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ELS FEJEZET.

MAGYARORSZÁG KÖZÁLLAPOTAI A SZÉCHENYI

ELTTI KORSZAKBAN.

Hazánk újkori történelmének legszebb és legtermékenyebb Bevezetés,

korszaka a XIX. századnak második negyede. Ez a

nemzetiség megersödésének és a népiségböl nemzetté

való alakulásnak ideje. A kiváltságos osztályok lassankint

belátják, hogy különállásuk mellett a nemzeti lét és haladás

lehetetlen. A történelemben az a példátlan eset fordul el,

hogy a magasabb erkölcsi lelkesedés által áthatva, a nem-

kiváltságos osztályok fellázadása és a kormányhatalom nyo-

mása nélkül a magyar nemesség önmaga mond le eljogairól,

minélfogva sok, a múltban majdnem végzetessé vált, bnét

expiálta. Rendkivül tanulságos, és pedig nemcsak saját

magunkra nézve, ezen hsies elhatározásnak összes körül-

ményeit minél alaposabban megismerni. Ezáltal ugyanis hatá-

rozottabban és világosabban fogjuk átérthetni, hogy a nem-

zetfejlesztés czéljaira alkalmazott erkölcsi tényezk milyen

hatást képesek elidézni. Annak concret példák alapján

való kutatása, hogy a nemzetiség, a hol önálló fejldésének

jogosultsága megvan, melyet a küls körülmények és az

erviszonyok állapitanak meg^ mily regeneráló befolyást

gyakorolhat, oly vállalkozás, a mely meggyzdésem szerint

általános becscsel bir. Nemcsak a gyakorlati politikusokra,

hanem magára a tudományra nézve is értékesek azon tapasz-

talatok, melyek az emberi természetbl folyó és abban gyö-

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája I. k. 1
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keredz társas ösztönök kifolyásaiként jelentkez erkölcsi

tényezk megfigyelésén alapszanak.

A magyar nemzet a mohácsi vész idején vezet osztá-

lyainak önzése és visszavonása folytán összetört. Nem csupán

egy nagy csatát vesztettünk el 1526-ban, mert hiszen majdnem

két századig dúló viharok által elidézett vérveszteségek és már-

már halálos kimerülés következtek be annak nyomán. — Több

mint hatszáz éven át önálló nemzet volt a magyar ; ekkor

kimerültsége folytán egyszerre elnyomott néppé lett. De hat-

száz évnek benyomásait és emlékeit kitörttlni a további szá-

zadok alatt sem lehetett. A félig halott nemzet ezért, vala-

hányszor összeszedi erejét, mindig kísérletet tesz, hogy síi'-

jából, melybe egyes jóakarói már bele fektették, végs
erejének megfeszítésével is megint kikeljen. Küzdelme azon-

ban egész a legújabb ideig sohasem volt sikeres, mivel meg-

csappant erejét rendszerint meghaladó czélokat rögtönözve

akart elérni. De midn czéljai meghatározásában szeré-

nyebb, akkor ezen lábbadozó állapotában is tényleg közelebb

jut ahhoz az eszményhez, melyet a nemzeti létrl alkotott

magának. Közbe-közbe megint erre kap, de erejét ismét

elérhetetlen távoli czélokra pazarolja. így következett be

egyik fájdalmas emlék forradalma és szabadságharcza a másik

után ; azonban ercsappanásait szintén így heverte ki. Élet-

érdek két tanulság harsog ki ez eseményekbl. Az egyik arra int

bennünket, hogy csak a lassanként gyorsuló, következetes

haladásnak jól elkészített útján juthatunk közelebb a nem-

zeti nagyság végs czéljához. A másik nagy tanulság pedig

abból az, hogy valamint a múltban mindig az erkölcsi er-

gyarapodás gyógyította meg e nemzetet, úgy a jövben sem
remélhet mástól üdvöt.

Ennek a két fontos tanulságnak alaposabb vizsgái-

hatása czéljából a XIX. század els feléhez a megelzött

század utolsó évtizedét kell még számítanunk, mert ennek lel-

külete amazéval csaknem azonos.^ Az új Magyarország ala-

kulásának korszakát csak így kapjuk meg egészen. — Ennek

az átalakulási idtartamnak is azonban két alkorszakát kell

^ Concha Gyz: A 90-éves évek reformeszméi s elzményeik.

Budapesti Szemle, 1882. 388. 1.
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megkülönböztetni. Ebbl az idbl az els harminczöt év a

tespedésnek, lethargiának és a sülyedésnek oly állapotát

jelzi, melyben a nemzeti szellem már-már haldoklik. A nem-

zet elvesztette önérzetét s kimerültségében tehetetlen. Az el-

korcsosulás jelenségei ekkor minden téren mutatkoznak,

minélfogva a nemzet nem tudott ismét egy nagy egészszé

összeolvadni. — A másik korszak ellenben az erkölcsi érzet

ersbülése folytán azt visszaadja önmagának. A már-már tel-

jesen megbénult közszellem felébred. Alkotó eszmék öltenek

testet. A társadalom felkarolja a nemzetiséget. A történeti

nagy családok mind kevésbbé tagadják meg multjokat és a

helyett, hogy mint azeltt, megrontói lennének, vezetivé és

javítóivá válnak a többi osztályoknak. A már csaknem meg-

halt irodalom csodákat mivel ; felemeli az erkorcsosult nem-

zetet, kiveszi a gyalázatos öngyilkosság rút fegyverét az

elaljasodó nemzedék kezébl és visszaadja azt az életnek.

A sir szélén megment egy nemzetet, hogy az rendeltetését a

a haladás útján betöltve, magasztos hivatását ismét teljesít-

hesse a jövben. — Hanem az els korszak megismerése nélkül

nem érthetjük meg a másodikat sem; tehát közelebbrl kell

azt megtekintenünk.

Nem lehet feladatom a derültebb képet mutató korszak

fényének emelése czéljából túlságos sötéten festeni annak

elzményeit. Hiszen nem a küls hatás, hanem az igaz-

ság tisztázása és tanulságainak lehet kidomboritása ked-

veért írok. A mi hibája különben ezen els alkorszaknak

volt, az nemcsak a magyar nemességnek róható fel. A nem-

zetek sorsa ugyanis esélyektl is függ. A kedveztlen viszo-

nyok között azok vajmi gyakran tehetetlenül szenvednek,

hanyatlanak, vagy legalább másokkal szemben elmaradnak.

A küls körülmények úgy alakulhatnak, hogy befolyásuk

folytán életerejök megbéniütnak látszik. Az ezen csapások

szülte kábultságban a balsikerekért azután a felelsség is

kevésbbé terheli ket. És ha végre eme kedveztlen körül-

mények daczára mégis megmaradnak, a roppant nehézsége-

ket leküzdik és a fejldésöket gátló akadályokat annak útjá-

ból elhárítván, késbb erhöz jutnak : akkor életképes-

ségükrl oly megnyugtató bizonyítékot szolgáltatnak, melynek

magukra nézve legáldásosabb jutalmát önérzetük gyára-

id
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podása s bennök az önbizalomnak meggyökeredzése és

szilárdulása képezik. Az ily küzdelemben kifejtett erély

fokához képest a nemzeteknek van érdemök a netáni

haladásban, melynek örvendhetnek ; de viszont a kínálkozó

kedvez alkalmak fel nem használása méltán betudható

nekik.

A Széchenyi eltti korszak harminczöt éve. az t. i.,

mely II. József halálától a nagy reformátornak az 1825.

évben történt fellépéséig lefolyt, hazánk történetében a régi

Magyarországot pártolók véleménye szerint is * egyike a nagyon

szomorú korszakoknak. Mindazáltal lehet mondani, hogy ez

alatt az a jó, melybl az 1825-tl 1848-ig terjed sikeres

reformkorszak ntt ki, és az a rossz, mely amazt megsemmi-

síteni törekedett, koronként igen élénk tusát folytatott egy-

mással. Azt a nagy ellentállást a magyar köznemesség részé-

rl, mely 11. Józsefet, habár csak uralkodásának utolsó idejében

is, midn élete munkásságának eredményét kétségbeesetten

összedlni látta, arra kényszerítette, hogy a türelmi parancs-

nak kivételével minden rendelkezését visszavonja, oly tüne-

mény, melyet másnak, mint a nemzeti életer, jóllehet csak

rövid idre fellobbanó nyilvánulásának tulajdonítani nem lehet.

Az 1790/1-iki országgylés a politikai, egyházi és gazdasági

téren egyaránt igen fontos és nagy horderej reformkorszak-

nak ígérkezett. Az azon hozott törvények magukban véve is

tiszteletreméltó és nagy vívmányokra támaszkodó haladást

jeleznek. Az akkor kiküldött országos deputácziók munkálatai

pedig, ha szellemök uralkodóvá lehetett volna, Magyarország

békés átalakulását európai állammá néhány évtizeddel hama-

rább vitték volna keresztül, mint a hogy az eleinte nagy

küzdelem, görcsös fájdalmak, számtalan félreértés és ellensé-

ges indulat szülte convulsiók, azután véres erpróbák mellett,

késbb pedig az idk megnehezült járásának nyomása alatt

a trón és nemzet közötti kényszer közeledéssel és kibékü-

léssel végre mégis megvalósult. A mit az írók az így alakult

újjal szemben régi Magyarországnak neveznek, az az ellen-

tétek és ezek heves összeütközéseinek, a legkülönfélébb szem-

pontokból kiinduló fölfogásnak, a túlcsapongó országboldogí-

^ Mocsáry Lajos : A régi magyar nemes. Budapest, 1889.
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tási vágyak légváraival szemben a keser valóságnak, a

minden szabadságot elnyomni, minden gondolatbeli és nem-

zeti önállóságot kiirtani törekv hatalmi tültengésnek a

hazája volt.

Az 1790/1-iki országgylésre három év múlva, nem —
mint törvény szerint kellett volna — egy másik országgylés

következett, mely az elbbi szerves munkálatait jogerre

emelni lett volna hivatva, hanem a békés szellem és csak

az emberi méltóságot megvalósítani igyekv Martinovics-féle

összeesküvés vérbefojtása követte. Az igazságszolgáltatással

való visszaélésnek kevés égbekiáltóbb példája van nemcsak

hazánknak, de talán más nemzetek történetében is, mint

a jogszolgáltatási gyilkosságoknak ez a rettenetes halmaza.

Az az ellentét, mely az 1792-ik és az 1795-ik évek között

fennáll, képezi alaphangulatát ezen egész kor vonagló, beteg

szellemének. Az ily csalódás, a haladás és fejldés folyamá-

nak ilyen erszakos elgátlása után lehet-e csodálkozni a

felett, ha az országnak mindazon tényezi, melyek a nemzeti

szétdaraboltságnak az anyagi erk fejlesztése, az osztályok

és felekezetek közötti közeledés s a kormányzatban az osztó

igazságnak nagyobb mérv uralomra juttatása által véget

vetni lettek volna hivatva, mind elzsibbadtak, összetörtek,

vagy pedig már csirájokban haltak meg?
Ha ennek a kornak igazságot akarunk szolgáltatni s

abban minden tényeznek valódi érdeme szerint kívánjuk az

elismerésbl és a kárhoztatásból ket megillet részt kiosz-

tani, akkor egy pillantást kell vetnünk az ország akkori álla-

potára, s e közben mérlegelnünk szükséges azokat az enyhít

és súlyosító körülményeket is, melyek figyelembe vételét

annyi id elteltével ma már a szándékos egyoldalúság vádja

nélkül mellzni nem szabad. És midn ezt teszszük, b alkal-

munk lesz arra, hogy megfessük a nagy reformkorszaknak

is a maga hátterét.

Ez a harminczöt év önálló, külön korszakot képez tör-

ténelmünkben. Új eszmék kezdenek befolyást gyakorolni a

társadalmi és állami életre, melyek a nyugot-európaipolgárosult-

sághoz, ha még nem is a közfelfogás, de számos irányadó

tényeznek félreismerhetlen törekvése folytán észrevehetleg

közelebb vittek bennünket. Mély és hatalmas mozgalom
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indul meg a XVIII. század utolsó évtizedének kezdetén, mely-

nek czélját Magyarország boldogságának elmozdítása s fényes

jövjének megalapítása képezik. Kiváló egyesek, testületek,

írók és magas állású hivatalos egyének tervekkel, indítványok-

kal lépnek fel, melyek félreismerhetlen újítási vágyról és

arról tesznek tanúságot, hogy a korszellem szárnycsapásaiból

keletkezett szell megérintette hazánkat is. A tespedésnek

lidércze eltntnek látszott; az ósdiság boldog zrzavarában

való maradás elve II. Lipót uralkodása alatt a reform és

javítás utáni esengésnek adott helyet. „Azon nagy átalakulás,

melyen a franczia forradalom vérkeresztsége az emberi szel-

lemet az állami és társadalmi viszonyokba átvitte, Magyar-

országot sem hagyta érintetlenül. A nemzetben az átalakulási

vágy felébredt s nem veszett ki többé belle egészen. A nagy-

szer kornak kedélyrázó, képzeletkápráztató eseményeiben s

még inkább világderít eszméiben csodás er rejlett, mely

mindenkit megragadott és tevékenységre ösztönzött."^

Habár ez az új irány közvetlenül nem is érte el czélját

és az a kor nem is teremtette meg magát a nemzeti átalakulást,

kétségtelen, hogy megvetette a reformkorszaknak alapját s

megindította azt a folyamatot, mely ezt az országot valamivel

több, mint egy fél század múlva politikai, társadalmi, köz-

gazdasági és mveltségi tekintetben teljesen átgyúrta.

Abból az álomkórból, melybe a szabadság viharai által

annyiszor feldúlt Magyarországot Mária Teréziának szelíd, de

veszedelmes kormányzata beleringatta volt, II. Józsefnek nagy-

szabású, de erszakos és nyíltan nemzetellenes reformtörekvései

szerencsére még idejekorán felébresztették. A magyarnemzet

tudatára jött annak, hogy ha elhagyja magát és jogosult

önállóságának alapjait folyton nem szilárdítja, akkor a vég-

enyészetnek árnyai fenyegetik t. Az 1790/1-diki ország-

gylésnek nagy horderej határozataiban egész világosan és

szabatosan kifejezésre jut azon élni soha többé meg nem

sznt felfogás, hogy ezt az országot úgy törvényhozási,

mint kormányzati tekintetb(;n Ausztriával szemben független

államként kell szervezni s az önállóságát veszélyeztet félszeg

és kétértelm viszonyokat az uralkodóház úgynevezett örökös

' Horváth Miháhf : Huszonöt év Magyarország történetébl I. 7. 1.
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tartományaival szemben lehetleg tisztázni szükséges. Xemcsak

politikailag, hanem gazdaságilag is elodázhatatlannak ismerték

fel ezt a nagy feladatot, mert a bécsi közgazdasági politika

Magyarország anyagi fennállhatását is megtámadta, midn azt

egyszer gyarmatként minden úton és módon kizsákmányolni

igyekezett. Az ország iránytadó férfiainak közvéleménye an'ól

is meggyzdött ekkor, hogy annak minden izében oly

átalakuláson kell keresztül menni, melynélfogva a nyugot-

európai országokéhoz rokon és velk lehetleg egy szín-

vonalra jutni törekv állapotok közé kerüljön. Méltán tekinthet-

jük tehát ezen elhatározást korszakalkotónak, egy oly id-

szak kezdpontjának, melyben ez a vezéreszme készül, de a

kedveztlen küls befolyások súlya alatt általános érvényre

nem bír vergdni. És a szóban lev els alkorszak akkor

zárul be, midn ez az érvényesülés 1825-ben tényleg meg-

kezddik.

Ezek a kedveztlen küls körülmények fleg két alapok

körül csoportosultak. Az egyik a franczia forradalom kitörése, a

mely, ha eleinte lelkesítette is a nemzet világesemények iránt

fogékonysággal bírt önzetlenül gondolkozó kis részét, késljb

annak szertelenségei és túlzásai ezeket is elrémítették. Még
késbb pedig a franczia forradalomból kiemelkedett els

franczia császárság a rendet ugyan ismét helyreállította, de

a nemzetek szabadságát elnyomni hajlandónak mutatkozván,

minden önállóságára büszke nép közveszélyét volt kényte-

len látni benne. •— Annak egyesült ervel történt levereté-

sével azután a reakczió szelleme által áthatott szent szövetség-

könny szerrel alapíthatta meg minden szabadabb mozgást,

nagyobb mérv fölvilágosodást és lendületesebb haladást el-

nyomó rendszerét. Az állami létérdekért folytatott küzdelem

tehát, kapcsolatban ezen elnyomatásnak hatalmával, együtt

teremtették meg azt a több évtizedes vergdést, melynek

rothadástól dögieletes légköre, ha nem is fojtotta el, de leg-

alább megbénította a XVIII. század utolsó évtizedének elején oly

reményteljesen megindult magyar reformmozgalmat. — Hanem
daczára mindezeknek az említett üdvös irányzat szelleme

által szerteszét szórt magvak csiráit teljesen megsemmisíteni

többé nem lehetett. Azok nem keltek ki ugyan, de a föld

mélyébe eltemetve s az erszak által elnvomva is megtartót-



8 ELS FEJEZET.

ták csírázó képességöket és megmaradtak egy jobb kor

számára, a mely alatt az erkölcsi földindulás azután az ertelje-

sebb kihajtás és fejldés hatalmas akadályait elhárította felölük.

Ezen történeti nagy tények szem eltt tartása nélkül

lehetetlen hazánk újjáalakulásának elemi ervel végbement

folyamatát helyesen felfogni. E végbl érdemes, st szüksé-

ges azok összes fbb körülményeinek lehetleg éles meg-

világítása mellett behatóbban foglalkozni az ország köz-

állapotaival is.

Aikotmá- Az Önálló nemzeti élet a szatmári békekötéssel és a
nyos e e

. pj,^g,j^^^j(,g^ sanctíóval egyelre tökéletesen megsznt hazánk-

ban. Magyarország lassankint a Habsburgok monarchiájának

csak névleg önálló, tényleg pedig annak egészébe mint ilyen

határozottan beillesztett alkatrészévé lesz. Sem a külfölddel

való önálló érintkezés, sem az országnak a nemzet érdekeit

felölel független kormányzata nem létezett. Mieltt a dinasztia

itten is örökletes lett volna, mindig volt abban bizonyos

hajlam, hogy a magyar állami önállóságot elismerje. Késbb
azonban az uralkodóház egy compact birodalmat akart

magának teremteni; a magyar politikai egység fejldésére

tehát tér nem kínálkozott. A korlátok, melyek közé így az

ország szorult, határt szabnak a fejldésnek e tekintetben is.

Csakhamar akadnak férfiak, a kik ennek veszélyes voltát

belátják ; de a frendek Bécsbe, az udvar körébe vonatván,

a honnan reájok nézve minden jó és esetleg minden baj

származhatott, ebben a korszakban már alig volt valaki

közöttük, a ki az ország önálló létének álláspontját elfog-

lalni merte volna. Hozzájárult ehhez, hogy a nádor, a ki

a magj^ar rendi alkotmánynak fennmaradásáért a nemességgel

szemben minden alkalommal mintegy kezességet tartozott vál-

lalni; ezen egész idszak alatt az uralkodóháznak volt tagja

s mint ilyen azon két ftényez közül, melyek állandó érint-

kezésének közvetítésére vannak hivatva, iránta érzett szinte

jóakarata daczára is nem a nemzethez állott közelebb. Az

országgylésen minden mélyreható kérdés mellztetik s oly

életbevágó gazdasági ügyek is, mhit a devalvatió 1811-ben,

már csak elintézésük után vitetnek hozzájárulás végett a

törvényhozás elé. S valószín az, a mit egykorú írók em-

lítenek, hogy a törvényhozás tényezi ekkép gondolkoz-
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tak:^ „Az uralkodóház szivacsnak tekinti az országot, melyet

szükség esetén kisajtol, azután pedig idt enged neki, hogy

ismét megteljék. A kiváltságos osztályok azonban nem akar-

nak adózni, holott ezt az osztrák rendek megteszik. A hatalom

e felfogása szerint tehát állandósitani kell a fennálló gyar-

mati rendszert, mely mellett ök azt hiszik, hogy nem fizetnek

semmit. A szegény adózó nép terhe igy ugyan fokozódik, de

az adott körülmények között nem járhatni el másképpen.

A rendek pedig igy vélekedtek: Az udvar fél érinteni bennün-

ket, mivel abban a hitben él, hogy hitele nélkülünk bizony-

talan. Ha valamit követel az országtól, adjuk meg azt, hiszen

nem a mienkbl megy. Az udvar fenntart bennünket, de nem
a mi szép szemeinkért, hanem önmagáért. Nekünk is úgy
kell tenni. A reformok veszedelmesekké is válhatnak, mert

ki tudja, hogy behozataluk nem fog-e több kárt okozni, mint

a mennyit ér az, a mit veszíthetünk általa?"

A rendi szerkezet ezen kor alkotmányában úgy alakult,

hogy abból a képviseleti elv már teljesen kiveszett volt s a

királyi hatalom és a kiváltságos osztály a törvényhozásban kép-

viselkkel nem biró, politikai szempontból jogositatlan nagy

tömegnek rovására folyton alkura lépnek egymással. Kelet-

kezik ugyan az alsó táblán már 1802-ben ers és zajos ellenzék,

mely a hazafias általánosságok hirdetése és követelésében bátor

és szókimondó ; de az tényleg legalább is oly mértékben önz
volt, mint a mily mértékben hangoztatja szóval a nemzet

jogait. Míg a fejedelem a franczia háborúk költségeinek

legalább részben való megszavaztatása szempontjából reá

szorul, addig hitegeti az országgylést ; de minden gyö-

keresebb reformot a fennforgott feszült nemzetközi viszonyokra

való hivatkozással üt el. A mint azonban a franczia háborúnak

vége szakad, az országgylést és a vele való alkudozást mint

szükségtelent egyszeren mellzi. — Az alkotmány biztosítékai

tehát e korban nagyon gyarlóknak bizonyulnak s az csak

annálfogva nem vész el, mert a megyék a maguk passiv

ellenállásával annak ez esetben csakugyan védbástyáivá lettek.

A rendi alkotmány természetének megfelelleg mindazon "^auaiom'

ügyekben, melyekre a rendeknek befolyásuk nem volt, a koímáV-

' Gaal Jen: Berzeviczy Gergely élete és mvei. I. 183. és 134. 11.
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király korlátlan hatalommal intézkedett. Ilyenek voltak a kül-

ügyi, sok tekintetben a hadügyi teendk, az egyházi és a

közmíveldési ügyek. E tekintetben az ország fhatóságai

voltaképp kizárólag az ö közegei, melyeket tetszése szerint

szervez, átalakít s czéljainak és érdekeinek megfelel szellem-

mel hat át. Ezek a fhatóságok a rendekkel szemben semmi-

féle felelsséggel nem tartoztak. Ha e hatóságok valamely

sérelmet követnek el, a rendek ellenök irányuló panaszaikat

is a király elé terjesztik. Magyarország ugyan a törvények

értelmében önálló és független állam, melyet más országok

vagy tartományok módjára kormányozni nem szabad, de annak

önálló kormánya nincs, mert ilyet sem az udvari kanczellária,

sem a helytartó-tanács nem képez. Ha ez idben az emberek

akárhol is a kormányról beszéltek, akkor mindig azokra a

legfbb közegekre gondoltak, melyek a monarchia kormány-

zatát vezették s mint ilyenek dönt befolyást gyakoroltak

hazánk ügyeire is, s a melyeknek a kanczellária és a helytartó-

tanács tulajdonképji csak véleményez és végrehajtó hatóságai.

A dolgok lényegét tekintve tehát azt kell mondanunk, hogy a

kormány nem egyéb, mint maga a király. a neki szükséges-

nek látszó tanácsokat is azoktól kéri, a kiket tanácsosainak

korlátlanul maga választ. S törvényeink és a történelem

arról tanúskodnak, hogy ezek a magyar ügyekben igen gyak-

ran nem magyar emberek voltak, mert ezeket mint tanácso-

sokat a király csak kivételesen tartja megbízhatóknak.

