyek az ún. rapid
ciklusú bipoláris hangulatzavar (bipo-
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Johann Ruprecht vízfestménye, 1839.
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idŒvel elvált, mert Wesselényi felismerte, hogy

az átalakulás politikai vezetését nem lehet
monopolizálni, hanem a köznemesi elitre kell

bízni. ElŒbb azonban el kell érni, hogy a sérelmi
ellenzékiséget modern, liberális 

reformpolitikával váltsa fel.

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™



lar psychotic disorder, BPD) természe-
tét igyekeznek feltárni, ennek ugyanis
olyan eseteit is megfigyelték, amikor a
két pólus, a mániás és a depressziós kö-
zött akár egy napon belül is megfordul-
hat a lelkiállapot (ún. ultra-ultra-rapid
cycling vagy ultradian). Bár az így fel-
állított diagnózisba Széchenyi állapotá-
nak igen sok tünete belefér, mégis az
a helyes, ha a történészek megvárják,
amíg a pszichiátria szakemberei állást
foglalnak ebben a kérdésben.

Természetesen aligha várható a kö-
zeljövőben olyan felismerés, mely sze-
rint Széchenyinek valami egészen más-
féle betegsége volt, amelynek ugyan-
ezek a tünetei, ám mégsem gondolt rá
ed dig senki. Az viszont igen valószínű,
hogy híres al-dunai útja óta egy kike-
zeletlen malária is rongálta szerveze-
tét, amely okozhatott ún. reaktív dep-
ressziót, vagyis a lázzal, fájdalommal
járó erős lehangoltságot. Ám az erős
felhangoltsággal, egzaltációval, tett-
vággyal, alváshiánnyal stb. járó állapo-
tait nem magyarázhatjuk a maláriával,
hanem csak lelki problémákkal, pél-
dául a bipoláris hangulatzavar mániás
fázisával. Azt azonban kellő bizonyos-
sággal kijelenthetjük, hogy ez a lelki
baja – az 1848 és 1851–54 közötti ro-
hamszakaszt kivéve – nem érintette a
logikáját és a memóriáját. 

Ennek hangsúlyozása azért nagyon
fontos, mert megmagyarázza sokak
jó szándékú hitét, sőt vélt tapasztala-
tát, mely szerint a gróf 1856–57-re
úgymond tényleg meggyógyult. E té-
vedést olyan tekintély erősíti, mint
Deák Ferenc, aki Marienbadba menet
1857 júliusában járt Döblingben, és
úgy látta, a gróf „esze járása éppen
olyan, mint előbb volt, előadása éppen
olyan érdekes”. Ezt azonban kizárólag
azok hihették, akik nem vele éltek,
hanem csupán meglátogatták a sza-
natóriumban. Az orvosi feljegyzések
elfogulatlan áttekintése nem hagy

kétséget afelől, hogy Széchenyi to-
vábbra is beteg maradt, csak éppen
betegsége sajátosságai nem zárták ki
a magas színvonalú politikai-értelmi-
ségi munkát. Nem a politikai gondol-
kodása volt „zavaros”, „bolond” – ha -
nem a viselkedésében, hangulati vilá-
gában, indulatai hullámzásában ma-
radtak meg továbbra is bizonyos
kóros elemek.

EGY „PILLANTÁS” 
ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

Kezdetben csak a játék – sakk, ostábla
– tudta lekötni, majd fokozatosan visz-
szatért az érdeklődése a külvilág iránt.
Néhány korai alkalom kivételével az in-
tézetet nem hagyta el soha többé, de
1854-től egyre nagyobb örömmel fo-
gadta feleségét és családtagjait, to-
vábbá régi ismerősökből lett új bará-
tait, például a konzervatív Jósika Samu
volt erdélyi kancellárt vagy Lonovics
József volt csanádi püspököt. Az írás

újrakezdése is a tünetmentes periódus
jele volt. Kezdetben Önismeret címmel
elmélkedett a helyes életvitel szabályai-
ról, de miután fokozatosan szembesült
a gyógyintézet falain kívüli világban ér-
vényesülő önkényuralmi állapotokkal,
a szöveg gyilkos szatírává alakult át, és
a gúny kíméletlen fegyverével tette ne-
vetségessé az „új Ausztria” demagóg
politikai rendszerét. 

