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E L Ő S Z Ő .

A ni. tud. akadémia nagymélt. t. elnökének 
egy, f. é. márczius 23-ról kelt levelében, dicsőült 
gróf Széchenyi István hátrahagyott, jelenleg pe
csétem alatt a m. földhitel-intézetnél fekvő iratainak 
átadására szólhatván fel, midőn e tekintetben szi
vemnek egy forró óhaja teljesül, ezen reám nézve 
oly ünnepélyes alkalmat el nem mulaszthatom a 
nélkül, hogy egy évek óta betöltetlenül várakozó 
szent kötelességemnek eleget ne tegyek ; ezen ün
nepélyes napon gyermeki kegyeletemnek adóját 
b. e. atyám Tasner Antal emléke iránt ezen igény
telen sorokban le ne rójam, s ezt tud. akadémiánk 
figyelmébe ne ajánljam.

A magasztos tárgy, melylyel itt foglalkozom, 
életemnek legfőbb érdekét képezi; s midőn arról 
írok, szivemet lélekemelő indokok buzdítják, tol
iamat meggyőződés és őszinteség vezérlik !

Dolgozatom némely része szivrenditő termé
szetű és a legszomorubb emlékeket költi fel ben
nem ; azért ha nem felelhetnék meg magas fel
adatomnak oly jól s azon következetességgel mint
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ezt tenni óhajtanám, ezen hiány inkább fájdalmas 
visszaemlékezésekből eredő és mély érzelmekkel 
nem ritkán páros elfogultságnak tulajdonittassék, 
mint talán hű és lelkiismeretes eljárás hiányának; 
különben legyen szabad reménylenem, hogy a t. 
olvasó kielégítve ezen kis tűzet tartalmának lénye
gével és azon érdekkel, melyet ez benne kétség
telenül költ, a kivitel hiányossága végett irányom
ban szívesen elnéző lesz és irodalmi jártasságra 
legkisebb igényt sem tartó toliamnak szerény mű
vét a szokottnál enyhébb bírálatnak fogja alá
vetni.

Legyen még szabad előrebocsájtanom, hogy, 
ha talán némely állításom egyelőre érthetlennek, 
vagy magyarázatom s megjegyzésem feleslegesnek 
látszanék, a t. olvasót szives türelemre kérem, s 
figyelmeztetni bátorkodom, hogy midőn majd d. 
gr. Széchenyi Istvánnak hátrahagyott, a m. tud. 
akadémia tulajdonába átment naplói és iratai kö
zelebbről lesznek ismertetve, némi kitételeimnek 
helyes értelme és szüksége is meggyőzőleg ki fog 
tűnni.

Az ezen „Emlékiratomé ban közölt eredeti 
levelek másolatait hitelesíttetni s azokat a m. tud. 
akadémiánál letéteményezni szándékozom.

Kende, tíárosmegye, 1876. april havában.

Tasner Géza.



U T Ó I R A T.

Λ m. tud. Academia f. hó 11-én tartott nagy
gyűlésével az évi munkálatok be lévén fejezve, d. 
gróf Széchenyi István szellemi hagyatékának át
vétele , elnöki határozat folytán, az őszi idényre 
halasztatott.

Tekintetbe véve az élet bizonytalanságát, — 
és miután a „Széchenyi szellemi hagyatéka41 ünne
pélyes átadása alkalmára Írott ezen emlékiratom 
nyomtatásban már megjelent, — nekem magasabb 
természetű kötelességek parancsolják, hogy e fü
zetet, az academia nmgu Elnökének szives jóvá
hagyásával, most már közkézre bocsássam.

Budapest, 1876. június 14-én.

Tasner  Géza.
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„Gondolatot könnyii kimondani, érzel- 
raet nehezebb, ihletést, inspiratiot, egé
szen tisztán, lehetetlen.u 

Január 30-án 1858/*
gr. Széchenyi István.

1. Midőn ezen kis dolgozatomat felejthetetlen 
atyám, néhai Tasner Antal emlékének szentelem, 
ezzel nemcsak szivem egyik forró óhajának áldo
zom, de szent kötelességeknek is teszek eleget, 
melyeknek természete, rendkívüli helyzetemben, 
reám nézve különösen parancsoló, s melyeknek 
betöltése által, minthogy azok az atyám végren
deletében élőmbe tűzött magas czéllal szoros ösz- 
szefüggésben állanak, mindenesetre az ő utolsó 
kivánatának értelmében is cselekszem.

Egyébiránt, csak saját hála és kegyelet
érzetem tartozásait rovom le, midőn itt, egyfelől, a 
,,Legnagyobb Magyar“ dicsőítéséhez csekély erőm
mel én is hozzájárulok; másfelől pedig, atyám
nak nagy részben szinte csak arra szolgáló érde
meit honfitársaim szemei előtt feltárom. 1
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A végeden kegyelet, melylyel a haza legna
gyobb fia, gróf Széchenyi István dicső emléke 
iránt viseltetem, részemről ezen emlékiratban nyer 
legméltóbb kifejezést, melynek eredete és alapja 
úgy is csak magára a Dicsőültre, és kegyes vég- 
intézkedéseinek következményeire vezethetők visz- 
sza, mert hisz egyedül tőle erednek dolgozatom
nak alkotó, irányadó és főérdekét képző azon 
egyes részei is, melyek közvetlenül dicső tollából 
folytak ki, s melyeket én csak körülírok,- rend
szeresítek ; mint cselekszik az ötvös, midőn gyé
mántot foglal, vagy értékes gyöngyöket fűz össze.

Helyzetem s a körülmények nem engedék 
meg eddig, hogy az itt össze fűzőiteket köz
kézre bocsássam és igy, kegyeletérzelmeimből 
eredő, valamint atyám emlékét illető tartozásaim 
követelményeinek eleget tegyek; de különösen 
tiltva volt nekem közsajtó utján e lépés, nehogy 
a nyilvánosság terére lépve, szomorú emlékek fel
költése által, egy még e földön időző angyali'  
lénynek, értem: d. gr. Széchenyi István magas 
özvegyének szent természetű mély gyásza zavar- 
tassék, nehogy bánattelt szivében az idő bal
zsama által némileg talán orvosolt fájdalmak meg
újuljanak, s nehogy igy a mélyen tisztelt Kegyel
mes Asszonynak hátra levő napjai még borosab
bak legyenek, mitől, netaláni élénkebb eszme
csere és az innen könnyen támadható hírlapi zaj 
esetében, méltán tarthattam volna.
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Most azonban, midőn az égnek magas vég
zése következtében, már majd egy év óta szomo
rodott szívvel gyászolunk az áldott jóságai kegyel
mes asszony felett, ki követve férjét, múlt nyá
ron szintén jobblétre szenderült, e tekintetben 
nincs okom munkámmal tovább késni.

Emlékiratom fő tárgya : atyámnak gróf Szé
chenyi István hátrahagyott irataira vonatkozó 
végrendelete. Ez képezi jogi, úgymint erkölcsi te
kintetben az alapot, vagy inkább kapcsot, mely 
mint tudva van, a „nagy ember szellemi hagya
téka,“ és a magyar tudományos akadémiának ezt 
illető feladata közt létezik; ezen kapocs annak 
idején gróf Lónyai Menyhért akadémiai elnök ur 
ő exellentiájának kitűnő „Ismertetőjét ben, mely
nek egyúttal alapjául is szolgált, már érintve volt; 
s igy az, mint szem, honfitársaim gondolatainak 
lánezolatában sem hiányozhat; a végrendelet alap
jának és lényegének eredetét azonban, úgymint kelet
kezésének történetét, sajátságos természetét, az azt 
megelőző körülményeket, melyek létrejöttére befoly
tak, s végre azon következményeket, melyek abból 
általában és különösen reám nézve származtak, eddig 
csak igen kevesen és ezek is csak részben ismerték, 
s tehát ignotum per ignotius kelletvén ismertetnem, 
azért dolgozatom egyik czélja: honfitársaim szemei 
előtt az imént elsoroltak lánczolatát maga való
ságában és egész terjedelmében feltárni, s részeit 
az épen uralkodó körülményekkel együtt közelebb-

p
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röl megvilágítani; miáltal nemcsak atyám em
léke iránt való kötelességeimnek felelek meg, de 
alant közlendő végrendeletében kijelölt élet-felada
tom fő részének végleges megfejtését is előmozdí
tom. E végre szükséges lesz : gróf Széchenyi István 
szellemi hagyatékával szoros összeköttetésben álló 
azon jelentékenyebb tényeket és körülményeket el
mondani, melyek atyám végrendeletének alapját 
képezvén s erre befolyván, egyúttal az azt meg
előző, úgymint abból származó eseményekre vilá
got vetnek. Ezen adatoknak ismerete nemcsak ál
talános tájékozás tekintetéből, hogy a nemzet egy
általán ítélhessen; de a magas tárgy, t. i. gróf 
Széchenyi István szellemi hagyatéka és különösen 
naplói érdekében is szükséges; a hazai történelemre 
nézve pedig, tiszta forrásának hitelessége miatt, 
nem csekély becscsel fog bírni.

Különben most, miután életfeladatom főrészé
nek alkalmasabb erők által eszközlendő kivitelét 
már biztosíthattam, az itt elsorolandók, melyek lé
nyegükre nézve egymással következetes lánczolat- 
ban állanak, az illetők számára egyúttal erkölcsi 
alapul és irányadókul fognak szolgálni, a gróf 
Lónyai „Ismertetőjé-“ben már kijelölt azon eljárás
nál, melyet követni t. akadémiánk lesz hivatva, 
midőn hazánk irodalmát oly nemes szellemi gyön
gyök füzérével ékesítendő : a tulajdonába átment 
szellemi kincset fel fogja tárni. Egyelőre bátorko
dom tehát itt a nagyérdemű t. akadémiának ne'



hány alapul szolgáló becses követ nyújtani, mi ré
szemről — ámbár gyakorlatlan kézzel, ele annál 
buzgóbb szándékkal — történik.

Toliam gyengesége és kis munkámnak kisza
bott kerete fájdalom, nem engedik meg, hogy itt 
összehordjam és a nagy férfin dicsőségének oltá
rára helyezzem mindazt, mit szivem oly mélyen 
érez és mit a még rendelkezésemre álló igen ter
jedelmes adat-tárból*) oly örömmel merítenék — 
de különben is, saját gyengeségemet, különösen 
gróf Lányai Menyhért, Fáik Miksa, Kecskeméthy 
Aurél, n. Török János és n. báró Kemény Zsig- 
mond t. honfitársaimnak az irányban irt jeles és 
értékes munkáikkal szemben kétszeresen érezvén, 
— bizalommal — most már csak a t. akadémiára 
tekintek és minden reményemet ennek bölcs és 
erélyes eljárásába fektetem.

Mielőtt a mondottak tárgyalására térnék 
át, még egy különösen szivemen fekvő körül
ményről kell említést tennem: a mi t. i. a nagy 
hazafi és ember nemeslelkü fiait illeti, nem ké
telkedem, hogy ők, mint erős férfiak, nekem, 
szomorú emlékeknek elkeriilhetlen felidézéséért 
kegyesen meg fognak bocsátani, mert tudják és 
érzik, hogy ezen Emlékiratom, a most már meg
oldás utján levő feladatomnak fejlődését előmoz
dítva, annak csak végczélját biztosítja, miáltal az

*) Lásd: a leveleket.

5
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szinte csak üdvözölt atyjuk magas emlékének di
csőítésére szolgál !

Evvel taláii mindazt elmondám, mit álta
lános tájékozás tekintetéből előre is szükséges 
tudni.



II. T. olvasóim, de különösen az ifjabb sarja- 
dék, eddig' legfelebb azt tudják, hogy atyámat Tasner 
Antalnak hívták s hogy 1861-ben hosszas beteges
kedés után Budapesten meghalt, minthogy azonban 
az utolsó pár évtized, de különösen gróf Szé 
cheny i  I s t ván  fénykora óta, szerény neve nem 
részesülhetett az országban gyakoribb, ámbár merem 
hinni, csak elismerő említésben, igen természetes 
a kérdés, hogy: ki volt T a s n e r  Anta l?

Nem lévén itt szándékom a boldogultalak 
biographiájába bocsátkozni, ennek csak főbb moz
zanatait fogom érinteni, s igy midőn elmondom 
mindazt, mi életére nézve eszembe jut, a fent tett 
kérdésre kielégítő választ remélek adni.

Atyám 1808-ban Oskün Veszprém megyében 
született, s Marczaliban, Kőszegen, Pozsonyban 
és Pesten járt oskolába, a törvény-tudományokat 
Pozsonyban végezte, az ügyvédi vizsgát pedig 
Pesten tette le. Több országgyűlésen és az 
1839—40-ikin mint gróf Zichy Lászlónak követe 
volt jelen.
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Életében számos honi egyesületnek bizalmá
val megtiszteltetett: a magyar tudományos akadé
miának 1. tagja, a pesti nemzeti Casinónak pedig 
közmegválasztatás következtében több éven át jegy
zője volt; úgy szinte jegyzője volt még a Lóverseny
intézetnek, és az akkor evvel kapcsolatban levő

r
Állattenyésztő-társaságnak.

Európa müveit és nevezetesebb országait több
ször beutazta, kilencz nyelven beszélt és mint már 
említettem, 1861-ben Budapesten meghalt.

Különben munkás életéről, úgy, mint gróf And- 
rássy György, különösen gróf Széchenyi István 
— és utolsó éveiben báró Sina Simonnal való szo
rosabb összeköttetéseiről volt főképen nevezetes.

Személyét illetőleg, némelyek t. olvasóim kö
zül még bizonyosan fognak magas alakjára, nagy 
szerénységére, higgadt viseletére és egyaránt csen
des nyájasságára emlékezni.

írói és szerkesztői munkálatai a m. tud. aka
démia névkönyveiben (1839—1840) vannak fel
jegyezve.

Miután itt az atyám életére és személyére 
vonatkozó adatoknak legjobb tudomásom szerint 
történt elsorolása által kis müvem lánczolatának 
egyik kapcsát helyreillesztém, legyen most sza
bad dolgozatom lényegének leleplezéséhez fognom.



III. Imént mondám, hogy életében atyáin kü
lönösen gróf Széchenyi Istvánnal állott szorosabb ösz- 
szeköttetésben; minthogy ezen tény munkám alapját 
képezi, még hozzá kell tennem, hogy a grófnak 
pár évtizeden hű titkára, élete fogytáig pedig leg
bizalmasabb meghittje volt.

Mint atyámtól gyakrabban liallám említeni: 
δ gróf Széchenyi Istvánnal századunk huszas évei
nek dereka táján volt szerencsés megismerkedni, 
ki úgy látszik, irányában már akkor is rokonszen- 
vet érzett; később, midőn atyám Andrássy György 
gróífal — mint ennek titkára — Pesten lakott 
(1829—1833), de különösen a grófok társasá
gában tett nagyobb utazások alkalmával s midőn 
a tervezett Budapesten építendő lánczhid dolgában 
Angliában időztek, ismeretségük — atyámra nézve 
— megtisztelő baráti viszonynyá fejlődött.

A gróf leveleiből, melyekről majd alant bő
vebben fogok szólani, világosan kitűnik, hogy ők 
már ez idő-tájban felismerték egymásban a nagy 
hazaszeretetei, mely sziveiket melegité, s a dicső
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grófét annyira eltelté, s melynek világánál a sors 
őket csakhamar ismert összeköttetésükre vezérlé; 
látható továbbá azokból, hogy ugyanazon magasz
tos érzelem képezte a több mint barmincz éven 
át szakadatlanul fennálló benső baráti viszonynak 
legerősebb sark-kövét is; mert ha a gróf atyámat 
becsülte, tisztelte és kedvelte, ez viszont őt mint 
rendkívüli lényt, nemcsak csodálta, de bátran 
állíthatom, hogy a nemes és nagy szivében lobogó 
isteni lángért, melyből atyámnak nem egy szikra 
jutott, imádásig tisztelte.

A leereszkedő és szives baráti vonzalom, 
melylyel a gróf atyám iránt viseltetett, másrészről 
pedig atyámnak a gróf iránt való bű ragaszkodása, 
i^y eí?y szent közös alapon nyugodtak, melyen 
azután életútaik, s a haza javának előmozdítására 
szolgáló törekvéseik egyesültek.

Gróf Széchenyi István föllelvén atyámban 
mindazon megfelelő tulajdonokat, melyeket keresett 
és reformátori fáradozásainál egy alkalmas segéd
ben szükségelt, atyámat, személye mellett tit
kári hivatal elfogadására szólitá fel, ez viszont 
a nem könnyű hivatal követelményeinek betölté
sére elegendő erőt és képességet érezvén magá
ban, — mihelyt tehette — a gróf kegyes ajánla
tát (1833 végén) bálával fogadta el. Hanem lia 
jól emlékszem, atyám gyakran emlité, hogy ő 
egészen más pályára készült, és csak is a gróf 
nak rendkívüli személye, végtelen hazaszeretete,



11
irányában tanúsított rokonszenve, és nagy kegyes
sége igézték le öt annyira és folytak be előbbi 
szándékának megváltoztatására.

Leliet-e tehát csodálkozni, ha oly nemes haj
tásokon csakhamar megérett a bizalom, mely a 
köztük létre jött megható lelki viszonynak fő tápja 
és legerősebb támasza lett?

Ezen bizalmat azonban csak hosszabb ideig 
fennálló barátság s benső vonzalom érlelhető meg 
annyira, hogy atyámat a gróf már 1831 elején 
végrendeletének végrehajtójává nevezze ki, mit a 
kezeim közt levő következő tartalmú levél bizonyít:

Kedves Barátom Tasner 
„Hatán meghalnék, vegye k i  Testamentumo

mat. Pecsételje he szobáimat, hogy kézirataimból ne 
veszszen egyik is el, nyissa fe l  a Testamentumot s 
cselekedjen a szerint.

Isten áldja!
Széchenyi “

Márt. 2-ikán  1831.

Ezen sorokból nemcsak a legbensőbb bizalom 
észlelhető, de az is látható, hogy köztük már 
azon időtájban meghitt viszony létezett, s hogy 
Tasner Antal már régen, mielőtt gróf Széchenyi 
István titkára lön, ennek kedvelt barátja volt.

Szorosabb hivatalos összeköttetésüknek kez
dete pedig fényesen kiviláglik a grófnak egy, 
Zimonyból, a Vaskapu és dunagőzhajózás érdé-
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kében tett — azt hiszem — első útjáról atyámhoz 
intézett későbbi leveléből, melynek bizalmas lényege, 
de különösen egyes részeinek a fent mondottakra 
vonatkozó értelme állításaimat meggyőzőleg bizo
nyítják.

Mielőtt azonban a levelet, melyet egész tar
talmával lemásolok, közölném, meg kell jegyeznem, 
hogy atyám, kinek már több idő óta kijelentett 
szándéka volt gróf Andrássytól mielőbb elválni és 
az ügyvédi pályára készülni, az erről tudomással 
biró gróf Széchenyi felszólításának még sem 
tehetett eleget, mivel tartott attól, hogy gróf And- 
rássyt talán kellemetlenül érinthetné, ha elválásuk 
után mindjárt épen gróf Széchenyi Istvánnal lépne 
összeköttetésbe, sőt, hogy talán az oly gyakran 
tul-hirtelen és csak látszatról ítélő világ, a körül
ményeket nem ismerve, őt még majd utólagosan, 
— ámbár ugyan igaztalanul — hálátlansággal is 
vádolhatná! Nehogy tehát ily látszatnak hacsak 
árnyéka is Andrássy gróífal szívélyes viszonyára, 
mely azután is fennállott, legkisebb homályt vet
hessen, eleinte atyám nem engedhetett gr. Széchenyi 
István kegyes sürgetéseinek s alapos okait ő előtte 
ki is nyilatkoztatta. Az itt közlendő levél pedig 
a gróf gyöngéd válaszát tartalmazza, de megha
tározza egyúttal az időpontot is, melytől fogva 
hivatalos összeköttetésük kilátásba lett helyezve.

A levél igy szól:



, ,Sémim (Zim ony) Julius 2 2 . 1S33.  —  B a 
rátom! Julius 9-ikén irt s igen érdekes levelére, 
most —  mert tüstént elmegyen a Posta  —  csak né
hány sorral felelhetek.

Ámbár akaratom s feltételem eddig mindig erős 
volt, s egy könnyen nem hagytam magamat laptáz- 
tatni az esetek által, azért mégis némi-némüleg· aka
rataimban, vágyaimban „Scepticusu maradtam ; —  

s mondhatom  —  jobbadán Valami láthatatlan  —  

s magasb erő, mint emberi bírt előre s oda hol va
gyok ! . . . Így jegyzi szinte minden halandónak 
pálya-korét  . . . némileg  . . . egy magasb hatalom k i
—  s bizonyosan ön felett is lebeg egy Erő', —  mely 
önt, —  tiszta vágyainak s nemes indulatainak  —  

segítségére —  sejditlen vezeti.
M i bennem van, az mindig bennem is volt; de 

fejteden, —  tisztádon. S  váljon m i érleié ^ . . . .  . A  
körülmények  —  a sors! Ezek pedig bizonyára nem 
vak véletlen esetnek —  de egyhangzásban vannak 
a perfectibilitás szellemével —  a Mindenhatósággal,
—  s én, oly kedvező körök közt, mikor kezdhettem 
élni sikerrel —  bernien jekvő  s kitörni vágyó óhaj
tásaimnak ?

Életemnek 34-ik esztendejében!
Ezeket előre bocsájtván —  Egyenesen soraira 

szorítom rövid válaszomat :
„Akarja Honunk, hazánkfiainak javát erősen 

állhatatosan  —  mindig s mindenütt a többit hcigyia 
azt Isteneknek !u

13
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Ne hagyjon magán erőt vennie . . .  6* férfiusá- 

gán, mulékony s bizonyosan jóra fór áldandó-esetek 
által . . . diadalmat nyeretni!

Ha a Gróftól nem válhat el könnyen, meg- 
hántás nélkid  —  bizonyos jele, hogy ott most leg
szükségesebb —  mert a hazáért híven áldozok szorosabb 
összeköttetésben vannak dicsöültebb lényekkel

Nem fog az mindig úgy tartani. —  E n titkárt 
nem fogok semmi esetre magamhoz most kötni.

Nem  ismerek senkit kihez vágyódnám. S  ha 
azért elválhat A .-tól nálam leszen helye.

Egyébiránt, ha ón tökéletes egyezésre léimé is 
velem —  sokáig tán esztendőkig sem adnék önnek 
titulust. —  On házamnál lakhatnék sat. sat. sat. a 
nélkül', hogy tiszti nevet viselne. E z még szelidebb 
lenney s minden megbántás elmellőzve.

Jojón tüstént ha bizonyos egy darabi jövendője, 
„Egydarabiu mondom, mert nem kételkedem, hogy 
élet-unt s fá rad t napjaimban csak összekerülünk va
lahogy . . . mert én is érzek Önhöz Sympathiát.

M i pedig önnek foglalatosságait A . körében 
illeti\ igen is jó l érzem —  nem kellemesek, —  de 
im itt van azon tövis, mely minden emberi létben 
létez, ön a Gasinora, Versenyre, Académiára igen 
sokat hathat ott . . .  s minekutána ezek az egész
nek egyes lánczai —  igen hathatósan szolgálhatja 
az egészet. —  S  hát én ! M ily nehézségek közt mun
kálkodom én ? Tegnap) jöttem Orsováról —  mindent 
megjártam, mindent combináltam, Törökkel, Muszká-
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val, Serbussalsokat végeztem —  de minden
ról érzem a súlyt, a nehézségeket sat. sat. sat.

Erő, állhatatosság s biz egy élő Istenben !
sietve

Széchenyi.

Közbenvetőleg:Írja meg, —  tudják e hol s 
miben vagyok, s mit beszélnek?

Itt még meg kell említenem, hogy másik, 
nyolcz nappal később, szinte Zimonyból kelt leve
lében tökéletesen megnyugtatja atyámat, gróf 
Andrássyt illetőleg, és a többi közt ezt is ír ja :

Andrássy levelét ma vettem. A zt hiszem, ő el- 
tokéllette magát „önnélkül . . . sat.