Hogy maguknak a törvényeknek is min gyakorlati

értékök volt, azt legjobban mutatja, hogy az 1790/91. évi

X. t.-cz.-nek, mely a magyar állam önállóságát oly nyomatékkal

hangoztatja, meghozatala után a bécsi, kormány befolyása

Magyarországon csak öregbedik. A magyar udvari kanczellária

szoros függésbe jut az államtanácstól, melyet 1760-ban Mária

Terézia állított fel s a mely az államminiszterium felett

állván, dönt befolyást gyakorolt hazánk közügyeinek intézé-

sére is. Pedig az nem magyar közjogi intézmény, nem is

hatóság, csak tanácskozó testület. Feladata tulajdonképpen

az osztrák tartományok belügyeire vonatkozó fejedelmi elha-

tározások elkészítése volt. A külügyi és a katonai ügyek ki-

zárásával eleinte Magyarországra annak befolyását a királyn

nem is akarta kiterjeszteni ; de késbb már magyar köz-
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oktatási ügyeket is tárgyaltat vele. így például 1768-ban*

a nagyszombati egyetem újjászervezésérl tanácskozik. Annak

véleménye alapján követelik késbb azt is, hogy az állam-

adósságok egy részét Magyarországnak kell elvállalni, A do-

hányegyedárúságnak Magyarországon való behozatalára irá-

nyuló törekvés szintén ebbl a testületbl indult ki. Az pen-

díti meg a magyarországi jobbágyság sorsának javítását és

az úrbéri nyílt parancsok az államtanács német tagjainak

munkálatai. II. József magyar tagokat is nevezvén ki bele,

országunkra vonatkozó reformjai a „Staatsrath"-on mentek

keresztül. Els Ferencz 1810-ben megszüntette az államtaná-

csot és helyette egy három osztálylyal bíró „Staats- und

Conferenzministerium"-ot állított fel, melynek rendeltetése

az volt, hogy az összes államügyek legfelsbb felülvizsgáló

hatóságát képezze. Nem törvényeink értelmében, de tényleg

a cseh-osztrák, a magyar, az erdélyi és az olasz udvari

kanczelláriák a belügyek állami miniszterének alá voltak

akkoriban rendelve. Ebben a minisztériumban magyar eladók

is mködtek, a kik részben a magyar udvari kanczelláriából

tétettek át oda. Azonban 1814-ben az államtanácsot ismét

visszaállították s hatáskörét Magyar- és Erdélyországra is

kiterjesztették. -^ Az egyes szakoknak kizárólag német eladói

voltak ekkor is, de a magyar és erdélyi kanczelláriák

újfent alája helyeztetvén, egyes elkel magyar urak ismét

szintén neveztettek ki abba. Ott tárgyalták a magyar ország-

gylés elé terjesztend királyi propositiókat is. És habár

arról itt hivatalosan nem vettek tudomást, hazánkban egész a

felels minisztérium' kinevezéséig, mint már említem, a kor-

mány elnevezése alatt mindenki nem-magyar hatóságot értett.

Hiába mondogatták törvényeink tehát azt, hogy az

udvari kanczellária, a helytartótanács és a magyar udvari

kamara független magyar hatóságok, melyek csak a király-

tól vesznek utasításokat. Ha ez tényleg így lett volna is,

azok szelleme a fejedelem megállapodott felfogása mellett

nem lehetett más, mint az osztrák hatóságoké. Kiinduló

pontja ugyanis a monarchia egysége és nem Magyarország

* Dr. Pauler Tivadar: A budapesti kir. m. tudomány-egyetem tör-

ténete, Budapest, 1880. I. köt. 68. 1. latin jegyzet.
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különállása volt. A magyar udvari kanczellár a király bizalmi

férfia, ennélfogva más irányzattal nem bírhatott, mint a szintén

bizalmi állást elfoglaló osztrák államférfiak, a kik az ural-

kodó politikáját els sorban képviselték, gyakran pedig

sugalták is.^

A királyi hatalom az alaptörvények és rendek jogai által

elvileg ez idben is korlátolva volt ugyan ; de az életben ezen

korlátokon az könnyen túltehette magát, mert ha nem is mel-

lzte az országgylést, a mit pedig szintén megtehetett, azon

mindig nagy és befolyásos pártja volt. A papság és a furak

folyton vele tartottak. A fels táblán ellenzék akkor még
egyáltalán nem létezett. Az alsó táblán mindjárt a század

elején keletkezett ugyan oppositio, de a mint a törvényhozás

szerkezetébl látni fogjuk, az valóban hatályossá nem válha-

tott. — Az ország rendéi azok a törvényhozásra jogosított egyé-

nek voltak, a kik az országgylésen személyesen vagy kép-

viselik által megjelenhettek. A koronázás utáni 1608. évi

I. t.-cz. ezeket így sorolja fel : A katholikus fpapság — a

kikhez az 1792. évi X. t -ez. rendelkezése folytán a görög

nem egyesült püspökök járultak — a világi zászlós urak,

a grófok és bárók; a köznemesség küldöttei és pedig minden

megyébl két követ; a szab. kir. városok kiküldöttei. Ez a

négy rend együttvéve volt a politikai nemzet. Tulajdonképp

azonban csak a nemesi rend játszott jelentékenyebb szerepet,

mert az egyháziak is nemeseknek tekintettek, a szab. kir.

városoknak pedig az országgylésen együttvéve csak egy

szavazatuk volt. — A magyar országgylés két táblája már korán

elvált egymástól. A fels táblának elnöke a nádor volt

;

tagjait pedig a püspökök és mágnások képezték s az ország-

gylésre mint ilyenek külön meghívókat kaptak, kz alsó

táblának elnöki székében nem önválasztotta saját, hanem a

királyi táblának elnöke, a király által kinevezett személy-

nök ült. Tagjai a megyei követek, minden szabad királyi

városnak egy-egy követe és a fels táblára meghívást kapott,

de ott meg nem jelent furaknak kiküldöttei. Jegyzit az

alsóház szintén nem maga választotta, hanem azok teendit

a királyi tábla ítélmesterei látták el. A király által kineve-

' Grihiwald Béla : A régi Magyarország, IV. fejezet, 52. 1.
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zettek száma az emiitetteken kívül is nagy volt az országgylé-

sen, mivel a követek közt foglaltak helyet a királyi tábla birái

közül tizennégyen, továbbá 29 káptalannak egy-egy kiküldötte,

két apát és prépost. Ezeken kívül Horvátországnak, a kun- és

jász-kerületeknek, a hajdúvárosoknak két-két és a turopolyai

nemeseknek egy követe ült ottan. — Az 1808. évi ország-

gylés alsó táblájának 425 tagja volt és pedig a már szám

szerint említetteken kívül 98 megyei, 80 városi követ és 180

absentium ablegatus.^

A követek, a megyeiek és városiak, napidíjat kaptak.

Pest szabad királyi város követeinek például a XIX. század

elején naponkint 4 frt és az írnok számára egy forint

járt. Az udvari kamarának 1807. évi okt. 14-iki rendelete

értelmében a többi városi követeket 6 frt, az írnokokat 2 frt,

a szolgát pedig 45 kr illette meg naponként. Ezeket, ha a

királyhoz folyamodnak, utalványoztatta nekik. A megyei

követek valamivel többet kaptak. Az 1790. évi országgylésen

6—8, st 13 frtot is fizettek a nagyobb megyék követeinek.

Egy 1803. évi királyi rendelet a követek napidíját általában,

az Írnoknak napidíját és a hajdúnak bérét is beleszámítva,

9 frtban állapította meg. De a beállott drágaság folytán

Pest vármegye 1805-ben már 12 frtot utalványozott a köve-

teknek, a mibl kett az írnoknak, egy pedig a hajdúnak

járt. A megyének ezt a határozatát ] 807-ben és 1808-ban

fels helyen jóváhagyták.'^

A felsház tagjai pedig két katholikus érsek, 16 megyés,

10 czímzetes püspök, a benczések pannonhalmi fapátja és a

premontreiek jászói prépostja, 200 gróf és báró, a horvát-szla-

von-dalmát királyságok egy követe, negyven fispán és a fiumei

kormányzó, összesen 273-an voltak. — Az egész törvényhozás

tehát 698 jogosult személybl állott. Ezekhez számítandók a

fels táblán még: a görög nem egyesült püspökök, az alsó táblán

pedig a királyijogügyek igazgatója, a ki az 1807. évi országgy-

lésen szintén jelen volt.— Az országgylés székhelye rendszerint

Pozsony volt. A király az országgylés városában a megnyitás és

1 Schwartner Márton: Die Statistik des Königreiclis Ungarn,

II. kötet, 123.

^ Schwartner idézett mve II. kötet, 126. I.
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berekesztés alkalmával megjelent, vagy pedig arra királyi

biztost küldött ki. Az országgylést akkor is eleinte a kiráM,

késbb pedig nagy pompával a neki lakóhelyül szolgáló pri-

mási palotában nyitották meg és nem az ország házában. Ez

alkalommal megn\itó trónbeszéd is tartatott. Ugyanekkor

közöltettek a királyi elterjesztések is a rendekkel. Azoknak

elolvasása ntán, de már az országházban, elterjesztettek a

sérelmek, vagyis a rendeknek követelései. A két tábla egy-

mással küldöttségek útján érintkezett, melyek élén az alsó-

ház részérl mindig egy kanonok, a felsház részérl pedig

egy püspök vitte a szót. Néha azonban, hogy az izenet-vál-

tások elkerülhetk legyenek, a két tábla vegyes ülést is

tartott. — A rendek külön szavaztak s a mit képviselik több-

sége határozott, az tekintetett döntnek. Három rend szavazata

képezte a többséget; de szavazásra rendesen nem engedték

vinni a dolgot. Ez a felsháznál sohasem, az alsóháznál

vajmi ritkán fordult el. Inkább hiízták-halasztották a tanács-

kozást, míg a többség valamely vélemény mellett világossá

lett. Az ily különféleképp összealkotott testületnél a szavazás

sok bajjal és bizonytalansággal is járt volna. — Jogszerint el-

ször a sérelmeket kellett tárgyalni, azonban rendszerint a

királyi elterjesztések vétettek fel korábban, és ha a király

az országgylést hamarabb rekesztette be, a sérelmek tár-

gyalására nem is került a sor. A követek utasításhoz voltak

kötve ; de miután ez nem mindenre terjedt ki és pótló utasítást

sem mindig lehetett kérni, azok tehát bizonyos dolgokban

belátásuk szerint cselekedhettek. — Akkor nem törvényjavas-

latokat terjesztettek a törvényhozás elé, hanem a törvények

szövegét utólag — a leiratok és fölterjesztések révén létre-

jött megállapodásokhoz képest — készítették el, a mi sok

tévedésre, félreértésre és igen gyakran félremagyarázásra,

nevezetesen egyes kétértelm kifejezések becsusztatására

szolgált alkalmul. — A felsbb táblán csak latinul, az alsó táblán

ez idben már túlnyomólag magyarul folyt a tanácskozás.

Elmésen adta el egyik beszédében Széchenyi azokat

az anomáliákat, melyeket az országgylési tanácskozások nyelvi

tekintetben akkor feltüntettek: „Mi az országos tárgyakat

(jtthon németül vitatjuk meg, itt magyarul szólunk, fel diákul

küldjük, ott németre fordítják, mert sokaktól kérnek tanácsot.
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a kik sem magyarul, sem diákul nem tudnak. Németül készi-

tik a választ; nekünk diákra fordítva küldik le, mi ismét

magyarul vitatjuk és magyarul csinálunk diák törvényt, a mely

házi körünkben megint németül fordul el. A sok fordítás

egészen megváltoztatja a dolgok értelmét. A mi eredetileg

szerény bár, de szinte volt, az els fordításban sanyarú, a

másodikban gorombaság lesz. így kerülnek a Felség elébe

oly kicsapongó kifejezések, melyek a hü magyar nemzetnek

eszében sem voltak. Itt van hát a német, magyar, diák tör-

vényhozás ; csak még egy görög törvény kell hozzá és készen

van a Bábel tornya".

Az országgylési vitákról a közönség egyáltalán nem

értesült ; a jegyzkönyvekbe is szárazon csak a tanácskozás

tárgyai és a határozatok vétettek fel. De azért tényleg

történtek hivatalos feljegyzések fleg az udvar számára.

Hogy a követek szabadabban tanácskozhassanak, az ú. n.

kerületi gylésekben jöttek össze, a min kett volt : a

tiszai és dunai. Ezekbe a megyék követei a szerint sora-

koztak, a mint azok hazánk két nagy folyójának egyik

vagy másik partján feküdtek. Ezen kerületi gylések elnö-

keiket vagy maguk választották, vagy az elnökség sorba

ment át az egyes megyék követeire. Azok üléseiben vitatták

meg az országgylés tanácskozási tárgyait. És hogy lehetleg

egyértelm határozatot hozzanak, a kerületi gylések úgy

érintkeztek egymással, mint a törvényhozás két táblája. —
Az ezekben folyt viták szintén nem maradtak az udvar

eltt titokban, mert az ezekrl mindig biztos értesítést tudott

szerezni magának. — Annál nagyobb keletnek örvendet-

tek a minden országgylés alatt és különösen után rend-

szerint nagy számmal megjelent gúnyiratok, melyekben, az

igaz, sokszor ugyan kissé eltorzítva, de a tréfás köntösben

is a valóság lényegileg híven jutott kifejezésre. Az ország-

gylés alatt a személyes érintkezés ily viszonyok közt foko-

zott fontossággal bírt. Ez okból a vendégszeretetet is nagy

mértékben gyakorolták és különösen a fels és alsó tábla

gazdagabb tagjai gyakran gyjtötték el- és nézetrokonaikat

maguk köré, a mi természetesen sokba került. — Némely ország-

gylésen a kíváncsiság kielégítése végett, de gyakran fleg

a hatalom ellenrködése szempontjából készített kéziratokban
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egész névjegyzékek keringtek, melyek az egyes vendéglátók

által meghívottak neveit foglalták magukban.

Az országgylések tanácskozásának ftárgyait képezték,

ha annak ideje volt, a koronázás ünnepélyes végrehajtása,

illetve a koronázási hitlevélnek a fejedelemmel való közös

megállapítása ; a nádor választása ; a külföldi mágnások és

nemes emberek indigenatusának törvénybe iktatása ; a szabad

királyi városok sorának kiegészítése czéljából egyes mez-

városoknak ily módon való kiváltságolása és részökre az

országgylési követküldési jognak megadása; a törvények

hozatala; az adók és a segélyek ügye. — Sok küldföldi, st

egyes magyar írók is azt állítják, hogy az egész régi ma-

gyar alkotmány voltaképp nem volt semmi más, mint a

külföldi hbérrendszer utánzata. Hogy a feudalismus befolyást

gyakorolt a mi alkotmányos viszonyainkra, az kétségtelen

;

de az is bizonyos, hogy a nemzeti vérszerzdésnek szelleme

alkotmányunkban mindig érvényesülni igyekezett. A fejedelem

nem mint hbérúr, hanem mint a nemzeti egységet és hatal-

mat képvisel korona viselje gyakorolta itt a törvényes

királyi hatalmat.

Politikai jogai csak a nemességnek voltak, mivel a papok

és a szabad királyi városok is ezzel a minséggel felruházot-

taknak tekintettek. A nemesek pedig ezen kiváltsághoz azon

jogi felfogás alapján jutottak, mely szerint k „a szent koro-

nának tagjai". Közéletünkben a kiindulási pontot tehát, régi

alkotmányunk értelmében is, nem a fejedelem, hanem a nem-

zet összesége képezte. De az erviszonyoknak a nemzetre

nézve kedveztlen alakulása folytán a gyakorlati élet ezt a

kiindulási pontot nem tartotta tiszteletben és az a köztudat-

ból is teljesen kiveszettnek látszott. A fejedelmi hatalom

ugjanis abban az egész korszakban oly túlnyomó volt, hogy

vele szemben nagyon sokáig minden más tényeznek ereje

gyengének mutatkozott.

A nemesség kiváltsága eredetileg nem volt csupán egy-

oldalú elny, hanem aYxal az ország védelmének súlyos köte-

lezettsége is együtt járt. A nemes ember földbirtokossá ere-

detileg azért lett, hogy katonai kötelezettségének anyagi

gondok nélkül tehessen eleget. Birtokjogának ez volt létalapja.

De mivel földjeit maga nem mívelhette, a mezgazda-
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sági teendk végzését bizonyos szolgálatok és szolgáltatások

fejében olyanoknak engedte át, a kik — katonai kötelezett-

ségök nem levén — a termel mnnkának zavartalanul enged-

hették át magukat. A nemesi birtokokat megmivel ezen

népesség közterhei eleinte csak azokban a munkákban és

azon nyerstermények beszolgáltatásában állott, melyeket a

földesúrnak adni és melyekkel a földesúr nevében a cse-

kély közszükségietet fedezni tartoztak. Míg a közigazgatás

nagyobb része a nemesek egyszer ingyen szolgálatai felett

rendelkezett, addig a helyhatósági kormányzat sok pénzbe

nem került. A nemesi katonakötelezettség idején és a ter-

ménygazdaság mellett a honvédelem czéljaira sem volt sok

pénz szükséges. Azonban a banderialis rendszer a változott

hadászati viszonyok folytán a tárgyalt korszakban az ország

védelmi követelményeinek már nem felelt meg, ez okból

a honvédelemrl — 1715 óta a törvény értelmében is —
állandó hadsereg fenntartása által kellett gondoskodni. A nemes-

ség hadi kötelezettsége tehát legnagyobb részt megsznt; de

az avval járó elnyök csorbítatlan élvezetében a nemesség

továbbra is megmaradt, és az a maga kiváló állása egyik

f atributumának ekkor már kizárólag az adó- és egyéb men-

tességeket tartotta. A nemesség a törvények hosszú sorozata

által lehetleg hatályos biztosítékokat kívánt felállítani a vég-

bl, hogy eljogai folyton elismertessenek. St törvénybe

iktatta azt is, hogy kiválíságainak törvényhozási megszorítása,

annál kevésbbé azok eltörlése szóba sohase jöhessen. így

keletkezett az a visszás helyzet; mely e kor egyik f jellem-

vonását képezi, t. i. hogy az egyik oldalon néhány százezer

ember kezében minden jog össze volt halmozva minden köte-

lezettség nélkül, a másik oldalon pedig a nép túlnyomó nagy
része mindennem kötelezettség súlya alatt roskadozott a

nélkül, hogy biztonságban tényleg bármily csekély jogot élvez-

hetett volna. Az országgylésen jelenlevk és a törvényhozói

hatalmat valósággal kezelk az államnak terhét egyáltalán

nem viselték, azok pedig, a kiknek vállaira ez a kisebbség

a terheket kirótta, a törvényhozó testületben egyáltalán nem
voltak képviselve. A végrehajtó hatalmat kezel fejedelem

ily viszonyok közt a kiváltságos rendekkel szabály szerint

alkura lépett olyformán, hogy az ország lakossága nagy

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 'i
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többségének kellett megfizetni azt az árt, a melybe egyfell

a hatalmi terjeszkedés, másfelöl pedig az idejöket múlt és

igazságtalan kiváltságoknak fenntartása került. Ez magyarázata

annak a fonákságnak, hogy a rendek a nagyobb királyi

haszonvételeket ellenrizetlenül engedték át a koronának. Ez

okozta azt is, hogy a rendiség uralma alatt a nagy nemzeti

érdekéket megóvni és a nemzeti fejldést elmozdítani nem
lehetett.

Magyar ^ királv kcze Ügyében lev legfbb magvar kormány-
udvari • °-^ n n. j

kanczei- szék ez idbeu az udvari kanczellária. A magyar királyoknak
lária. kanczelláraik, a kiket kezdetben az egyházi rendbl vettek

maguk mellé, mindig voltak. Késbb és különösen a Habsburg-

házból származott királyok alatt világiakkal töltötték be ez

állást, mely mellett az ügyforgalom növekedtével alkanczel-

lárság is rendszeresittetett. A kanczellárián alkalmazott hiva-

talnokok száma azután folyton szaporodott és a kanczel-

lár javadalma is emelkedett. I. Lipót alatt 1690-ben

annak fizetése készpénzben még csak 1500 forintot tett. de

1811-ben az már 16,000, táblapénze pedig 4000 forintra rúgott.

Az 1741. évi III. törvényczikk értelmében ez a hivatal

semmiféle más udvari hivataltól nem függött volna ; de hogy az

önállóság itt miként nézett ki, aztfennebb láttuk. — Ezen kormány-

szék ügykezelésének gyarapodásáról tesz tanúságot az, hogy

kiadásai 1743-ban már 65,000 forintot tettek. — II. József a

magyar és erdélyi kanczelláriákat egyesítette, de II. Lipót alatt

azok ismét elválasztattak egymástól. ^ Személyzete 1808-ban

a f- és alkanczelláron kívül egy katholikus püspökbl, tíz

magyar és egy horvát mágnás vagy köznemes udvari taná-

csosból állott, és e hivatal ügyforgalma ekkor 13,463 számot

tett. Az egész személyzet 186 egyénbl állott, a kikhez még
18 udvari ügynök és czímfest járult.^ Mindezek fizetése és

drágasági pótléka 1809-ben 180,562 forintra rúgott. A bécsi

bels vár-utczában, azeltt Schenken-Strasse-ban, lev udvari

kanczelláriai épület a magyar megyék segélyével gróf Nádasdy
Lipót kanczellársága alatt 1746-ban épült. Ugyanez év óta a

kanczelláriában ellenrz német hivatalnok nem alkalmaztatott."^

* Sckivartzer i. m. II. 226. 1.

^ Az utolsó ilyen hivatalnok neve Hittner János volt.
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Ezt a kormányhatóságot használta fel a király mindazon

állami ügyek elintézésére, melyek kizárólag tle függöttek.

Az adományozások, nemesi oklevelek és a honosság megadása,

a hivatalnokok kinevezése, egyházi javadalmak, érsekségek,

püspökségek, apátságok, prépostságok, kanonokságok ado-

mányozása és általában a királyi legfbb kegyúri jog gyakor-

lása általa történt. A nádor, a koronarök, a szabad királyi

városok szaporítására vonatkozó okmányok ezen hivatal által

állíttattak ki. Az állami legfbb rendészet, az igazságszolgál-

tatás legfbb vezetése annak segélvével történt. Örizete alatt

voltak az úgynevezett királyi könj^'ek (libri regii), a melyek

I. Ferdinánd óta minden nevezetes, különösen adományra és

rangemelésre vonatkozó, okmányt tartalmaznak. Ezek nagy

fontossággal azért bírtak, mivel a bellük vett másolatok

hitelesek voltak. Bizonyítványai a végrendeletekrl, ügyvéd-

vaUásról, az úgynevezett fassiókról, t. i. magános szerzdk
kötéseirl általa kiállított okmányok az egész országban érvény-

nyel bírtak. Ffeladatát azonban a királyi eljogok feletti

rködés képezte.

Magvarországnak 1724 eltt a saját területén központi "^lyt^rtó-

.
'

, . , 1 í 1 • r 1 1 T-» , 1
tanács.

közigazgatási hatosaga nem volt. A király korábban Becsbl

kormányozta az országot s rendeleteit onnan intézte a megyék-

hez, kerületekhez és városokhoz. Az országgylés 1723-ban

nagy nehezen határozta el magát a helytartó-tanács intéz-

ményének elfogadására. A rendek féltek a központosítástól,

mert a tényleges hatalom nem volt magyar és így a meg}'ék-

ben bírt befolyások megcsorbításától több okból is méltán

tartottak. Ennek daczára az 1723. évi 97. t.-cz. a helytartó-

tanács czélját és hatáskörét nem állapította meg, hanem csak

azt mondja, hogy felsége a helytartó-tanácsot felállítja, annak

tagjait most és a jövendben ki fogja nevezni ; elnöke a nádor

s a fpapok, mágnások és nemesek rendjébl annak 22 taná-

csosa lesz, a kik íizetésöket a királytól fogják kapni. Ezen

magyar központi hatóságnak függetlenségét a törvényhozás

tehát semmiféle biztosítékokkal nem törekedett megóvni, mert

hiszen az emiitett és további törvények szövegébl világos,

hogy, ha némi hatálytalan felterjesztési joga volt is, az benne

csak véleményez testületet kivánt felállítani, mely legfeljebb

javaslatokat tehet, míg az elhatározási jog továbbra is a királyé

2*
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maradt.— A helytartó-tanács nem is vergdött soha önállóságra,

hanem a német miniszterek befolyása alatt álló király pa-

rancsainak egyszer kiadója volt mindig. III. Károly idejé-

ben még császári biztosok jelenlétében tartotta üléseit, mert

magyarok— mint láttuk— a legfelsbb bizalmat akkor még nem
élvezték. De Mária Terézia alatt e biztosok elmaradnak, mert

nádorokká és a helytartó-tanács elnökeivé oly furak lettek,

a kik már teljesen meg voltak nyerve. — A nádori méltóság

azután egy ideig nem töltetett be ; midn az késbb megint

föléled, 1792 óta ezt a nagy méltóságot csak föherczegek

viselik. Ezzel a helytartó-tanács függetlenségének a dolog

természete szerint még akkor is vége lett volna, ha az valaha

létezik. — Az 1724. évi január 20-án kelt utasítás különben,

melynek alapján a helytartó-tanács mködött, semmi olyat

nem tartalmaz, a mi a törvényesség szempontjából kifogásol-

ható lett volna. A tanácsosok által leteend eskü mintája is az

ország törvényeinek szigorú megtartására kötelezi a helytartó-

tanács tagjait. Ez utasítás szerint a helytartó-tanács tartozik

a hatóságok önkénye és zsarolásai ellen védelmezni az alsó

néposztályokat. rködik a felett, hogy a fispánok köteles-

ségöket teljesítsék, hogy a megyék a közgyléseket, a törvény-

széki üléseket és tisztújító székeket a törvényes idben meg-

tartsák. Továbbá felügyel arra, hogy a tisztviselk tisztjeiket

betöltsék, a népet ne nyomják, közmunkával a saját czéljaikra

ne terheljék; hogy a felektl ajándékokat ne fogadjanak el;

az adókivetést és összeírást igazságosan eszközöljék, a szám-

adásokat rendesen vezessék ; hogy az adó a közgyléseken s

ne a birtokosok tudta nélkül titokban vettessék ki ; hogy a

hadi adó a házi adótól elkülönítve szedessék be és kezeltessék
;

hogy a törvények és királyi rendeletek végrehajtása és a

kell felvilágosítást makacsul megtagadó törvényhatóságok a

királynak feljelentessenek. A helytartó-tanács kötelessége az

azok megfegyelmezésére szolgáló módok iránt is véleményt

adni. Az felügyeletet gyakorolt az egyházak, iskolák és kegyes

alapítványok fölött s kezelte a vallás-, a tanulmányi és egye-

temi alapokat. A közegészségügy is hatásköréhez tartozik,

és a könyvbirálat kezelése révén vezeti a felvilágosodást.