Amikor pedig kezébe került a Bach-
rendszert pimaszul feldicsérő, kor-
mánypárti röpirat, titkos ellenröpirat
fogalmazását határozta el, majd Béla
fia segítségével Londonba csempész-
tette és ott 1859-ben kiadatta a kézira-
tot. Az Ein Blick auf den anonymen
Rückblick (Pillantás a névtelen Vissza-
pillantásra) nyomtatását a Kossuth-
emigráció jeles tagja, Rónay Jácint in-
tézte, az egykori bencés szerzetes és
akadémikus pap-tanár, a szabadság-
harc idején Győr vármegye papi biz-
tosa, a darwinizmus korai népszerűsí-
tője, Kossuth gyermekeinek londoni
oktatója. A kész munka terjesztésében
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Gróf Széchenyi Istvánné Seilern Crescence 
(1799–1875), Barabás Miklós rajza után Karl

Mahlknecht színezett acélmetszete.
Az osztrák grófnŒbŒl igazi magyar honleány lett, 

aki nemcsak a szerelmi lángolás idején ihletŒje,
hanem a megállapodott családi élet során 
megbízható, hıséges és okos társa lett a 

„legnagyobb magyarnak”. A döblingi korszak elején
pedig vitathatatlanul Œ lett a családfŒ – és 

a tragédiával teli, végtelenül bonyolult helyzetben is
nagyszerıen megfelelt a vagyont és a családi 

békét ŒrzŒ hivatásának.
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pedig Lady Anne Stafford segített, akit
nemcsak a politikai rokonszenv moz-
gatott, hanem őszinte érzelem is, hi-
szen a nemzete jövőbeli szabadságáért
veszélyes küldetést vállaló Széchenyi
Béla grófnak lett titkos szerelmese. 

Ma már természetesen senki sem
állítja, hogy a Blick buktatta meg a
Bach-rendszert, hiszen ez az olasz
egyesítés folyamatával szembeszegülő
osztrák szoldateszka háborús veresé-
gének volt szükségszerű következmé-
nye. De hozzájárult a válság tudatosí-
tásához, valamint annak nyilvánvalóvá
tételéhez, hogy ha változtatni kell, a
gyűlöletességénél is nevetségesebb
belügyminiszternek kell elsőként re-
pülnie. Széchenyi mindenesetre még
több erőt merített a sikerből, és döb-
lingi lakosztályában egyenesen titkos
sajtóközpontot kezdett „üzemeltetni”,
melynek szerzői körébe tartozott Hol-
lán Ernő volt honvédszázados, Kecske-

méthy Aurél rendőrtisztviselő (a gróf-
nak azonban hűséges munkatársa),
Falk Miksa, a neves hírlapíró, sőt még
Lonovics püspök személyi titkára, Hopf
János is. A cél az volt, hogy az „iroda”
az osztrák önkényuralom hazugságait
leleplező, ostobaságait nevetségessé
tevő röpiratokkal és cikkekkel lássa el
az európai sajtót. És 1859 őszén–telén
jöttek az eredmények: több röpirat
publikálása mellett Széchenyi cikkei el-
jutottak a The Times oldalaira, leveleit
pedig Lady Anne személyesen kézbe-
sítette Lord Palmerston angol minisz-
terelnöknek és III. Napóleon francia
császárnak. 

A REMÉNYTELENSÉG

ZSÁKUTCÁJÁBAN

Noha a korabeli konspirációs szabályo-
kat a „csapat” tagjai többé-kevésbé be-

tartották, egy ilyen aktivitású sajtó-
centrum nem kerülhette el sokáig a bi-
rodalmi rendőrség figyelmét. Hiába
bukott meg Bach, Albrecht főherceg,
Magyarország főkormányzója 1859 no-
vemberében írt az új rendőrminiszter-
nek, Thierry bárónak, hogy továbbra
is nyomoztasson a Blick szerzője után,
mivel abban Ausztria viszonyai „külön-
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Jósika Samu és Széchenyi István utolsó 

találkozása Döblingben, 1860.
Ismeretlen mester litográfiája.

A képet – melynek aláírásában szerepelt, 
hogy „a szobának eredeti rajzával" – a Képes Újság
ajándékozta elŒfizetŒinek 1860 végén. Széchenyi

halála tovább fokozta a képmásai
és környezete iránti érdeklŒdést, Jósika volt 

erdélyi kancellár pedig azon arisztokraták közé
tartozott, akiket ekkoriban a közvélemény 

a magyar érdekek védelmezŒinek tekintett. 
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leges pimaszsággal” („mit besonderer
Frechheit”) ostoroztatnak. A rendőrség
1860. március 3-án házkutatást tartott
Széchenyinél, és elkobozta írásait,
amelyek alapján ugyan politikai össze-
esküvéssel nem lehetett megvádolni,
de felségsértéssel annál inkább. 