Különben Atyám Andrássy gróffal, kitől, 
mint határozottan tudom a legjobb barátságban 
vált el, később egész életén át igen jó lábon állott, 
mit, és a grófnak atyám iránti kegyes jóindula
tát gyakrabban személyesen is volt szerencsém 
láthatni és tapasztalni.

De hogy folytassam a tárgyat, állításaim 
.érdekében többet nem lesz szükséges felhoznom, 
mert az imént közlött kegyes levél úgy szólván 
„maga beszél·4 s igy eleget bizonyít, de különben 
is, részemről talán szerénytelenség is volna atyá
mat illetőleg itt többet kiemelni akarni, — más
részt pedig gyengeségem érzetében félnem kellene, 
hogy szavakban a grófra nézve, kegyelet-érze
temnek még távolról sem tudnék eleget tenni.
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Az 1834-ik év már együtt, szorgos munká
nál találja őket, azon utón, melyen megszakadásig 
dolgozva küzdöttek . . . mert már tudjuk, hogy 
a dicsőültet atyám alig élte túl valamivel !

A gróf vissza térvén duna-melléki átázásai
ból, csakhamar Angolhonba sietett, — hogy mi járat
ban? erre nehéz volna körülményesen felelni, mert, 
mint azonnal látni fogjuk, ott annyi komolyabb 
természetű teendője volt — s mint tudjuk mind 
csak is a haza javának előmozdítására, hogy ez 
alkalommal — mint írja — még (verseny) lovat 
sem volt érkezése keresni, mit gróf Keglevich 
számára haza hozni tervezett; — egyébiránt sok
oldalú, de csak egy szent és nagy czélra törekvő 
tevékenysége legjobban kitűnik ^Londonból kelt 
leveleiből, melyek közűi itt még egyet, és pedig 
azért közlök, hogy minekelőtte elbeszélésem fona
lát követném, (a gróf és atyámnak) meginduló, 
most — közös pályájukon már egyesült lépéseikre 
még egy futó világot vessek.

A levél igy szól:

LoJanuár 1834.

Barátom ! Január 13. levelét e napokban vettem.
Ön igen je l, hogy levelei igen sokban Jognak telleni, 

mert csak mindig egg 1U Ívnyire ír, én pedig 
nyira vágyom- hazai hírek után, hogy önt kérem írna 
mindig oly formátumban mint e levél. Ilyen se többe 
se kevesebbe nem tellik, —  s pedig erre szinte 3-szor
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annyi fér. Omlók, ha S. . . jobban viseli magát. 
Legjobb volna, —  mert S. önben ellenséget lát, —  ha 
egyszer ön nyíltan beszélne vele, „hogy én önt kér
tem meg vigyázna, reá, mert rósz embernek tartom  —  

és hogy nálam még most helye nincs, mert legkisebb 
gyanú alkalmával túl adok rajta. —  S. fiatal, szeret 
olvasni, —  még jó  ember lehet, mert több esze van 
mint gondolnánk.

Váljon Prohaszka tett-e már valamit az alvó 
szobám kandallóján 9 S  ágyam, az uj, kész-e egé
szen 9 Úgy, hogy ma bele feküdhetném 9 A  Casinó 
két ú j palotád készek-e már 9 S  mint vannak búto
rozva 9 Azokat is füstölik pipával már hazánkfiai, 
hogy elsőtől utolsóig mint kormosak legyenek 9

A  veranda hogy szolgál 9 Mikép áll a cassa 9 
A  Pécsből érkezett bútorok k i  vannak-e pakolva9  
Van-e köztük egy „ Umbrella Stand 9U Eszterházy 
Pál, Aponyi Antal, Bathyány Gustave 1834-től 
4-ikig váljon casinisták-e 9 Ha nem, tüstént kellene 
egy választottsági ülésből nektek szép magyar levele
ket meghiváskint irni, —  feleleteik autograph gya
nánt a levéltárba teendők.

Szenvey „ Onu-jét olvastam. Nevelte hiúságomat, 
de most a „kegyedu iránt Jogok harczolnj. —  M i jobb 9 
Champagnei, Bordeaux, Sherry 9 Nekem mind a 
háromból kell. M i szebb németben 9 Du, lhr, Sie, 
E s stb 9U Maga helyén mindenük jó . Úgy kár volna 
ön és kegyed közt minden esetekre elhatározni, de 
inkább egy harmadik kifejezést kellene a nemzet sa-

2
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játsága  —  de előmenetele és kijejtése szellemében 
találni . —  Igen boldog időket élek !

*
Ha Isten engedi', megrakva, mint a legerősebb 

teve jövök vissza . . . mindenféle hasznossal. Remé
lem mind a kormány, m ind a haza meg lesz elé
gedve velem, —  mert midőn egynek valódi hasznát 
nevelem, akkor a másiknak is szolgálok.

Mikép van az Académia? Mikép a Szótár s 
a Tudománytár? Nem jött k i  u j magyar könyv 
A  Stádium ellen még semmi? Igaz-e, Ferdinand 
herczeg megy Erdélybe?

Köszöntse Barátaimat. Keglevich L  . . .  t kö
szöntőm vnem hozok egy lovat sem —  nincs idom 
keresni “ —  Pregardnak azt izenem: rjobb leczkéket 
vettem és veszek még a Román-Cement és Conerete 
csinálásban !a E  két, kiszámithatlan találmánynyal 
meggazdagítandom  —  ha Isten segít —  a hazái.

Önnek azt ajánlom, gyakorolja magát a fran-  
czia írásban, mert nemsokára úgy hiszem lesz okunk 
és szükségünk rá. —  S  aztán tartsa magát jó  egész
ségben, minthogy szeretném, ha ön nyarat vagy ősz
szaka velem jönne Constantinápolyba ?

K . . fizetett-e már? H a ön egyszer irt, nem 
kell többé piszkálni. N ur was recht und anstandig 
ist. Ne felejtse számadásainak kivonatát pontosan 
minden holnap végével beküldeni.

Gazdálkodjon m ind magának m ind magamnak 
tehetsége szerint. Minden nap jobban jobban lá tom :



19
rend és gazdaságtartássat —  mennyit lehet alkotni
—  aránylag potom tehetséggel és viszont

Pénz dolgában a fő d o lo g  ez: „egy garast, —  

egy pénzt  —  sem adni k i  hasztalan . . mert Így 
ezrek maradnak, haszonra pedig,
hazánknak sok jót, s nekünk sok örömet akarunk 
szerezni!

Éljen boldogul. Mikép tölti ?

Széchenyi.
* London, 6. Fel·. 1834.

A  1 0 , 0 0 0  β .  k i  v a n - e  m eg g o n d o lá ssa l

a kereskedőségnekadva! házra vagy mire inta-
bulálva?

Midőn e leveleket olvasom, agyamban emlé
kek és gondolatok serege űzi egymást, keblemet 
lelkesülés, bámulat, kegyelet és bánat felváltva 
lepik el, mert tisztán fekszik előttem a fáradtsá
gos pálya, melyen ők együtt, évek bosszú során 
át, — a gróf, mint kegyes mester, atyám mint 
bű segéd — egymást követve haladtak, míg végre 
az elsőnek nemes nagy szive, bű szolgájának pe
dig bánatában ereje és egészsége végképen meg
törtek............ De hagyjuk mostan e fájdalmas
emléket!

Hogy a t. olvasó ez alkalommal az itt tár
gyalt bizalmas baráti viszony tartalmára nézve 
előre is ítélhessen, s egyúttal láthassa, hogy
atyám iránt a gróf anyagi tekintetben is mily szi-

2*
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vés jó indulattal viseltetett, még egy, noha hazafias 
működéseiknek utolsó szakából származó levél-részt 
bátorkodom felhozni; ámbár ez, kiválóan politicai 
természetű tartalma miatt, talán nem is volna e 
helyre való!

Különben a levél, hazánkra nézve ha nem is 
a legüdvösebb, de határozottan a legérdekesebb 
időszaknak egyik napjáról kelvén, bizonyosan más 
irányban is érdekelni fogja a t. olvasót, ki egyéb
iránt — nem kétlem — nekem szívesen megbo- 
csátandja, hogy itt még azt is kívánom jelezni, 
miszerint a gróf és atyám közt éveken át politicai 
dolgokra nézve is folyt eszmecsere, sőt, mint a 
gróf számtalan levelei bizonyítják, köztük e tekin
tetben mindig bizonyos elmebeli relatio állott fenn!

A gróf például 1848-ban a fent említett al
kalommal igy ir:

Aprű, 1848. Pozsony.
Önnek 31-iki, —  A prít 6. —  vettem.

—  E j  he jól esett, hogy ön . .  . reménytelién 
látja kijejlésünket ! É n tegnapelőtt óta . . . egészen
le vagyok verve. Nem, ennyi esztelenség mellett, vagy 
ellenére mint a mennyit, itt volt szerencsétlenségem *

* Jegyzet: — Minthogy még több levelet leszek kénytelen 
közölni, legjobbnak tartom, itt azonnal megjegyezni, hogy a gróf
nak körülbelől hatszáz egynéhány atyámhoz intézett eredeti levelét 
bírom, melyek, nem tartozván : „Atyám által a Gróftól örökölt 
hagyatékhozw, s azok igy a t. akadémia nagyérdemű elnökével 
kötött szerződés tárgyát sem képezvén, szabad rendelkezésemre 
maradtak fenn. J . G.
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tapasztalni’ —  teljességgel lehetetlen, mikép bajaiból 
kibontakozzék Magyarország!  —  A  röpiratok 291. 
száma alatt —  L a i tud erről s önnek megmagya
rázza  —  törvényjavaslatot nyüjtek be a rendeknek. 
N fí. miután a, minisztertanács helybe hagyta a z t ;  . . . 

és oly violens, malitiosus oppositiora talált, —  hogy 
én egészen k i  estem phlegmámbóL  —  és nevetségig 
haragosan sat. sat. sat. viseltem magamat. —  A zt 
gondolom, még az okoscd)bak előtt is vesztém hitele
met —  midőn bennem minden kedv sat. meg van 
tőire. —  Meg van ugyan nyerve a dolog főlényegé
ben —  de mostani forradalm i állapothoz képest —  

mit zu vielem Kummer und Verdruss ! ! !
9-ikén.

Tegnap az általam benyújtott B ili a főrendek
nél kissebbségben maradt. leli habé m idi mit K ra jt 
und Würde betragen. P. Zs. furjangja i nyertek több
séget. —  φ

A nnyi badarság, mennyit hallani kellett, soha 
nem érinté egy tanácsteremnek négy fa lá t. —  E n  
nyugodtan kimentem, —  és Batthyányiak . . .  k i  
azonban még Bécsben volt, —  beküldém „kilépésiu 
levelemet. E z persze tr(inspirált. A  Bendek erősen 
mellettem. . . Batthyány, Kossuth, Deák . . . szinte 
conamore a B ili mellett . . . ; a főrendek megju- 
hászkodva . . .  és igy teljesült kivánalom. Már 
most . . . adjanak ezek egy jó szót . . .  és én is
mét maradok. leli ivollte nur sehen ob ich . . . 
nichtr von allén Seiten in Stich gelassen werde. —
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B. . . önnek f. h. 7 -ik i sorait átadta. —  Ön leg
jobban ismeri körülményeimet. Ich rnuss mein Ver- 
mögen zusammenhalten. —  On minden biztosságot 

,  adhat, és e fölött, h a  v a la k in e k  e v ilá g o n , b izon yosa n

ö n n e k  szeretek szolgálni előlegesen . . . tehát készen 
áll önnek dispositiójára 1, 2, 3 ezer pengő jorint.

Vegye e pénzt, vagy V odianernélvagy Felír- 
nél, vagy végkép a bankhói! —  U n d  mit w a h rem  
Vergnügen! —  —  —  —  —  —  —  —  —  stb.

10-ikén korán reggel.
Tegnap este igen rosszul álltak itt a dolgok. . . 

m o st egészen jóra fordultak. Ha valami zavar nem 
történik, ma szerencsésen be lesz végezve az ország
gyűlés. É n  tüstént le megyek-e . . . vagy csak 
nehány nap után . . még nem tudom.

É n megmaradtam helyemben,  —  s úgy látszik 
erősebben állok mint azelőtt —  —  —  —  —  stb.

Isten áldja
Széchenyi István.

Hogy a gróf atyámról már összeköttetésük 
első éveiben miként gondolkozott? ez, pótlólag em
lítve azon idő-tájban irt — következő soraiból 
észlelhető:

Press., den 1. Juli 1835.
Mein sélír lieber Freund, dér Ueberbringer dieses 

ist „T. A .u E r  ist —  láng und dient mir deshcdb 
zűr Klafterstange; —  so viel in teclmischer; in 

. moralisclier: ist er aber eine Seltenheit. Gesclieid, 
bescheiden, —  —  sicher wie das G ra b , ----------------- und



das einfachste edelste Gemüthkenne.
aber langer gékannt zu seyn.

Dér E . H . gab m ir den A uftrag den 
fungspreis dér „ Vidra“ ilim zu gébén. —  

Diess muss T . A . verfertigen. E s mangeln 
einige Data, die nur Sie gébén —  E r
w ird Sie darüber iniiindlicfi

Gr. St. Sz.

Úgy hiszem, hogy evvel a gróf és atyám 
közt létezett bizalmas baráti viszonyt, s ennek tar
tamát a t. olvasó előtt végképen megállapitám; 
azért itt annak bővebb tárgyalásába már nem bo
csátkozom, nehogy még lélektani elmélkedésekbe 
merüljek, miáltal alig kerülhetném el, hogy atyám 
szellemi tulajdonait is ne fejtegessem, már pedig 
ez szerény véleményem szerint, nem a fiút illeti; 
lia majd egyszer gróf Széchenyi István méltó és 
mint remélhető is, terjedelmes biograpliiája meg 
fog íratni, atyám igénytelen személye s buzgó mű
ködése a gróf mellett, kellően meg lesz világítva.

Az itt elmondottak után szükséges lesz, hogy 
előbb az emlékiratom főérdekét ezélzó tárgyról, 
gróf Széchenyi István hátrahagyott „Naplóéiról, 
vagy is mint azokat ő maga szokta volt nevezni 
,,Napikönyveiről“ szóljak.
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IV. Mint tudva van, ily naplót a gróf már 
ifjú korától kezdve vezetett, s az első években 
kissé ugyan szakadozva, később azonban egy fo
lyamatban sőt nagy pontossággal.

r
Ámbár ezen napi könyvekben igen sok reá 

nézve jelentékenyebb eseményt — kivált utazásait, 
és a harminczas előtti évekből nem egy érdekes 
kalandját, hosszasabban irt volt le, mindazonáltal 
látható, hogy általán véve, nem annyira az ese
mények körülményes leírására fektette ő a fősulyt, 
mint ezeket inkább csak jelezve, pontos, de rö
vid feljegyzéseik segélyével főképen a lelkében éb
resztett és azokkal összefüggésben álló gondola
tokra és érzelmekre, kívánt idővel tisztán vissza
emlékezhetni ; ezért a történteknek körülményesebb 
tárgyalásába csakis nagyobb figyelmet érdemlő 
vagy mélyebb gondolkozást igénylő események 
megemlítésénél bocsátkozott, mint például: a gróf 
Lónyay ő excellentiája által tavai közölt, és igy 
már általánosan ismert „Cataniai kalandjának1* le
írásánál is.
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A grófnak napló-vezetésre czélzó szándékai 

saját, még 1819-ben tett feljegyzéseiből legtisztáb
ban láthatók; hogy azonban honfitársaim e tekin
tetben jól eleve tájékozva lehessenek, én annak 
idején, midőn a családom által atyánktól örökölt 
naplókat a tudományos akadémiának felajánlóm, 
mindenek előtt a „Függelék naplómhoz14 czimü 
kötetet bátorkodtam nagyérdemű elnökének kije
lölni, sőt különös figyelmébe is ajánlani, minek foly
tán az, jeles ,,Ismertetőjében (11-ik lapon) most 
már közkézen is forog; ezen függelék irányadó és 
tájékoztató nézeténél fogva, úgyszólván: a „nap
lók kulcsának44 tekinthető.

Egyébiránt a naplókról én bővebben nem'ir
hatok, mert azok most már a tudományos aka
démia tulajdonába mentek át, s igy annak birtokát 
képezik; leleplezésük tehát nem gyenge toliamat 
illeti, sőt szabadságomban sem állana az akadémia 
magas hatáskörébe nyúlni, melynek betöltésére 
most már annyival alkalmasabb erők hivatvák. — 
(„Ne sutor ultra crepidam44). Azért csak nehány 
általános megjegyzésre bátorkodom terjeszkedni; 
különben pedig, egyelőre a naplókról csak azt 
említem fel, mi czélom érdekében elkerülhetlenül 
szükséges.

Emlékezetem szerint atyám többször emlité, 
hog:y a gróf, mint maga szokta volt mondani, 
„Perfectibilitas elérésére irányzott törekvéseiben44 
naplóit, különösen az itjabb koriakat, mindenek
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előtt is „lelki tükrének44 tekinté; később azonban, 
tengernyi teendői végett, becses ideje már meg 
sem engedé, hogy e tükröt terjedelmesebb keretbe 
foglalja, sőt gyakran csupán idő, kelet és pár 
vezérszó által számolhatott csak magának az illető 
napról, mely jelzetei azután, inkább is csak em
lékeztetőül szolgáltak neki.

Hogy naplóit oly nagy pontossággal vezette, 
ez nemcsak egykori biographicusaira nézve sze
rencse, de a hazai történelem érdekében és főkép 
hazafias fáradozásai — nemkülönben az ezekkel 
kapcsolatban levő események idejének pontos meg- 
határozhatása végett, még egyszer igen nagy jelen
tőségű is lehet.

Különben ki kell még emelnem, hogy ezen 
feljegyzéseinél a gróf, önmaga irányában, kérlel- 
hetlen szigorral járt el, egyéb tekintetben pedig, 
valamint másokra vonatkozó ítéleteiben, elmélkedé
seinél stb. bizony nem volt elnéző, sőt mindig a 
legnagyobb őszinteséget követte; minek jelentősé
gét nem lesz szükség bővebben magyaráznom, 
különösen azok előtt nem, kiknek szerencséjük 
volt a grófot személyesen és közelebbről is ismerni.

De minthogy önmagát nem, ugyan miért is 
kiméit volna másokat, ott, hol legbensőbb gondo
lataival foglalkozott, hiszen naplóinak tartalma 
úgyis csak egyedül saját használatára és élethosz- 
szára volt szánva; halála esetére pedig azok min
denesetre megsemmisítendők.



V. Azért atyámat megbízta s ennek szám
talanszor lelkére kötötte, hogy halála esetére azo
kat, ele különösen bizonyos bráma-lakatokkal el
látott köteteket kérlelhetlenül azonnal a lángok 
martalékává tegye.

Mint azonban látni fogjuk, a gróf ezen pa
rancsoló megbízását csak addig tartotta fenn egész 
erejében, a mig atyámat 1 841-iki utolsó és azután 
már érvényben is maradt „codicillusában“ minden 
naplóinak, könyveinek kéz- és egyéb iratainak stb. 
egyedüli és korlátlan örökösévé nem tette.

xlzt hiszem, hogy atyám iránt való hálaérze
temből származó tartozásaimnak lerovására alig 
volnék képes többet tenni, mint kimutatni, s igy 
a tényt teljes érvényben megállapítani, miszerint 
gróf Széchenyi István naplóinak megmentése, úgy 
mint ezeknek fentartása: „jövő nemzedékek szá- 
mára“ egyedül és kizárólagosan csak néhai Tas- 
ner Antalnak köszönhető.

A dolog következőleg folyt le. Mint a gróf
nak itt legelőször közlött leveléből már láttuk, ő 
még 18? 1-ben, midőn atyámmal nem is állott össze-
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köttetésben, és köztük csak bizalmas baráti viszony 
fejlődött volt ki; ezt nemcsak végrendelete végre
hajtójává nevezte ki, de naplóira nézve még kü
lön megbízásban is részesité, melyet akkoriban 
neki csak élőszóval nyilvánított ugyan, de mely 
megbízást későbbi levelekben különböző alkalmak
kor oly gyakran és határozottan ismételt, mig 
végre is engedett atyám gyakori, naplóinak meg
mentésére czélzó kéréseinek és azon ígéretére, hogy 
a n. könyvek bizonyos részeit, de főkép az ott 
másokat compromittáló helyeket olvashatlanoklcá 
teendi, vagy lángok martalékának fogja átadni, 
azokat a gróf utoljára is atyámnak hagyomá
nyozta.

Minthogy atyámnak ezen ígéretével megegyező 
eljárása magukban a napi-könyvekben nemcsak 
legmeggyőzőbben, de lehet állítani, majdnem kéz
zel fogliatólag tapasztalható, az illető végrende
letek pedig, s az e tárgyra vonatkozó töbh levél 
elvitathatlan bizonyítékok sorának összefüggő lán- 
czolatát képezik, czélom érdekében legjobbnak vé
lem: ha a megmentett naplókra utalok, a kezeim 
közt levő okmányokat pedig, itt egyszerűen köz
löm, mert egyrészt ezekből, és másrészt gróf Szé
chenyi István erőben levő utolsó codicillusából a 
tényállás legjobban kiderül, valamint az is, hogy 
atyám mely időtájban vált a gróf egyszerű meg
bízásából, naplóinak leendő örökösévé.
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Halálom esetére hérem s kívánom:
1- ször. K im últam  után naplóimat, irács-csomói

mat, egy szóval minden irományaimat tüstént pecsé- 
teltesse le, vagy vegye magához, mire ezennel meg
hatalmazom ónt.

2- szor. Végrendeletemet tüstént adja be Pest 
vármegyének , első alkalommal leendő kihirdetés 
végett.

3- szor. Elevenen történhető eltemettetésem gát-  

lásáid, testem ,  eltemettetése előtt, Végrendeletem 2-dik  
pontjával egyezőleg is, minden bizonnyal felbonczol- 
tassék.

Pest, Junius 23 lkán 1837.
G róf Széchenyi István.

gasner Antalhoz!

g a s n e r  A n t a ln a k .

Czenk, Mai 15-ikén 1838.
Barátom, lelkére kötöm, hogy ezen ide mellékelt 

Naplónak is égesse belsejét tüstént és minden olvasás 
nélkül el.

Éljen boldogid. É n  vagy nem érzek semmit 
többé, vagy boldogabb vagyok!? Köszöntse Rokon -  

keblű honosimat. —  Egyre sem neheztelek, még azokra 
sem, kik  legszivtelenebb sárral hajigáltak. —  Tudja 
Isten, nem volt igazuk.

Széchenyi István.
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Liebster Taszter!

Ich schreíbe lhnen diesen B r ie f teutscli, daruit 
ihn auch meine Frau lesen komié.

Es ist mein fester Wille, und ich baue a u j 
ikre Bechtlichkeit in dessen Execution ,  dass Sie 
gleicli nach meinetn Absterben allé meine Tagebücher, 
die in Juditén gebunden und zum Theil mit Schlosser 
verseken sitid, ohne sie zu lesen, oder durch jem and  
Anderen lesen zu lassen,  verbrennen. —  Die Frag- 
mente die darin enthalten sitid, könnten nur dann 
von einem Werth sein, wenn ich sie erlduterte . . . 

compromittirt würden durch dieselben aber viele 
Leute; ich beschliesse desshalb dérén Vernie!itung, 

und vertraue cliess Geschaft lltreti rechtschaffenen 
Hátidén .

Lassen Sie midi, bevor ich begraben werde, 
aufschneiden, damit ich nicht wieder erwache.

Leben Sie wohl
Gr. Stephan Széchenyi.

Pestiig 19. Marz I S 38.

Ezen német nyelven irt levél boritékán a kö
vetkező felirat olvasható :

,,Halálom esetére felnyitandó.u
A  Monsieur Antoine de Tasner sat.

E. Széchenyi.
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S z é c h e n y i I s t v á n .

Pest7 April 21-ikén 1839.