Annak körébe öt könyvbiráló volt alkalmazva, kik a kéziratokat

tanulmányozták. A munkácsi és a nagyváradi görög egyesült
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káptalanok javaslatára két censor neveztetett ki a király

által, a kik a szerb és oláh könyveket bírálták meg. Ezen-

kívül az ország minden részében voltak könyvrevisorok, a

kik a külföldrl jöv nyomtatványokat vizsgálták át. — A föld-

mivelés, ipar és kereskedelem erkölcsi eszközökkel való el-

mozdítása szintén annak volt feladata. Felülvizsgálta az adó-

ügyi számadásokat; döntött az lírbéri jogok és kötelességek

vitás kérdései felett. — Intézte a katonaságnak az országban

való elosztását és beszállásolását. Ügykezelésének módja ugyanaz

volt, mint az osztrák kormányszékeké.

De ezen magyar f kormányszéknek még fegyelmi joga

sincs és sem a törvényhatóságokat, sem a tisztviselket nem

kényszerítheti a törvények és a királyi rendeletek végrehaj-

tására. Egyszeren javaslatokat és véleményeket terjeszt a

király elé. Átveszi a királyi rendeleteket, melyeket intimatum

alakjában közöl a törvényhatóságokkal. A törvénykezési és

katonai ügyek kivételével az egész közigazgatásra felügyel,

azonban minden ügyre nézve csupán jelentést és indokolt

javaslatokat tesz a királynak, de az intézkedés joga azt egy

irányban sem illeti meg.

Az ország közigazgatása ennélfogva közvetlenül és kor-

látlanul a király kezeibe volt letéve. Hatalmának határai ezen

a téren nem jogiak, csak ténylegesek. Xem lakik az ország-

ban, aránylag csak kevés ügy kerül eléje, de a mi szine elé

jut, azt — bármily csekély legyen is — dönti el. A tör-

vények a közigazgatási teendk részleteire vonatkozó kevés

intézkedést foglalván magokban, azok nagyon hézagosak vol-

tak. A királjT. hatalomnak így igen tág tere nyílt. — Azonban

a királyi rendeletek nagy része tényleg nem hajtatik végre,

fleg azért, mivel a közlekedés akkori állapota mellett a

végrehajtásnak állandó ellenrzése kivihetetlen. Azon, hogy

a helytartótanács ily függésben volt a királytól, senki sem

ütközött meg és a rendek meg vannak elégedve azzal, ha a

király rendeleteit nem az osztrák hatóságoktól, hanem a hely-

tartó-tanács útján, vagy még inkább, ha közvetlenül tle veszik.

Ennek a felfogásnak legjobb bizonyítéka, hogy az 1791. évi

országgylés azon választmánya is, mely a közigazgatási

munkálatot készítette el kimondta, hogy a végrehajtó hatalom

a király kezében van, a kinek a helytartó-tanács alárendelt
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végrehajtó közege. Kötelessége a király rendeleteinek enge-

delmeskedni, ezeket a törvényhatóságoknak kiadni, st a

végrehajtásról is gondoskodni ; legfeljebb némi felterjesztéssel

élhetett volna a királyhoz. Tehát az akkori legfelvilágosultabb

közvélemény is természetesnek találta, hogy a helytartó-tanács

az udvar készséges eszköze legyen. A megyék és városok

némi ellenkezés és tiltakozás után, de csaknem mindig végre-

hajtották a király parancsait, leggyakrabban még akkor is,

ha azok törvénybe ütköztek. A királyi hatalom oly nagy

volt ez idben, hogy annak sikeresen ellentállni nem tudott

senki. — A helytartó-tanács hivatalnoki létszáma a kell segély-

személj^zettel együtt fizetésben és drágasági pótlékban 1810-ben

298,177 forintot húzott s a tisztviselk maguk, valamint özve-

gyeik is nyugdijat élveztek.

A király pénzügyeit a rendek befolyása alatt nem álló

kamara, külöu hatóság, a magyar királyi udvari kamara kezelte, mely

számos törvény tilalma ellenére tényleg a bécsi udvari kama-

rának volt alárendelve, A maga mködési terén a kamara nagy

hatalom volt, azért féltek is tle. Erszakoskodásait sok büntet-

lenül elkövetethetett sérelem bizonyítja, a miért általán gylölték

azt. E sérelmeket rendszerint a királyi érdekek buzgó szolgálatá-

val igazolta, minélfogva az idegenkedést kiterjesztette ezekre

is. — Alatta állottak a királyi jogügyek igazgatója, a vizépíté-

szeti figazgatóság, az erdészeti hivatalok, az ország több

részében felállított kamarai igazgatóságok vagy praefecturák

s ezek alattas hivatalai, a só-, harminczad- és posta- hivatalok.

Az udvari kamara volt a csempészek bírája ; birtokadomá-

nyozások esetében az adott véleményt ; befolyást gyakorolt

a szabad királyi városokra, mert azok gazdasági kezelését

ellenrizte s joga volt az ott tapasztalt visszaéléseket bizott-

ságok által megvizsgáltatni és megszüntetni, A f bányagrófi

hivatal Selmeczen, a bányahívatalok, a bányakamarák s a

pénzver azonban nem ezen, hanem közvetlenül a bécsi udvari

kamara alá voltak rendelve.

A királynak ugyanis, mint az örökös tartományok feje-

delmének, onnan több jövedelme levén, az osztrák udvari

kamarával szemben a magyar udvari kamara lassankint az

alárendeltség helyzetébe jutott, mert az mindent, a mire külö-

nös súlyt fektetett, képes volt magához ragadni. — A magyar
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kamara kezelése egészen annak mintájára volt berendezve

;

alkalmazottainak egy része is onnan került ki. Habár a

magyar ndvari kamara élén elkel furak állottak, ezen

kormányszék önállóságáról szó sem lehetett, mert fejeiknek

csak Bécsben teljesen megbízhatóknak tartott férfiakat neveztek

ki. így történt azután, hogy a magyar udvari kamara csak-

hamar tökéletesen németté vált, az is maradt folyton, és

a meddig befolyása terjedt, következetesen germanizált

mindenütt.

A vármegye a magyar közélet és közigazgatás legjelen-

tékenyebb tényezje és az ország közélete politikai felemé-

nek, a nemességnek, helyi szervezete. Nemcsak közigazga-

tási hatóságot képezett, hanem az egyúttal a törvénykezés

egyik fszerve volt és nagyfontosságú politikai tényezként

is szerepelt. A XVIII. század végén Bessenyei György találóan

azt írja róla: „Egy kis ország áll elttem és körülöttem,

mely egy várnak megyéje. A mennyi vármegyében fekszik a

nemzet, annyi egymástól független tartományt és ítélszéket

formál." ^ Itt van a „helyi életet él" vidéki nemességnek

egész világa. Ezt a világot pedig a mozdulatlanság szelleme

hatja át. Az országnak szervezett politikai pártjai nincsenek.

E korban új eszmék szállongnak ugyan a levegben, de azok

a közélet eldaraboltsága, elmaradott volta és túlságos merev-

sége folytán nagyon lassan szivárognak be az elmékbe. Ez

idben a nemzetiségi érzés kezd már ébredezni, de az még
csak a magyar nyelv hivatalos használatának — nem is elég

általános és kelleténél gyengébb — követelésében nyilvánul.

A megye élén a fispán állott, a kinek feladata volt a

kormányt képviselni, a törvények végrehajtása felett rködni

és a municipalis hatóságokat vezetni. Ezen törvényhatóságnál

volt a közigazgatás, az adóügyek, továbbá a polgári és bün-

tet igazságszolgáltatás kezelése és a közrendészet is. Ftiszt-

viselje az els alispán, a vice comes ordinarius, és ennek

helyettese a vice comes subtitutus. A fispánok sokszor más

állami vagy udvari tisztséget is viselvén, nem is laktak a

megyében s a megyei kormányzat vezetése tényleg az alispán

kezében volt. A megye járásokra (processus) oszlott, és szá-

^ Bessenyei Gy. : Magyarország törvényes állása, 15. 76.

A vár-

megye.
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muk a terület nagysága szerint legalább kett, legfeljebb öt,

rendszerint pedig négy volt. Élén állott a fszolgabíró ; az ö

segítségére szolgáltak az esküdtek. A megyei fügj^ész és

segédei a közvádló szerepét játszották, ki a szegénveket

köteles volt ingyen védeni s a törvény értelmében a jobbá-

gyot ura ellen is támogatni. Az adót a megyei fpénztárnok,

a generális perceptor az alárendelt particularis perceptorokkal

szedette be. A mivel a megye a katonaságnak tartozott,

annak behajtása a hadbiztossági hivatalnokok által történt,

de azok fizetéseiket nem az udvari kamarát-ól, hanem a megyei

házi pénztárból kapták. Onnan húzták járandóságaikat még
a levéltárnok, mérnök, orvos, sebészek, a csendbiztos, a bábák

és megyei hajdúk is. A táblabírák, a kiknek birtokos nemes embe-

reknek kellett lenni, részint vagyonukra, részint képzettsé-

gökre való tekintettel a fispán, esetleg az adminisztrátor

által neveztettek ki. Ezek állandó fizetést nem húztak, de

midn általában, vagy a törvénykezési ülésekben igénybe

vétettek, napidijat kaptak. A tisztújítás minden három évben

tartatott, midn a rendes fizetéssel bíró hivatalnokok válasz-

tása szavazással, vagy hangos acclamatióval a fispán kije-

lölése alapján ment végbe. A vármegyéknek a közgyléseken

kívül voltak kisgyüléseik (congregationes particulares), melyek

különben mintegy állandó választmányok voltak az alispán

elnöklete alatt. Ezekben kellett a halasztást nem tr rendel-

kezéseket megtenni, de jegyzökönyvei a legközelebbi köz-

gylésen bemutatandók voltak. Közgylés összesen három-

négy volt egy esztendben. Ezeken választattak a tisztviselk

és az országgylési követek. Ott adatott nekik az utasítás
;

a helytartótanácsi intimátumokat is szintén ott hirdették,

midn egyúttal az azokban foglalt királyi parancs végrehajtása is

elrendeltetett, vagy pedig az ellen a felírás határoztatott el.

A megye csak a törvénykezési dolgokban nem állott a hely-

tartó-tanács hatósága alatt ; ezekre nézve a felebbezés a

királyi táblára ment. De a perek és a letartóztatott egyének

számáról, a börtönök állapotáról, a számadásokról s más ide

vágó nem érdemleges eljárásokról a helytartó-tanácsnak jelen-

tést kellett tenni és az ezekre vonatkozó jegyzkönyvek is fel-

terjesztendk voltak. A megyék levelezhettek egymással s felter-

jesztéseik támogatására igen gyakran tényleg felkérték egymást.
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Magyarország közigazgatása a XVIII. század végén és

a XIX. század elején nagy átalakuláson ment keresztül ; de

nem a törvényhozás intézkedései, hanem királyi elhatározások

alapján. Hogy ezek mily mérvek voltak, mutatja, hogy

Ferencz király a maga uralkodásának els 31 éve alatt 5000-

nél több erre vonatkozó rendeletet adott ki. — A megyei

élet általában nagyon csendes volt. E tekintetben csak

1823-tól fogva mutatkozik lényegesebb változás. Xemcsak

a kis, hanem gyakran a közgyléseken is aránylag kevesen

vesznek részt. •— A követségért az emberek e korban

még nem igen törik magukat. Rendszerint a megyei els

alispán az egyik követ ; de gyakran az is kéri a megye

rendéit, hogy e megtiszteltetéstl kíméljék meg, mert az

utazás nagyon költséges, veszélyes s a küldetés állandóan

távol tartja t hivatalától és gazdaságától. A követi utasítá-

sokat is aránylag kevesen állapítják meg. Pestmegye 1811.

évi június 15-én tartott közgylésén a fispán például üdvözli

az e végbl, mint mondja, szokatlanul nagy számmal meg-

jelent nemeseket, a kik azonban mindössze csak harmincz-

heten voltak.

Xem szenved kétséget, hogy a megyékben a Jogosult

befolyásos nemesek els sorban osztályérdekeiket igyekeztek

megvédeni. De a történet tanúsága szerint az is bizonyos,

hogy az alkotmánynak e korban a megyei törvényhatóságok

igazán védbástyái voltak.^

Az alkalmas emberek hiánya és a szabály szerint nem
nagy készültségú és széles látkör nemesi tisztviselk részre-

hajlása, pártos szelleme és tehetetlensége vagy lustasága

miatt a közigazgatás természetesen valami szabatosan nem
folyt. Sok rendetlenség és \dsszaélés uralkodott a megyében

;

hiszen a határozatokat vajmi gyakran még csak helyesen fel

sem jegyezték, annál kevésbbé hajtották tehát végre azokat

pontosan. Az igazságszolgáltatás lassú volt. Sedriákat — így

hívták a törvénykezési üléseket — ritkán tartottak. A börtönök

rosszak s a gonosztevk rizete is hiányos levén, azok igen

sokszor megszöktek. Rossz az utak és hidak áUapota is s az

igazságtalanság és zaklatás minden irányban napirenden volt.

^ Mocsáry Lajos : A régi magyar nemes. 145. 1.
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Gr. Dessewffy József 1824-ben Kazinczynak ezt írja: „Liberi

esse volumus et neseimiis esse jiisti. (Szabadok akarunk és

nem tudunk igazságosak lenni.) Azt hányjuk az udvar szemére,

hogy nem tart diétát minden harmadik évben, a mint a tör-

vény tartja, mi pedig úgy ragaszkodunk a hivatalokhoz,

melyek viseléséhez nem tudunk, hogy mindent elkövetünk,

hogy a törvény kívánsága megszegdjön és hogy restau-

ratio ne tartassék minden harmadik esztendben. Lehetetlen

becsülnöm hazámfiainak nagyobb részét a kimondhatatlan

alávalóságok és következetlenségek miatt".

A megyét ebben az idben szabály szerint néhány család

dominálta mindenütt, a kik tagjai vagy teremtményei közül

az alispánok kerültek ki. Voltak más családok, melyekbl

szolgabirák, ismét mások, melyekbl csak alantas tisztviselk

kerülhettek ki. Általában nobile officiumnak tekintetett a

megyei hivatal, de téves az a nézet is, hogy a régi idkben

a tisztviselk rendszerint ingyen szolgálták a vármegyét.

Sok helyen a pénz akkori vásárló képességéhez képest a kész-

pénzfizetések is jelentékenyek voltak, a természetben, termények

ben és a szokásos visszaélések révén kapott fizetések pedig

mostani fogalmak szerint is nagy összegekre rúgtak. — A tiszt-

viseltl magasabb elméleti és gyakorlati képzettséget nem

kívántak. Az igy alkalmazott azután a párt- és osztályérdek

folytán rendesen elnéz jó pajtás volt a saját rend- és család-

tagjaival szemben. A nagyobb földesúr gyakran a tisztviselk

által tétette meg azt a visszaélést, a melyet maga közvetle-

nül elkövetni már restellett. A nem kiváltságosokkal szem-

ben a tisztviselk eljárásában a törvények kijátszása és az

önkény volt leggyakrabban az uralkodó jellemvonás. Ilyen

közigazgatás mellett képzelhet, hogy néztek ki a köz-

állapotok.

Községi Községi élet ebben a korszakban úgy, miként azt mi

értjük, nem is létezett. Az ezen idben érvényes törvények

az újkori község fogalmát nem ismerik. Ha a jobbágyoknak

községi szervezetei léteztek is, azokat közjogi természet

testületeknek és törvényes hatóságoknak nem ismerhették

el, mert hiszen úri hatalomnak alávetett elemekbl alakul-

• tak. Még a nagyobb mezvárosok, ha tényleg valamelyes ön-

állóságot élveztek is, ezt nem a törvényeknek, hanem a
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földesúrral kötött külön szerzdéseknek, egyes kiváltságle-

veleknek, vagy a részökre kedvezn alakult szokásnak kö-

szönhették.

Ebben az idben, az 1822. év után következett idktl

eltekintve, a megyék politikai szereplésében is hiányzott min-

den emelkedettebb tartalom. Felírási joguk a királyi rendele-

tek ellen megvolt ugyan és azt kétségbe nem vonta senki

sem, hanem a megyék azért nem tettek mást, mint aggódtak,

elégtelenedtek s legfeljebb duzzogtak, de a kedveztlen és

nagyrészt törvénytelen állapotokba rendszerint mégis bele-

nyugodtak. „Azok a vármegyék, melyek mindent megtagad-

tak", írja gróf Dessewfíy József 1813-ban, „egy új levélke

után most már mindent magadnak megint." Cserey pedig azt

írja 1811-ben Kazinczynak, a ki az ellenzéki szellem által

áthatott pestmegyei jegyzkönyvet megküldötte neki : „Jó

patriótákat látok benne, de gondolod-e, hogy lejebb nem

szállnak, mihent az udvar keményen megriasztja ket?" A
devalvatiót kimondó 1811. évi február 20-án kelt nyilt parancs

és a nádornak arra vonatkozó körlevele a megyékhez, mely-

ben ezeket annak végrehajtására szólítja fel, mindenfelé nagy

megdöbbenést okoztak az országban. A megyék nagy része

azonban szó nélkül hajtja végre azokat. Egyes megyék jegyz-

könyveikben tiltakoznak ugyan ellenük, mert törvénytelenek-

nek tartják, de valamennyi megtesz minden intézkedést, mely

foganatosításukhoz szükséges. Még azok a megyék is, a

melyek töbször felírnak, a fejedelem iránti engedelmességre

hivatkozva, végre tényleg foganatosítják a törvénytelen nyilt

parancsot.

A városokban összpontosult a kultúrai élet. Azok voltak ^ szabad

az ipar és kereskedelem, a közmíveldés és forgalom szék- városok

helyei, de általában véve nem nagy szerepet játszottak az

ország közéletében. A polgárság ugyan országos rendet képe-

zett, de nyomatéka nem nagy volt, hiszen, mint már emlí-

tettem, az országgylésen valamennyi szabad királyi város

együttvéve csak egy szavazattal bírt. A hol fejldöttebb városi

élet mutatkozott ez idben, ott a lakosság túlnyomólag német,

mert a tsgyökeres magyar városok lakossága valóban nem
városias. Az kevésbbé iparral, mint földmíveléssel foglalkozik,

s így e helyek inkább a nagy falvak, mint a városok benyomá-
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sát teszik. Ezek a nagy magyar városok jólétben és lakos-

ságban gyarapszanak ugyan, de hatékony szerepet a nemzet

anyagi és szellemi fejlesztésében nem játszanak.. A többi

városok viszont azért nem bírtak e tekintetben nyomatékkal,

mert nem voltak magyarok. — Különben az ipar és kereske-

delem ezekben sem fejldhetett úgy, mint kivánatos lett

volna, részint mert a czéhek a szabad mozgást akadályoz-

ták, részint mert az országnak Bécsbl intézett vámpolitikája

nem a magyar, hanem az osztrák iparnak ersödését czé-

lozta. Szélesbkörü kereskedelmi tevékenységet sem folytattak

a városokban, hanem a görög, örmény és zsidó boltosok

inkább csak kalmárkodtak, aprólékos szatócsüzleteket tar-

tottak. A mennyiben nagy kereskedelemmel foglalkoztak is,

kénytelenek voltak az osztrák iparczikkek behozatalára és

magyar nyersárúknak, ha az osztrák ipar anyagait képez-

ték, ennek részére való olcsó kiszállítására szorítkozni,

így azután nem volt, a mi a lendületesebb városi életet táp-

lálja. — Egyébiránt a városokat nálunk tulajdonképp semmi-

féle hatalom sem támogatta. A nemesség, mely az ipart és

kereskedelmet alárendelt foglalkozásnak tekinté, nem támo-

gatta azokat, mert ezenfelül még idegen befolyásnak enged
elemeket is látott bennök ; a hatalom nem, mivel politikailag

gyengék és hasznavehetetleneknek találta, gazdaságilag pedig

csupán alárendelt eszközöknek teldntette azokat. Magukban a

városokban sem emelkedhetett fel jelentékenyebb, önérze-

tesebb és befolyásosabb polgárság. A városokban ugyanis

szabadabb közélet nem fejldhetett ki, mivel azt az udvari

kamara elnyomta. Nincs ott politikai élet, de nincs kul-

turális élet sem, mert miként az ország lakosaiban álta-

lán, itt sincs lendületesb szellemi haladás, egységesebb fel-

fogás és közszellem. Valamint a többi rendek, úgy a pol-

gárság is a helyi és az osztályérdekek apró köreiben satnyul

el.— Az alacsony gondolkozásmóddal bíró polgárságnál az újkor

eszméi is oly gyenge visszhangot keltenek, hogy a nemesség

egyes tagjai, a kik különben folyton szaporodtak, határozot-

tan több érzéket tanúsítanak azok iránt. És késbb is a

magyar közélet átalakulását nem a polgárság, hanem annak

támogatása nélkül a nemesség vezeti és viszi keresztül. Az a

polgárság, a mely ilyformán nem volt mozgató tényez még
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a társadalmi életben sem, nem bírhatott tekintélylyel, st

általában véve egyik veszedelmét képezte a magyar alkot-

mánynak és nemzeti fejldésnek.

A városi közigazgatás mivolta ezt kellleg megmagya-

rázza. Minden szabad királyi városnak volt birája, bels és

küls tanácsa, jegyzje, levéltárnoka, ügyésze, adószedje,

kamarása, a ki a városi gazdaságot gondozta. Nagyobb váro-

sokban, a min Pest, Buda és Pozsony, a közgazdasági dol-

gok a polgármester, a törvénykezésiek pedig a városi biró

hatásköréhez tartoznak. A nevezetesebb ügyek elintézésök

eltt a szenátorokból álló bels tanács elé tartoztak. Rende-

sen tizenkét szenátor volt, a kik ítéleteikben és határozataik

hozatala alkalmával a törvénykezési kérdésekben az ország

törvényeihez, rendészeti és közigazgatási ügyekken pedig a

helytartó-tanács intimatumaihoz voltak kötelesek tartani magu-

kat. Gazdasági ügyekben a városok a magyar udvari kama-

rának voltak alávetve. A küls tanács a városok nagysága

szerint 50— 100 ú. n. választott polgárból állott. Annak szó-

noka a városi szószóló. Ez a küls tanács választotta a pol-

gármestert, birót, . a többi városi hivatalnokokat, a szenátorok

kivételével, a kik az udvari kamara által állandóan voltak

alkalmazva. — A városi követek ezeknél fogva többnyire az

udvari párthoz is tartoztak.