A kutatók úgy vélik, a rendőrminisz-
terrel zajló levélváltásból a gróf arra a
következtetésre jutott, hogy állami el-
megyógyintézetbe való átszállíttatással
akarják teljesen elhallgattatni és elszi-
getelni a világtól. Fontos párhuzam fi-
gyelhető meg az 1860. március köze-
pétől kialakuló és az 1848 augusztusá-
nak második felében egyszer már átélt

helyzet között. Miként 1848 nyárutó-
ján, 1860 márciusában is a gróf úgy
élte meg a történteket, hogy bekövet-
kezett a cselekvési látóhatár teljes el-
borulása, majd a totálisan remény -
telen zsákutcaérzés társult a fizikai
tönkremenetellel – és így jutott el
végül a depressziós mélypontra. Ám
amíg 1848-ban a környezete meg
tudta akadályozni az öngyilkosságot,
1860-ban már nem. Április 8-án, hús-
vét hétfőjén a reggeli ébresztéskor a
rémült személyzet szétroncsolt kopo-
nyával, holtan talált rá Széchenyi Ist-
vánra szanatóriumi lakosztályának há-
lószobájában. 

A korábbi történészgenerációk An-
gyal Dávidtól Kosáry Domokosig sok
fontos adatot tártak fel, amelyek való-
ban azt valószínűsítik, hogy 1860 tava-
szán, egészen az utolsó két hétig, Szé-
chenyi nem készült a halálra: szembe-
szállt az önkényuralommal, érzékelte
annak megingását, sőt válságát, és nem
ejtették kétségbe a hatalommal való
hazai erőszakos szembeszegülés hírei
sem. Ebből vonták le a logikusnak lát-
szó következtetést: az öngyilkosság oka
nem egyszerűen maga a betegség volt,
hanem inkább az, ahogy a bécsi udvar
– előbb a házkutatással, majd az állami
elmegyógyintézetbe való átszállítással
fenyegetőzve – a végletekig elkeserí-
tette és így mintegy belekényszerítette
a lelki bajok folytán valóban gyengébb
ellenállású férfit a tragédiába. Elsősor-
ban tehát ez az elkeseredettség lehe-
tett szerintük az öngyilkosság oka. 

Ehhez a koncepcióhoz ugyanakkor
igen jól illeszkedik az a szakorvosi
meg figyelés, amely szerint a roham-
szerűen jelentkező, ún. agitált depresz-
sziós állapot kialakulását bizonyos
külső körülmények – például a fizikai
állapot durva leromlása – siettethetik,
provokálhatják. Eszerint az 1860 már-
ciusában megtapasztalt rendőri üldö-
zés élménye véget vetett Széchenyi tü-
netmentes periódusának, és kiváltotta
az újabb, immár sajnos végzetes követ-
kezményekkel járó depressziós roha-
mot. A pszichiátriai szakkutatás ma
már igen meggyőzően dokumentálja,
hogy a bipoláris hangulatzavarban
szenvedő betegeknél a depressziós fá-
zisban az egyik leggyakoribb kompli-
káció vagy tünet az öngyilkosság.