Barátom, halálom esetében vegye k i  Végakara
tomat az öltöző termem egyik olmárjomjából, mely
nek kulcsa Önnél van ; bontsa fe l  s tegyen a szerint.
— M in d e n  ir o m á n y a im  és papiro sa im  (Ö nnek discretió- 
já ra  m aradnak; csak a Napló könyveimet, melyek 
bagaria bőrbe kötvék s lakatokkal ellátvák ,  kívánom  
elégettetni; s ezt Önnek lelkére kötöm . Tartalmuk 
egészen érdektelen, s csak előttem érthető; de e mel
lett még is compromittálhatna sokakat, —  mikép 
nem kétlem : teljesitni fogja Ön végső kivánatomat.

—  Éljen boldogul
gr. Széchenyi István.

Tek. gasner Antal urnáit.

Barátom, tüstént e sorok átvétele után küldje 
el Bárón Pronainák az általadott irományt.

Ide mellékelem a kulcsot. Ha meg találnék 
ha ln i; testamentumom a szokott helyen van, —  tüs
tént vétesse kivitelbe.

A  szivemet kiékeli vétetni.
A  „Kelet Népeu végén a dátumot oda kellene 

tenni, például: Pest, Junius 8. 1841 .

gr. Széchenyi István.
Adieu

14-én 3 órakor reggel.



T e k . T a sn e r  A n t a l  urnák.

S z é c h e n y i.

Barátom, ha nékem valami bajom esne, teg ye  
el tüstént minden Naplóimat féleségem előtt

A  kulcsokat azon ki asztal fiókban fogja ön 
találni, melg alit de regös mellett Isten
áldja

Széchenyi.
August 23/1848.

Mindenesetre igen érdekes lesz tudni, hogy 
a grófnak időről időre atyámhoz intézett ily tar
talmú levelei, melyekben neki a naplók megsem
misítése annyira lelkére lett kötve, — mily alkal
makkor, mily előérzetckkel, s minő körülmények 
közt írattak, és hogy esetről esetre váljon mi le
hetett oka épen a parancs ismétlésének?

A grófnak naplóira vonatkozó és mindent 
háttérbe szorító határozott utasításai, melyeket 
addig adott volt csak, mig atyámat mint megbí
zottját tekinté, imént közlött leveleiben világosan 
észlelhetők, de ezek némelyikéből látszik az is, 
hogy a gróf különösen 1839-től kezdve, már haj
landó volt atyám ismételt kéréseinek engedni, mig 
végre 1841-ben a naplók sorsa végképen forró 
óhaja szerint dőlt e l; mi, nemcsak a grófnak 
1841-iki utolsó codicillusából, de a már közölt 
1848. Aug. 23-ról kelt leveléből is tisztán kitűnik,
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melyben többé nem azoknak megsemmisítéséről, 
hanem egyenesen „eltevésérÖl“ van szó.

De az okoknak, melyek időről időre a gróf 
ismételt parancsait idézték elő, kifürkészését, fel
tárását és megállapítását, nekem szintén csak azon 
sokkal jártasabb toliakra kell bíznom, melyek ezen 
magas feladatra hivatva lesznek; mert ennek esz- 
közöllietésére, számtalan alapos adatnak gyűjtésén 
kívül, végre is talán ugyanezen igy megmentett 
naplókból lesz szükséges meríteni, melyek — biz
ton tudom — a gróf megírandó biographiájának 
főalapjául fognak szolgálni; ezen forrásból azon
ban én — miután most már a nemzet tulajdonába 
ment át — úgysem közölhetnék semmit; azért 
újra felveszem dolgozatom kijelölt fonalát és a 
kegyes b iza lom nak ,  melylyel a gróf atyámat 
megajándékozá, még két ide vágó jellemző vonását 
tárom fel.

Az első egy levél, melyet a gróf Lunkányi 
János egykori nevelőjéhez s későbbi jószág-igaz
gatójához intézett volt, melynek sajátkezüleg irt 
másolatát — mint atyámtól haliám — főkép tudo
másvétel, s bizonyos ügyekre vonatkozó pontos 
eljárás végett küldött meg a gróf Czenkröl. Itt 
igen határozott parancsot ad Lunkányinak, egy 
magával vitt naplójának — netaláni halála esetére 
— eszközlendő rögtöni megsemmisítésére nézve; 
ezenkívül még egy, körülbelől hat héttel később 
kelt codicillusát is ide mellékelem, hol ismét egy 

* 3
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lepecsételt s atyám kezeihez szolgálandó naplóról 
történik említés. Mint látható, ezen okmányok a tény
állást még egy’más, atyámat különösen megtisz
telő oldalról is megvilágítják, sőt (mit egyébiránt 
felesleges volna taglalnom) a grófnak egyedül 
atyámban öszpontosuló nagy b iza lm át  legfénye
sebben tüntetik ki!

A másolat igy szól:

Czenk, 1838.

Tisztelt barátom (L iin k á n y i J á n o s !

Miután, ha nem csalatkozom, végórám nagyon 
közelit, úgy mint fejembe jön  s szabadabb 

engedik, itt nemieket f e l  jegyzék, s kérem 'pon
tosan teljesítené:

Báró Sinánalc, a budapesti álló hidat tekintve, 
némi irományai itt Czenken vannak. On a velem 

jöttékből k i  fogja  kereshetni. E zeke t  az e tár
gyat illető jegyzetekkel együtt, kezeihez kell
ju tta tn i; a báró urnák pedig tüstént megírni, hogy 
igen sajnálom, ha kimultoma budapesti kid  
ném i zavarba helyezné őt, —  de én nem tehetek róla, 
—  — - Tasner azonban mindazokat kezeihez szolgál
tathatná, —  és máskép is mindazokban pótlékomul 
lehetne, mike tárgyhoz tartozók.

Végakaratom Tasner kezeiben van. Annak tüs
tént izenje meg stafetaliter,hogy Széchenyi István 

megszűnt az élettel vesződni, valamint Lajos Bátyám-
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nak is. E z  utolsónak, mint végakaratom végrehajtó
jának, küldené egyszersmind meg tény-állapotunk 
m ai álladalmát, jóllehet ez pesti iratimból úgy is 
kivilágland .

Éltünk nagy részét egymással töltöttük. Ön 've
zetett abba be . .  . elindultom óráján se hagyjon el. 
Mindenek felett szeretett feleségem iránt legyen gondja. 
—  Sie soll gleich nacli Wien, spáter aber icieder 
nach Zinkendorf komrnen, —  und als oh ich lebte, 
zwischen Pest und Z inkendorf leben. Sie soll stark sein 
im Glauben, und nie vergessen, dass ich stets um  
sie schwebe und sie dereinst in allén Ewigkeiten mit 
mir verbunden sein wird.

Testemet mielőtt eltakarittatnék vágassa fel, —  

s pedig ne azért, hogy halálom okát kitudják  —  

ezt épen nem akarom  —  hanem, hogy szivemet ve
gyék ki, és végrendeletem szerint, égettborban fü -  
rösszék.

A  kriptánkban olly helyre tétessék, hogy drága 
feleségem egykor m ellettem  lelhesse helyét.

Meine Frau ist dér natürliche Vormund meiner 
Kinder, doch icünsche ich, dass sie Jemanden anstatt 

* ihrer substituire. leli würde ihr den Paul Eötvös, 
Ilofratli bei dér k. ung. Kammer anratlien.

Csokonya iránt tegyen ön minden lépéseket, hogy 
f ia m  Bélára visszajöjjön.

A z ide hozott holmiaim között, egy bagaria bőrbe 
kötött Napló-könyvem van; annak belsejét, noha még 
nincs sok ráírva, kérem, és lelkére kötöm, olvasat-

3*
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Tanul égesse el, és senkinek, akár k i  lenne is, még 
feleségemet is ide értve, ne hagyja olvasni, mit 
legjobban eszközölhet, ha senkinek sem szólva, halá
lom után tüstént eszközli azt.

A másik okmány pedig igy szól:

Legutolsó Codicilusom!

Mindent, mit végakaratomban rendeltem ,  és ebben 
vagy ahhoz csatoltam, ím ezen legutolsó Codicilusom 
által ismét megerősítem. —  Azt az egyet tevén hozzá, 
hogy végakaratom végrehajtását ezennel Nagyméltó- 
ságit grój Teleki József emberséges és barátságos 
kezeibe teszem, m i iránt a tisztelt Grófot már levél 
által meg is kértem .

Lunkányi Jánostól pedig ezeket kérem :
Báró Sinának  * )  a budapesti hidat tekintve —  

némi irományai itt Czenken vannak . A z újonnan 
velem jöttékből könnyen kikereshetni\ Ezeket, az e
tárgyat illető jegyzékekkel együtt, Tasner Antal ke
zeihez kell ju tta tn i; a tisztelt Báró urnák pedig tüs
tént megírni, hogy igen sajnálom, ha kimúltam a 
budapesti Ilid iránt némi zavarba helyezné őt, —  

de én nem tehetek róla, s  n e m  sz ív e se n  c se le k sz e m  I  
Tasner titkárom azonban mindazokat kezeihez szol
gáltathatná és máskép is m ind azokban pótlékomul 
lehetne, m ik e tárgyhoz tartozók.

* Jegyzet: Az ezen codicilusban említett báró Sina alatt az 
idén kimultnak apja György értendő. T. G.
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Végakaratom e pillanatban Tasner Antal ke

zeiben van, de utolsó parancsom szerint e folyó hó
nap 31-ikén Pestről induló Árpád gőzoson lesz egyébb 
bútoraimmal együtt; asztalterítőm Maler Félix kezei 
közt vagy zárja alatt, k i  haladás nélkül ide jövend. 
Ha addig kimúlnék, izeimé meg Tasner Antalnak, 
hogy „Széchenyi István megszűnt az élettel vesződnic; 
és ezt teljesítse g ró f Teleki József, mint Testamentu
mom végrehajtója· iránt is, s pedig ezen utolsóhoz 
még azon esetben is, ha végakaratom már nem is 
volna Tasner Antalnál, midőn egyúttal gr. Teleki 
Józsefnek, pénzeink és pénzpapirosaink m ai állodal- 
mát is át fogja küldeni, jóllehet ez pesti papirosaim
ból úgy is kivilágland.

Éltünk nagy részét egymással töltöttük . Ön ve
zetett abba be, halálom óráján is jelen vo lt; és azért 
ne hagyja háznépemet s szeretett feleségemet is el, de 
tüntesse főkép most valódi hűségét ki.

Csokonya iránt tegyen minden lépéseket, hogy 
Béla fijam ra vissza jöjjön, és ez iránt értekezzen 
tisztelt Barátommal Testamentumom végrehajtójával.

Testemet, mielőtt eltakar ittatnék, vágassa fe l, s 
pedig ne azért, hogy halálom okát kitudják  —  mert 
ezt épen nem akarom  —  hanem hogy szivemet ve
gyék ki, és végrendeletem szerint „égett borbanfűrösszéku.

A  kriptánkban azon helyre tétessek, mely az ide 
mellékelt rajzból kitetszik.

Egy bepecsételt könyv, Tasner Antalhoz irá
nyozva, adattassék neki át.



Feleségemhez pedig ezek kéréseim, melyeket azért 
írok ide német nyelven;  minthogy „magyarbanu nem 
értene tán mindent7 s kívánom, hogy e sorokat maga 
olvashassa: Du Inbegriff meiner aufrichtigsten Liebe 
und Erkenntlichkeit} Gottes Segen über Dich ! Sei 
stark im Glauben, zweifle nicht, dass wir uns wieder- 
sehen, und dereinst eivig m it einander verbunden sem 
werden! Bedenke ,  dass Du Mutter von einer zahl- 
reiehen Fanniié bist. Erziehe sie zűr Tugend\ und  
damit sie einst tüchtige Staatsbürger und brave Ilaus -  

frauen werden. —  Gehe gleieh nádi Wien. In  dér 
Z ukunft lebe aber zwischen Z inkendorf und Pestit ! 
ausser Du hast triftige Ursachen, um anders zu 
verfügen,

É s ezek végső kivánságim !
Czenk, Mai 23. 1838.

Gróf Széchenyi István.
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VI. De itt talán a t. olvasó ismét és méltán 
azon kérdést veti fel: váljon mivel is érdemelte 
m e g  n. Tasner Antal ezen belé fektetett rendkívüli 
bizalmat? Részemről legegyszerűbbnek tartom, ha 
erre — igaz ugyan majd két évtizeddel később 
— magát a grófot engedem válaszolni, és egy 
atyáin halála után véletlenül iratai közt feltalált, 
gróf Széchenyi Istvánnak n. báró Sina Simonhoz 
intézett és borítékán, atyámnak saját keze írásában 
a következő felirattal elátott eredeti levelet köz
lök. — A felirat így szól:

„Levél, melyet gr. Széchenyi, 
akart küldeni irántam; de közölvén velem 
lingben létemkor 1858. május kértem, ne

küldené el;mire azt nekem adta át igen kegyesen, 
s én elteszem örök emlékül, gyermekeim számára

Nekem, feledhetetlen atyám emléke iránti 
kötelességem is tiltaná ezen levél legalább egyes 
részének közzétételét elmulasztani, sőt legjobbnak 
tartom, saját eredetiségében meghagyva, azt néme
tül — mint a mely nyelven Írva van — egysze
rűen lemásolni.
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. Mein selír geachteter edler F reund!

Sie gébén einen neuen Beweis von Hírem Seelen- 
Aclel, mid dass die allgemeine Reputation, die Sie 
geniessen, im Besitz eines solchen Schatzes zu sem, 
keine usurpirte ist, dadurch: d a ss  (Sie s ic h  urn unsern 
braven Tasrter so uberaus gefühlvoll beldimmern! 
leli sage u n se rn  T a s  n e  r ;  denn wie wohl er m ir in 
meiner unglüekliclien passiven Loge nicht viel Ind fen  
kaim } so liabe doch auch ich g e w is s e  § e c h t e  a u f  i h n ;

den n  w á h re n d  m eh reren  $ e c e n n ie n  e r le ic h te r te--------
oder um  aufrichtiger zu se in  „e rm ö g lich te “  er den geringen  
S u c c e s  dér m eisten  m ein er „ fá a te r la n d isc h e n  B e m ü h u n g e n “ .

leli biti selír besorgt mn ih n , mid fű idé dem- 
nach das Bedürfniss, ja  die Pflicht 11 meri einiges 
mitzntheilen.

Tasner ist einer jener Menselien —  igazi ma
gyar ember —  bei dem das Psychische vorivaltet. 
E r ist physiseh nicht stark, und doch glaube icli : 
vmrde ihn ein Beden- 11 eh viel frilher vernicliten 
als Aqua Tofana.

Mit Rührung und Thranen im Auge sprach er 
mir stets von lhrer Gitté, von dér seelenvoUen A rt, 
mit dér Sie ihn behandelten, —  und doch schien 
ihn ein tiefer moralischer Kummer zűr Erde zu 
beugen !

Ich kenne ihn als ob er mein Sohn ivaré, denn 
er ist einer dér Menselien, den ich wahrhaftig studirt 
liabe, —  —  —  und bei dem ich stets Besseres und
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Besseres fond. lek dureksehaue din vollkommen, und 
will Ihnen7 merni sehr lieher F rm nd  demzufolge ver-  

trauen, teás eigentlich sein Ubel vermehrt.

E r  ist m it síeli nie zufrieclen !

In dieser Hinsicht hatte ich stets mein wakres 
Kreutz mit ilim.

E r  ham mir wie ein espeee Pegasus vor , in 
meinen Wagen eingespannt, weleken derselhe stets 
alléin ziehen ívűi\ —  —  und, sich desshalb immer 
überüberarbeitet, —  und endlich eine A rt Kleimnuth 
in ihm entstekt, wenn niekt Alles gleiek, oder so 
gehet, wie er es seinen Anstrengungen zufolge 
hofft,  vermutket u. s. w.

Die Pestker Erüeken-Angelegenheit drüekt selnver 
a u f dm. leli weiss nielit wie iveit diese vis-á-vis 
dér Begierung schon abgewickelt ist u. s. w. aber 
wenn sie noeh stagnirt, so wirft Tasner, wie ich din 
kenne, zum Theil sich es vor —  —  ?Jl09y a dolog 
nem akar haladniu und es fa lit ihm gar niekt ein, 
den oppositen Theil wenigstens auch ein bischen zu 
besekuldigen —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  

N un kömmé ich a u f die Aerzte. Ob cm dér Ho
meopátiáé Etwas ist oder niekt,  will ich niekt unter- 
suchen; sehr güseheidte, nüekterne, recktlicke Leute 
glauben: N ein ! —  sehr viele von gleicher Qualifica- 
tion glauben: Ja !

So viel ist aber geiviss, dass m ir z. B . die 
Homeopathie stets ziemlich gut getlian hat; wahrend



ich w e n i g s t e n s n o c h  kehien dér
m idi nichtnutzlos gemartertliaben würde.

Tasner kehrtestets zűr Homeopátiáé 
wenn er sah, dass er ohne grossen 
geflastert, Létránkéit u. s. w.

leli wolltediese Bemerk verelirter 
Menschenfreund nicht vorent
loird Ihnengewiss das Beste, was zu  ,

eingeben —  —  —  *

1Varé ichnicht niedergek—  —  —  —

Isten áldja lelkes Barátom, mélyen tisztelt 
Hazámfia !

Legőszintébb rokon érzéssel
igaz híve

Széchenyi István.
Mai 2. 1858.

De ezen, gróf Széchenyi István tollából szár
mazó kegyes soroknak a mondottakon kívül még 
más jelentősége is van, mert tudni kell, hogy azon 
időben atyám már néhány év óta hivatalos össze
köttetésben állott n. Báró Sina Simon ü  Excellen- 
tiájával, ki őt (saját szavai) mindig ,jobbkezé
nek “ is nevezte, mert atyám, tanácsai által, irány 
és mód tekintetében, nem csekély befolyást 
volt szerencsés gyakorolhatni a „nemes báró“ 
azon évekbe eső „hazafias adakozásainak irá
nyára, „mikénti elhelyezésére44, miről nem egy 
élő honfitársam tanúskodhatnék; mert hiszen
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tudva van, hogy akkor atyám volt úgyszólván a 
„közvetítő szellem11 a döblingi zárda bús falai 
megett honoló: „végtelen hazaszeretet11 s más
részt a lelkes Croesus rokon természetű „áldozat- 
készségének gyakorlati megvalósítása11 közt. — 
Ezen áldozatok folytán báró Sina Simon neve a 
nemzet szivében méltán meg lön örökítve !

Visszatérve azonban a közölt levélre, itt ma
gyarázatkép még el kell mondanom, hogy szegény 
atyám már akkor azon fájdalmas bajban kezdett 
sinlődni, mely haláláig győgyitatlan is maradt; e 
mellett őt a budapesti lánczhid pangó ügye, melyet 
hivatalos mineműségénél,— de más életbe vágó érde
keknél fogva is — annyira lelkén hordott, ki- 
mondhatlanul gyötré; mert minden buzgó törek
vései daczára sem sikerült neki a hidat vagy 
végkép megvétetni az akkori kormánynyal, vagy 
pedig· ezt arra bírni, hogy a „lánczhid-társulat- 
nak“, bizonyos már szinte botrányig menő tar
tozásokra vonatkozó jogos követeléseit ki
egyenlítse.

Ez időben atyám Bécsben lakván, igen nagy 
mérvben tapasztalá a báró kegyes részvétéből eredő 
s atyám lelki és testi fájdalmainak enyhítésére 
szolgáló jótéteményeit s gyöngéd gondosságát.

0  ugyanis — atyám hanyatló egészségének 
érdekében — már akkor több nevezetes bécsi or
vost — ámbár fájdalom egészen sikertelenül — 
folyton consultáltatott.
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A gróf atyám bajait igen jól tudta, mert 
lia Atyám nem is lehetett nála Döblingben annyit 
mint szeretett volna, ők azért folyton leveleztek 
egymással.

A reám nézve oly beeses levélnek értelme s 
az evvel összefüggésben álló érdekes körülmények 
a következők.

Úgy látszik, hogy a kegyes gróf ezen levél 
által, melyet mindenek előtt atyámmal küzlött volt, 
a bárót, annak idején atyám főbajaira kívánta 
volna figyelmeztetni; de ez, részint ismert sze
rénységénél fogva, részint pedig a lánczhid ügyé
vel kapcsolatban álló egyéb, őt búsitó okok vé
gett, melyek szinte csak szerénységére voltak 
visszavezethetők, de melyeket egészen bizonyosan 
talán soha senki meg nem mondhatna, ismert ké
relme által, mint saját megjegyzése is mutatja, 
kieszközlé, hogy a gróf a csak is atyám érdeké
ben irt levelet a bárónak ne küldje e l ; a levél 
azonban már meg lévén írva, azt a gróf legott igen 
kegyelmesen atyámnak ajándékozá.

Hogy azután atyám — gyermekeire is gon
dolva — szerencsére jól eltette, és pedig jobban 
éltévé, mintsem hogy életében arról családja tudott 
volna még csak egy szót is, ezen senki nem 
fog csodálkozni, ki atyám jellemét ismerte; az 
azonban tény, hogy a grófnak jó véleménye atyám
ról, úgy mint szolgálatainak teljes méltánylása ezen 
kegyes sorok tartalmából a legfényesebben kitűnik,
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de a levél, egyúttal Széchenyi István saját kezű
leg irt elismerő bizonyítványa Tasner Antal iránti 
elismerésének.

Evvel kitűzött feladatom első felét befeje
zem. — — — — — — — —



VII. Most a szó elhal ajkamon, . . . nem 
találok magamban elég erőt a reám tornyosuló 
fájdalmas érzelmek s gondolatok özemének kifeje
zésére — tolmácsolására ; . . . egyáltalán nem 
vagyok képes a reám nézve k ü lö n ö se n  vég zetteljes  
s mindnyájunkat magyarokat annyira megrendítő 
döblingi gyásznapokról Írni, . . . azon bús napok
ról, melyeket úgy szólván a dicsőiiltnek ravatala 
és atyám betegágya közt éltem ..  . vagyis inkább 
szenvedtem át. . . .

Ezen szomoritó emlékek ecsetelését tehát nem 
is kisértem meg, de lelkifájdalmamnak örök em
lékéül, s hogy annak mélységét érthetővé tegyem, 
egy ifjú korom óta szorgosan őrzött szent 
ereklyémnek hű másolatát melléklem ide, hogy 
viselhesse e jelképet a ,,Hazau is szívén, mert 
őt ez különösen illeti ! . . .