Az ország lakosságának túlnyomó nagy többsége a ^ paraszt-

sáff.

jobbágyság. A törvények értelmében ugyan a jobbágy szemé-

lyére nézve szabad volt, de munkaereje és ennélfogva anyagi

élete is annyira le volt kötve, hogy jogai tulajdonképp csak

írott malasztot képeztek, számtalan kötelességeik és kötele-

zettségeik pedig nemcsak a gyarapodást, hanem egyszeren

az emberies lét folytatását is lehetetlenné tették reá nézve.

A jobbágy tényleg sem közjogi, sem magánjogi személyiséggel

nem bírt. Ha például pert visz más ellen, ekkor öt földes-

urának kell képviselni. A paraszt a nemes emberrel szemben

sokáig nem is tanúskodhatott. Rendes birája maga a földesúr, a

ki vele szemben a legtöbb esetben egyúttal fél is. Panaszai-

val a király elé nem járulhat. Ha nem is a törvények értelmé-

ben, de tényleg röghöz volt kötve, mert szabad költözködését —
éppen annak törvényes föltételei által — könnyen ki lehetett ját-

szani. A paraszt \aseli az országnak csaknem minden közterhet.
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Midn a nemesség katonai kötelezettségének már nem tesz,

vagy a változott viszonyok folytán nem képes eleget tenni,

az állandó hadsereg tartásához szükséges hadi adót a jobbágy

fizeti. A túlnyomólag nemesi érdekek megóvása czéljából

fennálló megyei közigazgatás költségeit szintén szolgáltatja

be a házi pénztárba. Az ország képviseletébl ki van ugyan

zárva, mert a jobbágyság nem képez rendet, de a nemesség

képviselinek fennebb kimutatott nem is csekély napidíjait

adja, mert azok e terhet is vállaira rakják. Ha a nemesség

a királynak koronázási ajándékot szavaz meg, azt voltaképp

nem az fizeti, hanem megfizetését szintén a jobbágyokra há-

rítja. — Az ujonczokat k szolgáltatják. Valóságos kor-

kép az, a mit e részben Berzeviczy Gergely a magyar katona-

ügyrl irt, de kézírásban maradt munkájában mond.'^ Leírja

benne a nálunk alkalmazott hadkiegészítési rendszereket. Az

egyik abban állott, hogy miután az állítandó ujonczok száma

a községekkel közöltetett volna, az elöljáróság, a szolgabíró

a földesúrnak vagy gazdatisztjének és a plébánosnak egyet-

értésével megállapítja a megfogandó ujonczokat. A pártosko-

dásnak, önzésnek, csalásnak és igazságtalaijkodásnak tág tere

nyílik itten. Mennyi visszaélés történik az ujonczok befogá-

sával ; milyen egyoldalú magán elny hajhászás jelentkezik

ekkor egyfell, milyen megvetése és meggyalázása a népnek

másfell ! Valóban szomorú módja ez a haza védelmére kelni

hivatott hsök teremtésének. A szolgabirák megállapítják a

napot, vagy helyesebben az éjszakát, midn a kiszemelt ujon-

czokat a hatóságnak hatalmába kell keríteni. Az elöljáróság

megtesz minden szükséges elkészületet. Ha valamely községnek

például egy ujonczot kell állítani, ekkor négyet-ötöt fognak

össze, mert nem tudják, hogy azok közül az ujonczozó ka-

tonák hányat fognak majd visszavetni. Az ujonczfogdosásnak

nagy ravaszsággal kell végbemenni, mert ha nem titokban

teszik ebbeli lépéseiket, mindazok, a kik magukat ujoncz-

jelölteknek tartják, felfedezhetetlen módon megszöknek. — A

szerencsétlen éjszaka végre elérkezik. A fogdmegek min-

den irányból eltörnek s a szegény emberekre, míg azok

alszanak, rárontanak s ket feleségeik és szülik karjai

* Ennek egy kézirata a nemzeti múzeumban riztetik.
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közül kiragadván, megkötözve magukkal hurczolják. Óriási

lárma, sírás, átkozódás, káromkodás keletkezik a házakban

és az utczákon ennek következtében. Az elfogandók ellent-

állanak s néha halálos kimenetel verekedések színhelyévé

válik a község. A befogottak megcsonkítják magukat és

öngyilkosságot követnek el. Hozzátartozóik kérnek, könyörög-

nek, segítségért kiabálnak, futkorásznak, ajándékokat oszto-

gatnak, szóval czéljok elérésére megragadnak minden eszközt.

Beleavatkoznak ez eljárásba a földesurak, a gazdatisztek, a

hatósági személyek, a plébánosok és mindenki, a ki azt

hiszi, hogy ezen villongó állapotban valamit nyerhet, vagy

veszíthet. Végre odáig jut a dolog, hogy a kétségbeesett

ujonczot megvizsgálják. Tíz összefogdosott közül gyakran

csak egy válik be, a mi egyetlen vigasza ezen rettene-

tes bánásmódban részesített embereknek. A községeknek

és egyeseknek roppant költségébe kerül ez az egész el-

járás ; a mellett a közerkölcsiség is borzasztóan szenved

általa.

A toborzás nem ily csúf, de mindent összevéve, szintén

dúsan burjánzó visszaélései folytán, nem sokkal jobb eljárás.

A toborzó tisztnek minden alkalmas legényért tíz rénes forint

járt a katonai pénztárból. Feladatának könnyítése végett ez

összeg fejében neki a félrevezetés czéljából az ezred egyen-

ruhájától nagyon különböz toborzó ruhát, a csábító zenét,

a bort és pálinkát, melyek ilyenkor nagy mértékben fogyasz-

tatnak, be kellett szerezni. Tehát minden költséget viselvén,

az utalványozott összeg rendszerint nem elég ; azt ennélfogva

valamiképp pótolni kell. És honnan történhetnék ez, ha nem
a szegény adófizet nép zsebébl ? Ennek olyformán ejtik

módját, hogy a toborzásba csalárd fogások által mennél töb-

bet bonyolítanak be, a kik azután menekülni igyekezvén,

anyagi erejökhöz képest minden váltságpénz fizetésére haj-

landók. Ezt a hajlandóságot mesterségesen elidézni egyik

mellékes, de magábanvéve mégis nagyon fontos feladata a

toborzásnak. — A tisztek e végbl beszédbe keverednek a

fiatal legényekkel, hogy azokat felbuzdítsák vagy leitassák.

Kezet adatnak velk, vagy valami más jel által bizonyos köze-

ledést csalnak ki tlük, melyet azután a katonának való föl-

csapás kötelez Ígéreteként magyaráznak. Az áldozat erre.
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ha menekülni akar, fizet, vagy pedig ujoncznak ben-

marad.^

Ha katonaság jelenik meg a vidéken, azt a jobbágyok-

nál szállásolják el. Ha elöfogatokra van szükség, azt tle

szerzik be. Az utak készítéséhez szükséges közmunkát a job-

bágyság szolgálja le, de azért ez utakon vámot csak a paraszt

fizet. E mellett igás és kézi napszámaival megmíveli a

földesúrnak földjeit, a saját telkének pedig tizedét neki, egy

másik tizedét pedig, az ú. n. kilenczedet az egyháznak, tehát

együtt a nyerstermékek ötödrészét dézsma és papibér fejé-

ben átadja. A földesúr erdejében évenkint többször dolgozik;

ezenkívül hosszú fuvarra kénytelen menni és pedig saját

igájával és költségén, a földesúrnak malmán tartozik rölni

s minden rendkívüli alkalommal még külön is adózni.

Berzeviczy Gergely a parasztról írt munkájában a való-

ságnak megfelelleg részletesen írja le annak helyzetét a

múlt század elején. Szerinte a jobbágyság állapotát Magyar-

országon általában a következk jellemzik. — Az egész telkes

jobbágynak átlag 24 hold szántóföldje, 12 kasza rétje és egy

hold belssége van ; a fél és negyed telkes jobbágyoknak

aránylag kevesebb. A zsellér csak bels telekkel bír. Mind-

egyiknek legelje és a hol erd létezik, ott mérsékelt faizási

joga is van. A jobbágyoknak helyzete egyébiránt az ország

különböz részeiben nagyon különböz volt. Néhol a talaj oly

termékeny, hogy annak egész területét be lehetett vetni,

másutt ennek legjelentékenyebb része csak legelül volt hasz-

nálható. Az ország különböz vidékein a parasztok nem egy-

formán voltak megterhelve. Általában az egész telkes jobbágy

urának 52 igás, vagy 104 kézi napszámot tartozott szolgálni,

egy rénes forint házadót fizetni, egy hosszú fuvart teljesíteni,

egy öl fát összeállítani, három napot vadászaton tölteni, két

tyúkot, két kappant, 12 tojást, féloldal szalonnát, egy borjú-

nak harmadrészét átadni, a pálinkaégetésért két rénes

forintot letenni s minden mezgazdasági termékének már

említett részét neki és a lelkésznek beszolgáltatni. Ha ura,

vagy úrnje házasságot köt, minden alkalommal o8 krajczárt

* Gaal Jen : Berzeviczy Gergely élete és mvei. Budapest, 1902,

138. 1.
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fizet. Ha urát netalán elfognák, érte a váltságdijat, továbbá

az országgylési követek napidiját aránylag fizetni tartozik.

Tartja ezenkivül az egyházfit, a jegyzt, a mezbirót, a cs-

szöket és a falusi szolgákat. — Szerzeményeit gyermekei örö-

kölhetik. Ha azonban gyermekei nincsenek, ez esetben ugyan

végrendelkezhetik, de hagyatékának egy harmada így is a

földesúré. Ellenben, ha a paraszt nem végrendelkezik, akkor

a földesúr egész hagyatékára kezet tehet. A jobbágynak

nincs tulajdon telke, mert az a földesúré, a ki azt tle elve-

heti és másnak adhatja. A jobbágy közhivatalt nem viselhet.

Magánjogi és büntetügyeiben, mint említem^ az bírája saját

földesura. A jobbágy e részben csak annyi elnyt élvez

az áUam részérl, hogy az úri széktl felebbezési joga van

s a megyei ügyész t támogathatja, és hogy az úri szék

a törvényes bizonyság, t. i, a szolgabíró és esküdt, jelen-

létében ülésez. De az úri szék a földesurakból, azoknak meg-

bízottai vagy osztálytársaiból állott,

Berzeviczy Gergely a múlt század elején a paraszt ösz-

szes terheit átlag egy jobbágytelek után 255 forint 28 krra,

bevételeit pedig csak 180 forintra számítja. De ez a bevételi

összeg csak névleges, mert terményeit nem képes mindig az

ezen számításnál felvett középáron sem eladni. St gyakran

azokat háznépével együtt nagyrészt maga fel is emészti,

ennélfogva minden általa készpénzben fizetend szolgáltatás-

nak fedezetét csakis különös szorgalma által szerezheti meg.

De erre a maga eredeti munkakörében nem igen volt alkalma,

hanem azt neki ezen kívül kellett megkeresni. Ha azután ilyen

rendkívüli igyekezetet nem tudott vagy nem akart kifejteni,

akkor hátralékban maradt és ki volt szolgáltatva ura kegyel-

mének, a ki kénye-kedve szerint bánhatott vele. Ennélfogva

az ország lakosságának túlnyomó nagy részét képez parasztság

általában anyagilag, szellemileg és erkölcsileg egyaránt igen

rossz viszonyok között tengdött. Rendszerint nagy nyo-

morban élt a jobbágyság s ha egyesek közülök nem is szen-

vedtek Ínséget, st bizonyos jólétnek örvendettek, azok ezt

leggyakrabban a többiek rovására élvezték. Általában oly

helyzet súlyosodott reájok, hogy csak megélhetésök végett

is teljes erejöket kellett megfeszíteniök s nem volt szabad

ket szerencsétlenségnek érni, különben ezen ingatag viszonyok

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 3
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között fenn sem tarthatták magukat. Hogy a paraszt értelmi-

leg és erkölcsileg miveldjék, vagy az élet ártatlan örömeinek

részese legyen, arra sem ideje, sem anyagi eszközeinem maradtak.

De nemcsak maga a szolgáltatás súlya, hanem annak

módja is rendkívül nyomasztó volt. Ha netalán méltányos

földesúr alatt élt, akkor ezt a nagy terhet nagy szorgalommal

és lemondással valahogy csak elbírhatta. De ha földesura

csupán egy kissé köteked vagy embertelen volt, ezer esz-

köz állott rendelkezésére, melyekkel jobbágyait agyonsújt-

hatta. Tönkre tehette t már csak azáltal is, hogy a tizedet

a terményekbl késlelkedve vette át. A rossz idjárás ugyanis

esetleg bekövetkezvén, a gabona a mezn romlott el s a

parasztnak meghiúsult egész évi reménye. Ugyanezt tehette

a lelkész is a maga kilenczedével, a hol t. i. azt természet-

ben szolgáltatták be. Ha akarta, a földesúr a paraszttól a

legsürgsebb munka idején is kívánhatta a neki járó hosszú

fuvart, mely esetben a paraszt 4 lóval két magyar mértföldre

egy rénes forintért volt köteles elhajtatni. Sokat szenvedett

a paraszt a katonaságtól, ha annak szállást volt köteles adni,

vagy midn a deperditákat fizette. Egy lépést sem tehetett,

hogy urának vagy a hatósági személyeknek ajándékot ne

lett volna kénytelen adni Ezek ritkán valának ugyan nagyok,

de egészten véve szerfelett súlyosan nehezedtek reá és

kevésbbé gazdagították azokat, a kiknek adattak, mint szegé-

nyítették, a kik ez ajándékokat felajánlani voltak kénytelenek.

Erdély ^ Királyhágón túli rész az unió eltt külön országot
kormány- .1.1 n ' ^ ' n ü.

zata és képezett, mely semmi hivatalos összeiuggesben nem állott

közigaz- Magyarországgal. De hazánk kiegészít része levén, annak

közállapotait sem hagyhatom tehát itt egészen tekinteten kívül.

Erdély alkotmánya jobbára az I. Leopolddal 1691-ben

kötött szerzdésen alapult. Lényege az, hogy a három, t. i.

a magyar, a székely és a szász nemzet; továbbá a négy vallás,

a róm. katholikus, a két protestáns és az unitárius, jog-

egyenlséggel bírnak ; a hivatalokban az említett hét fele-

kezetbeliek osztoznak ; országgylés, mely a törvényhozás

jogát kizárólag gyakorolja, évenkint tartatik. A kormányszék

tagjai, kiket az országgylés választ s a fejedelem ersít meg,

elvileg felelsek, kormányzót ezeknek élére a fejedelem nevez,

az udvari kanczellárt viszont az országgylés választja; a
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megyei hivatalokra a megye részérl csak kijelölés történik,

a kinevezés a kormányt illeti. A bécsi kormány azonban

Erdélyben még hatalmasabb volt, mint Magyarország köz-

igazgatásában, minek következtében az alkotmányos jogok

ott csak árnyak, A szabadabb intézményeket mind megfosztá

eredeti érvényöktl, vagy legalább megcsorbítá hatáskörükben;

a kormányszék felelssége végképp eltnt, a megyei tisztúji-

tások kimentek a divatból s a kormány által a megye meg-

kérdezése és kijelölése nélkül kinevezett, a központtól bureau-

kratiai függésbe jutott tisztviselk kezelték az igazgatást. Az

elkelbb, függetlenebb családok tagjai a hivatalokból kiszorít-

tatván, a közügyekre alig gyakorolhattak többé valamely

csekély befolyást. Az országgylés maga is, mely nagy rész-

ben ily kinevezett hivatalnokokból állott, elveszte minden

alkotmányos erejét, valahányszor 1791 óta összehivatott. A
bécsi kormány nyomasztó hatása alatt alkotott minden üj

törvény csak az si jog- és szabadságalapot fogyasztotta és

szorította szkebb korlátok közé. 1811-tl fogva pedig éppen

nem hívtak össze országgylést, minek az lett a következ-

ménye, hogy a kormányszékben évrl-évre kevesbedett á

rendek által választott tisztviselk száma, míg az végre

egyetlenegyre olvadt. És ekként az egész igazgatás a Bécsbl

kinevezett hivatalnokok kezére jutott, kik azt a szinte onnan

vett rendeletek és szabályok szerint folytatták, mitsem gon-

dolva a törvény intézkedéseivel. A bureaukratia kezébe került

Erdélyben az egész államhatalom.^

Erdélynek külön udvari kanczelláriája volt Bécsben.

A helytartó-tanács helyett a gubernium mködött, melynek

élén a fejedelem által kinevezett gubernátor vagy guberniumi

elnök állott.

Az erdélyi tizenhárom magyar megyében az els tiszt-

visel a fispán, a kvári s a fogarasi kerületben a f-

kapitány, a székely székeken a fökirálybiró volt. A második

tisztvisel a hajdan Magyarországhoz tartozott vármegyékben,

vagyis az úgynevezett kapcsolt részekben, Közép-Szolnok,

Kraszna és Zarándmegyében az alispán, a többi erdélyi vár-

' Horváth Mihály : Huszonöt év Magyarország törtenetébl, Genf,

1864. I. 11. 347-348 k.

3*
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megyében és székekben a fbiró, az emiitett két kerületben

pedig a vicekapitány volt. A harmadik tisztvisel az emii-

tett három megyében a fszolgabíró, a többi megyékben a

szolgabíró, a székelyeknél a diüó. A felebbviteli biróság

a két királyi tábla, legfbb ítélszék a guberniumnak egy

tanácsa. Guberniumi tanácsosokká sokszor fispánokat nevez-

tek ki. A guberniumi elnöknek nem volt vármegyéje. A
szász közigazgatásnak élén a szász nemzetnek comesje állott.

— A fizetések pl. Hunyadmegyében a következk voltak.

A fispán kapott 1200 forint évi fizetést, a fbiró 300-at, a

viceispán 250-et. A királyi perceptor, a milyen például Hunyad

megyében három létezett, a királyi nevet azért viselte, mert

az adót a királyi pénztárba gyjtötte. De ebbl nemcsak a

központi hivatalnokok, hanem a vármegyék és székek tisztvi-

seli is fizettettek. Ebbl fedezték a vármegyei székházak

építésének és javításának költségeit is, építették és tartották

fenn az utakat és hidakat és ebbl kerültek ki a katonaság

költségei is. A Lipót-féle diploma szerint Erdély 400000

forint adót fizetett békében, s kétszer annyit háború esetén.

A perceptorok mellett voltak az ú. n. rectificator commisaru-

sok ; ezek vitték keresztül a rectificálást vagy a dicalis össze-

írást. Fizetésök 900 forint és minden általuk rectificált forint

után húsz százalék. A többi tisztviselknek fizetése is csekély.

Az erdélyi legnagyobb megyében a fjegyz 250 forintot, a

két aljegyz egyenkint 200 forintot, a levéltárnok 100 forin-

tot, az iktató 60 frtot, 4 irnok egyenkint 50 forintot, 19

szolgabiró egyenkint 50 forintot kapott. A táblabírák nem

kaptak rendes fizetést, hanem részökre együttesen évenkint

1200 forint volt felvéve, s mködésükhöz mérten utólagosan

kaptak tiszteletdijat. A megye ügyészének fizetése 80 frt, a

szegények ügyvédjéé 60 frt volt. Ezenkívül létezett egy f-

és két al-útfelügyelk, három állomási biztos, egy erdigazgató,

egy földmér, egy megyei orvos, három sebész, három bába, egy

börtönfelügyelö és négy levélhordó. Végre létezett a tized bér-

letének behajtója. Ez a tisztvisel azért volt szükséges, mert a

hajdani fejedelmek a fiskusra szállott jószágokat kiosztván, azok

tizedét maguknak tartották meg. Az ily dézsmákat a helybeli

földesurak megválthatták és pedig kalangyánként négy garasá-

val. Ezeket a váltságárakat szedték be az említett perceptorok.
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Az erdélyi gubernium és a magyarországi helytartó-tanács

közt a fökiilönbség az volt, hogy az elbbi egyúttal legfbb

ítélszék is, minélfogva a kolozsvári és marosvásárhelyi kirá-

lyi táblákon elintézett pörök egy része a guberniumhoz, más

része pedig a kanczelláriához ment fel. A guberniumnak 1820

óta volt két fosztálya, t. i. a közigazgatási és törvénykezési.

A gubernium a honi fejedelmek alatt országié tanács volt.

I. Lipót ezt Gyulafehérvárra tette, III. Károly pedig Kolozs-

várra helyezte át. 1743-ban Szebenbe követte az országgy-

lést, a honnan II. József 1788-ban a levéltár egy részét

Kolozsvárra helyezte át, a hova halála után 1790-ben az

egész gubernium is követte azt.^

Ez idben a rendiség uralma alatt nálunk az igazság- igazság-

szolgáltatás nem volt sem egységes, sem általános, vagyis az *^"tás.

^

ország minden lakosára egyaránt kiterjed. Nemcsak az ország-

részeknek, mink a társországok, a kiváltságos kerületek, volt

sok tekintetben külön jogrendje, hanem az egyes osztályok

is más és más biróság illetékessége alá tartoztak, tehát min-

den rendnek külön joga és igazságszolgáltatása van. — Mint

az egész jogállapot, a törvénykezés is nagy részben kivált-

ságok alapján épült fel, s minél becsesebbek ezek, az ilyen

különös jogok élvezi annál inkább tartózkodtak attól, hogy

elnyeiket másokra is kiterjeszszék. Különösen a nemesi és a

polgári igazságszolgáltatás bírt ilyen elnyökkel, a minkkel

a jobbágyság nem igen dicsekedhetett. A nemesi és polgári

rend kivívja és törvénybe iktatja azt, hogy felette csak osztály-

társai ítélkeznek. Ez a nemesekre nézve a legfelsbb foko-

zatig tényleg be is következik, míg a polgárt a városokban

csak az els fokig illeti meg e jog. A parasztnak ellenben

magánjogi perekben bírája mindig az úriszék, bünfenyít

perekben szintén, kivéve a halálbüntetés alkalmazásának ese-

teit, midn a megyei törvényszék ítélkezik felette is, mely

azonban az földesurának osztálytársaiból alakult. Az úri-

székeken a parasztnak jogbiztonságáról a törvény úgy gon-

doskodott, hogy iüésein a törvényes bizottságnak, vagyis a

szolgabírónak és esküdtnek jelen kellett lenni. A megyei tör-

^ Kazinczy Ferencz erdélyi útirajzainak füg-gelékéböl vettem ez

adatokat, melyeket ö erdélyi barátaival annak idején átnézetett.
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vényszéken pedig, a hova az úriszéki ítéletek felebbezlietök

voltak, és a bünfenyít ügyekben is, a tiszti ügyésznek hiva-

talos kötelességét képezte volna a parasztot védelemben és

támogatásban részesíteni. Nem állíthatni tehát, hogy a paraszt

a törvénykezés ezen szervezete mellett minden esetben olta-

lom nélkül maradt. St ha földesura méltányos ember volt,

akkor az úriszéken sem történt szabály szerint nagy baja. De
biztosítékok ez iránt az érvényben volt igazságszolgáltatási

rendszerben a parasztra nézve gyakorlatilag nem léteztek. Az

úriszék eltt, a szolgabíró és esküdt jelenlétének daczára, st
ezeknek a földesúr iránti érdekszülte természetes tekintete

folytán sokszor éppen ezért, teljesen az úrnak kegyelmétl

függött. A megyei törvényszéknél, ha csak némileg befolyá-

sos, tekintélynek vagy közkedveltségnek örvend földesúrral

állott szemben, a szegény paraszt annyira nem boldogulhatott,

hogy midn Széchenyi Stádiumában a régi állapotokat átme-

neti reformokkal akarta javítani, akkor az általa indítványo-

zott törvényjavaslatok közül egyet a parasztság védelmére

szolgáló ú n. pártvéd intézményének szentel. A megyének

érdekében állott ugyan a parasztságot védelmezni, mert hiszen

az szolgálta le a közmunkát és az fizette a hadi adó mellett

a házi adót is ; de ez az érdek általános természet és közös

volt a földesúrnak azzal az érdekével, hogy parasztjai a

robotot leszolgálni, a tizedet beszolgáltatni és a többi tartozásokat

leróni képesek legyenek. Igen gyakran mindazáltal a megye
nem ezt az érdeket, hanem a nemesi eljogoknak minél tel-

jesebb érvényesülését és a nemesség zömével való jó viszo-

nyának ápolását tartotta els sorban szemei eltt. Tény ennél-

fogva az, hogy a parasztok feletti bíráskodás egészen a földes-

urakra ruháztatott, és áll az, hogy a ki birtokot vett, avval

együtt megkapta a rajta lev jobbágyok feletti törvénykezés

teljes jogát is. E részben classicus tanunk van, a ki az úri-

székek eljárását a XIX. század elején nagyon szemlélteten

írja le. Ez Bessenyei György, a kinek egy kéziratban meg-

lev munkája ezeket is tartalmazza : „Megengedi az ország,

hogy minden birtokos nemes embernek ítél birói széke legyen,

hol senkit halálra ítélni ugyan nem szabad, de testében, pén-

«ében, vagyonában büntetni lehet. Mihelyt itt-ott az ország

és korona adózó embereinek földesurokkal ügyük-bajuk van,
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a vármegyék dominális (úri) széket rendelnek el, a mi azt

teszi, hogy az uraság a maga ügyében a reá panaszló sze-

génység ellen mint biró igazságát ítélje meg magának a maga

számára. Azután megajándékozott, elijesztgetett tanuk által

csrt- csavart állapotjában a dolog feladatik a vármegye tör-

vényszékére, a hol megítélik, hogy helyes!" „Az elnyomatott

szegénynek ügyében a vármegye az uraságnak a dominális

széket mindaddig parancsolja, míg fogságában az ártatlan

ember meg nem hal és vagyonos, népes háza el nem pusz-

tul. A táblánál ül némely urak néha csaknem sírva fakad-

nak bosszús keservökben, hogy az ártatlant az erszak alól

nem szabadíthatják. De hiába, ez törvény és való dolog''.