AZ UTOLSÓ HÚSVÉT

A halála előtti hónapokban Széchenyi
sokat foglalkozott a nagycenki új ka-
tolikus templom felépíttetésével, így
ekkoriban közeli kapcsolatot tartott a
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Almási Balogh Pál. Almási Zoltán festménye.
A homeopátiás gyógymódot alkalmazó,
nyelvészettel is foglalkozó akadémikus 
számos kiemelkedŒ reformkori politikus orvosa
volt, így Széchenyi mellett kezelte Kossuthot
is. 1848 Œszén eredetileg Nagycenkre, 
a családi kastélyba indult egyre rosszabb 
állapotba kerülŒ védencével, de tapasztalva
önveszélyességét, megbeszélte a GyŒrben
eléje sietŒ Crescence asszonnyal, hogy a grófot 
a döblingi Görgen-intézetbe szállítják.
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plébánossal, Tolnay Antallal. Manapság
a nagycenki kastélymúzeum kiállítá-
sán láthatók a jeles pap történeti ér-
tékű feljegyzései. „Tisztelt Utódim! –
rótta emlékezéseit a parókia történe-
tének adatai közé a döblingi halott
egykori meghitt embere. – Lehetséges,
hogy idővel fognak lenni, valamint ha -
lá lakor is voltak, kik belviszonyaiba
nem lévén beavatva, az agyonlövést,
vagy is öngyilkosságot tagadni buzgól-
kodnak és azt véletlennek vagy más
által megparancsoltnak, érdekből vagy
félelemből történtnek lenni állítják. Ez
nem áll, ő maga magát végezte ki,
erről szeretett neje, a kegyes Grófnő,
kedves Gyermekei és grófi nemzetségé-
nek minden egyénje erősen meg voltak
győződve. Ő, még egészséges korában,
öngyilkosságról lévén szó, állította,
hogy az öngyilkosság nemei között leg-
biztosabb és legkevesebb szenvedéssel

van az agyonlövés összekapcsolva, és
azon ellenvetésre, hátha az ember rosz-
szul talál? válaszolta: legbizonyosabb,
ha az illető bal kezét élére állítva, bal
szemöldöke alá szorítva helyezi és a
pisztolynak csövét alájateszi és elsüti, a
fenntartott bal kéz nem engedi a pisz-
toly billenését. S csakugyan halála után
combján nyugvó bal kezének tenyere
(Zselle székben ült) fekete volt a lőpor-
nak füstjétől, jele, hogy a fentebbi mó -
don cselekedett."

Minden körülmény arra utal, hogy
Széchenyi István valóban ezt a mintát
követte életének kioltásakor. Mindkét
kezével fogta a pisztolyt: a jobbal az
agyát, a ballal a cső végét. A ravaszt a
fentiek szerint valóban a jobb kéz húz -
ta meg, de a csövet a bal szorította a
bal szemöldök alá – a boncolási jegyző-
könyv szerint pontosan az orrnyereg-
nek a bal szem felőli zugába. Amikor a
becsapódó sörétadag szétrobbantotta
a bal koponyafelet és lerepesztette a
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Gasser mintázza Széchenyit. Kiss József olajfestménye.

A kép – ahogyan arra Tomsics EmŒke fotótörténész felhívta a figyelmet – meglepŒ módon em-
lékeztet a Széchenyi utolsó találkozása Jósika Samuval Döblingben címı litográfiára. Lehetséges

tehát, hogy a festmény áttételes módon az ereklyeipar érdekeit is szolgálta. A döblingi
Széchenyi-portréról ugyanis sokan nem hitték el, hogy a grófot ábrázolja, így Kiss József mıve

hozzájárulhatott ahhoz, hogy a nézŒket – valójában a leendŒ emléktárgyvásárlókat! – 
meggyŒzze a szobor hitelességérŒl.
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hátsó koponyafalat, a két kéz aláhullott
a karosszékben ülő halott combjaira: a
bal még a csövénél fogta a fegyvert, így
akadályozva lezuhanását, a vele együtt
mozgó jobb pedig még „visszafelé” mar-
kolta a pisztoly ravaszát és agyát.

A leglényegesebb tény azonban a
bal tenyér fekete puskaporos szennye-
zettsége, amit a pár nappal később a
sajtóban közreadott boncolási jegyző-
könyv is egyértelműen megállapított.
Kijelenthető, hogy eddig egyetlen ku-
tató sem állt elő akár a leghalványab-
ban valószínűsíthető magyarázattal
sem arra vonatkozóan, hogy ez mi-
képp következhetett be, ha nem úgy,
amiként fentebb Tolnay plébános úr
az öngyilkosságot elmagyarázta. Vi-
szota Gyula, a nagyszerű Széchenyi-
kutató is csak arra gondolt, hogy a
combon fekvő bal kézre lehulló, a lö-
véstől még forró pisztolycső bepisz-
kolta a tenyér bőrfelületét – de a bon-
colási jegyzőkönyv egyértelműen
lőpor okozta fekete szennyezettségről
beszél. Minden bizonnyal az alternatí-
vának ez a teljes hiánya az oka annak,
hogy az utóbbi évtizedekben már
nincs olyan szakmabeli történész, aki
azt állítaná, hogy a „legnagyobb ma-
gyar” nem s a ját kezével vetett véget
életének.