E megható kis emléknek eredeti rajzát és 
feliratát mint atyámtól tudom, kitől azt kap
tam — az örökké gyászoknak saját áldott kezei 
vázolták egy kimerült búskomor pillanatában hón
nal — azon időtájban, midőn az ötvenes évek ele
jén Döblingből kelt szívrenditő leveleiben Atyám
nak végtelen honfájdalmát panaszlá el. . . .
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A mi ezen rendkívüli iratokat illeti, melyek 

a d. gróf határtalan hazaszeretetének legmeglia- 
tóbb (létező) példái — sőt mondhatni — legfé
nyesebb bizonyítékai gyanánt tekinthetők, ezekben 
ő, mély keserveinek kitörései közt, elragadtatással 
beszél „Magyarországról és Erdélyről s lelkesülve 
szól a magyar nemzetről, nyelvről, irodalomról, 
költészetről, zenéről, academiáról, sat.; a magyar 
Clerus jóságáról, a magyar katona vitézségéről, 
a magyarnak dicső régi alkotmányáról, volt böl- 
cseségéről, méltóságáról, polit. tapintatáról, higgadt
ságáról, intelligentiájáról, nemes nyugalmáról, szó
noki és egyéb tehetségeiről·4 sat. sat.; lielyön
k i nt pedig, név szerint számtalan „hazai családot 
sorol fel s azon kérdést intézi atyámhoz: „Váljon 
hol vannak tehát ilyenek a világon ?“ Úgymint 
például: „Eszterliázy, Battyány, Pálffy, Hunyady, 
Andrássy, Nádasdy, Csáky, Zichy, Révay, Teleky, 
Ünnényi, Vay, Kállay, Lónyay, Splényi, Béldy, 
Orczy, Bánffy, Somsits, Apponyi, Jósika, Török, 
Jankovicli, Kiss, Wesselényi, Inkey, Szirmay, Fes
tetics, Prónay, Bethlen, Apor, Károlyi, Szapáry, 
Keglevicli, Almássy, Forray, Vécsey, Bernáth, 
Pécliy, Mesko, Szentkirályi, Török, Ráday, Patay, 
Tarnóczy, Majthényi, Wenkheim, Zoltán, a Kemé
nyek, Griczy, Géczy, Tihanyi, Lonczy, a Sárköziek, 
Földváriak, Kubinyi, Boronkay, Paizs, Kocsi Hor
váth, perényi stb. stb. családok ? és oly bölcs ha
zafiak , mint; Széchenyi Ferencz, Festetics György
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és Antal, b. Brudern, az öreg· Wenkheim, az Or- 
cziak, Hunyadiak voltak; liát oly férfiak, mint: 
Dessewffy Antal és Emil, Majláth György és An
tal, Lónyai János, Pulszky, Beöthy Ödön, Vay 
Miklós, Sz. Iványi Vincze, Újházi, Szvetics, Vu- 
kovich, Eötvös, Babarczy, Deák, Teleki József, 
Nagy Pál és Laczy, Bartal, Lonovicli, Battyányhy 
Lajos, Kossuth, Klauzál, Szász Károly, Be- 
zcrédi István, Szögyéni stb. és még több más? 
meg a német-magyarok, mint : Wenkheim, War- 
tensleben, Brunswick, Scheding, Choteck, Almay, 
Zsedényi stb. stb. aztán íróink : Vörösmarty, Pe- 
töfy, Horváth Endre, Kisfaludy, Garay, Berzsenyi, 
Kölcsey stb. stb. Váljon hol voltak ily emberek a 
világon? és a magyar paraszt! meg a székelyek, 
a jászok, a kunok, a hajdúk ? ezen a Duna, 
Tisza, Dráva, Száva, Mátra, Tátra, Fátra, között 
lakozó — legszebb faj emberek a földön! ? .. mert 
jól mondja Horváth István : hogy a „magyar14 azon 
nép, mely az utolsó vízözön alkalmával Asia fen- 
sikjain megmaradt!... s igy tovább . . .  de itt újra 
szivrepesztő bánatának kitörései kezdődnek, me
lyek a követ is meglágyitnák, s ezek ha egyébért 
nem is, már csak politikai színezetüknél fogva sem 
valók emlékiratomba; ellenben igen is megemlí
tendő itt még az, hogy ezen kétségbeesésig menő 
honfájdalmában a többi közt atyámat még vég
rendeletének és naplóinak elégetésére is felkéri.

Különben, midőn a d. gróf ezen levelei tar-
4



talmát atyámnak, kit, mint mondja: „igazán szeret 
és tisztel·4 — szivére köti, arra is engedelmet ád 
neki, hogy azokat bárkinek megmutassa, sőt, hogy 
akár az academiának vagy múzeumnak ajándékoz
hatja ; én azonban fájdalom, nem tartom időszerűnek 
azokat per extensum közölni. . .  és igy csak a fentebbi 
minden jó magyarra nézve oly lélekemelő so
rokban fejezém ki magam. „Majd ha tálán egy
szer ismerni tanulja a nemzet: fajtáját a Dicső 
mennyire hőn szerété! érteni fog, s méltán ád 
majd igazat okaimnak, és bús gondolatim osztani 
fogja talán ?“

Most pedig folytatom emlékiratomat, mely 
csupán a kegyelet terére van utalva, s itt minde
nek előtt a d. gróf legutolsó, — teljes erejében 
fenálló codicillusának atyámra vonatkozó részét 
kell felemlítenem, hogy azután ennek — a döb
lingi gyászesetet követő — szomorú állapotát el
mondhassam, mert az, a d. gróf magas özvegye s 
gyermekei után bizonyosan senkit e világon nem 
sújtott oly fájdalmasan, mint szegény atyámat, 
de egyúttal minket is, — rövid idő múlva már 
kiskorú árváit — egész jövőnkre nézve sokkal 
károsabban érintett e csapás, mint talán képzelhető!
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VIII. Kivonat d. gróf Széchenyi István 1841. 
deczember 15-én kelt „Toldalék-Végrendeletéből14:

„Azérintett pontokhoz ezeket csatlom:
Hogy Tasner Antal titkáromnak jussanak minden
könyveim, naplóim, kézirataim, jegyzékeim, és ö 
azokkal belátása és szabad akaratja szerint tegyen; 
meg lévén nemes érzéséről és tiszta leikéről annyira 
győződve, mikép semmi hatalom magát kény
szeríteni nem fogja hagyni, hogy irományaim 
oly részét is köztudomásra , mely valakit 
compromittálhatna, de azt lángoknak adanclja át. 
E  felett azt kívánom és rendelem, hogy Tasner 
Antalnak évenkénti rendes nyug pénz járjon, azon 
szerződésnek értelmében, mely kezeiben van, s 
melynek mássát ide csatlom.(í —  —  —  —  —



IX. De hogy a döblingi gyászesetet követő időről 
szóljak : valóban atyám ekkori kedélyállapota alig 
volna jelezhető, s ki a szives olvasók közül ne
talán élénkekben kívánná érezni annak, ha csak 
részét is, mi szomorú emlékeim következtében 
keblemet máig is dúlja, az vegye elő Kecske- 
méthy Aurél t. hazánkfia és jeles Írónk ide vágó 
müvét, mert én képtelen vagyok azon napok
ról írn i!

A súlyos beteget csak is lelki ereje tartotta 
életben, melynek minden még hátralevő percze 
szent ígéretének volt szentelve; — de hogy ennek 
megfelelhessen, mindenek előtt drága örökségét kel
lett megszerezni, kézhez kapni, mert ez részint a döb
lingi liázmotozók zárt kezei közt volt, részint 
Czenken a d. gróf családjánál, részint pedig a 
sopronyi családi archívumban.

Atyám mindenekelőtt csak a „naplókat44 és 
a „privatissimákat44 szükség-lé, hogy mielőbb szent 
munkájához foghasson, azoknak nagy részét a d. 
gróf családjától át is vette, de több kötet hiány-
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zott, s ezek közül is csak később, s nagy nehe
zen kaphattunk még öt darabot vissza, a többi után 
pedig egészen hasztalanul szaladgáltam, újra meg 
újra a bécsi rendőrségnek akkoron az úri-utczában 
tanyázó choripheusaihoz; e tekintetben minden kí
sérleteink eredmény nélkül maradtak; szegény 
atyám fekvő beteg lévén, ez ügyben több levelet 
is intézett volt az illetőkhöz, melyek közül ket
tőt magam írván s másolataikat gondosan eltevén, 
most elmulaszthatlan kötelességemnek tartom kö
zölni.

Sr. ExcellenzHerrn A v .
Comthur des Franz-Josefs-Ordens,
Ordens und des würt. Verdér Krone,
Commandeur I. s c t d i s . A l b .  und des 

hess. Wilhelmsordensmit dem Bittér des
russ. Anna-Ord.II. Cicissé, Commandeur dán.

Danebroy- Ord., Offizierdes béig.
und des tosc. Jós.-Ord., Jc. le. Poli-
zei-Minister.

Berrengasse 27.

Euer Excellenz !

Unendlichbedaure icldass ich 
hmgwierigen schweren Krank die m idi das
Beit fesselt, nichtdie hőbe Elire liahen Icann, m idi 
Euer Excellenz mit meinerBitté vorzu-
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stellen. —  Weiland Se. Excellenx Herr G rá f Stephan 
Széchenyi hat ráír hrafi des Mer im Auszuge und  
in deutsclier Uebersetzung beifolgenden Codicilles vöm 
lő-ten Dez. 1841. seine sammtlichen Werke, Tagé- 
hücher, Manuskripte und Notizen legirt. —  IJnter 
den Objecten, welche sowohl bei dér am 3-ten Marz 
d. J. in Döbling mid zugleich in dér Stadt, Hohe 
Brücke 145. vorgenommenen Haussuchung, als aucli 
dem Tode des H erm  Gráfén am S-ten A pril d. J. 
durch die k. k. Polizei-Behörde in Beschlag genom- 
mén wurden, befinden sich mehrere Manuskripte, 
Tagebücher und andere Schriften, welche a u f den 
Ziceck dér hóhérén Orts fü r  nothig befundenen Haus
suchung und Inbeschlagnahme gar keinen Bezug ha
bén, icie diess sich seither durch die ndhere Unter- 
suchung klar herausgestellt habén wird. —  Eüer E x
cel! enz waren so gütig einige von den Schriften be- 
reits llirer Excellenz dér Wittwe Frau Grófin
Széchenyi zurückzusenden, icelche durch Hoclidie- 
selbe vor ihrer Abreise nach lseid, mir auch sogleich 
eingehandigt wurden. —  leli icage nun Euer Excel
lenz unterthanigst zu bitien, auch den Rest dér ob- 
erwahnten Schriften und die Tagebücher mir als 
nunmehrigen Eigenthümer derselben gnadigst rücker- 
statten lassen zu wollen, damit ich dem nicht mer 
im Codicille ausgedrückten, sondern auch mir theils 
schrijtlich, theils mündlich seiner Zeit ofters kund- 
gegebenen und auseinandergesetzten letzten Willen mei- 
nes nnvergesslichen einstigen Chefs, Gonners und
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II o h lth a te r s  j e  e h e r  G e n ü g e  leisten^  u n d  s e in e m  in  

m ic h  g e se tz te n  V e r t r a u e n  n a c h  m e in e r  h e il ig s t e n  P f l i d i t  
v o lle n d s  e n t s p r e d ie n  k ö rm e .

M it dér tiefsten Ehrfurcht 
Euer Excellenz

Wien, den 19. Mai 1860.
unterthanigster Diener

Anion von Tasner.

Auszug aus elem Codicüle cles Gráfén Stephan 
Schéehenyi vöm 15-ten Dez. 1841. in deutscher Ueber- 
setzung sat. sat.

Két héttel később pedig személyesen kézbe- 
sitém a következő levelet:

Sr. Hodncohlg. H erm  Franz von IM I  le. le. 
Ilofsekretar beim Minister dér Polizei\ Bittér des 
Fr. Jós. Ordens, zugleich Vorstand des Prasidial- 
Bureaus.

Euer Hochwohlgeboren !

Ériemben m ir gittigst7 dass ich midi im  Ver-  

i[miien wieder cm Sie wenden dürfe. 8ehr unglüde- 
lich füh le  ich m idi9 dass ich wegen meiner gichti- 
seken und nevrálgischen Zustande nicht im Standé 
bin pers'ánlidi meine Aufwartung zu madien und  
m idi zu besprechen. Ich habé meine nothwendige 
Badereise in Begleitung meines Sohnes aufgeschoben, 
damit er sich dem Befehle Sr. Excellenz des H erm  
Ministers zufolge nádi Verlcmf dér anberaumten 14
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Tagé hente wieder prdsentiren kaim. Merne unter- 
thcínigste Bitté ist. Se. Excellenz rnochte die Jiohe 
Gnade habén, die betrejfenden Tagebücher und Schrif- 
ten entweder durch meinen Sóim jetzt hier, unter 
Szegei, oder wenn diess nocli nicht thunlich ivaré, 
mittelst dér k. k. Polizei-Behörde in Pest, ivó ich 
m idi einige Zeit aufhaltén werde, ebenfalls unter 
Szegei, m ir selbst in die PLande gelangen lassen zu 
wollen; da in diese Tagebücher und Schriften ausser 
dér competenten Obrigkeit, nachdem sie es aus hóhé
rén Staats-Rücksidúen fü r  nöthig befunden hat, sonst 
Niemand Einsidit nehmen soll, bevor ich dem Wun- 
sche, und elem letzten 11 idén des Dahingeschiedenen 
gemdss Álles das, was zu vemichten ist, vermeidet 
habé ; und ich halté es fü r  meine heiligste Pflicht 
dem in meine Person gesetzten Vertrauen des Ver
emig ten baldmöglichst nachzukommen. Ich bitté daher 
zviederholt um gütige Entschuldigung fü r  meine 
Seelenunruhe, empfehle m idi in Bír hodischatzbarstes 
Wohlivollen und habé die Elire mit besonderer H ódi- 
achtung zu verbleiben

Euer Hoehwohlgeboren
ergebenster Diener

Anton v. Tasner.
Wien, den 6-fen Juni 1860.



X. De beteg atyám ekkori szó morú állapotát, 
ki irtózatos fájdalmai daczára, az előtte fekvő 
óriási munkának teljesithetése végett most már 
reménynyel szeretett volna az életen csüggni, tol
iamba mondott saját szavai leghívebben tolmácsol
ják, azért is legjobbnak vélem egy báró Sinához 
intézett levelének kivonatát közölni; panaszai a kö
vetkező sorokba foglalvák:

Wien, den 1860.

EeuerExcelJenz

beweisen fortwahrendso viel
sicht und Geduldgégén mHíren armen 
liciien Diener, dass Hochdiesélbenes sicher 
gnadig néhrnmwerden, wenn
jetzigen Zustandund über meinen und
psychischen Jammer wieder etwas

Mein Gesundlieits- oder eigentlicli 
Zustand, zeigt leider n o c h i m m e r  
Aussichtm.

Nachso vielen Versuchen, ich bereits 
icollte icli auchnoch den
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vermeken. Dr. Waltér hat m idi behandelt; und zicar 
eines Theils nidit ganz ohne Wirkung, indem er 
nádi vielen ganz sdűaflosen Naditen mir dodi einigen 
S d d a f verschaffte: anderntheils ist es aber ein un -  

erklarlicher Widerspruch, dass trotz dér grosseren 
naditlidien Bulié, die Neoralgie-Sdimerzen, sowohl 
an Extension als Intension nodi melír zundimend 
a u f eine furditbare Stufe steigen7 die id i gar nicht 
mehr moglidi hielt,  nachdem ich auch früher sdion 
von dieser Panzer-Qual so ungeheuer viel gelűten 
hatte} und, das „non p lus idtral· erreidit zu habén 
glaubte. —  Jetzt setze ich wieder meine ganze H off-  

nung in Dr. Pólya’s Behandlung, in die Ofner Ge- 
birgslufi und nöihigenfalls das B ad  von Bodaik, 
nachdem ich voriges Jahr darnach dodi eine so be-  

deutende Erleiditerung erfahren habé.
Ich gedenke Ende dieses oder in den ersten 

Tagén des künftigen Monats, insoferne mein Zustand  
und das Wéttér es erlauben;  hinabzureisen. E s wird  
jedenfalls schwer gehen, cla auch meine Bewegungs- 
Fahigkeit sidi seit dem vorigen Herbste sehr ver- 
mindért hat.

Hiezii kommt nun die Seelenqual\ die in Föl-  

gendem besteht.
G rá f Széchenyi hat m ir seine sdmmtlichen 

Werke, Manuskripte, Tagebücher und Notizen an -  

vertraut und legirt;  wie es aus dem hier in deutscher 
Übersetzung beiliegenden Auszuge des Codicilles vöm 
15-ten Dec. 1841 naher ersichtlich ist.
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N un sind mir durch das Leged benützbare 

Pechte, zugleich aber heiligste Pflichten zugefallen .

Durch dicsen Nachlass ivaré vor allém Andern 
mein sehnlichster Wunsch, dem in m idi gesetzten 
Vertrauen des grossen Patrioten, meines altén Chefs, 
Gönners und Wohlthaters vollkommen zu entsprechen, 
und Alles das zu vermeiden, was in den Tagebiichern 
und Manuskripten zu Vemichtendes enthalten ist. —  

Dami hielte ich m idi verpflichtet, Allé jene geistigen 
Schatze, die in dem Legate liiezu geeignet sind\ fd r  
das Land und fú r  die Nadiwelt zu erhalten und 
dér Oeffentlidikeit zu übergeben. Um diese beiden 
Zivecke zu erreidien, ivürde aber ein vollkommen 
gesunder Zustand, und eine ivenigstens f d r  ein paar  
Jahre zu erwartende Thatigkeits-Fdhigkeit nothig sein ; 
da ich sdmmtliche Schriften und Tagebiidier persön- 
lich durdilesen, ordnen und das zu Verniditende 
selbst sortiren müsste, ohne dciss ich diese Arbeit 
irgend jem and Anderen anvertrauen Iwnnte. Mein 
gegenwdrtiger unglüddidier Znstand setzt m idi aber 
in das peinlichste Dilemma und in eine Seelen-Un-  

műié, die ich trotzdem, dass ich m idi mőglichst zu -  

sammennehme, nicht zu bemeistern im Standé bin . 

Um namlich mein Uebel nicht zu vergfossern, uncl 
die Genesung, iveim sie moglich ist, zu beschletmigen, 
sollte ich, nádi dem Hat he dér Aerzte, und auch 
ncidi meiner eigenen Einsicht ganz műiig sein, und  
m idi vor jeder Anstrengung und Aufregung hüten; 
írenn ich hinwieder nicht zvgreife und nachschaue,
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so ist immenvcdirend die Angst in m ir rege, dass 
ich mit dem Leben zu kurz k'omme inul entweder 
dem letzten Willen, und dem in meine Person ge- 
setzten Vertmiien des seligen Gráfén nicht éntsprechen, 
oder fa lls  bei Naherung meines Endes ich gezwungen 
ware von den Manuskripten das durch m idi noch 
nicht Gelesene und. nicht Sortirte ohm Unterschied 
ganzlich, sogleich —  emeli das zűr Veröffentlichung 
Geeignete —  zu vernichten, meine Pflichten gégén 
das Vaterland und zu gleicher Zeit gégén meine 
Familie, nicht erfüllen werde komién.

E s bleibt mir unter diesen Umstanden endlich 
doch nichts Ancleres zu tinin;  als nádi K raften das 
Moglichste zu Jeisten und das Uebrige Gott zu über- 
lassen.

Vielleicht habé ich schon die gehörigen Granzen 
mit meinen Detallirungen überschritten; ich durfte 
aber davon vor Eurer Excellenz nichts verhdden.

Wollen demnach ITochdieselhen mir gnadigst 
verzeihen und auch bei dieser Gelegenheit den A lis- 

druck meiner tiefsten Ehrfurcht genehmigen, mit 
weldier ich die Éhre habé zu verbleiben 

Euer Excellenz 
D. t. D.

Anion v. Tasner.



XI. Különben ezen levélből látható, hogy 
atyám már ez időben tervezte azon óriási munkát, 
melyet Török Jánossal akart kivinni — ki neki 
nem rég igy irt volt:

Szeretett édes Tónim!
Véletlenül értesültem, hogy születésed napja 

épen tegnapra esett. Isten adná, hogy tegnaptól 
kezdve újra fiatal erőre ébrednél, hogy áldott el
méd, tapintatod, tiszta szived és bő tapasztalásod 
egész hatalmával segítenéd talpra állítani a sze
gény hazát.

Olvastam a végrendeletet, mely téged, a leg
méltóbbat, a nagy ember szellemi műveinek örö
kösévé teszen. Nézetemmel — a rendezendő ki
adásra nézve lehetőleg tisztában vagyok; s ha a 
kiadandók csak 12 kötetre mennek, az első (4 ezer 
példányú) kiadás után legalább 24 ezer pengő fo
rint tiszta jövedelemre számolhatsz. Tudok nyom
dát, hol a munkák kiadását minden előlegezés nélkül 
elvállalják. Minthogy egyébiránt a „Széchenyi-al
bum" végett amúgy is hozzád kell rándulnom még e 
héten Bécsbe,akkormajdate dolgodról is részletesen
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s lia akarod, határozókig tanácskozhatsz, s azután 
parancsolhatsz velem. Addig is bátor vagyok az 
album tervezetének fő vonalait szives bírálatod 
alá ide terjeszteni. — Örök szeretettel híved 

Pest, május 1.1860.
J á n o s .

Mielőtt azonban a d. gróf összes szellemi ha
gyatékának kiadására szolgáló és köztük létre
jönni készülő egyesség vázlatát adnám, atyámnak 
e tárgyra vonatkozó szóbeli közleményeit s uta
sításait, melyeket akkor a lialáltóli félelmében adott, 
s melyeket magamnak feljegyeztem volt, kell még 
elmondanom; — szavai ekkép hangoztak:



XII. S z é c h e n y i  ha g yo má n y a  á l l  
ezekből :

1- ör. Nyomtatásban még éltében megjelent 
minden könyvei és röpiratai.

2- or. Nyomtatásban ugyan életében a hírla
pokban megjelent minden czikkei, különösen a 
„Minervádban és „Jelenkor“-ban.

3- or. Naplói. Ezekből eddig 15 darab van ná
lam. Mint ezekből látom, ő 1816-ban kezdett nap
lót Írni.

Nem jutottak még kezemhez a következő év
beliek: 1816— 17, 18, 20, 21, 48 és a döblingi 
időből; ezen két utolsó a rendőrség kezében van, 
a többi Czenken.

A kezeim közt levő naplókban a gróf kíván
sága szerint minden megsemmisítendőt már meg
semmisítettem részint kitörlés, részint elégetés által.

4- er. Kéziratok és jegyzetek. A kéziratokból 
a „Hunnia,“ „Pesti por és sár44 (vagy „Jobb lak“) és 
„Töredékek44 czimüekkel még a gróf éltében és meg
egyezésével Török János barátomnak kedves
kedtem.
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A „Hunnia" és „Töredékek" már kezei közt 

vannak, a „Pesti por és sár" czimiit is átadom 
neki, mihelyt megkapom.

5-ör. Jegyzékek s mindenféle egyéb iromá
nyok s levelezések stb.

Az iratok egy részét is megkaptam már, a 
többi részint még a rendőrségnél, részint Czenken, 
részint Sopronban Paur Iván őrizete alatt van; 
ezen utolsónál különösen négy egész ládával és 
még azonkívül is.

Tervem a g r ó f  összes  m u n k á i n a k  
k i a d á s á r a  nézve.

>



XIII. Szándékom mielőbb kiadni nemcsak a 
már nyomtatásban megjelent minden munkáit és 
hírlapi czikkeit, hanem kiadatlan kéziratait is és 
naplóiból kivonatokat. E kiadásnál segítségemre 
lesz Geiza fiam, s a mit ő nem képes végezni, arra 
nézve szándékom Török János barátommal hatá
rozottan egyezkedni.

A közrebocsátás előfizetés utján fog történni, 
csinos, Széchenyihez méltó kiadásban, lehetőleg 
hibátlanul, felvilágosításokkal és jegyzetekkel, hol 
szükséges.

A már nyomtatásban megjelent munkákat nem 
chronologice fogom kiadni, hanem legelőször is a 
nagyobb és főbb munkákat úgy mint a hitel, lo- 
vakrul, világ stb. A kisebb kériratokból, és a 
hírlapi czikkekből, valamint a kiadatlan kéziratok
ból és naplói kivonatokból szándékom szinte oly 
köteteket alakítani, mint az újra kiadandó nagyobb 
munkák, t. i. hogy lehetőleg egyforma nagyságú 
kötetekben jelenjenek meg, igy az előfizetés köny- 
nyittetik, s előre mintegy ivszámra kiszámítható.

Az előfizetést úgy szándékom intézni, hogy
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az részenként történjék és pedig· minden kötet át
vételénél a következőre.

Lehető legjutányosabb szerződést kötni vala
mely nyomdászszal, ki egyúttal az előfizetést is 
szedheti és a könyveket annak idején kiadhatja.

Az előfizetési summák hetenként fognak nekem 
kézhez szolgáltatni, és az előfizetők nevei vala
mely hírlapban naponként vagy hetenként közzé
tételi.



XIV. De az itt elmondottak tekintetében atyám 
,,közzétételi terveinek14 főirányadójául szolgált a 
gróífal; még 1858-ban folytatott eszmecsere, mint 
nemkülönben : a dicsőültnek innen ismert szán
déka; mi a grófnak, akkoron Velenczében telelő 
atyámhoz intézett következő leveléből legjobban 
bizonyul be:

Január 30-íkán 1 858 . 

g a s n e r  A n t a ln a k .

lövök, lia nekem ir, röviden ceremónia nélkill 
magyarul „üzérként.u Minden nekem küldendőt 
mindig nőmhez; k i  tudni fogja stb.

Török ne késsék az „előszotu megküldeni —  

mert annak legalább nyolcz napig itt kell heverni —  

mert fo n to s; és nekünk mindnyáljunknak egy kissé 
lépcső eszünk és feljogásunk van.