„Más földesúr úriszékét a maga házánál tartván, kinézi elre,

hogy esmeretes emberei közül micsoda bizonyságokat hívjon

meg a vármegye tisztjei között és hogy ki legyen az elül
táblabíró. Ott esznek, isznak, vendégeskednek. Megesett, hogy

némely nemes úriszéknek minden délután keresni kellett magát.

A panaszos szegény borbzben okoskodó hatalmas birái közt

nem tudja magát hol feltalálni. Csak azt látja, hogy büntetik

vagy fizettetik, a mihez irgalommal ezt ragasztják, hogy a

tömlöcztl való megmenekedését urának köszönheti. Ezen kínos

grátiával megelégedve vonulnak haza, ártatlanságukban, mint

a bnösök ; mely eseten ebédnél odabe nevetnek. Sok úri-

széken e szegények ügye mulatságul szolgál ilyeténképen''.

E dolognak vizsgálása közben, mint mondja az író, hogy sok

példára bocsátkozhatnék ki, melyek eltte megestek ; de mivel

benne az emberek magukat felismerhetnék, azokat tanácsos

elhallgatnia. Egyébh'ánt nem szükség eseteket felhozni, mert

erre minden emberséges ember száz példát tudhat ott, a hol

lakik, akárhol legyen. ,,Ez a dominális szék különben" — írja

tovább, — „az embernek társaságbeli boldogító szabadságára

semmit sem tartozik. Hasznomra e szegény taksásaim ellen

igazságtalan lehetek, ha akarok". „Ez a törvénybe vett igaz-

ságtalanság".^

Ugyancsak a pallosjog gyakorlásának módjáról így

tájékoztatja olvasóját : „Megfogatja a vármegye a gonosztevt,

' Bessenijei György : Magyarország törvényes állása, 1804. A Nem-

zeti Múzeumban rzött kézirat. 94. és 596. 11.
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kérdezik búiiöstársait hol vannak? Megnevezi. Ez itt az ura-

ság tömlöczében, amaz amott más jus gladiatus birtokosnál,

írnak, kérik, az uraság fiskusai felelnek, . . . megtartóz-

tatják, illetlenségekre vetemednek, a rab ott marad, bnének

árát szabják, megfizeti s elmegyen. A birói széknek ura attól

tíz, húsz, harmincz mértföldnyire lakik; cselédjei élnek szabad-

ságával helyette, esznek-isznak és megesik, hogy néhol rovására

a bnnel is kereskednek. Ö pedig maga csak akkor látja, mi-

csoda hatalmas itélöbiró, mikor költségeit, melyeket elveszteget-

tek, számadásba teszik azért az úri kevélységért, hogy mint a vár-

megyének, neki is tömlöcze, akasztófája s hajdúi legyenek".^

A magyar magánjog ez idben is, mint mindig, vissza-

tükrözi a nemzet gazdasági viszonyait. E mellett közjogi ele-

mekkel van telítve, melyeket nem lehet a nemesség kivált-

ságos állásának megingatása nélkül abból kiszakítani. Külö-

nösen az siség az, mely felett, habár az ingatlanok értékének

emelkedését az nem engedte meg és mellette a hitel nem

fejldhetett, mégis mint a magyar nemesi családok egyik leg-

fbb biztosítéka felett rködtek. Erre az intézményre mérte

Széchenyi els csapásait, midn a közviszonyok javítására

irányuló általánosabb érvény nagy reformeszméivel fellépett.

Az siség mellett a nemesség az egyéni tulajdon elnyeit

éppenséggel nem élvezhette. Az adományozott nemesi föld-

birtok nem volt a tulajdonosé, hanem voltaképp a családé,

melyre nemcsak a most él nemzedéknek, hanem a jövend-

beli várományosoknak is joguk volt. Azonban csak két föltétel

alatt : hogy a családnak magva nem szakad, azaz annak

tagjai férfiágon ki nem halnak, továbbá, hogy a családnak

birtokos tagja az ország és a király irányában htlenséget

nem követett el. Ez esetekben a koronának joga tudniillik

azok birtokának területére feléledt. — Az siség intézményének

szelleme ellentétben állott az újabb kor egész gazdasági

irányzatával. Az lehetetlenné tette az okszer gazdálkodást,

leszállította a birtok értékét, a hitel áldásos felhasználásának

elnyeibl a birtokost kizárta, bizonytalanná tette magát a

földtulajdont, viszályt és ellenségeskedést szült a vérrokonok,

az ismersök és osztálytársak között.

• Bessenyei i. m, 86. 1.
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Az életbl vannak merítve Bessenyeinek erre vonatkozó

következ szavai: „A széles világnak minden nemzetségei közt

annyi per sehol sem találtatik, mint Magyarországon. Nincs

birtokos nemes olyan, kit per tiz-húszfelöl ne húzzon, czi-

báljon, rángasson. Minden teleknek más-más részre elágazott

örökös osztályosa van. Minden veszi, minden adja, húzza,

vonja, használja s e miatt egymást üti, veri, szidja, vádolja,

mely atyafiságos csata és háború után magokat perbe fogják

;

jönnek-mennek, utaznak, leveleznek, birót, prókátort nyomoz-

nak, gyomroznak, ajándékokkal duggatnak, ígéretekkel biztat-

nak azért, hogy magukat elpusztítva, nyerhessenek meg attyok

fián hat sing földet, melyért inkább a bosszúállás és irigység

perel, mint haszonvételének kívánása. Örökké perelve, min-

denbl kiszorul. Minekutána nem bír annjdt, hol talpára áll-

ván, felegyenesedhessen, egy abrakos tarisznyát vészen tár-

szekerének hátára; továbbá oldott táskáját elenyészett örök-

ségének füstös leveleivel megtömi ; botot keres, elindul, régi

örökségének mutogatván ki a mennyi várost, falut, kastélyt

talál Budáig, mely felé éhen-szomjan vonszolja holt remény-

ségét, hogy majd pusztákat, falukat nyer".

„A gazdag házak fiskusai, mint a kavargó szelek minden-

felé zúgnak az országban, hol, mibe és kinek birtokába akaszt-

hatnának horgot, melyet uroknak pénzével, tekintetével^ aján-

dékaival a szegénytl elperelve, magokat holtig való kenyérbe

s jutalomba helyeztethessék általa. Telket olyat bírnod nem
lehet, mely ellen annyi per ne támadjon, mint a mennyi karót

kerítésében felállítasz, vagy szilvafát reá plántálsz. Össze-

vissza, keresztül-kasul az egész országban minden famíliának

jussa van mindenféle birtokhoz, melyeket zálogosítás, adás-

vevés, házasság egybe zürt-zavart és egymás hátára kevert.

Valamennyi osztályos atyafi majdnem mind perel egymással.

A nagyok a kicsinyekkel s magok közt ezek is magokkal.

Kik perelnek hát legtöbbet? A verség szerint való osztályo-

sok. Száz ember közt szül minden atyának halála veszeke-

dést, pert-patvart, húzást-vonást. Az egész nemzet perel ön-

magával. És az atyafiságnak ismertet jele az, ha tizenkéi-

felé húznak, perelnek, jussaikat keresvén nálad. Nincsen is

a földnek kerekségén tudománynyal, törvénynyel és vallással

él nemzet olyan, hol az atyafiság annyi idegenséggel, hideg-
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seggel legyen magához, mint Magyarországon. Peres ellenség

és atyafi egymástól meg nem különböztetett, egyenl értelem-

ben vett szavak".^ És a törvénykezés egészben véve ily képet

mutatott a múlt század közepéig. A perjog oly bonyolult vala,

hogy az igazsághoz vezet út tekervényessége miatt ahhoz

rendszerint nem jutottak el az emberek. Az ügyvédi kar a

maga hivatásának nem a jog szinte védelmét, hanem a fur-

fangot tekintette, melynek révén a jogorvoslatokkal való vissza-

élés által évtizedekig, néha pedig a végtelenségig elhúzták

a pereket, A biráskodásnál szintén nem a szakképzettség és

lelkiismeretes jogszolgáltatás volt a fdolog. Az alsó bírósá-

goknál a birói tiszt ehiyerésének föltétele kevésbbé a jog-

tudomány s a törvények alkalmazásában való jártasság volt,

mint a nemesi rendhez tartozás és a kell összeköttetés. De

nemcsak a megyei, hanem a fels biróságok sem ütötték meg

a mértéket, A királyi tábla 26 tagja közül kettnek fpap-

nak, másik kettnek mágnásnak kellett lenni. Tagjai voltak

még a nádor- és országbírónak helyettesei, négy ítéimester

vagy protonotarius, egy államügyész, négy királyi és primási,

azután pedig kilencz számfeletti ülnök. A hétszemélyes tábla

elnöke volt a nádor, tagjai pedig 5 fpap^ ezek között ren-

desen a primás, a kalocsai érsek és három czimzetes püspök,

hat fúr és kilencz köznemes. Ha ezekbl nem került ki a

határozatképes szám, akkor az elnök a saját tetszése szerint

választhatott helyetteseket.

Hogy a fels biróságok milyen részrehajlatlanok voltak,

ha felsbb helyrl gyakoroltak nyomást reájuk, mutatja a Mar-

tinovics-féle összeesküvésbe bonyolódottak elitélése. Az emiitett

titkos szövetkezés a mi viszonyaink között annyira gyakor-

latiatlan volt, a Martinovics-féle káté a maga rousseaui szel-

lemével annyira ellenkezett a magyarok kurucz hagyományai-

val, akkori gondolkozási módjával és az egész társadalom

közérzésével, hogy azt igazán veszélyesnek alig lehetett tar-

tartani. Jól jegyzi meg az egykorú Berzeviczy Gergely, hogy

égbekiáltó igazságtalanság volt az egész s egy újabbkori iró,-^

hogy „csakis a korlátolt látókörrel biró és reactionarius haj-

^ Bessenyei György : Magyarország törvénj^es állása, 1804. 356. 1.

^ Mocsáry Lajos : A Régi Magyar Nemes, Budapest, 1889.



MAGYARORSZÁG KÖZÁLLAPOTAI A SZÉCHENYI ELTTI KORSZAKBAN. 43

lamú hatalom és a zsarnokság remegése kivánhatott itt vért

és csinálhatott a mozgalom részeseibl vértanukat". A magyar

törvény szerint ez esetben a büntethetség nem volt megálla-

pitható. Tényleges támadásról a felség személye ellen szó

sem lehetett és daczára ennek a Martinovics-féle káténak

puszta lemásolása is halálos Ítéletet, egyszeri elolvasása több

évi súlyos börtönt vont a szerencsétlen vádlottak fejére. Az

udvaroncz szellem kész volt megtenni a hatalomnak ezt a

szolgálatot s rendkívül jellemz az akkori magas állású em-

berekre nézve, hogy a hétszemélyes tábla nemhogy szelídí-

tette volna, hanem még jelentékenyen súlyosbította az ítéletet.

Ha a fels és legfbb bíróságoknál ilyen volt a szellem

ebben a korszakban, hogyan lehetett volna jó igazságszolgál-

tatást kívánni az alsóbbaknál, a hol a hatalomtól való függés

nem volt ugyan ily közvetlen, de a kisebb érdekek nagy mér-

tékben zavarták meg az igazságérzetet és a törvényekben

való járatlanság a pártatlan igazságszolgáltatásra alkalmatla-

nokká tette ket. Bessenyei szerint azok a táblabírák, a kik

a megyei sedriákon ítélkeztek, gyakran a gabona nyomtatásá-

nak színhelyérl, a szérrl vagy a szénaboglyák közül köz-

vetlenül kerültek a törvényszék asztalához, a hol az ügyeket

a prókátorok a törvények szövevényeinek felhasználásával

már teljesen összebonyolították volt. Különben sem nagyon

sokat foglalkoztak e bírák a jogtudománynyal. A hosszadal-

mas allegaták hallgatása közben el-elszundikáltak s azokra

bízták az ítélethozatalt, „a kik tudtak hozzá". Ehhez járult

még az, hogy a fels és alsó bíróságoknál ajándékok elfoga-

dása a felektl nem tartozott a kivételek közé. Ennélfogva az

igazság rendszerint jobban mosolygott a vagyonos, mint a

vagyontalan emberekre. A birói állás a fölebbvítelí törvény-

székeknél nem volt biztosított, mert az esetleg a korona óha-

jával ellenkezen ítélkez bírót könnyen elmozdították. A
királyi ügyész forma szerint ugyan eltávozott abból az ülés-

terembl, a hol az ügyét tárgyalták, de befolyása azért

abból nem vonult ki vele. Magyarország lakosságára így

osztálykülönbség nélkül súlyosan nehezedett e korszak igazság-

szolgáltatása is, melytl csak a rendi alkotmány megdöntése

után szabadult meg.
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A pénzügy. Ez idben Magyarország pénzügyét még sok tekintetben

a középkor államgazdaságának szelleme hatja át. Ebben az

államgazdaságban a f jellemvonás az, hogy az ország-

nak nincs rendes háztartása. A fejedelemnek kétféle jöve-

delme van: olyan, melyet a rendek szavaznak meg neki

és olyan, mely a királyi haszonvételekbl származik. A hadi

adókat és a só árát az országgylés állapítja meg. Koron-

ként az országgylés szavazza meg a rendkívüli nemesi

segélyeket is ; de a bányák, a harminczadok, a pénzverés,

a vám, a posta, a kincstári és koronajószágok, a megüre-

sedett egyházi javak idközi jövedelmei, a nemességért, az

adományokért, a czímekért járó díjak, a bírságok, a talált

kincsekbl a fiskust illet hányad : mind oly jövedelemrész-

letek, a melyeket nem kell megszavazni senkinek, mert azok

beszedése és felhasználása a koronázott királyt a törvények

értelmében megilleti. ^ Mindezekrl azonban épp oly kevéssé

kell neki számohiia. mint a rendek által megszavazott jöve-

delmekrl, úgy hogy az országnak jövedelmei ezáltal teljesen

a fejedelem rendelkezésére vannak bocsátva. Ennélfogva fölös-

leges mindenféle országos költségvetés, a szükségletek és

fedezetek megszavazása és a pénzügyi tervhez simuló záró-

számadás. Az országnak pénzügyei tehát teljesen felolvadnak

a király pénzügyeiben, a miért is lehetetlenné válik az, hogy

a nemzet mint olyan valamit magáért is áldozhasson. Az ország,

habár a saját fejldésének eszközeivel nem bír, daczára annak,

hogy a nemesek nem adóznak, ezen korszakban mégis igen

jelentékeny összegeket bocsát a fejedelem felelsség-nélküli,

korlátlan rendelkezésére. Schwartner szerint^ 1809-ben a

királynak Magyarországból a rendek által megszavazott jöve-

delme összesen meghaladta a negyven millió forintot. De
tényleg csak harminczkét milliót tett az, mert 10 millió oly

közvetett haszon is foglaltatik abban, a mit Ausztria a vám-

politika révén élvezett tlünk. Berzeviczy 1805-ben 100 milUóra

tevén a monarchia jövedelmét, Magyarország akkori adózása

' Kautz Gyula : A nemzetgazdasági eszmék fejldési története

Magyarországon, Budapest, 1868. 88, 95, 109, 191. II.

^ Schivartner : Statistik des Königreichs Ungarn II. k. 84, 85, 86,

87. §§.
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tehát megfelelt a mai quotának. A sóregálé ugyanis 18 millió

forintot jövedelmezett, a pénzverés egy milliót, a harminczadok

egy milliót, a zsidók türelmi díja százhúszezer, a hadi adó

5 millió, a deperditák 3 millió, a fiskalitások 94 ezer, a posta

fél millió, a fpapoknak járuléka a várépitésekhez 121 ezer,

végül a bányák és pénzverés 1 millió frtot hoztak. A többi

jövedelem onnan származott, hogy Magyarország úgyszólván

mint gyarmat hozzájárult az osztrák ipar és kereskedelem

jövedelmezségének emeléséhez, a mit körülbelül 10 millióra

becsülhetni. — Az önállótlanság e tekintetben annyira ment,

hogy az országnak még állami pénztára sincs, hanem az összes

jövedelmeket a bécsinek alárendelt magyar udvari kamara

kezeli. Az ország rendéi a múlt század elején szerettek volna

egy országos pénztárt, vagy helyesebben pénzalapot létesíteni s

errl több országgylésen tanácskozások folytak is. De
minden törekvés daczára sem vihetik azt keresztül, mert a

megyék követeinek erre vonatkozólag nincs utasításuk s mert

az evvel járó költségek számára nem tudnak fedezetet kimutatni,

új adót és új szolgáltatást pedig megszavazni nem akarnak,

így az országos alap létesítése, melybl a termelk, különösen

az iparosok és kereskedk kölcsönt kaphattak volna, nem
létesült. A pénzügyek ebben a meghatározhatatlan állapotban

maradtak egészen 1848-ig.

Az adót a szabad királyi városok polgárságán kívül

— ismétlem — kizárólag a jobbágyság fizette. Arra hárítot-

ták át a hadi adót, az fizette a házipénztárba a megyei köz-

igazgatás és igazságszolgáltatás költségeit is. Fizette a megyei

követeknek, st még ha követelte, az országgylésen meg-

jelent saját mágnásainak költségeit is. Midn a törvény-

hozók a királyné megkoronáztatásakor ajándékot szavaztak

meg, azt is a parasztra rótták ki. A kiváltságos osztályok

tehát semmiféle közterhet nem viseltek, s még az oly mvelt
és elkel gondolkozású férfiak is, mint gróf DessewflFy József,

meg voltak arról gyzdve, hogy míg a viszony az uralkodó

és nemzet között a régi marad, addig a magyar alkotmány

egy kövét sem lévén szabad megbolygatni, ennélfogva a

nemesség adómentessége sem érinthet, mert különben össze-

dl az egész magyar alkotmány. Elkövettek azért mindent

annak az elvnek általános elismertetése végett, mely szerint
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az adó nem a jobbágyföldeket, hanem a jobbágy személyét

terheli. A terület ugyanis nem a paraszté volt, hanem a

nemesé, a ki pedig adómentes. Földadó ilyformán nem létezett,

st az 1802. évi országgylésen az is elismertetett, hogy a

városokban a háztulajdonosok, mint ilyenek, sem fizettek adót.

Az adók kivetése, beszedése és behajtása a lehet

legbonyolultabb volt. A hadi adó kezelésére nem léteztek

állami hatóságok, hanem azt szintén a megyei közegek vetet-

ték ki és hajtották be. Az országgylésen egy összegben

megszavazott hadi adó az egyes megyékre a porták szerint

vettetett ki. De a porta nem jelentett háztelket, hanem egy

bizonyos összeget, a meljdyel azután a megyék ú. n. porta-

létszámát kellett szorozni, hogy az illet megyei adófizet

közönségre kirótt adó összege megkapható legyen. Ha a

megyének képviseli a saját törvényhatóságuk portaléíszámát

igen magasnak találták, akkor elkezdtek panaszkodni, a minek

az lett az eredménye, hogy bizonyos számú portát a kimu-

tatásból levontak annak javára és azokat más törvényható-

ságokra osztották szét. A következ alkalommal meg ezekre

került a sor, hogy panaszkodjanak. A jajgatásnak igy azután

hossza-vége nem volt. Az adót a megyékben az elfogadott

dikák, vagy adóegységek száma szerint osztották szét az

egyesekre, miután a megyei porták száma elbb az egyes

községekre szétosztatott volna. Ezen adóegységek 95 rovatban

a legnagyobb önkénynyel állíttattak össze s e tekintetben a

törvényhatóságok között gyakran a legnagyobb ellentéteket

föltüntet különbségek mutatkoztak.

Az egész adó ügyben tehát, a mennyiben ez az önkor-

mányzati hatóságokat illeti, voltaképp a legnagyobb szabados-

ság, önkényesség és részrehajlás uralkodott. A rendszertelen-

ségek ezt a nagy rendszerét szintén nem merte megbolygatni

senki sem, megint abból a felfogásból indulván ki. hogy ha

annak valamelyik részét megingatják, akkor összedl a pénz-

ügyeknek ez az egész bonyolódott és mesterkélt tákolmánya.

De az a nagy aránytalanság és az a sok önkényesség,

melybl ez az adórendszer állott, nem akadályozta meg a

rendeket abban, hogy néhány százezer forintnyi adóemelés

miatt hosszadalmas huza-vonát ne folytassanak az ország-

gylésen. Sohasem azon meggyzdés által voltak t. i. áthatva,
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hogy a törvényhozás az adót az országnak szavazza meg,

hanem azt hitték, hogy azt a királynak adják, a ki ezen

többlet nélkiil talán el is lehetne. Ebben a felfogásban meg-

ersítette a rendeket az, hogy az általok megszavazott össze-

gekrl nekik sohasem számoltak be, minélfogva az ország-

tényleges kiadásainak mibenlétérl alapos tudomást nem is

szerezhettek maguknak. A pénzügyi politikának részleteibe a

rendek, mert azt Bécsbl intézték, nem voltak beavatva, és

általában az egész állami gépezet menetének csak hiányos

ismeretével bírtak. De ha egyesek az állami élet elsrend
nyilvánulásait képesek voltak is felfogni, a legnagyobb bizal-

matlansággal viseltettek a bécsi kormány iránt, mely az állam

megélhetésének legfontosabb követelményeinél sem mulasz-

totta el soha azt, hogy velk az ország önállásának és

függetlenségének megdöntésére vagy legalább meggyengíté-

sére irányuló czélzatot ne kössön össze.

így keletkezett ezen korszaknak legnagyobb pénzügyi

kérdése is, mely a bécsi kormány és a rendek között sok

súrlódásra adott alkalmat és a melyet végre az 1811. évi

február 20-án kiadott pátenssel a fejedelem a törvényhozás

meghallgatása nélkül önkényesen, egyedúri hatalommal dön-

tött el, t. i. a túlságos mértékben kibocsátott papírpénz el-

értéktelenedése folytán szükségesnek tartott ú. n. devalvatio.