Falk Miksa, a titkos „sajtóközpont”
munkatársa, a jeles újságíró, a végna-
pok közeli tanúja is meg volt győződve
arról, hogy a gróf öngyilkos lett. Ahogy
erre visszaemlékezve írta: „aki Széche-
nyit 1860. április első napjaiban látta,
aki hallotta, hogy folyvást csak a lélek
halhatatlansága s azon kérdés fölött
töprengett: vajon vannak-e oly esetek,
hol az öngyilkosság nem bűn, az egy

percig nem kétkedik, hogy Széchenyi va-
lóban önkezével vetett véget életének.”

NEMZETI GYÁSZ

Mivel a kánonjog rendelkezései szerint
az öngyilkos eltemetési tilalma csak az
ép ésszel, tehát beszámíthatóan cse-
lekvőre vonatkozik, ennek megállapí-
tását pedig az illetékes plébánosra
bízza, Széchenyi temetésekor semmi-
lyen felsőbb egyházi hatósági enge-
délyre nem volt szükség. Tolnay Antal
cenki plébános, a Széchenyi család kö-
zeli híve a körülményeket mérlegelve
maga döntött úgy, hogy eltemetheti a
grófot – és e döntését, illetve a hozzá
való jogát semmilyen hatóság, se egy-
házi, se világi, soha kétségbe nem
vonta. Bécsben persze tudták, hogy ko-
moly tüntetésre lehet számítani, ezért
utasították a papot, hogy a kiadott
gyászjelentéshez képest egy nappal ko-
rábban, mintegy titkokban temesse el
a döblingi halottat. Ám Tolnay azonnal
riadóztatta a családot és környezetét,
így a kis cenki temetőben mégis mint -
egy tízezer ember gyűlt egybe, hogy a
felemelő szertartás részese lehessen. 

Ahogy azután a hír körbefutotta a
magyar világot, az országos gyászt sem
lehetett megakadályozni. Mérvadó tu-
dósítások szerint mintegy nyolcvan -
ezren szorongtak a pesti Belvárosi
templom körül és odabenn, Széchenyi
jelképes koporsójánál, ahol a Magyar
Tudományos Akadémia rendezte a
gyász ünnepélyt. A misét maga Scitovsz -
 ky János hercegprímás, esztergomi
érsek celebrálta. A Széchenyi-gyász ese-
ményei azután végighullámoztak az or-
szágon, és az önkényuralom elleni til-
takozás első nagy, össznemzeti ese-
ménysorozatává szélesedtek.
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Széchenyi apoteózisa.
Schäffer Béla olajfestménye, 1861.
A kép középpontjában Hans Anton Gasser 
márványbüsztje áll, amelyet gazdagon 
burjánzó rózsakoszorú vesz körül. Az 1850-es
évek második felében, amikor a hazai
közvélemény tudomást szerzett Széchenyi ál-
lapotának javulásáról, és így megnövekedett
az igény képmása iránt, Crescence asszony
nagy nehezen rávette férjét, hogy üljön mo -
dellt a fiatal osztrák szobrászmıvésznek. 
A több hónapon át mintázott mellszobor, 
a döblingi Széchenyi egyetlen hiteles 
ábrázolása azonban megosztotta közönségét.
Voltak, akiknek csalódást okozott a reformkori
héroszt törŒdött aggastyánként viszontlátni,
míg másokat lenyıgözött a drámai 
megpróbáltatásokat tükrözŒ arcon 
uralkodó bölcsesség és erŒ.
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Szent István-szobor Pusztacsaládon.

A soproni járásba tartozó falucska, Puszta   -
család lakói 1860 nyarán úgy határoztak,

hogy a FŒ utca és az Új utca kereszte -
zŒdésében Szent István-szobrot állíttatnak.
A szobor mestere, Höller György soproni kŒ-
faragó mester azonban – a faluban birtokos

Ödön gróf, a „leg nagyobb magyar” fiának
segítségével – az államalapító szent király

arcvonásait Hans Anton Gasser osztrák
mıvésznek a döblingi SzéchenyirŒl készített
remek mellszobráról mintázta! A hatóságok

nem jöttek rá, hogy ezzel a gesztussal 
egyben az ország elsŒ egész alakos

Széchenyi-szobra is felállításra került – 
és ott áll rendületlenül mind a mai napig.
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