Ily  est is mondjon Török:
Noha a vén vagy inkább „régi Széchenyi“ igen 

világos is —  mégis oly epedés és kin marczangolja 
keblét, —  lia —  —  —  a lefolyt idők tűnnek előtte 
lel —  —  —  lelke, esze egészen elhomályosodik, —  

és igy nem verselhetetett —  —  e  most közlendő so
rokon, politicáről távolról sem akar hallani, szive
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megtűrnék, és igy azoknak, —  mert Anachronismus-
sal telvék —  legnagyobb érdekük csorbu lt ----------------de
azért mégis! sat. sat. Munkáiban többszer *citálta- 
tik  —  —  Dante azon verse „non ce p iu  gran clo-
lore —  —  —  sat. ricordari elei tempó fe l ic e ----------------

nella miseria  —  —  ezt o la szu l tán k i  lehetne tenni 
Véber ur (miatt) daczára!  —  —  —  és sokszor 
ezen mondásnak kínait látszik érezni. —  —  —

Ő nem tu d ja --------------- h°gy ezeket közöljük -----------------

magyar könyveket sat. sat. ugyan tart —  de rend
szerint nem olvas, —  —  mert ez a citált versre 
emlékeztetné, melyet N . hajós —  —  Othello zene
darabban Rossiniból —  oly mély jájclalommal éne
kel. —  —  —  —  M i az engedélyt tehát nejétől —  

és némileg Béla fiá tu l nyertük. — Nem hinné senki  —  

mennyi jegyzetei, sőt fé lig  kivágott, mint szobornál 
szokás , m unkái vannak  —  —  —  —  de még is köz- 
le n d jü k --------------- tant bien que mai, clopin clopant.

Sollte was immer aus dér Pesther Rumpel- 
Kammer leicht Transportable sein — fe l  kell hozni 
—  —  lassan-lassan, az egészet.

Le kell írn i  —  a „moslékotu stb. —  —  ? ? 
Vagy Töröknek magyarázni  —  —  mennyi feldol

gozható anyag van még —  —  vagy inkább innen 
vinn i némteket le.

Toldyval csak azon esetben sincerisálni\ ha F. 
„nőt quite up to fu ll confidence.u

Török Hlyeket is mondhat a bevezetésben, tud
nivalóban, előszóban; —  ez igen érdekes lehetne.
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A  moslékban, ily rubrumokat (!) látunk, s p e 
dig, tarka-barkán, minden nyelven, még ollyanokon 
is, melyeket a G ró f alig ismert, mert mint („ Tasneru)  
mondja, az volt szokása véletlenül vagy rendszerint 
—  - —  mindig olly szóval jelelni pro futuro gondola
tát, mely leginkább kitünteté  —  —  é r z e lm e t Gon
dolatot k ö n n y ű  k im o n d a n i. Érzelmet n e h e z e b b ; —  ih
letést —  inspiratiot, egészen tisztán, le h e te t le n .

Például fortitudini, mely M. Tli. keresztjén 
van nem lehet —  —  egy nyelven is, olly» sulylyal 
kitenni.

A  moslékban többek közt ezen rubrumok talál
tatnak : Mindenféle. Brücke. Gőzhajó, és ezek nem 
Jegyzetek, Vigilansok stb. mert ezekben más rendet 
tartott, de eszmedarabok. Logica. Pesti por és sár. 
Ez félben szakítva  —  ismét és ismét előjön —  —  

úgy látszik, nagyon restette ezt a két elemet —  és 
meg kell vallani, —  nincs egyikben is különös gyö
nyör. A z ostoba barát. Szokások. Philologia. Um 
Zeit zu gewinnen. Védelem. Szerelem. Szeretet. Sze
rencse. Boldogság. Anomáliák. Büszkeség. Hiúság. 
Ellenzékek. Visszásságok. Pathologiai szempontok. 
Verseny. Ál-Beformátorok. Englánder vieles Anders , 

aber Besser. Juste milieu. Defter. Gebei. Várme
gyei út. Theologia. Beactionen. Ehrlich wáhrt am  
langsten. Pesti árvíz. Lcindtagiana. Uj munka.  — - 

Magyar Or. diagnosissa facienda in regno. —  Mög- 
liclie Erfindungen stb. stb, ez csak kis része—  (D a
niit ich  Etwas nachgiessen moge).
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1819-től —  1848  —  2 0-ná l több napi könyv. 
Ezek nincsenek használatomra; —  m ind lakattal —  

a Grófnál —  de e kívül  —  —  igen nagy halom. 
Vieles unintelegibel. E r  hatte die Gewohnheit Alles 
aujzuschreiben.

Nem volna-e jó , időnyerés végett valami újságba 
egy Colmnnát állitni  —  „Széehenyianau. —  Valami 
jobb egyszerűbb név alatt például „István szavau —  

stb. É n  annyit regélnék k i  és újrai teremtenék miként 
jótállók, v  egy-két havi kiállítást  —  csak „Bivalu 
bírna el. —  —  —  Ezeket nem is kellene átnézni
—  —  javitn i  —  mert nem volt igényük mocskos 
vagy szennyes pongyolában megjelenni stb. később 
könyvbe lehetne egyesitni’ —  németre, angolra fo r 
dítni. —

É n  mindig hozzá tenném a dátumot, példáid
Dower, Július 19. 1838. stb. stb. s igy tovább ---------------;

„lch würde manchesu igen furfangossan, a németek 
orra alá dörzsölni. Torma, paprika  —  —  stb. stb. 
volna elég. 1 am quite confident o f  that. Én úgy 
érzem, igen sokat inditnék stb. Egy bizonyos, es 
ware ein sehr buntes, m itunter  —  amusantes Wirr- 
warr ! —

Velenczéről stb. Írjon nékem mindig magyarul
—  —  és mindig nőmhez intézve ! ily adresse alatt 
A. S. E . Me la Csse Crescence Széchenyi stb. stb. stb.

Török, mindent, mustra, példányt stb. Nőmhez, 
az majd (a publicum számára !? ha szükséges, mit 
nem hiszek) Bélával közli  —  de valósággal velem.
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Miben van az Academia dolgát Toldi 

nekem  —  csak nőmhez. —  N B . s e n k i  egy szót sem, 
szemet sth. stb. szúrhatna !

Kissel lehet beszólni —  de semmi ajánlással, 
ígérettel, reményadással —  mert vannak Íróim  —  

Bélában, Geyza, Ödön, de Bezsőben is.
Hogy van kitéve németül Szt. írásban,

7 : 12. Lidi·. 6 :31. quod tibi non vis fieri,
ne feceris. —  —  Szerezze ezt meg —  ha lehet: 
február végéig írja meg.

gr. Széchenyi István.

Midőn az imént közölt sorokat olvasom, fáj
dalmas érzésekkel hasonlíthatom össze az ott el
sorolt ,,hiányzó“ iratok czimeit, az atyám kezeihez 
jutottak lajstromával, s mondhatom : Thierry & Co. 
in mentő sicnt Anguis in herba“ ----------- ; egyéb
iránt ezen döblingi levélből igen sok látható és 
észlelhető, . . . tartalma feletti elmélkedések azon
ban nem „Emlékiratom44 szűk keretébe tartoznak; 
ellenben ide való, és elmondandó az, miből min
denek előtt atyám ismert szándéka van megfejtve, 
mely szerint ő d. gr. Széchenyi István hátrahagyott 
iratai kiadásának eszközlésére n. Török János 
ajánlatát készült elfogadni, melyet ez saját keze- 
irásában meglevő pontozatokba is foglalt, s mely 
pontozatok, ha atyám él, talán érvényre is emel
kedtek volna. — Azok egyébiránt így hang
zanak :



XV. P o n t o z a t o k .  1.
Tasner Antal, mint gróf Széchenyi István ösz- 

szes iratai végrendeleti örököse, és barátja Török 
János közt, Széchenyi összes munkáinak kiadása 
körül.

1- ör. Tasner Antal, mint tulajdonos a ne
vezett munkák kiadásának vezérletével barátját 
Török Jánost, mint egyszersmind az iidvözültnek 
hívét és tisztelőjét hízza meg.

2- or. A tulajdonos mind a munka árának, 
mind a nyomdai szerződésbeli költségeknek meg
állapítását magának tartja fel.

3- or. Az előfizetések gyűjtésére s beszámo
lására nézve a tulajdonos az illető nyomdával kü
lön szerződést köt.

4- er. A tulajdonos állapítja meg a kiszolgál
tatandó tiszteletpéldányok számát.

5- ör. Szigorú correctura és revisio tételére a 
tulajdonos ivenként 3 forintot ajánl.

6- or. A mennyiben a munkák egy része nyom
tatás alá leirandók, az iratási költségeket tulajdo
nos viszi.
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7- er. Λ c. betű használata, s ezen kívül az 
akadémiai helyesírás szoros követése kiköttetik.

8- or. Török János kötelezi magát
a) tiszta és hibátlan nyomtatásért jótállani.
b) a kiadás pontos haladására felügyelni.
c) az előfizetési felhívást terjeszteni, az elő

fizetési kedvet ápolni, s az előfizetők jegyzékét 
ellenőrizni.

d) a munkához szükséges előszókat és jegy
zeteket megírni.

e) a kiadás körül előforduló levelezéseket s 
sajtóhatósági érintkezéseket elintézni.

9- er. Török János e kiadási ügy lelkiismere
tes vezetéséért magát gazdagon jutalmazva érzi 
azon öntudat által, hogy a dicsőült nagy hazafi 
emléke iránt örök hódolatát, Tasner Antal és sze
retett családja iránt pedig hálás baráti ragaszko
dását és tiszteletét tanúsítani képes.

10- er. A munka tulajdonosa által Török János 
biztosittatik, hogy mig a kiadást vezérelni szellemileg 
s physikailag képes, e megbízatásban Tasner Antal 
által (még örököseit vagy cessionariusait is köte- 
lezőleg) meghagyatik; tisztelctdijul pedig a fen
tebbiek szerinti oly lelkes és oly szives baráti 
fáradozásaiért és ide fordítandó becses ideje pótlá
sául a vállalat tiszta jövedelmében, azaz az abból 
a tulajdonos kezei közé valósággal befolyandó és 
az összes költségek kifizetése és levonása, vala
mint az előfizetők mindenkori teljes kielégítése
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után fenmaradó készpénzbeli összegben akként osz- 
tatik, miszerint e tiszta jövedelemnek egy tizedrésze 
őt (Török Jánost), kilencz tizedrésze pedig Tasner 
Antalt mint tulajdonost, vagy örököseit, vagy en
gedményeseit illeti.

P o n t o z a t o k .  2.
Széchenyi munkáinak kiadására nézve.
1. A munka czime lenne:

GRÓF SZÉCHÉNYI ISTVÁN ÖSSZES MUNKAI.
Kiadja

TASNER ANTAL,

gróf Széchenyi István összes iratainak végrendeleti örököse.

2. Fi munkák alakra és betűre nézve a követ
kező munka formájában adatnak k i : gróf Dessewffy 
József irodalmi hagyományai, 1-ső kötet, Pest, 
Heckenast Gusztávnál 1860.

8. A munkák megjelennek 25—30 ívnyi 8-ad 
rétű kötetekben, olyformán, hogy évenkint 100 
egész 120 ívnyi vagyis 4 kötet megjelennék. E 
szerint minden évnegyedre egy kötet esik.

4. Hogy a közönség e munka-gyűjteményt 
nagy megerőltetés nélkül szerezhesse meg, egy 
kötet ára 1 frt 50 krban állapittatik meg, oly
formán, hogy az előfizetők elsőben két kötet árát 
3 írttal egyszerre küldjék be, minek folytán minden 
következő kötet mindig az 1 frt 50 kr. letétele 
után szolgáltatik ki, s az utolsó kötetet végre az 
előfizetők ingyen kapják.
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5. Gyűjtőknek minden példány után egy tisz
teletpéldány jár.

6. Bolti ára minden kötetnek két forint.
7. Az előfizetéseket az illető nyomda gyűjti.
E végre külön előfizetési könyvet nyit, s a

bejött pénzt minden hét végén a tulajdonosnak be
számolja.

8. Nagyobb ellenőrség és ösztön végett, az 
előfizetők névjegyzéke a ,,Hirnölc“-bözmellékeltetik.

9. Az expeditió mind az egyes előfizetökhez, 
mind a gyüjtőkhez az illető nyomda által végez
tetik. Postai expeditióért kárpótlás fizetendő.

10. Az előfizetés f. é. september végén hir- 
dettetik ki; s a nyomtatás október elején indul 
meg, úgy hogy az első kötet 1861. január 1-ső 
napjára kész legyen, s azonnal évnegyedenkint 
egy kötet megjelenjen.

11. A munka minden kötetét egy előszó előzi 
meg, melyben a tartalom megértiíetésére szükséges 
adatok és felvilágosítások nyujtatnak.

12. A nyomandó példányok száma 5000-ben 
állapitatik meg.

Ez időtájban atyám boldogult Toldy Ferencz 
érdemdús hazánkfia s nagyra becsült barátjával is 
érintkezett az ügyben; ki egy alkalommal igy ir:



Pest, Sept. 24. 1870.
XVI. Ecles jó barátom!
íme a kiszámítás. Későn igaz, de ab nem 

lehetett. S ez sem egy ívig pontos, mert 1. egy 
pár munka nincs kezemnél a dicső kölcsönzők 
miatt, 2. sok apró elszórt munkája nem lehetett 
számítva. De mégis úgy hiszem az ívszám 167— 170 
csak kevés lappal lesz több vagy kevesebb, a 
VlII-ik kötetet ide nem tudva, mely különben is 
felette problematicus.

Közönséges számítás szerint volna a 167 ív 
bolti ára 16 írt 70 kr. De ezek nem uj munkák 
s igy nem vélem, hogy a VII. kötet ára 12 írtnál 
több lehetne; s ezt is két részben kellene kérni, 
vagy éppen háromban.

Λ rendezésre nézve úgy vélem: a politikáik 
szoros időrendszerben adandók. Miért, nem kell 
fejtegetnem. Széchenyi ideái consequens psychologiai 
fejlődésben és a kútfő alakulások behatásai szerint 
bizonyos logikai szükséges egymásutánban követ
keznek. Némely mások tán a kötetek exigentiája 
szerint tétethetnek ide vagy oda. De h á t van-e
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egy,  mely nem politikai végre is? T a r t s d  meg 
t ehá t  a l eg szo rosb  chronol .  r e n d e t  s annál 
inkább, mert a munkáknak paralelle kell menniük 
tetteivel, életével.

Fájdalom okt. 15-ikéig alig bírok lehelni. 
Azontúl parancsolj velem. De addig is, ha tán a 
kiadandó programúi körül segedelmedre lehetek, 
tán csak találok időt.

Ölellek szeretett barátom! Bár azt írnád, hogy 
fájdalmaid enyhülnek, s erősödök Az a vi l lany,  
az a vi l lany — óh attól várnék én sokat.

Újra is Isten veled, 
szerető híved

To ld  y.



D e s s e w f f y  s z e r i n t :

C z i m
hány 
betű ?

hány 
lap tesz

hány
iv

hánya
dik

kötet

L ovakról.................... 302,5801 160 K W T
H i t e l ......................... 449,330J 236 15; 1.

V i l á g ......................... 842,268 444 8 n .

Játékszín .................... 108,0001
H id .................... 136,800> 380 24 i n .
S tá d iu m .................... 474,300)

G ő z h a jó .................... 247,8001
Orosz tárgyak . . . | 13,000 306 19 IV.Lóverseny.................... 306,240
S e l y e m .................... 14,500.

Kelet népe . . . . ?
Jelenkor szerkesztőjé

hez 1842................... 13,770
Felszólítás 1842. . . 23,350
Magyarország lakosai · mintegy 25 V.hoz, a) b) . . . . ?
M. Akadémiai k é t be

széd .........................)
Üdvlelde (Dess. Aurél? 140,400

nélkül) . . .  .) •

Adó s két Garas . . 531,0001
Minerva, Jelenkor, Tár > mintegy 26 VI.

salkodó .................... ? )

Balatoni gőzhajózás 13,0001
Tiszavölgy . . . . ? /
Polit. program-töredék. 246,510} mintegy 2 0 VII.
Közlekedés . . . . 151,2001
Tiszaszabályozás. . . 90,000;

Hunnia, Por és sár,
,,Töredékc í adnának
hihetőleg szinte 1 köt. ? 167 |VILI. ,



XVII. A mi a hagyaték zömét illeti, ezt 
egyelőre atyám részint Czenken, részint nagyságos 
Panr Iván kir. tanácsos ur, a m. t. akadémia 
tagja, s a sopronyi családi archívum levéltárno
kának szives őrizete alatt liagyá, különben ez 
utóbbinak erre úgyszólván hivatott baráti kezei, 
azután, atyám kérésére, az irományokat szives 
rendezés alá vették; mert az időben atyám Bécs- 
ben alkalmas helyiségről sem rendelkezett, hol 
azokat elhelyezhette s őrizhette volna, s igy csak 
szükségéhez képest (s mint tervezé), ha majd ki
adásukhoz késziilend, szándékozott a szives baráti 
kéz által már rendezetteket Pestre — hová leköl
tözni készült — magának leküldetni. Hogy rövid 
legyek : ez ügyben 1860-ban s 1861-ben atyám 
és n. Paur Iván kir. tanácsos ur közt több rend
beli értekezletek tartattak s levelezések folytak, 
egy helyen pedig atyám neki igy ir:

Kedves barátom

Minél többet gondolkodom Széchenyi összes m un
káinak kiadásáról, annál szükségesebbnek tartom, 
hogy azzal siessek, azt hiszem, hogy vállalatomban 
segéd fejet és kezet keresve senkihez nagyobb
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mai nem fordulhatnék mint hozzád, kinek mind a 
Dicsőült nagy emléke iránti kegyelete, m ind hozzám 
és enyéimhez viseltető régi barátsága és szívessége 
ismeretes előttem —  —  —  —  —  —  —  —  stb.

Atyám pedig Paur Iván úrtól, kinek ezen 
levélkivonat közzétételére szives engedelmét bírom, 
a következő sorokat vette:

Sopron, Jun . 14. 1860.
Szeretett, édes Barátom T ó n i!

—  —  —  —  —  —  —  —  Ugyancsak nyomósán 
kimutatod jogczimedet a dicsőült g ró f minden iro
mányaihoz, —  —  —  —  —  —  —  parancsola
todra állanak ezek m ind az utolsó pap ír szeletig, és 
büszke vagyok bizalmadra azokat őrizhetni a meddig 
tetszik néked, elhelyeznék pedig bolthajtásos szobában 
és tökéletesen biztosított ablakok és ajtók mögött, 
kulcs alatt tartott almárlomokban, k ik  senki előtt 
még fe l  nem tártátok, még Torok János barátunk 
előtt sem, és csak futólagos pillanatra g ró f Béla ő 
Nagysága előtt.

Illetőleg a lajstromozást, igen megtiszteltél bizal
maddal éz m i tagadás benne, e bizalmat szinte vártam  
Tőled, bár jó l esett mégis azt olvasnom . A  lajstro
mozás, bár nem boszorkányság, úgy még sem lehet 
ennek minden logica nélkül neki rontani, mert stb. 
stb. —  —  —  Isten veled, ne fáraszd  magad vá- 
laszszal, hiszem nem sokára ölelésedre sietek hozzád 
Pestre, híved Paur János.



XVIII. De hogy el ne feledjük a fődolgot, atyám 
megtalálta a módot, melyszerint a gróf kívánságá
nak, saját szent ígéretének elget tegyen, de 
egyúttal a naplókat is megmentse jövő nemzedé
kek számára; hogy azonban ezen feladatnak meg
fejtése és kivitele, egy, nyugágyán fekvő súlyos 
betegnek, ki folyton a legirtózatosabb testi fáj
dalmak közt kínlódott, mily nagy munkájába, fá
radságába és szenvedésekbe került, erről embernek 
alig lehet fogalma! Éhez még hozzá járult azon 
folytonos lelki kin és félelem, hogy már-már a sir 
szélén állván, szent ígéretét talán be nem fogja 
egészen tölthetni, és így kénytelen lesz, a naplók 
egy részét, még utolsó perczeiben vagy elégetni, vagy 
pedig azoknak halála után eszküzlendő azonnali 
megsemmisítését elrendelni, mely utóbbi alterna
tívát, ha tudniillik betegemberi erőt túlhaladó 
munkáját be nem fejezhette volna, bizonyosan 
megteendi.

De a jó Isten másképen akarta, és megsegité
6
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őt, ámbár ezvolt szegény atyám Összes, még hátra
levő életerejének utolsó fellobbanása, mert nehéz 
munkájának bevégzése után, már úgyszólván ne
hány nap múlva — jobblétre szenderült. — Az 
élők közül még számosán fognak emlékezni lelki 
gyötrelmeire.

Atyám a naplók szorgos átolvasását és a má
sokat compromittáló helyek, részek kitörlését, el
égetését még 1860-ban május havában Bécsben 
megkezdé, hol egy János nevű hűséges, de igen 
együgyű legénye volt, ki nem lévén írástudó, az 
olvasáshoz sem értett, ezzel végeztette tehát ágya 
mellett munkája mechanicus oldalának legnagyobb 
részét, mert beteg állapota és ereje nem engedék 
meg neki azt, mind sajátkezüleg, eszközölni.

A dolog pedig igy történt: atyám a műtét 
alatt levő naplót olvasva — fektében — a ki
törlendő szót vagy sorokat irónnal áthúzta és mi
után ez több lapon megtörtént, János a Boldog, 
kinek életében még soha sem volt jobb dolga, neki 
állt és a legfeketébb pátens tintával a betűket 
lelkiismeretesen és kegyetlenül kikarikázva, vég
képen olvashatlanokká tette; erre azután igen sok 
helyen, még jó chinai tussal negyedujjnyi széles
ségben kivonalozta a karikázott sorokat; sőt, az 
időben én is atyám mellett hon lévén, szemtanúja 
voltam ezen eljárásnak, s tisztán emlékszem arra, 
hogy bizonyos sorokat, lapokat atyám sajátkezü
leg vágott ki a naplókból, a melyeket serpenyőben
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parázson égetett el. Egyébiránt atyám küldött is 
példányként ily olvashatlanná tett naplórészt a b. 
kegyelmes özvegy asszonynak, nmlgu Crescentia 
grófnőnek, hogy így eljárása tekintetében a Di
csőültnek özvegye is megnyugodjék. A ki nem 
ismeri a naplókat, nem is képzelné, mily nagy 
munkát végzett oly rövid idő alatt, midőn a leg- 
gyötrőbb testi kínok mellett, fektében, imádott urá
nak tengernyi feljegyzéseit figyelemmel kellett re
videálni, nehogy valamit elmulaszszon — e mellett 
pedig folyton ügyelni is, hogy János az Együgyü 
lelkiismeretesen végezze dolgát.

A mi végre atyám óriási munkájának ered
ményét illeti, az, a „tényben11 összpontosul, misze
rint „Széchenyi István napi könyvei,“ egy jövendő 
— reméljük ! — , jobb kor“ számára, de minden
esetre „buzgó magyar ivadékok14 javára és örömére 
meg lettek mentve!

Egyébiránt, napjainkban alig lehetett volna al
kalma szegénynek török fejeket vagdalni, s kér
dés marad, váljon szemben a halállal nem-e hősie
sebben küzdött elődjénél — hazájának pedig „etsi 
patriis virtutibus44 kétségtelenül jelentékenyebb szol
gálatokat tett annál.

S most tekintetbe véve bánattelt gyermeki ér
zelmeimnek mélységét, a szives olvasót bizalommal 
felkérem, engedje meg: hogy fáradt lelkemet, bús 
emlékek felidézésétől megkímélve, szegény atyám

6*
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utolsó napjairól hallgassak; — — — — — —

de, „Emlékiratom41 sarkkövét, atyámnak — gróf 
Széchenyi István hagyatékára vonatkozó — vég
rendelete képezvén, ezt közölni kívánom.



X I X .  Végrendeletem. E zt magam akarván írni\ 
az írás azonban felette nehezemre esvén, lehető rövi
den fejezem k i  magam.