A monarchiának pénzügyei nemcsak a XVIII. század

végén és a XIX. elején viselt háborúk folytán bonyolódtak

össze, mert azok már III. Károly, Mária Terézia és 11. József

hadjáratai és az ezek által szükségessé vált hitelmveletek

által is meglehetsen meg voltak viselve. Hogy a királyi pénz-

tár kiadásai számára fedezetet szerezzenek, lassankint meg-

rontották a forgalmi ügyletek lebonyolítására szolgáló pénze-

ket, úgy hogy mindig több és folyton rosszabbodó ezüst és

rézváltó pénzek, késbb azután a fedezet nélküli bankóczédu-

lák nagy mennyisége tette megbízhatlanná a forgalmat, foly-

ton pontatlanabbá az értékmérést és ingatabbá a hitelt. Külö-

nösen az 1796-tl 1806-ig egyre nagyobb mértékben kiadott

fedezetlen bankók rontották a helyzetet. A magyar ország-

gylések 1796-tól fogva folyton foglalkoztak ezzel a kérdés-

sel, mert az ingadozó árfolyamok s napról-napra értéktelenebbé

váló osztrák bankjegyek és váltópénzek mindinkább a köz-
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csapás jellegét öltötték magukra. Az alsó tábla 1802-ben a

sérelmek tervezetének 18. pontjában már követeli azt, hogy

a váltópénzek anyagául használt réz az országból ne vitessék

ki, hogy a bankjegyek túlságos felszaporodása akadályoztas-

sék meg és a bányaügy a magyar udvari kamara által kezel-

tessék. De az országgylés udvari pártja az alsó és fels

táblán egyaránt minden a rézkivitel megtiltására irányuló

kivánságon túlmen panaszkodást szükségtelennek tart, mert

meggyzdése, hogy hiszen Felsége semmit sem fog elmu-

lasztani, a mi országainak boldogitására szükséges, követke-

zésképp ez ügyben is gondoskodni fog, hogy a királyi kincs-

tár mostani állapota a körülményekhez képest javuljon. Leg-

helyesebb lett volna szerintök mindezek folytán Felségének

e tárgyra vonatkozó elhatározását egyszeren bevárni. A ki-

rályi leiratok csakugyan mindenféle czélszerü intézkedéseket

Ígértek is s a rendek belenyugodtak ezen királyi Ígére-

tekbe. Az 1807. évi országgylés tartama alatt azonban a

pénzügyi helyzet már nagyon súlyos volt. Az apró bankjegyek

annyira elszaporodtak, hogy az érczpénzt teljesen eltüntették

a forgalomból és csak a rossz váltópénz maradt meg. Az

árak ennek folytán igen nagy mértékben emelkedtek, a hitel

megingott, a bankóczédulák értéke pedig rohamosan alább-

szállott. Az ország rendéi a baj megszüntetését a gazdasági

és különösen a kereskedelmi politika megváltoztatásától remél-

ték, A bankóczédulák jelentékeny részének visszavonását kíván-

ták azért s arra kérik a királyt, hogy szüntesse meg a bá-

nyászat akadályait ; hogy hajtassa végre azokat a törvényeket,

melyek az arany és ezüst pénzeknek az országból való ki-

vitelét megtiltják; a névértéknek megfelel jó pénzeket

veressen, a pénzváltókról, uzsorásokról és az országba hamis

pénzt behozókról szóló törvényes intézkedéseket foganatosít-

tassa, és végre a rossz váltópénzek további veretesét szüntesse

be, a létezk bevonását rendelje el, szóval hogy az egészsé-

ges érczpénzforgalmat állítsa helyre.

Ezen törekvéseknek vajmi kevés eredményök volt, mert

a pénz- és bankügy királyi fenntartott jognak tekintetvén, a

fejedelem azt tette, a mit német tanácsosai javasoltak neki.

Miután a kibocsátott nagy mennyiség papírpénz miatt az

értékforgalomban már rendkívüli bonyodalmak mutatkoztak,
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annak csökkentésére okvetlenül kellett valamit tenni. Azokat

az akkori gazdasági viszonyok között beváltani nem lehetett,

mivel Magyarország rendéi arra, hogy a törvényhozásban a

papírpénz beváltására száz millió szavaztassék meg, birha-

tók nem voltak, a bajt tehát másképp, mint a devalatióval

megszüntetni csakugyan nem lehetett. Ennek ez esetben igen

káros következményei voltak, mert a bankjegyek értékének

négyötödrészben való elveszte számos családot megrontott

Magyarországon is, de az legalább a közös birodalmi pénz-

ügynek törvényes keletkezését akadályozta meg. Ennélfogva a

rendek pénzügyi ismeretei mellett s az akkori törvényhozási

formák megbízhatatlansága folytán az, a mi történt, talán

mégis a kisebb rossz volt.

Az anyagi károsodás azonban 1816-ban ismétldött, mert

az ez évben keletkezett osztrák bank jegyeit Magyarországnak

megint el kellett fogadni. Ekkor a magyar udvari kanczel-

láriát és kamarát ugyan egyoldalúan újból az osztrák

pénzügyminiszter hatósága alá helyezik, de legalább mindez

nem törvényhozási úton történt. Hanem ez mitsem változtat

azon a tényen, hogy Magyarország pénzügyei, ha nem is jogi-

lag, de a valóságban bizonyára ezen egész korszak alatt önálló-

sággal egyáltalán nem bírtak.^

A nemzetgazdaság általában véve alacsony fejlemfokot Közgazda-

tüntet fel, a mi az ország más tekintetben való hátramara-

dottságáról is tanúságot tesz,^ — A magyar korona országainak

népessége 1820 és 1825 között 117;. millió lélekre tehet.

Ezt az összeget azonban a Fényes ^ adataiból, melyek szerint

1839—40-ben itt 12.880,406 lélekbl állott a lakosság, csak

valószínségi következtetés által lehet kihozni. Ebbl esett

Erdélyre 1.513,315 és Magyarországra az összes kapcsolt

részekkel együtt 11.367,091. A József-féle 1786-ki népszám-

lálás óta nálunk ilyen mvelet 1851-ig nem tartatván. Fényes ez

adatokat roppant fáradsággal fleg az egyházi névtárak, a

^ Acsády Ignácz : Magyar adótörténet, Közgazdasági Lexicon

I. 58.^ i. u. o. olvasható Acsády Ignácz korábbi idkrl szóló adótörté-

neti becses mveinek czímjegyzéke is.

* Eautz Gyula : A nemzetgazdasági eszmék fejldési története

Magyarországon. Budapest, 1868., 137., 150., 183. 11.

' Fényes Elek: Magyarország statistikája, Pest, 1842. I. 34. I.

Gaal Jenó: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája, I. k. 4

sag.
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katonai határrvidékre nézve pedig az ottani összeírások alap-

ján állította egybe. Ebbl a fösszegbl magyar csak 4'8 millió

volt. — Az egyoldalú és fejletlen gazdálkodás mellett a köztér is

félszeg életmködést mutat, de ez viszont a gazdasági elmara-

dottságnak nem a legkisebb oka. A központi hatalom nemzet-

gazdasági felfogás tekintetében nem ért egyet a törvény-

hozással s nem vállvetve ápolják a nemzet anyagi erforrásait.

A nyerstermelést Bécsbl úgy a hogy még támogatták, de az

iparral és kereskedelemmel szemben ellenséges álláspontot

foglaltak el. A nyerstermelés fejldését azonban a jobbágyi

rendszer akadályozta.

Föld- A mezgazdaság nagyon külterjes; az ország területének

jelentékeny része el van hanyagolva ; a mocsarak és a futó-

homok elleni küzdelem a szükséghez képest csekély ; egyes

tájakon azt meg sem kísérlik. A mi haladás e részben mutat-

kozott, azt legnagyobbrészt a királyi hatalom mozdította el,

a mely itt a földmívelést és állattenyésztést fejleszteni akarta,

hogy az ország adóképesebb legyen s nyers anyagokat bveii

és olcsón szolgáltasson az osztrák iparnak és kereskedelem-

nek. De voltak egyes kiváló f- és köznemesek is, kik, habár

csak nagyon korlátolt sikerrel, szintén buzgólkodtak e részben.

A mi gazdálkodásunk akkor általában még nagyon

egyszer volt. Az alföldön a magtermelés sem öltött valami

nagy arányokat, hanem annak területét fleg legelk foglalták

el. A mi gabona termett, azt a szabadban hordták össze és

nem csépelték, hanem szérn nyomtatták ki. A gabonaárak

igen alacsonyak lévén, belterjesen nem lehetett gazdálkodni.

Békés és Csongrád megyében nem is keresztekbe, hanem

csak vontatókba hordták össze a gabonákat, mint most a

szénát. A hol ló nem volt, ott ökröket bocsátottak a beágya-

zott szérre. A népesség nagy része általában akkor is a

falukba hordta össze a termését. A gabona eltartása sírver-

mekben történt. A mellett sok a kár, mert ha ezen olcsó

raktározásnál nagyon nem vigyáztak, annak tetemes része

elpusztult. A tanyai gazdálkodás az alföldön azonban már

sok helyen lábra kapott volt és több határban építettek szál-

lásokat. Ebbl ntte ki magát lassanként a tanyai és a vegyes

rendszer. A szállások eredetét némelyek a Nyitra és Zólyom

megyében szokásos elszórt telepekkel hozzák kapcsolatba, a
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honnan azok szokását állítólag a leköltözött népség vitte

volna magával az alföldre/

A jobbágyság gazdálkodása a Kárpátok aljában is nagyon

kezdetleges ; de ott az allódiiimokon sok helyen jobban gaz-

dálkodtak. Voltak mintagazdaságok is és több ilyenen a kül-

földi tapasztalatok felhasználásával a földmívelés és állattenyész-

tés minden ágát gondosabban folytatták. Egyes birtokokon

még gépeket is alkalmaztak már, vagy inkább csak kísérle-

teket tettek velök.^ A felvidéken a szabályszer hármas nyo-

mású mívelési rendszer szerint takarékosan gazdálkodtak és

csröket is építettek. A gabonát itt sok vidéken keresztekbe

rakták már. Volt több középbirtokos nemes is, a ki jó pél-

dával járt ell. ^

A nagybirtokosok közül kitnen gazdálkodott az 1819-

ben elhalálozott gróf Fesztetich György, a keszthelyi Georgi-

kon alapítója, a mely tanintézet számos ügyes gazdatisztet

képezett. Mintagazdaságnak tekintették a nyitramegyei Kop-

csányt is, mely patrimoniális jószág volt. Wittman jószágkor-

mányzójának tanácsára Albert szász-tescheni herczeg Magyar-

óvári 1818-ban szintén létesített egy gazdasági tanintézetet.

Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész 1794-ben alapí-

tott egy földmíves iskolát, de az 18()6-ban már megsznt.

A szükséglet fedezésére a felvidéken elég gabona rend-

szerint nem termett, az ország déli részein viszont, ha nem
volt szk esztend, annyi termett, hogy nem tudtak vele

mit csinálni. Azonban ha esetleg a legtermékenyebb vidé-

ken is rossz volt a termés, a közlekedés gyarlósága folytán

mindjárt igen nagy bajok keletkeztek. így például 1816-ban

a búza ára mérnként 30 forintra rúgott, Erdélyben pedig a

lakosság alsó rétegében éhhalálesetek tömegesen fordultak el.

^

Egyes tájakon a gyümölcstermelés is felkaroltatott. A legtöbb

jó gyümölcs Sopron és Vas megyében, továbbá' a fels

^ Csaplovics ; Das Gemalde von Ung. II. 5.

- Csaplovics : Das Gemalde von Ung. II. 20. 1.

* Kunics 1824-ben kezdte leírni a nevezetesebb gazdaságokat,

de füzetes vállalata csakhamar abban maradt.

* Szemere Pál levele Kazinczy Ferenczhez 1816. jan. 30-áról és

Bölöni Farkas Sándor levele Kolozsvárról 1816. évi márczius 18-áróI.

Szemeretár, VI. kötet 141. lap.

4'
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nyugati, de nem a kárpátalji megyékben, igy pl. a gömöri jolsvai

völgyben termett. Gömörben 1808-ban különben pomologiai

társaság is keletkezett 67 mköd taggal.

Kazinczynak 1803 évi feljegyzése szerint Schedius Lajos

már akkor egy országos oeconomica societas tervét dolgozta

ki s azt kéziratként kinyomatván, bemutatta József nádornak,

a kitl a nevezett társaság elnökségének elvállalását kérte.

A nádor e munkálatra vonatkozó nézeteit írásba foglalta.

Kazinczy látta ez iratot, mely német nyelven volt szerkesztve,

s azt mondja róla, hogy beillett volna egy consiliárius mun-

kálatának.^

Minden mai nevezetesebb borvidékünk, ha azokat nem

is nagyon észszeren kezelték, akkor már be volt ültetve. A
tokajvidéki 5—6 D-mértföldnyi szlterület termékét régen a

borok királyának ismerték el és az nemcsak Lengyelországba,

hanem Oroszországba is egész Astrachánig el szokott volt jutni.

Mint rendkívüli termések sokáig híresek voltak az 1811.,

továbbá az 1822. és 1823. éviek. A hegyaljai bortermést a

húszas évek közepe táján 250,000 akóra becsülték, melybl

62—63,000 akó aszú volt. — A kereskedelmi és iparnbvé-

nyek, különösen a dohány termelése is el volt már terjedve, de

annak gyártása nem karoltatott fel ; a dohánygyártmányokat

csak 300 mázsára becsülték akkortájt.

Egyes uradalmakban már talajjavítások is fordultak el.

Voltak csatornaépítési és vízlecsapolási kezdemények is. így

például a Hansághon, a marczali tón és az ecsedi lápon, továbbá

Keszthely, Csurgó, Nagy-Atád, Szigetvár, Hód-Mez-Vásárhely,

B.-Csaba és Zsombolya környékén. Különösen Károly fher-

czeg magyar-óvári uradalmában az egykorú írók által nagyon

magasztalt talajjavítások eszközöltettek. Baranya megyében a

béllyei uradalom a Karasiczát szabályoztatta ; 18 évig dol-

goztak rajta és a vele összefügg Albert-csatorna 1811-ben

lett készen.- Egész sora létezett azonkívül az árvízvédelmi

munkálatoknak. így a Temesen és a Murán is. Biharmegyében

^ Szemeretár, I. k. 39 lap. — Gazdasági egyletek Tolna és

Nógrád megyében alakultak ez idötájt. (Tud. Gyjt. 1820. évi XI. és

III. számok.)

- Csaplovics : i. m. (I 83—85. 1.)
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a Sebes-Krös szabályozásával 70,000 holdat mentettek meg

az áradásoktól. Felemlítend Bereg megyében a nagy-lucskai

csatorna. A munkácsi uradalom tulajdonosa, gróf Schönborn,

hét évig dolgoztatott vízmentesít munkálatokon, melyek

1824-ben lettek készen. Azeltt a Latorcza mintegy 10,000

hold legjobb biízaterm vidéket árasztott el folyton. Gróf

Zichy Ferencz kir. biztos 1811 és 1825 között Veszprém,

Fehér, Tolna és Somogy megyében oly nagy munkálatokat

készíttetett, hogy ezek által 335,805 holdnak vízmentesítését

hitték elérettnek. Errl jelentés is adatott be az 1825. évi

országgylésnek.

A mezei munkásviszonyok a jobbágyrendszer mellett

egészen sajátos, a maiaktól teljesen elüt jelleget mutattak

;

de már ekkor ezer és ezer felvidéki hornyák vonult le annak

idején füvet kaszálni és gabonát aratni az alföldre. A dél-

nyugati dunántúli megyékben lakó horvátok ugyanezt tették

Szlavóniába és a Bácskába. A munka helyére és onnan való

elvonulásuk valóságos ünnepi menet volt zene, dudaszó és

koronként táncz mellett.

Az állattenyésztést ezen korszakot megelzleg már ^^^ "szjés

Mária Terézia és II. József is ápolni igyekeztek. A szarvas-

marhatenyésztés annyira elterjedt volt e korszak elején,

hogy annak további fejlesztése nem mutatkozott szükségesnek.

Az alföld széles rónáin a gulyák és göbölyök nagy száma

legelészett. Különösen örmény haszonbérlk innen látták el

hússal Bécset, az osztrák örökös tartományokat, Németország

egy részét, st Velenczét is, a hova természetesen lábon haj-

tották a hízott ökröket. Az állattenyésztés is nagyon extensive

zetett. A jószág évrl-évre, télen-nyáron szabadban volt a

nélkül, hogy valaha fedelet látott volna.

Az istáUózás, egyes elhaladott uradalmak kivételével,

alig fordult el. A mindig szabadban volt ménesek és

gulyák sok helyen egészen elvadultak. Ha szigorú telek vol-

tak, a hó sokszor ellepte a nyájakat és elfordult oly eset is,

hogy a szarvasmarhákat a hófúvásból ki kellett ásni. Az 1816.

évrl 1817-re tavaszodó télen egész gulyák fagytak meg így.

Az állategészségügy sem képezte gondozás tárgyát, minek

folytán a marhavész például 1807-ben roppant károkat idéz el.

A lótenyésztés felsbb helyrl, els sorban a katonaság czél-
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jaira, erélyesebben karoltatott fel különösen az 1785-ben léte-

sített mezhegyesi ménesbirtok felszerelése óta; melyhez azután

a bábolnai járult. A népies lótenyésztés is, fleg a ménes-

birtokok környékén, nagyobb lendületet nyert; de általában e

tekintetben még igen sok volt a hiány. Azonban mivel a

magyar nép az alvidéken a lótenyésztés iránt már bírt érzék-

kel, és mert a közlekedésnek f mozgató erejét a ló szolgál-

tatta, némi támogatás és útmutatás mellett a lótenyésztés

szépen kezdett -fejldni. 1804-ben királyi rendelet hagyta meg
a törvényhatóságoknak, hogy jobb, nemesebb méneket vásá-

roljanak és azok használatát a jobbágyokra nézve is tegyék

lehetvé. .

Ekkor több uradalomban nagyobb ménesek keletkeztek,

st már lóversenyt is tartanak. Kitn ménese volt nyitra-

megyei birtokán annak a gróf Hunyad} nak, a ki emlékének

Széchenyi els irodalmi müvét ajánlotta. A lóversenyekkel ö

tett hazánkban elször kísérletet 1815-ben és 1816-ban, és

pedig Ürményen, a hol, miután a népies lótenyésztésre szin-

tén súlyt fektetett, az úri után parasztversenyt is rendezett

volt. Különben Csepregen, Sopron megye mezvárosában, ember-

emlékezet óta dívott az, hogy évenkint pünkösd hétfjén

délután a parasztok díjakra saját lovaikon futtattak, a mi

ott mindig nagy ünnepséget képezett. — A sertéstenyésztés a

Bakony vidékén, a Szerémségben és Szalonta környékén,

továbbá a felvidék egyes helyein már a XYUI. században ki

volt fejldve ; a nemesített sertések tenyésztését azonban csak

József nádor kezdte meg kis-jeni uradalmában. A csikósok,

gulyások és kanászok valóságos amerikai cowboyok nálunk

ez idben. 1820-ban, midn a király és királyné Budán jár-

tak, a vad gulyákat, méneseket és juhnyájakat megfelel

látványosságokkal mutatták be nekik.

Hazánkban Mária Terézia rendeletére létesült az els

merino-juhászat. József császár meggyzdvén a behozott

spanyol juhok sikeres tenyészthetségéröl, Budaersön és

Holicson alapított azokból pepineriákat. Máskülönben is támo-

gatván a juhtenyésztést, az már a múlt század elején lendü-

letnek indult, mert fejldésére az ország több részének gaz-

dasági viszonyai is kedvezk voltak. Háromnyomású gazdaság

mellett nagy közlegelök léteztek, melyeket szikes voltuknál
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fogva sokszor birkák legeltetése által lehetett a legjobban

hasznosítani.

A juhtenyésztés már 1828 körül országszerte nagy fej-

ldést mutatott és pedig népies extensiv módon folytatva ; az

uradalmi juhászat intensive zetett. A magánosok közül száz

évvel ezeltt gróf Fesztetich Pál, Chernél Dávid és mások

fordítottak nagyobb gondot a finom gyapjútermelésre. Késbb
azután herczeg Eszterházy Miklós, Albert szász-tescheni her-

czeg és örököse, Károly fherczeg, továbbá József nádor

uradalmaiban léteztek szép juhászatok.

A holicsi patrimoniális uradalomban a XIX. század

elején kitn kosokat 3641—16,250 váltóforinton adtak el.

St 1811-ben a legdrágább kosnak ára 30,000, az anyajuhoké

60 egész 300 frt is volt bankó czédulában. A fels vidéken

a népies juhtenyésztés sajt- és gyapjútermeléssel kapcsolat-

ban volt nagyon elterjedve.

A halászat a Duna és Tisza partján akkor is folyt

;

kiváló halászok voltak a szolnokiak; a felsvidéki tiszamenti

népet k látták el hallal. A balatoni halászat szintén neve-

zetes volt már akkor; a keszthelyi halászok egyszerre néha

150—200 mázsa halat is fogtak, A fogas régen nevezetes

tárgya volt a halászatnak. Komáromban külön halászczéh

létezett; a dunántúli megyék látták el Bécset is hallal és

rákkal. Az ú. n. solokrebs tulajdonképp szálai rák volt.

Mesterséges haltenyésztést azonban még nem folytattak.

A selyemtermelés szintén Mária Terézia kezdése folytán

ez idben karoltatott fel s a szederfák ültetése mellett a

selyemtenyésztést szélesebb körökben folytatták. A méhészet

is régi kelet nálunk, de észszeren csak késbb foglalkoz-

tak vele.

A bányászatot, különösen a selmeczi bányászati akadémia bányászat,

felállítása óta, nagyobb mértékben fejlesztették. A magán

bányászat mellett, mely a XVIII. században már jelentékeny-

nek volt mondható, a kincstári vállalatok a bányászati tech-

nikának azon korban igen magas fejlemfokát tntették fel.

A Sopron melleti Brennberg mellett 1753-ban fedezték fel az

els kszénbányát, de a kszén- és a vasbányászat ez idben

még nagyobb fejldést nem mutat fel. Ellenben a sóbányá-

szatot, mely a kormány részérl mindig különös gondoskodás-



56 ELS FEJEZET.

nak örvendett, mert a só regálé tárgyát képezte, úgy a már-

marosi, valamint az erdélyi nagy sóbányákban lendületesen

folytatták. Egy kiváló külföldi szakembernek, Beudantnak, ez

idtájt megjelent müvében ^ nagyon kiemeli akkori bányá-

szatunkat. Úgy a fels és alsó magyar, valamint a nagybányai

és bánsági bányavidékeken is sok drága mvelet volt hazánkban.

Akkoriban a világnak legnagyobb vízemelö mve is Selmeczen

volt található.^

Erdészet. Az erdk kezelése sok kivánni valót engedett. Az erd-

pusztítás egyre terjedt az országban. A rendek az erdkezelés

szabályozását több országgylésen át makacsul ellenezték,

így különösen az 1802. évi országgylésen kemény tusák

folytak az udvari párt és a hazafias ellenzék között, mely az

erdtulajdonnal való szabad élés korlátozását a nemesi el-

jogok megszorításának tekintette. Az 1807. évi XXI. t.-cz. e

tekintetben foglal ugyan magában jó rendelkezéseket is, de

azoknak az uralkodó felfogás és az érvényben lev közigaz-

gatási rendszer mellett nem volt foganatjuk.

Hitel. Hitele nem volt sem az úrnak, sem a parasztnak.

A parasztnak nem, mivel munkája a személyes, javai pedig

a tárgyi hitel biztosítékaiul nem szolgálhattak. De nem volt,

nem lehetett hitele a nemesnek sem, mert az siség folytán

ingatlan birtoka voltaképp nem is az övé, hanem családjáé,

melyet nem terhelhetett meg és nem adhatott el. Ily körül-

mények között, még ha lett volna is mibl, a gazdaságba

hitel útján nagyobb összegeket nem ruházhatott be senki

sem, azt ennélfogva nagyon fölületesen és hiányosan vezették.

Ipar. ' Ipar és kereskedelem nélkül a mezgazdaság nagyobb

fejlemfokra még egy országban sem jutott soha. Ez a két

nagy gazdasági ág pedig a szóban lev korszak alatt szomorú

állapotban sinldött az országban. A magyarság az ipartól

és kereskedelemtl mindig idegenkedett. De miután ezen fontos

termelési ágak nélkül egy ország, melyben a míveltség már bizo-

nyos magasabb fokú emelkedést mutat, sem lehet el, azért ide-

genekre volt szükség, hogy az ipart és kereskedelmet itt

^ Beudant: Voyage mineralogique et geologique en Hongrie pen-

dant l'année 1818. Paris, 1828., három kötet.

'* Csaplovics : I. 124. — Wiener Zeitung, 1828. évi 25. szám.
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folytassák. Az iparosok a városokban legnagyobbrészt németek

voltak, a kik a maguk nemzeti különállását kiváltságos czéheik-

ben is megrizni igyekeztek s ezen közösségeikbe magya-

rokat vagy szlávokat nem vettek fel. A városok ennek követ-

keztében kevés kivétellel az egész országban teljesen német

jelleget öltöttek magukra. A czéhek tartván kezökben sok

helyen a városi közigazgatást, azok a maguk szellemét

oda is bevitték. De az így üztt kézmipar szintén csak

egy bizonyos fokig haladhatott, mert a fejldést a maga kor-

látozó szabályaival azontúl a czéhszerkezet tette lehetetlenné.

Gyárak az országban aránylag igen kis számmal voltak.