Gróf Széchenyi István minden könyveit, naplóit, 
kéziratait és jegyzékeit, melyeket a nagy dicsőült 
végrendeletileg nekem hagyott, hagyom én családom
nak, melynek fö ld i  sorsa biztosítására és javítására  
van az e tulajdonból hcvromolható anyagi haszon és 
jövedelem szánva. M i e hagyomány kincsnek rnegbe- 
csiilhetlen szellemi részét illeti, az a közölhetők és 
közlendők közlése által a nemzet és emberiség sajátja 
lesz. Erre nézve kettőt tartok szem előtt: mindenek 
előtt, hogy a dicsőült bennem helyezett bizalmának 
elég legyen téve, és az ő akaratja, melyet nemcsak 
végrendeletében, hanem hozzám intézett több rendbeli 
külön irataiban, és élő szóval is kijelentett és velem 
közlőit, szentül teljesittessék ; másrészről pedig, hogy a 
nagy hazafi és ember rám bízott naplói és kéziratai 
a. jövenclőség számára fenmaradjanak. Miért is első 
teendőm : e naplókban és kéziratokban minden olyas 
helyet, sort, vagy szót, mely bármily egyes magán- 
személyt legtávolabbról is compromittálhatna, kitörlés 
által olvashatlanná tenni, meghagyván különben az
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egész szöveget, és magukat a naplókat és kéziratokat 
teljes épségük s eredetiségeikben.

H a pedig engem e szándékom véghezvitelében 
a halál meggátolna, ugyanazon eljárást a kitörlésre 
nézve Géza fiamra, mint egy de örökösömre bízom, 0*2/ -  

kötvén, hogy azt becsületesen és lelkiismeretesen 
teljesítse m ind a nagy elhunyt emléke iránti tiszte
letből, k i  hozzá is oly különös kegyességgel viseltetett, 
m ind az én rája mint fiamra ruházott bizalomnak 
megfelelőlég. Azon esetekben pedig , ha a neki még 
szóval adandó bővebb utasításaim daczára, saját be
látása, tudománya, és tapintata szerint nem tudná el
határozni, és az iránt kétkednék, m i kitörlendő, vagy 
közlendő és m i nem, forduljon tanács és végelha
tározás végett (különben mély hallgatagságot tartva 
meg a kitörlendők iránt bár k i  más előtt) g ró f Szé
chenyi Bélához a nagy hazafi és ember nemcsak fényes 
nevének, hanem hiszem erényeinek is örököséhez, kinek 
m ind üdvözült atyja emléke iránta kegyelete, mind ítélete 
tapintata és irántami szives hajlama ismeretes előttem. 
Nem szükség bővebben említenem, hogy a nagybecsű ha
gyomány gondosan őriztessék, és a naplókban a k i
törlés nagy vigyázattal és pontossággal akként történ
jék, miszerint azok eredeti alakja, épsége, csinossága 
és tisztasága különben legkevesebbet se szenvedjen; 
mert ezeknek igy kell átmenni évszázadokra és ezre- 
dekre, melyeket ezen nagyra hivatott dicső nemzet, 
melynek kebelében Széchmyi-szelleniek támadnak, bizo
nyosan élni fog.
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Többet szeretnék még felvilágosításul ide iktatni\ 
de nem vagyok képes. L  ám és aláírom saját ke
zemmel keservesen, majdnem tehetetlen testi ál
lapotomban. Bécsben, april, 2 8 . 1 8 6 0 . Tasner 
Antal m k .

Bárm ily megerőltetesémbe kerüljön is jelen testi 
állapotomban, de szükségesnek tartom még tovább in
tézkednem. A  fentebbiekben a naplókban teendő k i
törléseket illetőleg következő változtatást k ívánom : 
Mihelyt meghalok, a naplók tüstént pecsételtessenek le, 
a nélkül, hogy azokat egy lélek is olvasná, és szinte 
külön lepeesétlendő kulcsaikkal együtt adassanak g ró f 
Széchenyi Béla kezeibe, kit a fenemlitett kitörlésre 
ezennel megkérek, miután már tökéletesen megálla
podott jellemét, elveit és felemelkedett lelkét ismerem, 
és e mellett ő áll legközelebb az üdvözülthöz, k i meg
vagyok győződve, ha régi végrendeletét az utolsó idő
ben megváltoztathatta volna , naplóit, m iután Béla fia  
már felnőtt, s ennek kifejlett lelki tulajdonit szinte 
megismerte, ő reá bízta volna egyedül vagy tán ve
lem közösen. Azon esetre, ha gróf Széchenyi Béla 
a kitörlések bevégezte előtt megtalálna halni, (mit a 
mindenható távoztasson, de mindnyájan halandók 
lévén, soha sem tudhatjuk, mikor üt utolsó óránk) a 
naplók ismét azonnal pecsételtessenek le, a grófi-csa
ládi, az én családi, és még egy harmadik hiteles 
pecséttel, és őriztessenek a g ró f Széchenyi család 
sopronyi levéltárában 10 évig, mely idő elmúltával 
azok adassanak k i  ismét Géza fiamnak, k i  a kitör-
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léseket a fentemlitett módon, és adandó szóbeli uta
sításaim szerint pontosan és szintén a legmélyebb 
hallgatagság mellett eszközölje. H a pedig a 10. év 
eltelte vagy a kitörlések bevégezte előtt őt is kira
gadná a halál ez életből (mit Isten ne engedjen), ak
kor mostantól fogva húsz (2 0 )  évig maradjanak 
pecsét alatt, és felbontatlanul a naplók a soproni 
levéltárban híven őrizve, vagy a naplók azon kötetei', 
melyekben a kitörlések nem volnának tökéletesen be
fejezve fiam  által; a húsz év elmúltával pedig a 
pecsét alatti naplók adassanak a magyar akadémiánál: 
át, melyet ezennel arra kérek, hogy összes ülésében 
titkos szavazattal válaszszon Pest-Budán lakó rendes 
tagjai közül hármat, k ik  az ülés színe előtt becsület
szavukat adják, hogy a naplók tartalmából senkivel sem
mit nem közlenek, s k ik  a fen t megí rt kitörléseket, már 
csak a nagy hazafi emléke iránti kegyeletből is, lelkiisme
retesen és magyar emberhez illő becsületességgel fog ják  
elvégezni: mindenkor m ind a hárman össze ülve, nem 
pedig egyenként járván el. A  szükséges kitörlések meg
történvén, a naplók lepecsételve ismét adassanak vissza; 

családomnak, vagy további utódaimnak vagy is szár
mazékaimnak szabad rendelkezésére.

H a én nem tehetem éltemben, fiam  és többi 
örökösöm, vagy további származékom a kitörlések 
után a naplókban megmaradt szövegből a m i közön
ség elé való nyomaltassák ki, szintúgy mint a nagy 
dicsőültnek többi arra alkalmas kéziratait vagy ebbeli 
tulajdoni jogukat szintúgy, mint a nagy dicsőült ed-
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dig megjelent régi munkáinak új kiadását, vagy 
kiadásait is, másoknak is átengedhetik egyezség utján 
—  még több következik, de már nagyon elfáradtam. 
Addig is aláírom, mert soha sem tudjuk megérjük-e 
a holnapot. Bécs, april. 29. 1860.  —  Tasner 
Antal mk.

A  naplók 4 — 5 nyelven vannak Írva, kikötöm, 
hogy azok kivonatai akár örököseim s ivadékaim, 
akár azok engedményesei által, hol a szöveg eredeti
leg nem magyar nyelven van is szerkeztve, csak 
magyar nyelven adassanak ki, de úgy, hogy a 
fordítás által az eredetinek szelleme legkevesebbet se 
szenvedjen. A  naplókban előforduló idézetek azonban 
természet szerint megmaradhatnak a magok eredeti 
valóságában.

Kikötöm továbbá, hogy mind azon pénzbeli 
haszonnak, bár mily csekély legyen is az, melyet 
örököseim g ró f Széchenyi István rám hagyott akár 
eddig megjelent munkáinak újabb kiadásaiban, akár 
kéziratainak és naplói kivonatainak közléséből nyerni 
fognak, egy tized részét tartozzanak mindenkor a 
magyar akadémia alaptőkéjéhez csatolni, Bécs, apr. 
30. 1860 . Tasner Antal, m. k.

A  fentebbiekben következő változtatást teszek: 
Abbeli intézkedésemet, miszerint a naplókban leendő 
kitörlések végett g ró f Széchenyi Bélát, vagy történ
hető esetre a magyar akadémiát kértem meg, és hogy 
a naplók Géza fiam nak csak 10 év múlva adas-
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sanok ki, ezennel megszűntnek nyilvánítom, és meg
semmisítem.

Miután Isten életemnek még kegyelmezvén, a 
naplók azon részeit, melyeket a Dicsőült g ró f külö
nösen 1841-ki végrendelete után több ízben adott 
szóbeli bővebb utasításainál fogva tőlem megsemmisít- 
telni kívánt, már most magam törlöttem ki, és nagy 
részben tűz által semmisítettem meg, s ekkép halálom 
esetére a naplók már most családomnál maradhat
nak, és maradjanak, és p e d ig  G éza  íia m  gon dja  és  
k ü lö n ö s őrizete a la tt;  ö a z o k n a k  m egm a ra dt tartalm ából 
m in d a zt, m i k ö zö n sé g  elé va ló , sajtó  utján teg ye k ö z z é ;  
azon netaláni esetekben, ha kétség támadna benne, 

váljon a naplók valamely része és helye közönség 
elé és sajtó alá való-e? mindenkor g ró f Széchenyi 
Béla tanácsát kérje ki, eg yéb irá n t tőlem  bővebben n y e r t  
élő  szó b eli u ta sítása im a t k ö v e tv é n .

A  tiszta jövedelemnek a fentebbiek szerint a m. 
akadémia alaptőkéjéhez csatlandó tized részét illetőleg 
ezt egészen családom becsületére, lelkiismeretességére 
és emlékem iránti kegyeletére bízom, úgy hogy azt 
örököseim maguk adják be mindig az akadémiának, ' 

az illető költségek és bevételek kíséretében, egyéb 
vizsgálódás és ellenőrködés rajtok ne történjék♦

Megjegyzem még, hogy a megdicsőült grófnak 
hátra maradt kézirataiból a „Hunniau és npesti 
por és sáru egészen be nem fejezett töredék m unkái 
Török János barátoméi, mert ezeket az üdvözült 
még éltében engedte neki át. A  „Hunniau már
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Török János kezei közt van; a npesti por és sáru 
töredék kézirat hollétét még nem tudom, hihetőleg 
azon irományok és könyvek közt van , melyeket a 
hatóság Döhlingbm részint a házkutatás alkalmával, 
részint a megdicsőiiltnek halálakor elvitt, és még nem 
adott vissza.

Egyébiránt előbbi végrendeleteimnek minden 
egyéb pontjai a maguk erejében megmaradván, azokat 
ezennel is újra megerősítem. Bécs, május 28 .

Tasner Antal m. k.
<A „ k é z ir a ta im “  szó  a latt a dicsöült n e m c sa k  

sa já t k e z e  iratait,  h a n e m  sz é le s  értelem ben birtokában  
volt m in d e n n e m ű  iro m á n yo k a t, irá scso m ó k a t stb ., is  
értett, m in t ezt k ü lö n  le v e le i b iz o n y ítjá k .

Ezen irományok legnagyobb része Paur Iván  
barátom hű kezei közt van rendezés végett; némely 
része a bécsi rendőrségnél, része tán Czenken.

Tasner Antal m. k.
18511. A ug . 28 . 1861.
Jelen jegyzőileg átfüzött, és megpecsételt három 

ivet foglaló végrendelet 1861-ki aug. 28 -án  Pesten 
tartott tanácsülésben kihirdettetett.

Hamza M áté m. k. jegyző által. 18511 . alatt 
bemutatott, és m ai napon szokott módon kihirdetett 
végrendelet, és pótvégrendelet eredetiben a levéltárba 
tétetni, másolatban pedig a magyar akadémiával 
és az illető örökösökkel közöltetni rendeltetik. —  

Eme végrendeletek kihirdetéséért külön-külön 2  ftta l 
járó  kihirdetési d ij a díjszedő hivatalba befizetendő,
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mivégből e jegyzőkönyv a hivatal- és szám
vevőséggel közlendő. —  Kelt Pesten, 
tartott tanács ülésből.

Jelen másolat hiteléül, Pesten, aug. 30. 1861.

Kada Mihály,
Pest vár. tan. aljegyző h. tanácsnok.



Pótlék-végrendelet.

Eddigi végrendeleteimben tett intézkedéseimre 
nézve a következő módosításokat s illetőleg változta
tásokat teszem:

Kedves nőm életszükségei', az ő személyét illető 
biztosítások általi gondoskodásom következtében jedezve 
lesznek, kedves Géza fiam pedig nevelésére, és külö
nösen Angliában maga tökéletesbit ésér e tett tetemesb 
költségeim által, képessé vált arra, hogy becsületes
sége és munkássága, által maga-magán segíthessen. 
Ehhez képest igazságtalan lennék másik két kedves 
gyermekem iránt, ha kiegyenlítés végett halálom ese
tére nem nyújtanék nekik némi kárpótlást. Ugyan
azért akkép rendelkezem, hogy saját vagyónóm, mely 
adóságaim levonása után fónm ar adhat, következő 
arányban osztassák fe l gyermekeim között: Géza 
jan inak 2Uc, rész, Alice leányomnak 7/ io  rész s Dénes 
fiam nak is 7 i G rész jusson.

Azon haszon és jövedelem pedig, mely a meg-  

dicsőült g ró f Széchenyi István által nekem hagyott 
munkáiból, irományaiból, és naplóiból, hagyatékom
hoz akármikép háramolhatik, úgy osztassák fe l,
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bármi csekély lemdjen is az, hogy V e  rész nőmé, V e  

rész Géza fiamé, 2/6 rész Alice leányomé s 2/6 rész 
Dénes fiam é legyen, A z  említett irományok és nap
lók gondos őrzését családomnak újra ajánlom, külö
nösen a naplókat illetőleg. Előbbi végrendeletemet 
pótlólag: kívánom, hogy e naplók két zár alatt tar
tassanak, két különböző kulcscsal, melyek közül ( az 
egyik örököseimnél, s a mennyiben ezek kiskornak, 
gyámjok őrizete alatt legyen, a másik pedig Tenczer 
Károly, vagy Lejtényi György süveim egyikénél, a 
melyik tudniillik Budapesthez közelebb lakik. Tisz
telt süveimet kértem fe l  végrendelem teljesítésére is, 
kiknek belátása és beleegyezése nélkül az említett 
iratokkal és naplókkal semmi ne történhessék, sem 
közzététel tekintetében, sem egyébként, s e részben még 
régi jó  barátaimat, Bertha Sándort és Török Já
nost is felkérem, hogy örököseimet, ha hozzájuk fo r 
dulnak, tanácsaikkal gyámolitani szíveskedjenek, akár 
arra nézve: m i közöltessék a naplókból, akár egyébb 
tekintetben. A  láda, melyben a naplók tartatnak, 
feleségemnél legyen; ennek történhető halálom esetére 
pedig a magyar akadémia könyvtárában őriztessék. 
Eddigi végrendeleteim Összesen négy ívre irvák: s e 
pótlék végrendeletem az 5-ik iv. Kelt, Pesten sept. 
29-én 1860. esztendőben. —  Tasner A ntal s. k. —  

Alólirottak bebizonyítjuk, hogy ezen iratot Tasner 
Antal ur előttünk saját végrendeletének mondotta, 
melyet maga irt alá s minket felkért, hogy mint 
végrendeleti tanuk azt szintén Írjuk a lá ; mit is tel-
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jesitettünk. Pesten, szeptember 30-án 1860.  —  

rizmics László s. k. mint felkért tanú. —  H ajnik  
P ál s. k. mint fe lkért tanú, —  Sándor s. k.
mint felkért tanú.

18511. aug. 2 8 . 1861. Jelen pótlék végrende
let 1861-ilc évi augusztus 28 -án  Pesten tartott ta
nácsülésében kihirdettetett. —  Pórok János s. k., mint
felkért tanú, —  Hamza Mátés. 18511.

A  bemutatott, és m ai napon szokott módon 
kihirdetett végrendelet és pót-végrendelet eredetileg a 
levéltárba tétetni, másolatban pedig a magyar aka
démiával és az illető örökösökkel közültetni rendel
tetik. Eme végrendeletek kihirdetéséért 
2  jr tta l  járó  kihirdetési d ij a díjszedő hivatalba le
fizetendő. M i végből e jegyzőkönyv, a díjszedő hiva
tal és számvevőséggel közlendő.

Kelt Pesten, 1861. évi augusztus 28-án  tartott 
tanácsülésből.

Jelen másolat hiteléül.Pesten aug. 30. 1861.

Kada Mihály,
Pest vár. tan. aljegyző h. tanácsnok.



Az atyám gyászos kimúltál követő tizennégy 
éven át, azaz 1875. május 10-ig, a naplók s a 
hagyatéknak azon része, mely most pecsétem alatt 
a m. Földhitel-Intézetnél van letéteményezve, Buda
pesten lakozó édes anyám őrizete alatt voltak 
tartva, kinek ezen, nem csekély felelősséggel járó 
helyzetben folyton tanúsított lelkiismeretes gondos
ságát, soha sem tudom eléggé meghálálni; a ha
gyaték második része pedig, melyet még atyám 
kérésére, nagyságos Paur Iván kir. tanácsos és 
akad. t. Sopronyban rendezni és lajstromoztatni 
szíveskedett, s melynek levélke-lajstroma szinte'a 
Földhitel-Intézetnél fekszik, még most is azon Ilii 
kezek őrizete alatt van; ezen szives és hazafias 
eljárásért, nemcsak családunk tartozik neki hálás 
köszönettel, de nem kétlem, hogy, az Akadémiánk 
részéről is, a legnagyobb elismerésre fog találni.

A döblingi motozók által elkobzottakról pe
dig, melyeknek minősége, terjedelme és sorsa előt
tem máig is „arcana im p e rii T liie r ry e n s is "  
maradtak — soha többé nem hallottunk egy szót 
se. — Az atyám által említett két naplónak hiá-
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nyát én azóta különösen fájdalmasan sinlém, s néha, 
midőn akaratlanul is egykori szomorú emlékű s 
eredménytelen kísérleteim jutnak eszembe, úgy 
érzem magamat, mint kinek (bocsánat e kifejezé
semért) „fürdésnél toll akad torkán és e kínjában 
vergődve, véletlenül iszapos hüllőre . . . .  talál 
lépni!"

7



XXI. Összesen tehát a következő napi- és 
jegyzőkönyvek jöttek atyám kezeihez :

Das Gute und Schleclite, welches ich erfaliren.
1814 Dec. 14. 1818 Jul. 2,
1818 Jul. 13. 1818 Aug·. 11,
1819 Apr. 9. . . 1819 Jul. 30,
1819 Jul. 31. . . 1819 Aug. 15,
1819 .......................... 2 Gedanken,
1819 .......................... Anfang zu n 

Tagebuehe,
1820 Jun. 6. 1821 Mart. 4,
1821 Mart. 2. . 1822 Febr. 19
1822 Mart. 1. . 1823 Febr. 9,
1823 Febr. 9. 1824 Aug. 4,
1824 Aug. 4. 1826 Apr. 1,
1826 Apr. 1. . 1828 Jul. 3,
1828 Jul. 3. . 1830 Jun. 17,
1830 Jun. 18. . 1832 Jun. 15,
1832 Jun. 15. . 1835 Apr. 6,
1835 Apr. 7. . 1838 Febr. 1,
1838 Febr. 1. . 1841 Máj. 31,
1841 Jun. 1. . 1843 Jun. 30,

Anfang zu meinem 
Tagebuehe,
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1843 Jiú. 1. . . 1845 Mart. 12,
1845 Mart. 13. . . 1846 Jun. 12,
1846 Jun. 13. . . 1847 Jun 6,
1847 Jun. 6. . . 1848 Mart.18,
Utazások. Triest 1818. Juli 20.
Lebeiisgeschiclite des F.
Gattungen von Pferden etc.
„0  möchtest du das Leben44 etc.
Notizzen über Pferde.
Das Verhaltniss meiner Leute zu mir.
Metapbisische Untersuchung.
Különféle jegyzőkönyvek.
A mi a meglevő könyveket illeti, atyám tör

léseinek azok megmentésére szolgáló jelentősége 
még csak ezután, és különösen azok szemei előtt 
fog legjobban kitűnni, kik hivatva lesznek a gróf 
naplóinak jelen csonkított minőségét közelebbről 
észlelni, tanulmányozni; én tehát egyelőre csak 
azt merem reményleni, hogy a közöltek által Tas- 
ner Antal emléke honfitársaim előtt is kedvessé vált.

Toliamat azonban mind addig le nem tehe
tem, mig atyám végrendeletének a letelt 15 év 
óta érzett és tapasztalt következményeit, s eddigi 
eredményét meg nem világítom, miáltal nem csak 
az „Emlékiratom44 bevezetésében ígért kapcsot ál
lítom helyre, de egyszersmind erkölcsi tekintetben 
azon kötelességeknek is megfelelek, melyekkel 
atyám hátrahagyott családja és különösen önmagam 
iránt tartozom!

v



XXI. Azért most, miután szivem sugallatá
nak, mind gróf Széchenyi István dicső emlékét il
lető határtalan kegyeletem, mind pedig feledhetlen 
atyám iránt táplált hála-érzetem tekintetében leg
jobb tehetségem szerint iparkodtam megfelelni, keb
lem boldogító érzetében felkérem a t. olvasót, en
gedné meg nekem, hogy mielőtt múlt évi intézke
déseimről szólanék, előbb atyám végrendeletében 
kitűzött életfeladatomra vonatkozólag, melynek sze
mélyemre nézve legfontosabb lényegét itt még egy
szer ismétlem, némelyeket magamról is elmond
jak. Mint tudjuk, a végrendelet kivonatának azon 
véglegesen határozó s positiv parancsát képző 
szavai igy hangzanak:

„Halálom esetére a Naplók már most csalá
domnál maradhatnak és maradjanak, és pedig: 
Gé za  f iam g o n d j a  és k ü l ö n ö s  ő r i z e t e  
a l a t t ;  ő a z o k n a k  m e g m a r a d t  t a r t a l m á 
ból mind azt,  mi k ö z ö n s é g  elé való, sa j tó  
u t j á n  t e g y e  közzé,  egyébiránt tőlem — — 
bővebben nyert é l ő s z ó b e l i  u t a s í t á s a i  má t  
követvén. “
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Eiinek következtében az atyám halála óta le
telt másfél évtized csekély személyemre nézve 
igen gondteljes napokból állott, s ezen idő alatt 
nem egy nyugtalan éjét töltöttem kínos lelki szo
rongások között álmatlanul, mert mint a t. olvasó 
is láthatja, igen súlyos felelősség terhelte gyenge 
vállaimat s osztályrészemül e földön nagy gond 
jutott ki nekem, különösen, minthogy egy ugyan 
magasztos, de az avval összefüggésben álló, saját 
csekély erőmet minden tekintetben meghaladó kö
telességeknek részint óriási, részint szétágazó ter
mészeténél fogva, igen nehéz feladat feküdt előttem 
s várta kezeimtől megoldatását; — — — — — 
fájdalom! körülményeim sehogy sem engedték meg, 
hogy a gordiusi csomót szétvágva, egy szivem és 
eszem által egyaránt ajánlott terv szerint és csak 
egyedül így minden irányban megfelelő és kielé
gítő módon fejthessem meg ez élet-feladatot, s 
felelhessek meg az érintett kötelességeknek; más 
úton pedig el nem hárítható akadályok, kívülem 
eső gyarlóságok, és mi tagadás benne, saját gyen
géim és gyengeségem érzete is, egyiittlegesen 
és felváltva, folyton gátolták az elérnbe tűzött ma
gas czél felé törekvő földi salak terhelte lépteimet; 
mi több, ezen kényszer állapot körülöttem minden 
irányban, itt közelebbről nem jelezhető s annál 
kevésbé fejtegethető feszültséget szült, mely lázas 
valómra zsibbasztó befolyást gyakorolt, tetterőmet 
lankasztá s életemet keserité.
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Hogy magamat képletben fejezzem ki, mond
hatom, hogy hosszú évek során át egy, lényegére 
nézve le nem irható, s egész terjedelmében meg 
nem határozható sötét felhő vetette árnyékát földi 
létemre, s legszentebb érzelmeimet, gondolatimat 
el nem oszlatható homályba burkolá, 
ez lelkemnek kimondhatlan fájdalmakat okozott, 
melyeknek elviselhetését bizony esak i s : „Isten 
adta“ szerencsés természetem s könnyű vérem 
tette lehetővé.

De noha nehéz és kísértő lelki küzdelmek 
közt folytak le az évek, és súlyosan nyomta vál- 
laimat a meg nem oldható bonyolódott csomó (tang- 
led skein), jó atyám szelleme őrködött, s nem en- 
gedé, hogy nyomasztó állapotomban, nagy fele
lőségekkel teli helyzetemben elcsüggedjek, sőt el
lenkezőleg önmegtagadásra intve, reményre buz
dítva, ébren tartotta bennem az erős hitet, mely 
vezércsillagomul szolgált, s életemnek ezen vál
ságos szakán át egyedüli támaszom volt.

Egyébiránt atyám kegyes tanácsai és utasí
tásai, melyeket különösen súlyos betegségének 
utolsó szaka alatt (1860—1861) adott, mélyen 
lelkembe vésődtek, és gondolataimat — a szenve
dőnek kimúlta óta — úgyszólván szünet nélkül 
foglalkoztatták; a benyomás pedig, melyet életé
ben adott gyakori nyilatkozatainak, valóban jós
erővel biró szavainak és előrelátó bölcs intézkedé
seinek összlete annak fájdalmas, úgymint boldogító
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természetével együtt lelkemben hátrahagyott vég
rendeletének lényegéből eredő, ennek megfelelő, s 
evvel összefüggésben álló minden későbbi csele
kedeteim, — sőt szándékaimra nézve is hatá
rozó volt.

Egy, azon benyomásokkal rokon sugallat pél
dául, minők parancsolólag vagy tiltólag· intve idő
ről-időre, s esetről esetre túlvilág! lehelletként vo
nult el keblemen, mindig sürgetett ugyan, a kezeim 
közt levő, nyilvánosság elé való érdekes adatok
nak, s az atyám emlékére oly fényes világot árasztó 
tényeknek feltárására, közzétételére, miáltal, — 
nem kétlem, hogy életfeladatom — „mintegy va
rázsvessző csapása által,“ — egyszerre meg lett 
volna fejtve, ugyanazon sugallat azonban egyúttal 
igen kényes természetű és megfigyelendő körülmé
nyekre, s ezekkel összefüggésben álló kötelessé
gekre is utalt, melyeket nékem, felelős helyzetem
nél fogva, sehogy sem volt szabad szem elől té
vesztenem. „Ex pede Herculem;“ innen eredt, fő
kép gyöngédség és tapintat-érzelem által javasolt 
azon határozatom is, mely nékem, például az itt 
elsoroltakra nézve is, különösen a nyilvános sajtó 
terén, nem csekély önmegtagadással járó hallga
tást parancsolt ; noha igen nehezemre esett az 
ezen önmegtagadásból származó erkölcsi és anyagi 
tekintetben nem kevéssé hátrányos állapotot, úgy
mint positiv s negatív irányában reám s csalá
domra nézve oly káros következményeket visel-
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nem; miről nem egy jóakaróm is tanúskodhat
nék*) !

Hogy azonban röviden fejezzem ki magamat: 
komoly helyzetemben és rendkívüli felelősségemnél 
fogva nekem a közsajtó utján tiltva volt oly lépés, 
mely akaratom ellenére is, (bon gré, mai gré) 
messzebbre vezethetett volna, mint csak a kitűzött 
czél határáig.

Ezen nyomasztó állapoton nem lehetett sehogy 
sem változtatni, s ha volt is időről-időre vagy egy 
ajánlkozó, s talán el is fogadható szives baráti 
segédkéz, minőt különben atyám végrendelete ér
telmében nékem alig lett volna erkölcsi jogom 
az iratokba egészen beavatni, félek, hogy az sem 
segíthetett volna sem rajtam, sem a dolgon! a 
Dicsőültnek tisztelt fiai pedig, alapos okoknál fogva 
e tekintetben utolsók voltak, kikhez egyátalán for
dultam volna, mert a részükről el nem kerülhető 
mélyebb betekintés következtében talán akaratlanul 
is fájdalmakat okozhattam volna nekik, a nélkül 
pedig ők sem tehettek volna semmit, mi magas 
czélom elérésere vezetett volna.

Ha reám nézve anyagi tekintetben oly igen 
nehéz idők s mostoha körülmények nem állanak be, 
másrészt pedig ha szeretett testvéreim némi fek- 
vőségeiknek méltán feltételezhetett értékesítése an-

* Jegyzet. S itt azon nemes gondolkozásu nehány szives 
jóakarómnak, kik ezen válságos idő alatt nekem jóindulataik jeleit 
adták; hálás köszönetemet bátorkodom kijelenteni.
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nak idején meg nem hiusul, családom legforróbb: 
„egy méltó Széchenyi-Arcliivumnak általunk rég
óta tervezett felállítására czélzó“ — óhaja talán 
teljesülhetett volna, holott igy, mint a végzet akarta 
— a helyett, hogy kedvencz-terviinknek áldozhat
tunk volna, fájdalom! inkább az vált szükségessé, 
hogy én, mint kinek kezében az erkölcsi hatalom 
feküdt, arról gondoskodjam, hogy életfeladatomat 
most már miként oldjam meg? Mert hiszen az 
élet rövid és tövises . . . . ! határa pedig minden
nek van e földön ! Mint mondom, gondolkoznom 
kellett tehát, hogy miként felelhessek meg atyám 
végrendeletében kitűzött azon kötelességemnek, 
mely családom földi sorsának könnyebbitésére vo
natkozik, másrészt pedig, miként teljesítsem a 
számomra ugyanott kijelölt, s szerény felfogá
som szerint minden egyéb tekintetet háttérbe szo
rító azon parancsot, mely az atyám által örökölt 
szellemi hagyaték nyilvánosság eleibe való részé
nek „sajtó utján történő közzétételét4* írja előmbe 
és sürgeti! s mely küldetésem szivemben is min
dig első helyen állott; mert hiszen az életfelada
tom lényegét képezi!!

Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy én még 
egy Budán 1863. dec. 31-ikén kiállított törvényes 
okmányban, minden d. gróf Széchenyi István szel
lemi hagyatékából származható anyagi haszonról 
kiskorú testvéreim javára lemondtam, kik jó anyám
mal együtt, áldozatkészségük által, nékem később



106

az innen eredhető anyagi hiányt tízszeresen kár
pótolták ; — de a mellett én mindenkorra fentar- 
tám magamnak e r kö l c s i ,  úgymint egyé b  tekin
tetben — azon jogokat és terheket, melyek atyám 
e tárgyra vonatkozó végrendeletének értelmében 
számomra kijelölvék és egyedül engem illetnek.

Ezen, itt előre bocsátott és felejthetlen atyám 
gyászos kimúlta óta reárn nézve oly válságos idő
szakot megvilágító vallomásaim után, ismét felve
szem a tettleg történteknek feladatomra vonatkozó 
fonalát, és még elmondom azon újabb tényeknek 
és körülményeknek lényegét, mely a „szellemi 
kincsnek,“ a tudományos akadémia tulajdonába jut
tatását foglalja magában, mi gróf Lónyay Meny
hért ő excellentiájának jeles „Ismertetője44 által 
már múlt évben köztudomás tárgyává vált.

Mint a „szellemi hagyaték44 természetéből is 
ki fog tűnni, az bizonyos, hogy annak kimerítése, 
feldolgozása, megvilágítása és méltó alakban esz- 
közlendő kiadása általam alig teljesíthető munkát 
igényelt volna ; lehetséges, hogy atyám, — ha él — 
Török János boldogult barátjával egyesülve — s 
(mint tervezék) több éven át emyedetlenlil dol
gozva, talán megbirkozandnak végre az óriási fel
adattal, . . .  de én, „következetes kiviteli szán
dékkal,44 — abba egyedül még csak belefogni 
sem mertem volna!

A grófnak ifjúkori naplóiból azonban mindig 
szerettem volna egyet-mást közölni, sőt utazásai-
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nak leírása, magyar, német, angol, franczia nyel
veken irt aphorismái, igen alkalmasok lettek 
volna a kiadásra, de a módozatokra s kivitelre 
nézve, különösen megbízatásom követelményeinek 
szigorú megfigyelése mellett, egyesség alig jöhetett 
volna kiadóval létre.

Ha egyáltalán valakinek szabad betekintést 
engedek a naplóba, ezen kivételt addig is, mig 
azoknak jövendő sorsa végképen el nem dől, bizo
nyosan vagy boldogult Török János barátunk, vagy 
pedig n. Bérczy Károly feledhetetlen barátom irá
nyában teendem, kik annak idején mindketten 
ajánlkoztak és a kiadással összeköttetésben álló 
munkára hajlandók is lettek volna. De ily eljá
rásnak egyrészt még nem volt ideje, másrészt pe
dig egyéb körülmények sem engedék azt meg.

Egyébiránt a hagyaték ügyének méltó meg
oldása tekintetében az elsőbbséget bizonyos felté
telek és módozatok mellett, már kegyelet-érzetem 
alapján is, mindig a dicsőültnek magas családja 
számára tartva fenn, — mind a közvélemény, 
mind barátaim nézete és saját meggyőződésem egy
aránt a ,,nemzetre,“ illetőleg a m. tud. akadémiára 
utaltak, minek következtében mérvadó helyeken 
nem egy ízben pendittetém meg mások által a dol
got, de mód liiányában-e? vagy más még fonto
sabb okoknál fogva, ez, mint láttam, égyátalán 
nem talált oly viszhangra, mint gondolható s ré
szemről méltán elvárható lett volna; — igy én a
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tárgyra nézve hivatalosan soha senkivel nem érint
keztem, sőt az komolyabb pourparler-re sem ke
rült, . . .  mi iránt meg voltak nekem is saját né
zeteim. Különben én azt mindig csak a legnagyobb, 
s reánk nézve nem kevéssé liizelgőbizalom jelének 
tekintém, mert azon tartózkodásból, illetőleg az 
ügy állásában való általános megnyugvásból bát
ran következtetlietém, hogy a közvéleményt is 
azon meggyőződés uralja, miszerint gróf Széchenyi 
István szellemi hagyatéka, ezen szent ereklye s a 
nemzet előtt is oly becses kincs, addig is a le
hető legjobb kezekben van, stb. . . . Igen ám, de 
meddig? mert azt is tekintetbe kell venni, hogy 
az ember öregszik és halandó; saját csekély sze
mélyemre nézve pedig, mely iránt szinte vannak 
némi szerény kötelességeim, nem láttam át, hogy 
az szent, de igen nehéz terű, — be nem tölthető 
kötelességek s a bizonytalanság érzete miért ter
helje roskadozó vállaimat talán halálom órájáig ? 
— — — — s itt meg kell vallanom, hogy az 
édes hazánkra nézve oly üdvös, most már majd
nem kilencz év óta fennálló uj aerának kezdete 
óta mind vártam, hogy az illető magas helyről 
az ismert ügy megoldására vezető komoly szán
déknak valami kis jele adassék, annál is inkább, 
miután a tud. akadémiának -Istenben boldogult 
előbbi nagyérdemű elnökei a dologról nemcsak 
atyám végrendeletéből, de szóbeli informatió és 
figyelmeztetések következtében is, elegendő tudó-
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mással bírtak. De minthogy az iigy óhajtott meg
oldásának érdekében semmi bátorító jel nem ada
tott, csekély személyemet seliogy sem illethette a 
bizonyosan létező igen alapos okokat fürkészni, 
feszegetni.



XXII. „Séd est modus in rebus" . . . azért 
végre is a sors csapásai, de különösen saját be- 
tegeskedésem következtében keblemben támadt er
kölcsi kételyek és aggodalmak sürgetéseinek en
gedve — kénytelen valék az initiativát személyesen 
megtenni, s miután az erkölcsileg, anyagilag s jo
gilag érdekeltek beleegyezéséről meggyőződtem 
volt, ügyemnek kegyes felkarolására a tudományos 
akadémia mostani nagyérdemű elnökét, gróf Ló- 
nyay Menyhért ur ő excellentiáját kértem fel.

S itt mindazok után, miket elsoroltam s a t. 
olvasó szives figyelmébe ajánltam, hogyan fejezzem 
ki hálámat, melyet ő excellentiája iránt oly mele
gen érzek?! ki, a nagy szellemi kincsnek egész 
jelentőségét felfogva, velem egyenesen és férfiasán 
értekezletekbe bocsájtkozott s e mellett irányom
ban oly előzékenyen szives volt — mondom irá
nyomban, ki évek óta a visszavonultság homályá- 
bán töltöm bús napjaimat! — . . .  O excellentiája 
ez alkalommal mindjárt oly kegyes volt, engem 
az „Önismeret" kiadatásának könnyebb eszkö- 
zölhetésére nézve is útbaigazítani s magas pártfo-
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gásába venni. Különben én őt nemcsak élőszóval, 
de levél utján is mindenekelőtt azon indokokról 
értesitém, melyek engem d. gr. Széchenyi István 
szellemi hagyatékának a m. tud. akadémia részére 
történt felajánlásánál vezéreltek. Ennek következ
tében , s miután ő excellentiája ügyembe még 
1874 vége előtt mélyebb pillantást vetett, köztünk 
1875. év elején, a hagyatéknak az akadémia tu
lajdonába juttatásáról szolgáló eljárás és ennek 
módozatai iránt több rendbeli értekezletek és le
velezések folytak, melyeknek végeredménye, lénye
gére nézve, a grófnak e tárgyra vonatkozó köz
leményeiből (lásd: „Gróf Széchenyi István és 
hátra hagyott iratai14) honfitársaim előtt már is
meretessé vált.

Midőn tehát ő excellentiájának bölcs intézke
déseiért, melyek boldogult atyám, úgymint saját 
legforróbb óhajom mielőbbi létesítésére fognak ve
zetni, itt őszinte hálámat fejezem ki, egyszersmind 
kedves kötelességemnek tartom a köztünk létrejött 
s levél alakjában megkötött egyességet „Emlékira
tomba44 fűzve, egész terjedelmében közölni.



XXIII. Az atyám pótvégrendeletének értel
mében megkívántaié aláírásokkal ellátott levél így 
szól:

Nagyméltóságú g ró f Lónyay Menyhért urnák, 
mint a magyar tudományos academia elnökének

Budapesten.

Nagy méltóságéi gró j!
Kegyelmes uram !

Dicsőült g ró f Széchenyi István minden naplóit;  

jegyzeteit, kéz- és egyéb iratait végrendeletileg feled
hetetlen atyámnak, néhai Tasner Antalnak hagyta. 
Midőn ez az öröklött kincset családjának hagyomá
nyozd, végrendeletében egyúttal kinyilatkoztatá, hogy 
az ezen tulajdonból háramolható anyagi haszon és 
iövedelem a nevezett család földi sorsa biztosítására 
es javítására van szánva.

De minthogy különösen szivemen fekszik, hogy 
a nagy hazafi naplói és kéziratai a jövendőség szá
mára híven megőriztessenek és fennmaradjanak, to
vábbá, hogy ezekből, boldogult atyám végrendeletének 
éetelmében, a közönség elé valók sajtó utján közzé- 
tétessenek, m i által a dicsőültnek atyámhoz irt leveleiben
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és élőszóval is gyakran nyilvánított szent óhaja tel
jesítve lenne: küldetésemnek minden tekintetben leg
jobban és leghívebben vélek megfelelhetni, ha ezen 
hagyomány-kincset', az itt alább elősorolt feltételek 
mellett a magyar tudományos akadémiának fe l 
ajánlom:

1. E z alapon élőszóval történt kölcsönös meg
állapodásunkhoz képest, én a boldogult édes atyám 
néhai Tasner A ntal úrtól Pécsben 1860 . apr. 30-án  
illetve május 28-án  kelt végrendeletében és Pesten 
1860. sept. 30-án kelt pótvégrendeletében nyert meg
hatalmazásnád fogva, eladom Excellentiádnak, mint 
a magyar tudományos akadémia elnökének, és Nagy- 
méltóságod megveszi tőlem a magyar tudományos 
akadémia nevében és számára: grój Széchenyi István 
minden naplóit, jegyzetelj kéz- és egyéb iratait, miket 
a dicsőült g ró f 1841-ben kelt végrendelete által bol
dogult. édes atyámnak, ez pedig nekünk örököseinek 
hagyományozott 2 0 ,0 0 0  jrtért, azaz húszezer fr té rt 
osztr. értékben, és azonkívül azon százalék-jutalékért, 
mely jelen levelem végén tüzetesen form ulázva van, 
mint kölcsönösen megállapított vételárért.

2. Ezen g ró f Széchenyi István-féle hagyaték 
tekintélyesebb része jelenleg édes anyám özv. Tasner 
Antalné által őriztetik pesti lakásán (felső erdősor 
1. sz.) s ő azokat Excellentiád kívánságára mind
két részrőli pecséttel kellőleg lepecsételve, a pesti ma
gyar földhitel-intézetnél, mint őrzőnél annak letéti 
téritvénye mellett tiszta letétemény gyanánt le fogja  tenni.8
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3. Jelentéktelenebb többi része ez okleveleknek 

jelenleg Paur Iván urnái, a gr. Széchenyi család 
közös levéltárnokánál Sopronban, szintén mint tiszta 
letéteméiig létez és általa őriztetik. Minden egyes 
darabról ő külön téritvémjt állított k i  édes atyám
nak. Ezen téritvényeket édes anyám szinte le fogja 
tenni a magyar földhitel-intézetnél az imént irt módon 
és irományokkal együtt. Ezen téritvények erejénél 
fogva Paur Iván ur a nála deponált gr. Széchenyi- 
fé le  iratokat, bármikor nekem vagy rendeletemre 
kiadni tartozik, és én ebbeli visszakövet elés i  jogomat 
(az alábbi 8. pontban foglalt fÖntartással legyen 
mondva) Excellentiádra, mint a magyar tudományos 
akadémia elnökére szavatosságom mellett ezennel át
ruházom.

4. Ezen összes irományoknak, melyek jelen el
adás-vételnek tárgyai7 lajstromát már volt szerencsém 
benyújtani, s most újra ide mellékelt s általam alá
irt egyik példányban ezennel általadom excellen- 
tiádnak; másik példánya, melyet nagyméltóságod 
aláírni kegyeskedett, kezemnél marad.

5. A  jelen levél 1. pontjában kikötött vételár
nak határozott része, t. i. húszezer f r t  tőke-összlet, 
néhai Tasner Antal édes atyám örököseinek Buda
pesten jövő 1876. évi január 1 napjáig fizettetik k i  
készpénzül kamat nélkül Excellentiád mint a magy. 
tud. akadémia elnöke által oly nyugta mellett, melyet 
édes anyám özv. Tasner Antalné, továbbá nagy
bátyám Lejtényi György mint atyámnak végakar a-



115

tilag kinevezett végrendelet végrehajtója, és magam 
együttesen állítunk ki.

6. A z első pontban megirt vételár fejében egy
szersmind gr. Széchenyi István eddig már nyomta
tásban megjelent Összes műveinek újból kiadási jogát 
is, mely a dicsőült grófnak és édes atyámnak vég
rendeletei alapján n . lasner Antal örököseit kizáró
lag . illeti, szintén a magy. tud. akadémiára, mint 
vevőre átruházom.

7. A z 1876. január 1-ig édes anyám a magy. 
földhitel-intézettől az ott deponált irományokat vissza 
nem veheti; Excellentiád azonban azonnal követelheti 
és átveheti azokat a ni. földhitel-intézettől', mihelyt 
a húszezer fr t. részünkre le lesz fizetve, mely fizetés
kor anyám a m. földhitel-intézettől nyerendő letéti 
téritvényt excellentiádnak átadni és átengedmé
nyezni tartozik.

8. I la  azonban jövő 1876. Január 1-ig a fö n t
irt húszezer fr t .  a fontért módon nekünk, Tasner 
Antal-féle örökösöknek k i  nem fizettetnék: az esetre 
jogom a fön tirt gr. Széchenyi lstván-Jéle Összes iro
mányokról —  azokról is, melyek jelenleg Petur Iván 
urnái léteznek és letétezvék —  szabadon rendelkez
hetni, úgyszintén Széchenyi István gr. már megje
lent müveit újból kiadni, és édes anyámnak joga 
a magyar földhitel-intézetnél leteendőket onnan a 
téritvény visszaadása mellett visszakövetelni és vissza
venni —  újból föléled és jogosult leszek, akár jelen8*
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megállapodást egy újabb határidőig meghosszabbí
tani vagy más újabb szerződést kötni\ szóval a 
gr. Széchenyi István-féle irományokról és kiadott 
összes müveiről atyám végrendeletei értelmében sza
badon rendelkezni.

9 . A z első pontban kikötött jutalék mindazon 
nyomtatvány-kiadványoknak, melyeket a m. t. aka
démia néh. gr. Széchenyi Istv. már megjelent munkáiból, 
továbbá naplóiból', jegyzeteiből, kéz- vagy egyéb ira
taiból és levelezéseiből sajtó utján közrebocsátaná, 
tiszta jövedelme 20°  |0 azaz húsz százalékában álla
píttatott meg köztünk; értvén tiszta jövedelem alatt 
azon összeget, mely az irodalmi szerkesztés, nyomta
tás, elárusitás és könyvkereskedői kezelés költ
ségei, szóval minden szükséges készkiadás levonása 
után fönm ar ad. A  leszámolás évenként történik, a 
jutalék-összletek nyugtázása pedig ugyanazon módom 
mint az 5-ik pontban Írva van.

10. Ezen levelet kívülem még édes anyám és 
Lejtényi György nagybátyám, mint végrendelet-végre
hajtó, beleegyezésük és hozzájárulások jeléül saját- 
kezűleg szintén aláírják.

Jelen sorok tartalma rám és érdektársaimra 
nézve azonnal kötelezővé válik, mihelyt nagyméltósá
god jelen levél hü másolatát a benne joglalt ajánlat 
és megállapodás elfogadása jeléül, sajátkezüleg aláír
ván, kezeimhez szolgáltatni kegyeskedik, vagy mivel 
kegyelmes uram szóval már kijelentett magas bele
egyezésének erősítésére egy megfelelő tartalmú ellen-
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levélben nyilatkozni méltóztatik.A  mire is  * 

tiádat alázatosan felkérem.
Mély tisztelettel

Nayyméltóságodnak
Budapest, 1875. apr. 26-án alázatos szolgája 

Tasner Géza s.k. —  Ozv. Tasner s. —

Lejtényi György s. k.

Ezen levélnek ő Excellentiája részéről történt 
elfogadása pedig a következő:

Tekintetes Tasner Géza urnák
Budapesten.

Folyé) 1875. április hó 26-án kelt s kifejezett 
kivánatához képest ide lemásolt levelét vettem.

A z  ott körülirt ajánlatot, a levél tartalma 
szerint, a következő megjegyzéssel elfogadom:

1. A  m int ezt magán beszélgetésünk alkalmával
is kifejeztem, én csakis arra vállalkozom,, hogy e 
nagybecsű nemzeti kincsnek a magyar tudományos 
akadémia részére megszerzéséül aláírási gyűjtést 
dítok meg; s a mennyiben az igy begyülendő összeg 
a kikötött húszezer jr to t fedezi, ezt ezen czélra fo r 
dítom. Ha azonban a megkivántató összeg 1876. 
évi január hó 1-ig be nem folynék: úgy a jöntébbi 
levél 8 -ik  pontja szerint minden további kötelezettség 
kölcsönösen megszűnik,s a szabad rendelkezési jog
kölcsönösen föléled.

2. G ró f Széchenyi István eddig már nyom-
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tatásban megjelent összes müveinek újból kiadási
joga akként értendő, hogy ez mindenkorra kiterjed.