Berzeviczy és Schwartner névszerint elsorolják az illet

gyárakat. Ha a nagyobb mhelyeket is hozzájuk számítjuk,

a gyáraknak elismert ipartelepek száma az egész országban

akkor sem haladta meg a százat. Több papirmalom létezett

a felvidéken, nevezetesen Gömörben ; de csak nagyon közép-

szer terméket szolgáltattak. Volt a Puthon czégnek pamut-

szöv gyára a nyitramegyei Sassinban (ma Sasvár), mely

évenkint 60,000 vég gyolcsot termelt. Czukorfinomitó kett

volt: Fiúméban és Sopronban. Posztógyár 4, fegyvergyár 2.

Kisebbszer selyemgombolyitó-intézet 4, szövgyár 3, egy

kocsigyár Budán, dohánygyár 3, üveghuta 30, brgyár Budán

egy volt. Az ipar fleg a német és tót hegyes vidékek városai-

ban és azok környékén helyezkedett el. Hajóépítés Szegeden

volt található.— Az építési ipar persze hátramaradt; legnagyobb-

részt tanulatlan, úgynevezett faragók építettek a vidéken.

A városokban mindazáltal a kézmipar a czéhek befolyása

alatt a helyi szükséget általában jól elégítette ki, és sok

város hires volt jeles kézmiparosairól. A viszonyokhoz rend-

szerint alkalmazkodtak és készítményeik egyszerségében

bizonyos önálló leleményesség nyilvánult. — Nagyobb jelent-

séggel bírtak különösen a felvidéken az egyes házi ipari

ágak. Ott évenként mintegy 15—16 millió rf vásznat állí-

tottak el ; ennek legnagyobb részét — 6 milliót — a Sze-

pesség szolgáltatta. A családi és népipar nagyon el volt

terjedve ; a fúrás-faragás minden gazdának szükséges isme-

retét képezte. Nemcsak a háztartási dolgokat végezték nagyobb-

részt a háziasszonyok, hanem a szövés is ni iparnak tekin-

tetett. A múlt század elején a takácslegényeket a magyar
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falukban ezért ki is csúfolták. A felvidéken az asszonyok

6 miUió röf házi vásznat adtak el görög, czinczár és szerb

kereskedknek. Árvamegyében még a nemes kisasszonynak

sem vált dicsségére, ha legalább egy mázsa lent nem dol-

gozott fel szövetté- Ott minden házra 2—300 rf vászon-

termelést számítottak évenként. A szomszédos megyékben

még a férfiak is hozzáültek télen a rokkához.

Egyébiránt Berzeviczy Gergely, Schwartner és még
késbb Csaplovics szomorú képét szolgáltatják az ipar akkori

állásának Magyarországon, és habár ezen korszakiiak külön-

böz idszakaiban írtak is, körülbell megegyeznek abban,

hogy a fényzési ezikkek nem a hazai ipar termékei voltak,

hanem a magyar mágnások és nemesek pompája s áltarlában

a nk dísze idegen, fleg osztrák gyártmányokból került ki.

Szerintök alig van tisztességes személy az országban, a ki

belföldi ipartermékkel ruházkodnék s a kinek bútorai nem

volnának külföldiek. Ennélfogva még a fényzés, melynek

sokszor erejökön felül annyian áldoztak, sem tudta iparunkat

fejeszteni- Ehhez járult az az ellenséges indulat, melylyel azt

a Bécsben kezelt harminczadokkal a külön vámterületen is

rettenetesen nyomták. E tekintetben Berzeviczy munkája,

.melyet 1797-ben írt, az egész korszak képét adja. Nem lehet

azért csodálkozni, ha iparunk ez idben csak lézengett és

vergdött.
Kereskede.- Hazáukuak oz idtájt magasabb fejlettség kereskedelme

^'""
sem volt.^ Skerletz Miklós 1793-ban irt jelentésében annak

állapotáról említi, hogy 2000 vásár volt az országban. De éppen

mivel a kereskedelem súlypontja azokban volt keresend,

bizonyítja, hogy a kereskedelem akkor itt nagyon fejletlen

lehetett. Az a leírás, melyet a vásárokról az említett közgaz-

dasági írók adnak, a forgalomnak szintén csak külterjességé-

rl tanúskodnak. És ennek lebonyolítói sem magyarok. A keres •

kedelem korábban nálunk az izmaeliták, azután a németek,

ráczok, görögök^ még késbb pedig az örmények és zsidók

kezében volt. Sokáig a görög szó kereskedt is jelentett.

A kereskedelmet ennélfogva a magyar törvényhozás és kor-

^ Kautz Gyula : Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika. Budapest,

1866., 87. 1.
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mányzat is mindig csak mostoha gyermekének tekintette.

Skerletz emiitett munkálatának 25. szakaszában azt mondja

:

„A földbirtokosok nagy tömege fölöslegesnek tartja, hogy

gondoskodását a megszokott gazdasági rendszeren kívül álló

dolgokra is kiterjeszsze, és a köztisztviselk nézete is az,

hogy a kereskedés és közgazdaság ügyeit buzgalommal el-

mozdítani nem tartozik az hatáskörükbe s kötelességüknek ele-

get tesznek, ha a felsbb rendeleteket kihirdetik.'' — Pest a Duna

egész mentén Bécs után a legnagyobb kereskedelmi emporium,

s forgalmának tárgA'ai leginkább a nyerstermények voltak.

A vásárain elfordult adások és vételek értékét átlag

16 millió forintra becsülték. Akkor két hét alatt a város

sorompóit 13—14,000 vidéki kocsi lépi át. Az igavonó állatok

száma ennek négyszerese. Nagy szerepet játszottak azonban

az iparczikkek is e vásárokon, melyek hosszú sátorutcza-

sorokban faj szerint csoportosítva árúitattak. A mai bels

körúton, akkor „Országúton", részmt kocsikra felrakva, részint

-raktárakban elhelyezve nagy tömeg gyapjú volt található.

Más raktárakban nagy mennyiség bor, szilvórium és dohány

volt felhalmozva. A hatvani kapunál egész hosszú sora léte-

zett a különböz terményeket: lent, kendert, nagy rakás szalo-

nát elárusító helyeknek s egész ütegei a boros hordóknak.

A durva vásznat leginkább kocsikról adták el, melyek

egyúttal sátrak is voltak. Közben-közben italokat és ételeket

árultak. — Ezen sátrakban és körül a hazai különféle nemzet-

ségekhez tartozó tömegek állongtak, a kik majd a laczikony-

hákban delectálták magukat, majd pedig egy-egy darab

szalonával, sajttal és kenyérrel beérték. Ez az ember-zagy-

valék egy kis ízleltet volt a keletbl. — A képet a behozott

lovak és parasztkocsik tömege egészíti ki. Az állatvásár oly

jelentékeny, hogy a felhajtott szarvasmarhák és juhok" száma

meghaladja a 30,000-et. Az állatvásárokon különösen a sere-

gestöl behajtott és félig vad lovak nyújtanak eredeti képet.

• A szelíd lovakat ezek mellett árulták. A hajóhídtól felteié a kiépí-

tetlen parton és hajókon elhelyezve töménytelen fazekasárú volt.

A hajóhídon felül voltak a mindenfell, de különösen Fels-

Ausztriából idekerült fás hajók tömegei, a hídon alul pedig a

részben partra kirakott, részben a kocsikon és hajókon lev

görögdinnye-halmazok voltak láthatók.
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A gabonakereskedelem nagy nehézségekkel küzdött; a

tiszai vidékek gabonája sokszor több ezer mázsát magába

fogadó tiszai hajókon ment részint a Szávára s onnan a ten-

gerpartra, részint pedig a Dunára Gyrig, a hol azt kisebb

hajókra rakták át és vontatták felfelé egész Mosonyig, a

mely városban azt kereskedk vagy mindjárt Ausztriába

vitték, vagy pedig ott raktárakban helyezték el.

A házalás ez idben a kereskedelemnek igen elkel

ágát képezte. A különféle vásznakat, olajat, sáfránt, csipkét,

üveget, sajtot, vajat, fa- és huzalnemeket árusító felvidéki

házalók az országot minden irányban, st a külföldet is

bekalandozták.

Ezek a házalók többnyire bécsi árúkat vittek magukkal,

de sok hazai vidék házi ipara sem tudott volna nélkülök meg-

élni, így a nyitramegyei sasvári (sassini) szövgyár árúit is

k terjesztették az országban. A házalók keresete nem volt

fényes, de valahogy csak megéltek ; st nem ritkán a szó

szoros értelmében ez sem volt lehetséges, mivel a közbizton-

sági viszonyok, különösen az alsó vidékeken, oly rosszak,

hogy a szegény csipkés, olajos és gyolcsos tótok nemcsak

pénzöket, hanem gyakran életöket is elvesztették.

Külkereskedelmünknek akkor még nagyobb hátrányát

képezte, mint ma, hogy a Duna folyása keletre, holott nyerstermé-

nyeink kivitele nyugat felé irányul. Hazánk külforgalma akkor

is legnagyobb volt az osztrák tartományokkal. Húst, gabonát,

bort, dohányt, gyapjút, bröket és gubacsot azok innen kaptak.

A tengerpart 1822-ben ismét visszakebeleztetett az országba;

de bizony a fiumei kiköt nagyon rossz állapotban leiedzett.

A kirakodó hajók nem állhattak a partokhoz, hanem azokról

oda kisebb hajókon kellett az árúkat kiszállítani.

Porto-Rében és Buccariban jobb a kiköt, de oda meg

nem volt forgalom. Zengg sem tudott jelentségre vergdni.

Fiumét különben nagyon nehéz volt a magyar termékeknek

megközelíteni, mert Károlyvárostól Fiúméig csak a száraz-

földi közlekedés állott a forgalom rendelkezésére ; igaz azonban,

hogy a Lujza-út kiépítése után az tetemesen megkönnyebbült.

Nagyobb kereskedelmi társaságok, ha az örmények,

görögök és zsidók egyes társulataitól eltekintünk, nem igen

léteztek. A társulás addig nem is tudott nagy sikereket fel-



MAGYARORSZÁG KÖZÁLLAPOTAI A SZÉCHEXVI ELTTI KORSZAKBAN. 61

mutatni; de különben a mag}'ar nem társuló és szövetkez

nemzet, és különösen nem volt az régebben. Egyesek példát

akartak ugyan adni erre, mint pl. Berze\iczy Gergely, a ki

az észak felé irányuló activ kereskedelemnek kivánt propa-

gandát csinálni, de eszméi gyzelmét nem érhette meg. Ugyanis

1807-ben Bécsen át egy jó nagy rakomány bort vitt ki Varsóig,

de mint jegyzeteibl következtetni lehet, csak veszteséggel.

iUtalában a külforgalom fejlesztésére semmi sem történt és

habár akaratlan, de valóságos éles gúny, hogy egykorú irók

ily körülmények közt nagyon bven foglalkoznak azon kivi-

teli sikerekkel, melyeket magyarországi taplóval tudtak fel-

mutatni egyesek.

A teljesen elhanyagolt országos ügyek közé tartozott az Közieke-

egész közlekedés is. Általában véve a Széchenyi eltti kor- '*^^-

szakban az utak nagyon rosszak, burkolatlanok, és huzamos

eszés vagy általában nedves idjárás esetén teljesen járhat-

lanok voltak. 1808. okt. 29-én Széphalomról Kazinczy azt

Írja Szemére Pálnak :
^ „Én Pestrl nyolcz nap alatt értem

haza. Utam irtóztató volt. Nagy részét nyolcz ökrön tettem,

mert sárban inkább szeretem az ökröt, mint a lovat. Szekerem

rúdja eltört ; annak csináltatása egy napomat lopta el. Végre

megláttam Pénelopémat és kis lyányomat és oly boldog vol-

tam, mint Ulysses, midn trójai távolléte után hazatért." — Berze-

viczy Gergely elmondja, hogy a XVIU. század végén mibl
állt az egész úthálózat : Bécsbl Pozsony, Sopron, Szombat-

hely, Várasd, Károlyváros irányában ment egy töltött és

szilárd hidakkal ellátott útvonal Fiúméba. Egy másik ugjan-

onnan Budára.

A többi utak voltak : Budáról Erdélybe, Temesvárra és

Zimony felé ; Kassán át Galiczia-felé ; Pestrl Szolnokon át

Nagy-Váradra ; Debreczenbl Tokajon át Fels-Magyaror-

szágba; Pozsonyból Nagyszombaton át a bányavárosokba.

De azok csak részben burkoltak, hidaik nem készültek szilárd

anyagból, s állandóbb rossz idben nem is voltak járhatók.

A nemesség nem járulván az utak fenntartásához semmivel,

azok létesítésének és jókarban tartásának minden terhe tehát

az adó alatt úgy is roskadozó jobbágyságra hárult. így a

' Szemeretár I. kötet.



02 ELS FEJEZET.

kocsiközlekedés a dolog természete szerint lassú, költséges

és, veszélyes. Az érintkezés az ország központjával vajmi

nehéz. A mely utat ma vasúton egy óra alatt teszünk meg,

arra akkor annyi, st gyakran kétszer annyi nap volt szük-

séges. Az utak rosszasága miatt a teherszállitmány felét a

kocsisok sokszor kénytelenek voltak elhagyni vagy elzálogo-

sítani, s vonóállataik nem ritkán hullottak el a feneketlen sárban.

A felvidék és a Dunántúl, továbbá Erdély is jobban volt

e részben, mint az alföld. De mindenütt állott az, hogy az az

út, melyet a paraszt közmunkájával a megye csináltatott, az

alispánok és fszolgabirák birtokait látszott keresni. Az alföl-

dön igazi útkészités egyébiránt nem is volt, mert kell anyag-

nem létezett hozzá. Az utazás, a mint azt egykorú írók ecse-

telik, rettenetes vállalkozás, mely eltt az elrelátó ember

végrendeletét is megcsinálta. Csakhogy Széchenyi szerint az

ily elrelátás is vajmi ritka erény volt ekkor nálunk. A kivi-

telnek lehet elmozdítása végett III. Károly és II. József a

károlyváros—fiumei mutat építtették ; ezt a 17 mértföld

hosszú vonalat via Carolinának nevezték el. Abban az id-

ben nagy alkotás volt, mert sziklába vágva mértföldekre a

legnagyobb mélységek felett halad el. De miután nem jó

irányban vezették, sok helyen nagyon meredekké vált. Ekkor

vele kapcsolatban vizi utat akartak létesíteni úgy, hogy a

Kulpának Károlyvároson túl való szabályozásával öt mértföld

közelségbe jussanak Fiúméhoz. Erre ez útra Bródig öt millió

peng forintot költöttek el, de meggyzdtek róla, hogy azt

megvalósítaniok lehetetlen. így kezdték meg 1801-ben. a

sokkal czélszertibben vezetett Lujza-út építését, mely némi

szüneteléssel teljes 10 évi építés után 1812-ben el is készült

A Lujza-út mellékutaival együtt három millió forintjába került

egy magántársulatnak, melynek csak hat befizet részvényes

maradt, köztük herczeg Eszterházy, gr. Batthyány Ferenczés négy

osztrák fúr. — Nagy jelentsége volt e korban a szárazföldi és

vizi fuvarozásnak. A fuvarosok közül a debreczeniek és sze-

gediek voltak nevezetesek. Vedres 1805-ben megjelent müvé-

ben, „A hajózható csatornáról Magyarországban", azt álhtja,

hogy a szegedi fuvaros vállalkozók a nélkül, hogy a szom-

széd községi fuvarosokat igénybe vennék, ha akarják, 2000

fogatot is képesek kiállítani. Vasban jeles fuvarosok voltak
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az rséghiek és a kemenes-allyaiak, Komáromban az ácsiak,

Gyrmegyében a tököliek. A szolnoki fuvarosok a Tiszán

lejött mármarosi sót tengelyen szállították Pestre. Egy kocsira

— jó út mellett — 16 mázsát is felraktak. k szállították a

sót Debreczenbe is. Pest és Bécs között a tót fuvarosok

állandóan közlekedtek.

Néha 12—18 lovat is befogtak egy kocsiba, ha azok

pamutárúkkal és fszerekkel nagyon meg voltak rakva.

A dunántúli megyékben ugyanazt a szerepet játszották a hor-

vát fuvarosok, a kik szintén Bécscsel tartották fenn a köz-

lekedést. A tótok Pest, Pozsony és Bécs között rendesen 5—

6

lovat fogtak be és 40—6() mázsát vittek fehér ponyvával

bevont nagy társzekereiken. A felvidéknek megvolt a maga
direkt összeköttetése Bécscsel és Pesttel. Az ilyen többnyire

írni-olvasni sem tudó fuvarosokra gyakran igen jelentékeny

pénzküldeményeket bíztak a vidéki kereskedk, hogy vásár-

lásaikat készpénzzel eszközölhessék, vagy korábbi kötelezett-

ségeiknek eleget tehessenek, és megbízásaiknak azok mindig

pontosan tettek eleget. A felvidéki fuvarosok különben Len-

gyel- és Oroszországba, Sziléziába, Morva- és Csehországba

is elmentek. Ausztriába bort és más terményeket vittek.

Visszterhök pedig gyarmatárúkból vagy iparczikkekbl állott.

A sok lovat kocsinként egy-egy fiú hajtotta nyeregbl. Min-

den fogatban kellett egy fehér lónak lenni, hogy különösen

ha éjjel, legeltetés végett kicsapták, fel lehessen azokat

ismerni. Rövidebb útra fuvarosokat a városokban is csaknem

mindenült lehetett kapni, természetesen többé, de leginkább

kevésbbé ügyeseket. Városi bérkocsis csak három városban

létezett, és pedig Pozsonyban 15 a vidékre is járó bérkocsi,

Pesten 154, és Budán 100 városi bérkocsi, melyek csupán

félfedelek voltak.

A vizi közlekedés semmivel sem volt jobb, A folyók Hajózás-

általában szabályozatlanok levén, a hajóközlekedés a seké-

lyek, zátonyok, fatönkök és vizi malmok akadályaiba ütközött

á vízmentében is. Összefügg hajózást különben csakis a

Dunán lehetett folytatni ; a többi folyókon legfeljebb a tuta-

jozás lehetséges. A Dunán Mohács és Baja környékén voltak

átvágások, úgy hogy ott a hajóút a régi 21,000 ölrl 3350

ölre rövidült meg. A közlekedés a Dunán felfelé vontatás
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által történt. A hajókat Zimonytól Duna-Földvárig emberek,

azontúl pedig Pozsonyig lovak vagy ökrök vontatták. A gabona-

forgalomnak a Dunán ez idben központja Gyr volt. A ter-

mészetes vizi utakat nem szabályozták sehol.

Mesterséges vizi útja csak kett volt az országnak.

A gróf Mercy által létesített Béga-csatorna és a Ferencz-

csatorna, mely utóbbit a Kiss testvérek által alakított rész-

vénytársaság Ferencz király támogatása mellett építette.

Építését 1793-ban kezdték meg és 1801-ben fejezték be.

A hajózás e 14^/2 mértföld hosszú mesterséges vizi úton 1802-ben

indult meg és 1802-tl 1818-ig 10,723 megrakott és 4937

üres hajó képezte forgalmát. A szállítmányok értékét közel

18 milHó forintra becsülték ez id alatt. E vállalatba 50

részvényes 3"2 miUió forintot költött bele. — A hajózás a Dunán

nagyon veszedelmes és a tulajdonosok koczkázata ennek

folytán igen nagy volt. A hajók gyakran megsérültek, st

tönkrementek. Sok helyen a Duna mentén vontató út sem

létezett, hanem, mint szemtanuk állítják,^ a lovak a part mel-

lett a vízben jártak, úgy hogy nemcsak k, hanem részben

a rajtok ül emberek is nedvesek voltak. A dunai hajózás

ezen kárveszélyeinek ellensúlyozására 1807-ben a „Cs. kir.

privilegiált Komáromi Assecuráló Társaság" keletkezett 400,

egyenkint ötszáz forintra szóló részvénynyel, tehát 200,000

ftnyi alaptkével; annak 1828-ban 32,000 frt díjbevétele volt.

Ez idben az egyetlen ily biztosító társaság, mely a károkat

pontosan fizette ki. — A gzhajózással még csak kísérletek

tétettek. A pécsi Bernhard Antal egy általa feltalált conden-

satorral, meljTe 1818-ban szabadalmat kapott, építette 181 7-ben

a monarchia els gzhajóját. 1825-ben Pozsony mellett egy

nagyobb két kerek és 200 lóerejü gzgéppel ellátott gz-

hajóját mutatta be, mely két uszályt s ezeken 8—10 ezer

mázsa terhet volt képes vontatni. Éjjel is járt, de sebessége

csak ^2 mfld volt óránkint.

A hajóvontatás a folyók melletti vidék nevezetes foglal-

kozása volt, A hajózással a magyar városok lakossága el-

szeretettel foglalkozott. És az egyes vidékek szerint a hajó

vontatásánál alkalmazott állatok faja és száma tekintetében

' Csaplovics : G. v. Ung. II 89. i.
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sokféle szokás fejldött ki. A vizi fuvarosok nagy része

azonban a Kárpátok aljában lakó tótok, ruthének és oláhok

közül került ki. Ezek tutajokon fán kívül mindenféle árút is

szállítanak a Vágón, Garamon, Sajón, a Dunán, st a Poprá-

don is. A folyókmenti alsó vidékeket épületfával és mfával

k látták el. Az oláhok és ruthének a Tiszán Mármarosból

és a Maroson Erdélybl sok ezer mázsa ksót szállítottak le.

De az elbbi hajósok részben már magyarok voltak. Báró

Mednyánszki „Malerische Reise auf dem Waagflusse 1826"

czimü mvében érdekesen írja le ezen hajósok ügyességét,

melylyel az akadályokat kikerülték. A Dunán a komáromi

és gyri, a Tiszán a szegedi hajósok voltak a legnevezete-

sebbek.

Hogy tengeri nevezetesebb hajózásunk akkor még nem Tengeri

volt, az ily körülmények között természetes ; a mi Fiúméban ^^ küifor-

és általában a horvát tengerparton kifejldött, azt is idegen gaiom.

hajókkal folytatták. Ily közlekedési eszközök mellett a kül-

kereskedelmet még a bécsi befolyás is mindenképp nehezíteni

igyekezett. Nyersterményeket Magyarországból ez a kereske-

delmi ág csak akkor vihetett ki a külföldre, ha Ausztriának

arra szüksége nem volt ; különben a kivitelt egyszeren meg-

tiltották, vagy az egyes árúkra oly vámot róttak ki, melyek

azok értékét is meghaladták. Hogy a nyerstermékeket az

osztrák iparosok és kereskedk Magyarországon olcsóbban

kaphassák meg, az oda kivitt, de ott el nem adhatott árúk-

nak visszahozatala alkalmával éppen annyit kellett fizetni,

mint a kivitelnél. Ehhez járult még, hogy az egyes tartomá-

nyok a saját pénzalapjaik részére külön vámokat vetettek ki.

A magyar borkivitelt az osztrák borok érdekében még Gali-

cziába is nehezítették. Az osztrák vámpolitika továbbá, mely

például a porosz árúk behozatalát megnehezítette; olyan

visszatorlást idézett fel; hogy annak következtében azután a

magyar borok, vag}' több esetben más nyerstermények, már

csak ez oknál fogva sem mehettek ki a külföldre. Az osztrák

dohány-monopóliumot kezel abaldo-nak (appalto) kiszolgál-

tatták az egész magyar dohánytermelést, s habár e részben

semmiféle törvényes rendelkezés nem létezett, annak enge-

délye nélkül a dohányt nem lehetett kivinni az országból.

Ez a vállalat számtalan hivatalnokot és felügyelt tartott

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 5
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nálunk is, a kik a gazdákkal az emiitett vállalatra nézve

nagyon kedvez szerzdéseket kötöttek.