Felkérem ennélfogva a, tekintetes urat, hogy 
ezen levelem vételéről azon kijelentéssel, hogy meg
jegyzéseim elfogadtatnak, értesíteni

Budapest, 7. május 1875.
Gr. Lönyay Menyhért s. k.

Nem sokára ezen egyezkedésünk után gr. 
Lónyay kitűnő „Ismertetője14 jelent meg, melynek 
bevezető sorait, a t. olvasó engedelmével, azért 
tartom szükségesnek itt ismételni, minthogy az 
űrt, mely e helyen dolgozatomban támadna, én nem 
lennék képes jobban betölteni.



XXIV. E lő s zó  és a ján la t .  (Idézet.)

Midőn a „Budapesti Szemle“ t. szerkesztőjének, 
Gyulai Pál urnák gróf Széchenyi hátrahagyott 
iratairól szóló ismertetésemet kiadás végett átadám, 
azzal a feltétellel tettem, hogy a „Budapesti Szem
lédben való megjelenése után külön lenyomatban is 
kiadhassam.

Ez újabb kiadást ajánlom hazánk minden 
egyesületének, a kaszinóknak, olvasó- és társas
köröknek, melyek bizonyára meg fognak arról em
lékezni, hogy a társadalmi téren az egyesületi 
üdvös tevékenységnek is első megindítója Széchenyi 
volt. —

Ezen munkát megküldöm mindamaz egyesü
leteknek, melyeknek létezése és székhelye tudomá
somra jött, melyeket egyszersmind aláírási ívvel 
is megkeresek, kérve, hogy ez ívre az egyesületek 
és azok tagjaik, s velők más buzgó, a vidéken 
lakó honfiak adományaikat följegyezzék, melyek
ből megszerzendők lesznek gróf Széchenyi István 
hátrahagyott iratai és már megjelent munkáinak 
tulajdonjoga. A kéziratok a. m. tud. akadémiánál
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fognak letétetni és a munkák kiadó joga is át
menne a m. tud. akadémiára.

Minthogy a m. tud. akadémia feladata lesz 
Széchenyi kiadott és kiadatlan munkáit, naplóit 
egy gyűjteményben közzé tenni, ez által mindazok, 
kik e czélt adományaik által előmozdítják, mara
dandó becsű szellemi emléket alkotnak Széchenyi 
számára.

Nem nagy az összeg, mely e czélra kíván
tatik : busz ezer forint. Úgy hiszem, ha egyedül 
a 20,000 írtnak mielőbbi beszerzése lett volna 
czélom, arra elég lett volna felszólítást intéznem 
amaz egy pár száz buzgó hazafihoz, kiknek nevét 
minden üdvös intézménynél állandóul mint áldo
zatkész honfiakét feljegyezve találjuk.

De Széchenyi hátrahagyott iratainak ismerte
tésénél nem ez volt a czélom. Gróf Széchenyi Ist
ván életét az egész hazának és nemzetnek szánta, 
s mert ő milliók érdekében sikeresen fáradozott, 
méltán megérdemli a magyar nemzettől, hogy nem 
néhány százan, hanem a nemzet minden osztályá
ból ezerek járuljanak a szellemi emlék megalapí
tásához abban az évben, mely félszázados évfor
dulója Széchenyi üdvös működése és a nemzet 
regenerácziója kezdetének.

Bízván a nemzet kegyeletében és hálaérzeté
ben, mely nemzeti jellemünk fényoldalaihoz tarto
zik, kötöttem meg f. é. april 26-án özv. Tasner 
Antalné asszonynyal és Tasner Géza és Lejtényi
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György urakkal, — az utóbbival mint néhai Tas- 
ner Antal végrendeleti végrehajtójával — az egyes- 
séget, mely szerint Tasner Antal 1860. április 
20-án kelt végrendeletében nyert meghatalmazás
nál fogva a Tasner örökösök eladák nekem, mint 
a m. tud. akadémia elnökének gróf Széchenyi 
Istvánnak minden naplóit, jegyzeteit, kéz- és egyéb 
iratait, melyeket a megboldogult gróf Széchenyi 
István 1841-ik évben kelt végrendelete által néhai 
Tasner Antal urnák, az pedig örököseinek ha
gyományozott, lmsz ezer forintért osztrák érték
ben. Ez árba be van tudva a gróf Széchenyi vég
rendelete szerint a Tasner-örökösök tulajdonához 
tartozó Széchenyinek már nyomtatásban megjelent 
összes müveinek kiadó joga is; az eladó örökö
sök még azt kötötték ki maguk részére, hogy 
mindazon újabb kiadványoknak, melyeket az aka
démia megboldogult gróf Széchenyi Istvánnak 
megjelent munkáiból, továbbá naplóiból, jegyzetei
ből, kéz- vagy egyéb irataiból és levelezéseiből 
sajtó utján közrebocsátand, a tiszta jövedelem 
20°/0-a illesse az örökösöket — a tiszta jövede
lem alatt értvén azon összeget, mely a szerkesz
tés, nyomtatás, elárusitás és könyvkereskedői ke
zelés költségeinek, szóval minden szükséges kész- 
pénzbeli kiadásnak levonása után fenmarad.

Ez egyesség értelme szerint május 10-ik nap
ján az összes iratok ládákba elhelyezve, a Tasner 
örökösök és az én pecsétemmel ellátva, téritvény
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mellett a m. földhitelintézetnél letétettek, oly fel
tétellel, hogy a letéti jegy a m. tud. akadémia 
elnökségének átadatván, a földhitelintézet az aka
démiának kiszolgáltassa, mihelyt a Tasner örökö
söknek a 20,000 frt. készpénzben kifizettetik.

A 20,000 frt. kifizetésének véghatárnapjául 
közös megállapodással 1876. január l-sö napja 
tűzetett ki.

Ha a vételár, — mint nem kétlem — egye
sek adakozásából begyiilend, gróf Széchenyi ösz- 
szes hátrahagyott iratai a nemzet tulajdonává vál
ván, a m. tud. akadémiában lesznek őrzendők.

Ha — mint remélni lehet — 20,000 írtnál 
nagyobb összeg fog egybegyiilni, az esetben a be
gyük felesleg a m. tud. akadémia tulajdonává 
válik és abból fognak Széchenyinek előbb megje
lent és hátrahagyott iratainak kiadó költségei fe
deztetni, illetőleg előlegeztetni.

Az aláírási ivek, vagy aláírás nélkül is be
küldetni szándékolt összegek elfogadtatnak a m. 
földhitelintézet pénzügyi osztálya által, mely szives 
készséggel ajánlkozott az összegek kezelésére és 
az aláírási ivek beérkezte után számadás-tételre, 
mely számadás, úgy az aláírások eredménye, idő
ről-időre közzé fog tétetni. Mindazok, kik aláírási 
iveket kívánnak, legyenek szívesek egyenesen hoz
zám fordulni.

Bizton hiszem, hogy azok, kik Széchenyi em
léke iránt kegyelettel viseltetnek és ismertetésem-
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bői meggyőződnek e szellemi kincs nagyfontos- 
ságáról, mely nemcsak Széchenyi működésére vet 
uj világot, hanem hazánk harmincz évi történeté
nek megírásánál is nagy becsesei bir: nem fog
nak késni a kegyelet adóját leróni ama férfin irá
nyában, ki meginditá a mozgalmat, melynek áldá
sait ma a haza minden polgára egyaránt élvezi.

Kelt Budapesten, 1875. pünkösd napján.
Gróf Lónyay Menyhért.

*
¥  »í»

Rövid idő múlva a legfájdalmasabb csapás 
érte családomat, mert szenvedésektől, testben lé
lekben megtört, áldott jósága hajadon nővérem 
jobblétre szenderült; ezen gyászeset és egyéb kö
rülmények, a legnagyobb befolyást gyakorolták arra, 
hogy én, a tud. akadémia Nmlgu elnöke („Ismerte- 
tőjé“-ben mondott) lelkes szavainak eredménytel
jes hatásában bízva, szerződésünk nyolczadik pont
jának megváltoztatása tekintetében, a kénytelenség 
parancsának engedtem; midőn alant közlendő nyi
latkozatunk jött létre.

Itt azonban el nem mulaszthatom megjegyezni, 
hogy miután erősen meg valék győződve: misze
rint szerződésünk 8-ik pontjának szoros fentartása 
mellett az ott feltételezett eshetőség vagy nem fog 
bekövetkezni, vagy ha igen, nékem ennek daczára 
is sikerülend kifejlesztett forró óhajom szerint 
járni el az ügyben, — nem kevéssé szomoritott:
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hogy végre is kénytelen valék az említett pont 
lényegén változtatni; mert ez által, egy azóta fáj
dalmas ténynyé vált, de másként részemről alig 
feltételezhető lehetőségnek, a legtágabb ajtót 
nyitám !

„Séd confido, conquiesco-sic-donec!“



X X V . N yila tkoza t.

Λ  dicsőült gróf Széchenyi István hátrahagyott 
irományainak a m, t. akadémia tulajdonába átbo- 
csátása tárgyában egyfelől az akadémia elnöke g ró f  
Lónyai Menyhért ur ő nagyméltósága, másfelől néhai 
Tasner A ntal örökösei között Budapesten 1875. apr. 
26-án  illetve május 7-én kelt egyezményben egyéb 

feltételek közt (8. pont.) az van kikötve, hogyha jövő 
1876. január 1-ig az ott meg irt 2 0 ,0 0 0  f r t . tőke- 
összlet Tasner A ntal örököseinek az ott megirt módon 
k i  nem fizettetnék, az esetre Tasner Géza urnák joga 
a gr ó f  Széchenyi István-féle i szabadon 
rendelkezhetni, s a g ró f kiadott müveit kiadni 
és ózó. Tasner Antalnénak joga a m. 
tézetből az ott letétezett irományokat visszavenni, újból 
feléled stb.

E  helyett m ai napon a következő változtatásban 
egyeztek meg az alóiirottak:

1. Egyfelőlaz dexcellentiája által e
immár megkezdett 0rszágosgyűjtésből beérkezendő 
pénzek nem egyszerre a gyűjtés berekesztésével, ha-
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nem havonként, a mint hegy ültek, a mar eddig he- 
gyűlt pénzek pedig már m ai napon fognak Özv. 

Tasner Antalné asszonynak rendes nyugtájára a fon t
ért 2 0 ,0 0 0  fr í.  vételár lefaragására arn. földhitel· 
intézet által kifizettetni.

A  mely sommák pedig 1875-ik  évben aláírat
tak ugyan, de készpénzed az aláírok részéről k i  nem 
fizettettek: azokat a m. t. akadémia az aláírási kö
telezettektől be fogja hajtani, és ha készpénzül csak 
1876. Jan. 1-je után folynának is be, a 2 0 ,0 0 0  
frtnyi vétel-ári tőke teljes kiegyenlitéseig özv. Tasner 
Antalné asszonynak átadni.

2. Viszont Tasner Antalné ennek, fejében a m. 
földhitelintézetnek letéti téritvényét, engedményivei el
látva ő Excellentiájának 1876. január 1-én még 
azon esetre is átadni tartozik, ha az ő Excellentiája 
által e czélra folytatott gyűjtésből f. é. végéig keve
sebb fizettetett volna k i  Tasner Antalnénak, mint a 
praeliminált 2 0 ,0 0 0  frt.

3. Jóllehet ő Excellentiája az általa e czélra 
megindított gyűjtést f  év végével berekeszti és ered
ményéről a közönségnek beszámol:

mindazáltal az oly összletek, melyek még 1876. 
január 1-én túl is fognának ezen 2 0 ,0 0 0  frtnyi 
vételár czéljára önkéntes aláírás vagy végrendeletek 
utján befolyni, ennek a 2 0 ,0 0 0  írtnak teljes k i
egészítéséig szintén özv. Tasner Antalné asszonyság
nak pótlólag kifizetendők.
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4. A  f .  évi április-májusi egyezmény egyéb, itt 
. ·, világosan meg nem változtatott kíkötményei épségben 

maradnak.
Kelt két egyenlő példányban .

Budapest, 1875. junius 9-én.

Ozv. Tasner A utat né s. k. 

Tasner Géza s. k.

Budapest, 1875. junius 9-én.

Gróf Lényay Menyhért s. k.



XXVI. Honfitársaimnak itt, atyámtól nyert 
megbízatásomban követett eljárásomról, s az ennél 
reám nézve irányadó indokokról s körülményekről 
mintegy beszámoltam; ' liogy azonban magam 
iránt igazságos legyek, ezt én még azon esetben 
sem mulasztottam volna el megtenni, ha noha, 
fájlalva ugyan, de kénytelen lettem volna: a ha
gyaték nyilvánosság eleibe való részének sajtó 
utján történő közzétételét, talán valami más mó
don, mint épen a m. tud. akadémiának, különben 
mindig szivemen hordott kegyes közbenjárása 
utján eszközölni; mert a mi különösen a ,,közzé
tétel  re“ vonatkozó, s igy főkötelességemet illeti, 
eliez még a Dicsőültnek ifjúkori naplóiból évek 
előtt merített erős meggyőződésem is járult, hogy 
az iratoknak mielőbbi kiadására czélzó, — saját 
határtalan kegyelet érzetemmel oly szoros össze
függésben álló azon tartozásom, mely Széchenyi 
István nagyságát különösen mint ,,Ember“, s 
nemcsak honfitársaim, de az egész müveit vi
lág szemei előtt emeli ki, — részemről, minde
nekelőtt megfigyelendő volt, és igy annak lerovása,
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szétágazó kötelességeim közül, mindig az elsőnek 
lett volna tekintendő.

De hogy még egyszer visszatérjek atyám 
pótvégrendeletére, ebből tapasztalható, hogy ő 
anyagi tekintetben engemet hagyatéka legkisebb 
részére szorított, mely a maga nemében, s mi 
végszándékát illeti, igen bölcs, más tekintetben pe
dig csakis méltányos — eljárásának igazolására

a
ő ott alapos érveket is említ, fel; — ezek azon
ban tényleg, s mint én csak később láttam, ko
rántsem képzék az őt vezérlő fő indokot, mert 
ámbár a világ azon igazságos tettét, másképen is 
magyarázliatá, ennek — nem kétlem — valódi 
alapja az volt, hogy én, megbízottja, a kezeimbe 
helyzeti hatalomnál fogva, összes törekvéseimet 
annál bizonyosabban az iratok közzétételére, — 
azaz: imádott urának dicsőítésére fordítsam; e 
végre ő halála után engem a minimumra reducálva, 
ily kézzel fogható módon akart az általa kijelölt 
szent czél követésére sürgetni, sőt kényszeríteni.

Ezen intézkedésének bölcseségét elismerem 
és bámulom: de o h ! áldott jó atyám, ki egész 
még hátralevő erejét a naplók megmentésire forditá 
és ezeket „mirabile dictu“ meg is menté, már 
nem tanulhatta ismerni az akadályokat, melyek 
végrendelete lényegének biztos, teljes és követke
zetes kivitelét gátolák s melyek e kísérletnél,
csekély erőm elibe gördülhettek volna................
így én, ki egyedül soha nem felelhettem volna

9
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meg· a nagy munkának, — ugyan rokon termé
szetű, de még sokkal fontosabb okoknál fogva, 
mint a minők kezemet ezen „Emlékiratom11 meg
írásában máig gátiák, a hátrahagyott iratok közzé
tételére nézve is évekig tétlenségre voltam kár
hoztatva, s kénytelen valék az ellenem tanúskodó 
látszat, meg nem érdemlett ódiumát viselni . . . 
tűrni!

Itt azonban önigazolásomra szükségelt vallo
másaimnak önmegtagadásom szabta határa kezdő
dik, mert a mi szegény haldokló atyám által sem 
sejditett alapos okaimat illeti, ezeknek feltárása, 
épen oly felesleges volna, mint azon legbensöbb 
indokoknak bővebb felderítése, melyek atyámat a 
napi-könyvek tekintetében követett szigorú eljárására 
vezérelték, midőn dicsőült urának adott szent Ígére
tét beváltá, kinek ez alkalommal, egy átyámtól 
hallott bölcs mondását kell idéznem, melynek ér
telme a következő :

„Azok, kiknek éltük oly nyugton foly le, 
hogy nem is jöhetnek helyzetbe, melyben önma
gukkal meghasonlani lennének kénytelenek, soha 
ne ítéljenek azon nyomasztó sors felett, mely má
sokat szorongat, mert bizonyára megsirathatnák!“

Az én sorsom pedig fájdalom! maga az ön- 
megtagadás!— és csak Isten tudja, hogy fordul-e 
jobbra ?

Ezzel befejezem „Széchenyi szellemi hagya- 
tékának“ eddigi élethű történetét, de hogy a ne-
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talán kevésbbé figyelmes t. olvasó elméjében is 
tisztán tükröződhessék vissza, különösen az atyám 
végrendelete utániakról itt elmondottak liíí értelme, 
ezt, egy talán találó rövid regében bátorkodom
megvilágítani,--------— melyet, mondjuk hogy
álmodtam; — — — egyébiránt sem ezen állítá
som, sem „képletem11 nem esik messze a valótól!

rr

Ősi regénk ilykép hangzik:
„Gond-teli14. (Egy rege.)
Volt egyszer egy bölcs államférfi és híres 

zászlós ur, honának legnagyobb fia — kinek szel
leme azóta nemzete felett lebeg, dicső emléke pe
dig, annak szivében, örökké élni fog.

E dicső vitéz, végtelenül szerette népét, mely 
érzetében egész életét annak szentelé s áldozá 
fel — — — halála esetére pedig, hogy szelleme 
örökre honfi-társai közt maradjon, még éltében 
bölcs intézkedéseket tett volt, s ezeknek végre
hajtását, régi hü szolgájára bizá. — — — —

Végre be is következett a híveit sújtó gyász- 
eset, de idő előtt s váratlanul — — — mire hü 
szolgája, ki szegény már ekkor úgy is meg volt 
törve bánatában, csakhamar követte szeretett urát, 
fájdalom! mielőtt ennek „szellemi hagyatékára41 
vonatkozó megbízatásán kívül, még saját legfor
róbb óhaját is teljesíthette volna.

így ezen általa szándékolt munkát, a meg
bízott fia örökölte, kit is ennek következtében,

9*



132

mert küldetése ugyancsak nehéz volt, elbeszélé
sünkben „Gond-teli“-nek nevezünk.

Ez tehát az általa őrzött kincsesei, atyjától 
nyert bajos megbízatásában, megindult az utón, 
melyet számára elődje kijelölt volt, de melyen 
eleibe leirhatlan akadályok gördültek.
Vándorunk az értékes nehéz teherrel vállán, 
évekig s éveken át botorkálva halad a göröngyös 
ösvényen, s igen meredek helyekre is ér, hol ám
bár czéljához talán közel, sokszor már alig bir 
felkapaszkodni a mentő csúcsra — — — sőt 
elfáradva, kimerülve néha vissza felé is kezd 
csúszni; — — — A mélység tátong alatta, de 
drága terhét le nem teheti szegény, — — ha el- 
sikamlik lába, elvész s talán együtt vész vele a
kincs i s , ------------ ha nem siet segítségére senki,
bizony a mélységbe zuhan avval.-----

De ki legyen hát a védőr ? — — — —

Ezalatt a nagy dicsőültnek nemes és büszke 
hivei, ősi váraikból bánat-telt kebellel tekintenek 
le az alant kígyózó sziklás útra és a távolból 
figyelve kisérik szemeikkel „Gond-telink“ küzdel
meit ; — — — Am lehet, hogy néha komor gon
dolataikban, nem épen a legigazságosabban Ítélik 
meg a fáradozót s törekvéseit, m é r t  nem  is
mer ik  a küzdő ván do r  terhét ,  mely  vál
l a i t  nyomja,  sem az a k a d á ly o k a t ,  melyek  
lépte i t  g á t o l j á k . ----- — ------------
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De oh ne ítéljenek túl-hirtelen! mert „Gond- 
teli“-nek, ha ifjúsága teljes erejében eleinte kissé 
könnyen is vette a dolgot, s fiityörészve indult meg 
útján, nem saját hibája volt ám, hogy később azon 
annyi volt az akadály! S hogy a nehéz málhával 
vállán, fel nem tudott a meredekre jutni, sőt hogy 
végre utravalója is kifogyott szegénynek! — — 
A terhet nem tehette le, de el sem oszthatta, s az 
igen súlyos lévén, „Gond-telit“ mindinkább lefelé 
kezdé huzni a mélység felé.

Idegent nem hívhatott segítségül, mert ennek 
bérét az őrizetére bízott kincsből kellett volna 
megfizetni, de azt még csak málhájába sem enged
hette betekinteni, mert volt abban oly dolog is, 
mi nem volt idegen szemek elé való, sem pedig 
avatatlan kéz által érintendő, pedig a világ oly 
igen kiváncsi, hát mikor még segítségül hívják!

„Gond-teli“-nek kegyeletérzete még azt is 
tiltá, hogy panaszkodjék (de ez nem is volt tér-, 
mészete soha) sőt zaj csinálástól is tartania kellett, 
— — — különösen egy időben! ?

A dicsőült államférfi nemes fiait pedig, segít
ségül éppen nem hívhatta fel, nehogy őket még 
jobban szomoritsa — — — — mert tudni kell, 
hogy a ,,Gond-teli“-re bízott málhában, volt oly- 
némii is, minek láttára őket nagy fájdalom fogta 
volna ám el, ha tehát ezt „Gondteli“ elkerülheté 
és önmagán segíthetett, jobb, ha bajairól azok 
nem is tudnak semmit! Azért Gondteli éveken
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át csak egyedül küzdött és hordozta terhet, mindig 
remélve és bízva, hogy saját erejéből felvergődhet 
a magaslatra.

Volt ugyan régen egy idő, midőn „Gond-teli“ 
mind a tehertől, mind hajaitól, könnyen szabadul
hatott volna, de ,,fidelis ad urnam“ kötelességérzete, 
meggyőződése, lelkiismerete úgy mint tapintata, egy
aránt tilták neki, hogy azt felhasználja.-----------

De a kincsnek semmi esetre sem szabad a 
mélységbe zuhanni, — — — — — mert hát ha 
ármány azt örökre ott tartaná? — — — — —

Végre a végzet könyörülni látszék, s ,,Gond- 
teli-‘ egy áldott erős kéznek segélyével fel is vitte 
a gondosan megőrzött terhet a kitűzött czél kü
szöbére, (de csakis addig!) s azt most megnyu
godva látja biztosságba helyezve, mert nem kétli, 
hogy onnan, ugyanazon erős kezek azt, most már 
a végczélig elvieudik; de „Gondteli“ ereje kifogyott 
s ő málhája szorgos őrzésében annyira kimerült, 
hogy maga szegény már alig kapaszkodhatik fel 
melléje — — — de híven keblébe 'zárva tartja 
. , . . mit legjobban szívén hordott, — — — 
s fájdalmait, — — — reményeit! — — —

S váljon mit gondolnak, mit mondanak, mind
éhez, a nagy dicsőült és hü szolgája ott, hol 
szellemeik örökre egyesülve, várják a feltáma
dást ! — — — —
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Az elmondottakról, vagy ezek egyes részeiről 
váljon gondolkozott-e eddig valaki már mélyebben 
honfitársaim közül? Nem kétlem, hogy igen ! Azok 
tehát, kik érdemesnek tartandják „Emlékiratomat11 
tanulmányozni, engedjék meg, hogy őket biztosít
sam : miszerint bármiképen jártam volna el atyám
tól nyert küldetésemben, a következőket minden 
esetre szem előtt tartandom, és pedig ily rendben: 

Mindenek előtt határtalan kegyeletemet a di
csőültnek nagy szelleme s oly magasan álló földi 
emléke iránt; életfeladatomat; magasztos czélomat; 
a haza javát; atyám utasítását és bölcs tanácsait; 
a múltat; az épen uralkodó körülményeket és 
a jövőt.

S most, miután feledhetlen atyám legforróbb 
óhaját a nemzet szivére köthetém, könnyebbült ke
bellel — ■— — lélekzem fel, mert biztat a re
mény, hogy azt, a miután én gyenge halandó hasz
talan küzdöttem volna, az ezen magas munkára 
hivatott m. tud. akadémiának sikerülend mielőbb 
elérni és ekkor el fogja mondhatni:

„Exegi monumentum 
Aere pereimius!"