Ha azután ezekbl vitás kérdések keletkeztek, ki tudták

vívni azt, hogy azok felett nem a rendes biróság, hanem az

abaldo igazgatósága döntött. Ennélfogva ez valóságos urává

lett az egész magyar dohánytermelésnek. Roppant kára volt

ebbl az országnak, mert a magyar dohánytermelés ekkor

már olyan magas fokon állott, hogy egykorú szakavatott írók

állítása szerint kedvez conjuncturák esetén az európai pia-

czokon a magyar dohány több faja versenyezhetett az ame-

rikai dohánynyal is. — A gubacscsal és több más magyarországi

nyersterménynyel az osztrák vámpolitika hasonló erszakos

módon bánt el. Az ország rendéi számtalanszor panaszkodtak,

st törvényeket is hoztak e miatt. Ezek folytán a sérelmek

orvoslásának igéretét igen gyakran meg is kapták, de e tör-

vényeket sohasem hajtotta végre senki és az Ígéretek mindig

beváltatlanok maradtak. A czélzat ugyanis Bécsben az volt,

hogy önálló magyar ipar és kereskedelem ne is keletkez-

hessek, hanem ez a nyerstermeléssel bíró ország kénytelen

legyen az osztrák iparczikkeket fogyasztani és az osztrák

kereskedelmet gazdagítani. Ennek a törekvésnek igazi ma-

gyarázatát az képezte, hogy a nemesség adót nem fizetvén,

a jobbágyság pedig a már viseltnél sokkal nagyobb adóterhet

nem bírván el, az állandó hadseregnek és a folyton növekv

bürokracziának költségeit túlnyomólag Ausztriából kellett

beszerezni. Annak gazdasági erejét tehát Magyarország rová-

sára is gyarapítani kívánták. Ebben a fejedelem nem látott

semmi igazságtalanságot, mert és tanácsosai úgy vélekedtek,

hogy csak méltányos dolog, ha Magyarország, mely egyenesen

nem akar adózni, a monarchia igazgatásának és védelmének

fokozódó költségeihez való járulásra így közvetve kényszerít-

tetik. — Ilyen eljárás mellett az ország ipara és kereske-

delme természetesen nem fejldhetett, st a mi ezen két

termelési ágból korábban megvolt, még az is megromlott és

gyors pusztulásnak indult.

Egyházi Nagy szerencsétlenség volt az országra nézve az a tor-

zsalkodás, melylyel a keresztény felekezetek, mintegy folytatva

a multat, ez idszak alatt szakadatlanul keserítették egymás

életét. Az uralkodóház beolvasztásra irányuló és az alkotmány

ügyek.
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épségének nem kedvez politikája mellett az határozottan

gyengítette a nemzetet. A protestánsok üldözése a különben

is megfogvott magyarság gyarapodásának meggátlását jelen-

tette. Ezenkívül még arra a szomorú következésre vezetett,

hogy a magyar protestánsok jobban bíztak a fejedelemben,

mint a magyar országgylés többségében, mely nem egyszer

az udvarnál is türelmetlenebb volt. A protestánsok és a

katholikusoknak ez a meghasonlása a protestánsokból las-

sanként — elég sajnálatos módon — külön érdekközös-

séget teremtett és felköltötte bennök az ers felekezeti

szellemet.

Ez a felekezetiesség vagy merev ortodoxiában és kedély-

telen ridegségben, vagy pedig koronként világpolgárias haj-

lamokban nyilvánult. A merevség és ridegség ijesztette el

a protestantismustól Kazinczyt, a kinek mvészi lelke pro-

testáns létére bizonyos „ösztönszer irtózattal viseltetett a

kalvinismus mvészietlen, logikai szigorúságú moralistálkodása

ellen, mely a kedély követeléseivel szemben minduntalan a

józan ész követeléseit állítja".^ Ezt a felfogását Kölcsey is

osztani látszott, mert Debreczentl nem alegkevésbbé ezen

okból idegenkedett, s a collegiumnak és családjának egyesült

igyekezete sem volt képes rábírni, hogy ott jogtanári állást

fogadjon el, nemcsak azért, mivel tanszékhez nem akarta

magát kötni, hanem azon okból is, mert a debreczeni élettl

irtózott. A "sdlágpolgárias hajlamok pedig fleg az ágostai

hitvallásúaknál nyilvánultak, a kik között a josephinismusnak

nagyobb számú nyilt és titkos követje volt található.

De a magyar protestánsok üldözése maga után vonta a

magyarok létszámának megfogyatkozását is, mert a katholikus

nagybirtokosok gyakran az idegen katholikus elemnek elnyt

biztosítottak a magyar evangélikus parasztság fölött. Ennek
következtében egész magyar vidékek pusztultak el, a hol

azután a tótok és ruthének telepedtek helyökbe. Midn gróf

Eszterházy Károly egri püspök az 1790. évi országgylésen

békít szellemben szólal fel, ez kétszeres feltnést okozott,

mert mágnás és egyúttal fpap volt. Hálásak a protes-

tánsok gróf Batthyányi Alajos iránt is, a ki ugyanakkor

' Jancsó Benedek: Kölcsey élete és mvei. Budapest, év nélkül, 43. 1.
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elmondta, hogy jó katholikus, de nem tudja elhinni, hogy

hitfelekezetének önfenntartása érdekében eröszakot kellene

alkalmaznia. Szerinte is az emberszeretet, a méltányosság s

a haza jóléte egyaránt szükségessé teszi a protestánsok

egyenjogositását, a kikben a nemzet ügyétl esetleg elsza-

kadni képes klérussal szemben ellensúlyt kell teremteni.^

^A mit hires országgylési beszédérl mond, melylyel a

protestánsok vallásszabadságát védelmezte: „ „Eletemnek végs

perczében, utolsó lehelletemmel; dadogó nyelvvel is áldani

fogom a mindenség örök urát, kinek nagyságához ill nevet

a gyönge emberi elme találni nem tud .... hogy megengedte

nekem a haza atyjainak népies gyülekezetében oly sok jó

polgár állandó boldogságához egy szemernyivel járulhatni"",

csak vallásos kedélybl eredhet."
"^

Érdekes, hogy ez idben a református Kazinczy és a

katholikus Horváth István egyaránt elítélik a saját felekezetök

túlzásait s különösen Horváth István ^ ersen ostorozza azokat,

a kik azt hiszik, hogy a theológiát nem lehet magyarul el-

adni. — „Veszedelmes, ártalmas, kárhozatos védekezés ez egy-

házi embereinknél. Ellenségei azok hazánknak, kik a boldo-

gulásunkra vezethet lehetségeket lehetetlenségekké tenni

iparkodnak. Mennyire vittük volna eddig nyelvünket s vele

összecsatolt szerencsésebb állapotunkat, ha k (a lelkészek)

az 1791-iki országgylésen magukat közös igyekezeteinknek

ellenök nem szegezték volna." — Az alsó papság és a szerzetes

rendek sok lelkes irodalmi férfit adnak a magyarságnak,

ellenben a fpapság, mint a fennebbi idézet is tanúsítja,

kevés kivétellel semmiféle érdekldést nem tanúsít a magyar

irodalom iránt.

Pedig közjogunk szerint a katholikus egyháznak mindig

kiváló állása volt Magyarországon. Fpapjai az ország furai-

val minden tekintetben egy sorba helyeztettek ; tagjai k az

országgylésnek, st a fbb bíróságoknak is. Az uralkodó

vallás a reformatió után is a katholikus. — Ezzel szemben a

királynak legfbb kegyúri joga igen hatályos. tölti be a

^ Gaal Jen: Berzeviczy élete és mvei. 104. I.

^ Concha Gyz: A kilenczvenes évek reformesziuéi és elzmé-

nyeik. Olcsó Könyvtár. Budapest, 1885. 136. 1.

=> Naplója, 1805. 26. 1.
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különböz egyházi méltóságokat s 1802 óta a valóságos és

tiszteletbeli kanonokokat is nevezi ki. — De a fpapság álta-

lában egyházi és lelkiismereti kötelességének tartja a protes-

tánsok szorongatását. II. József 1781. évi türelmi parancsával

lehetlenné kivánta ezt tenni, nem csoda azért, ha a protes-

tánsok t alkotmányellenes kormányzata daczára jótevöjöknek

tartották. — A legközelebbi országgylés már nem mehetett

vissza a Józsel császár eltti állapotokra, de az 1790— 1791.

évi XXVI. t.-cz. daczára a király a vallásfelekezeti ügyeket

késbb is absolut hatalommal intézte. Az említett törvény

sok tekintetben nem is tartatott meg, hanem a papság folyton

kísérletet tett, hogy azt mindenféleképp kijátszsza. — Hogy ez

miként történt, arról tájékoztat bennünket az a sok kérelem

és felségfolyamodvány, melyekkel az evangélikusok oltalomért

a király elé járulnak. így a protestánsok mindkét felekeze-

téhek számos elkel híve 1819. évi január 5-én kelt felter-

jesztésökben panaszkodik, hogy az 1791. évi XXVÍ. t.-cz.

eUen a klérus és hitbuzgó világi katholikusok is protestáltak.

Maga a törvény is érvénytelennek jelentetett ki általok, a mi

kézzelfogható képtelenség, de a hangulatot mindenesetre jel-

lemzi. — A katholikus papság nagyon hatalmas, mert a törvény-

fa ozás mindkét házában igen jelentékeny képviseletnek örvend

s a kormányszékeknél, a hatóságoknál a közigazgatás minden

ágában nagy befolyása volt. A mi a linzi és bécsi béke-

kötéssel korábban történt, hogy t. i. a gyakorlati életben

hatálytalanná tétetett, azt akarták k most elérni az 1791.

évi vallási törvénynyel is. — Mindjárt ennek meghozatala után

a protestáns felekezetek katholikus vallású királyi biztosok

jelenlétében tartották meg népes zsinatjukat, melynek hatá-

rozatait szentesítés végett fel is terjesztették a királyhoz.

Azonban a klérus könnyen kivitte azt, hogy az említett hatá-

rozatok ellen a kormányszékek mindenféle megjegyzéseket

tettek, melyek azután a prímáshoz tételtek át. Ennek folytán

hiába kérelmezték idközben a protestáns felekezetek azok

jóváhagyását, mert ezen zsinati határozatok harmincz év

múlva sem szentesíttettek. — Különben a törvény meghozatala

után a hatóságok azt a maga szellemébl egészen kiforgatták s

a törvényesség örve alatt a legnagyobb visszaéléseket követ-

ték el. — Rendkívüli küzdelmet kellett a protestánsoknak foly-
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tatni, hogy bebizonyított tényekre alapított kérvényeik a trón

elé juthassanak. És midn azok a kormányszékeknek véle-

ményezés végett kiadattak, a klérus hatalmának és befolyá-

sának mindig sikerült ott a többséget a maga ügyének meg-

szerezni. — A protestánsok üldöztetését azért mondották jogo-

sultnak, mert állítólag különben azok üldöznék a katholikusokat.

— Az áttéréseknél a protestánsokká válni akarókat oly bánás-

módban részesítették, mintha azok a legnagyobb gonosztevk

lettek A'olna. Éjjel fogatták meg ket; szüleiket, gyermekei-

ket megkötöztették s elhurczoltatták ket a harmadik, negyedik

megyébe is. Az evangélikus rossz tanulók az iskolából, a

tanonczok a mesterség körébl, a cselédek a szolgálatból

megszökvén, büntetésöktl könnyen menekülhettek azáltal, ha

katholikusokká lettek. A katonaállításnál egész hajszát foly-

tattak a protestáns ujonczok után, de azok megszabadultak,

ha katholikus hitre tértek át. A mindenféle úton-módon való

proselyta-csinálás napirenden volt. Ide tartozott a reversalisok-

kal való gazdálkodás is. Kutatták azt, hogy kinek kellett

volna a törvény és az ily téritvények értelmében katholikus

vallásban neveltetni, és ha az tényleg nem történt meg, az

illetket minden áron kézrekeríteni s erszakkal is katholiku-

sokká tenni igyekeztek. — Ennek következtében a vallásukhoz,

melyben nevelkedtek, ragaszkodó egyének nyugtot nem talál-

tak sehol. Szüleiktl is elragadták s addig zaklatták ket,

míg számos esetekben kedélybetegekké, st néha a halálnak

áldozataivá nem lettek. — A hol az illetk részérl makacsságot

tapasztaltak, ott nem egy esetben alkalmaztak testi bünte-

téseket is. — A megyei hatóság kiküldöttei nem egy helyen éjjel

lepték meg a községeket s házról-házra járva valóságos razziát

folytattak, hogy szüleik karjai közül kiragadván a síró gyer-

mekeket, az uralkodó egyháznak szolgáltassák ki azokat.

Midn az ilyen üldöztetés serdült hajadonokra irányult, akkor

nem egy esetben az azok lelki üdvét megmenteni törekvk

egész életökre szerencsétlenné tették ket. A törvény és az

erre vonatkozó királyi leiratok az ily üldöztetésekkel szemben

nem nagy védelmet nyújtottak az illetknek. Sokszor ötven

éven felüli egyéneket is követelt így az egyház, mert állítólag

szüleik annak idején a katholikus vallásra tértek át. — Volt rá

eset, hogy 70 éves embereket nem hagytak békében ez okból.
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— Az ilyen egyéneknek azután gyermekeit is követelték, azok

házasságkötésénél pedig mindenféle akadályokat csináltak*

Szóval a polgároknak békés együttlétét az egyházi férfiak fele-

kezeti túlbuzgóságból folyton zavarták. Az evangélikusokat

nem engedték a katholikusokkal együtt eltemettetni, mert a

mint az evangélikusok egy 1820. évi felterjesztése mondja,

az elkárhozottaknak nem szabad szentelt földben nyugodni. A
seminariumokban oly eladásokat tartottak, melyek a pro-

testánsoknak érzületét mélyen sérthették, vallásukat például

örjöngésnek nevezték.

A vallási okok miatt elfogottakat tolvajokkal és gyilko-

sokkal egy börtönben tartották. Elrendelte a helytartó-tanács

azt is, hogy a katholikus lelkészek a maguk hiveirl név-

jegyzékeket (elenchos) készitsenek s azokat az evangélikus

papok tlük elfogadni tartozzanak, és az abban foglalt egyé-

neket katholikusoknak tekintsék. A püspökök a türelmesebb

alsó papságot büntették a miatt, ha nem elég buzgalommal

készítették el ezt a névjegyzéket. — Hasonló büntetés érte

azon protestáns papokat is, a kik a jegyzékben foglaltakat

a maguk egj'háza körében megtrték. Az erre vonatkozó ren-

deletek 1819. évi augusztus 24-én 23,787. és ugyanazon évi

deczember 28-án 35,450. sz. a. keltek. Természetes, hogy ez

folytonos torzsalkodásra adott okot, és alkalmas megmagya-

rázni azt a mély meghasonlást; mely a keresztény felekeze-

teket ez idben elválasztotta egymástól.

Az evangélikusoknak ezenkívül megtiltatott, hogy lelkész-

jelölteik a külföldi egyetemeket látogathassák. A belföldön

akkor megfelel magasabb és elég jónak tartott papi fiskola

nem levén, a protestánsok, a kik a reformatiót Németországból

kapták, természetesen odaforduhak tehát egyházi ismereteik-

nek bvítése végett. De egész összeköttetésök azzal tisztán

csak kulturális jelleg volt, mert hiszen a magyar protestánsok

semmiféle külföldi egyházi fhatóságtól nem függtek és hazafi-

ságukhoz kétség nem fért. Mindez üldöztetésért az evan-

gélikusok nem a királyt okolták, mert hiszen ugyanekkor a

protestánsok Ausztriában egészen szabadon gyakorolhatták

vallásukat. Nem vádolták a hatóságokat, st még az egész

klérust sem, hanem annak csak egy részét, melyet jezsuita

pártnak neveztek el. — így üldöztetve a protestánsok ai-ra a
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ballépésre engedték magukat ragadtatni, hogy a fejedelmi

hatalom oltalmához fordultak ; de egyrészök, mely Bécs irá-

nyában bizalmatlan volt, még ezt sem tehette, hanem némán
szenvedett, azonban tagjai folyton rosszul érezték magukat. —
A felekezeti súrlódások folytán ezen korban, miként Széchenyi

mondta, az evangélikus és katholikus magyarokat nagyobb r
választotta el egymástól, mint az egészen idegen nemzeteket,

például az angolt és francziát.

Köz- Nemzeti közoktatásról az 1790-dik és 1825. évek közötti

korszakban a dolog természete szerint szó sem lehetett, mert

hiszen a közoktatás terén a fejedelem hatalma az alkotmányos

Magyarországon éppen oly korlátlan volt, mint Ausztriában.

Az 1777. évi ratio educationisnak, mely nálunk a közoktatás-

ügyet elször rendezte, több helyén világosan kimondatik az,

hogy annak intézése a fejedelem reservált jogai közé tartozik.

Az elemi oktatás reformmunkálatát, ámbár áttekintés végett

magyaroknak is átadták/ ugyanaz a német tanférfiú készí-

tette hazánk számára, a ki azt korábban Ausztria részére dol-

gozta volt ki. A nálunk életbeléptetett tanrendszer nem volt

egyéb, mint az osztráknak viszonyainkhoz való alkalmazása

és a tankönyvek is az osztrákok fordításai vagy átdolgozásai

voltak.

Azok a magyar urak, a kik ezt a rendszert a mi viszo-

nyainkhoz alkalmazni valának hivatva, ezt az alkalmat annak

idején a német nyelv terjesztésére használták fel eszközül.

Ebben a tanulmányi rendben figyelmet fordítanak minden nép-

íaj nyelvére, s arra, hogy az elemi oktatás általában az illet

nemzetiség anyanyelvén történjék. De a magyar sem részesült

több figyelemben, mint akármelyik népiségnek nyelve, mert

mint tantárgy az elemi iskolák tantervében nem fordul el,

ellenben a német nyelv a falusi és városi iskolákban egyaránt

kötelez tantárgy. A mindenfelé kötelezleg alkalmazott tan-

könyvek egyik lapján a tárgy az illet nemzetiség nyelvén,

a másikon pedig németül a szükséges szótárral felszerelve

adatott el. A szakiskolákban, a min a váczi Tereziánum, a

selmeczi bányászati akadémia és a szempczi gazdasági intézet,

^ Dr. Fináczy Ern: Magyarország közoktatásának története

Mária Terézia alatt. Budapest, I. k. 1899., 302. 1. II. k. 1903, 150. 1.
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német volt a tannyelv. A selmeczi akadémián a legújabb

alkotmányos kor beálltáig az is maradt. így volt elkészítve

a magyar közoktatásnak az az állapota, melyet az 1806. évi

újabb tanulmányi rend szabályozott.

Már az 1796. évi országgylés a maga kiküldött választ-

mányában oly munkálatot állapit meg, mely az egész köz-

oktatás felett, a protestánsok iskoláinak kivételével, fenntartja

az állami felügyeletet. Sürgeti a magyar katonai akadémia, a

magyar tudós társaság, nagyobb könyvtárak s a csillagdának

felállítását, és mindenféle iskola számára utasításokat dolgo-

zott ki. Szkebb térre szorítja a német nyelvet, de a nemzeti

nevelés megvalósítására nem törekszik. Az egész közoktatás

felett a latin nyelv uralkodik. Az említett újabb ratio educatio-

nis a latin mellett második helyen már a magyart említi,

melynek mívelését szükségesnek tartja, -miután ezt a gymna-

siumokra és akadémiákra nézve szentesített törvény rendeli

és remélhet, hogy az lassanként el is fog terjedni. A német

nyelv a harmadik helyre jut, mert azt a kereskedelem, az

osztrák tartományokkal való kapcsolat és gazdag irodalma

miatt elhanyagolni nem lehet. Azonban a grammaticai iskolák-

ban és gymnasiumokban a magyar nyelvet csak a fels osztá-

lyokban tanították. A lyceumokban és akadémiákon azokra,

a kik közhivatalba akarnak lépni, a magyar nyelv kötelezvé

tétetett; de ekkor még a nemzeti nevelés alatt általában a

latin nyelv oktatást értették.

Az 1806. évi ratio educationis életbeléptetése után az

iskolák szaporodtak ugyan, a tanítás is javult, de egészben

véve az oktatás eredménye elég csekély s az elemi oktatás

hatása a nép alsóbb osztályaira alig észrevehet. A protes-

tánsok elemi iskoláit általában jobbaknak tartották s azok

között az analfabéták száma aránylag kisebb ; ugyanezt lehet

mondani a középiskolákról is. A katholikusoknak 1809-ben

hat grammaticai iskolájok és 54 gymnasiumuk volt, melyek

közül három grammaticai iskolát és huszonkét gymnasiumot

a piaristák láttak el. A többi katholikus iskola is szerzetesek

kezében van s ott benczések, premontraeiek, cziszterciták és

minoriták tanítanak. Az oktatás színvonala alacsony ;
a hasz-

nált tankönyvek a jezsuiták kézi könyveibl készülnek és a

fsúlyt nem az értelem fejlesztésére, hanem a könyvnélkül



74 ELS FEJEZET.

tanulásra fektetik. A legtöbb idt a latin nyelv tanítására

pazarolják el és az eredmény mégis oly gyarló, hogy az

iskolát végzettek nagyobb része nem képes a elassicusokat

megérteni. Ez okból a debreczeni iskola statútuma megfeddés,

rosszabb szobába való áthelyezés, végül pedig kicsapatás terhe

alatt megtiltja a felsbb és alsóbb osztályú tanulóknak, hogy

egymással magyarul beszéljenek.^ Maga Kölcsey is bevallja,

hogy debreczeni tartózkodása alatt ö jobban tudott latinul,

mint magyarul, mert a magyar nyelvtant magán szorgalommal

csak késbb tanulmányozhatta. A szerzetesek különben sok

lelkes munkását szolgáltatták a magyar irodalomnak és álta-

lában számos érdemes egyén volt köztük. Az ágostai evan-

gélikusok iskolái közül az eperjesi collegiumon és kerületi

gymnasiumon kívül a pozsonyi és késmárki lyceumot s a sop-

roni és lcsei gymnasiumot tartották elsrendüeknek. Máso-

dik helyen sorakozott a selmeczi lyceum. Továbbá hat har-

madrend gymnasiumuk volt ; létezett még néhány, de azokat

maguk a protestánsok sem tartották kielégítknek. Azonban

ezek a tanintézetek sem voltak jól felszerelve s akkori ^^szony-

lagos jelességöket fleg a német egyetemeken járt tanáraik-

nak köszönhették. A reformátusok nagy collegiumai, a debre-

czeni és sárospataki, igen látogatottak voltak, mert 18()6-ban

a tanulók száma az elbbiben már 2195-öt, az utóbbiban

pedig 1260-at tett. Említést érdemel még ez idben a pápai,

Erdélyben pedig az enyedi Bethlen-collegium ; de ez, valamint

a többi református gymnasium csak másodrendnek tekintetett

ez idben. Felszerelésök általában szintén nem volt kiváló
;

csak a két legeli nevezett és az enyedi collegium gazdag

könyvtárai tesznek e tekintetben kivételt.

Még rosszabb állapotban voltak a görög nem egyesültek

gymnasiumai. — A határrvidéken eleinte csak német iskolákat

létesítettek ; késbb állíttattak fel a szerb és oláh népiskolák,

melyek száma 1803-ban 413-at tesz. Görög keleti magasabb

iskola akkor csak kett létezett : egy gymnasium Karlóczán és

egy latin grammaticai iskola Verseczen. A görög katholikusok-

nak 1808-ban 13 megyében csak 57 elemi iskolájuk létezett.

II. Józsefnek azon korábbi intézkedésével szemben,

^ Kölcsej' levele Kazinczyhoz, Szemere-tár.
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nielylyel azt németté tette, az egyetemi eladási nyelv az

halála után megint a latin lett. A magyar nyelvnek és iro-

dalomnak az 1790 91. X\l. t.-cz. értelmében ott tanszéket

állitottak és annak els tanára Yályi József volt, A tanárok

legnagyobb része azonban idegen. A magyarok kinevezését

feltnen kerülték, st az idegen tanárok száma a XIX. század

elején még nagyobb, mint II. József korában. Révai Miklós

1805-ben mondja, hogy az egyetemi tanárok a hazai nyelvnek

többnyire gylöli és a haza ellenségei.^ Horváth István

pedig ^ azt állítja, hogy az egyetemi tanárok felette keveset

dolgoznak s az is hibásan és gyalázatosan van írva, mert

csak zsoldöregbítés czéljából íirkálnak. Az egyetlen Lakits

is, a ki akart munkálkodni, mióta a közoktatási tanács mel-

lett királyi tanácsossá neveztetett ki, felhagyott a törekvéssel.

Kitaybelt, SchAvartnert és Mitterpachert is kiemeli, de magya-

rul ezek semmit, a többi jelesebb egyetemi tanárok is vajmi

keveset írtak. Általában akkor egyetlen egyetemünk tanárai

semmi újat nem olvastak, vagy ha igen, az uralkodó politikai

rendszer nyomása folytán szabadabban nem írhattak. Ausztria

fél századdal megelzött bennünket, pedig mveldés dolgában

az is fél századdal maradt el Európa megett, így tehát mi

egy egészszel kullogtunk az után. Ennek ketts oka volt : a

bennünket készakarva tudatlanságban hagyó országlás és a

tulajdon lustaságunk. Hozzá szoktattak — mondja Horváth

István — a henyéléshez, már pedig ez a hanyatló népek

tulajdonsága. „A nemzete méltóságát érz és boldogságát igazán

óhajtó hazafinak fáradni kell, mert csak az állandó munka

képes nagy dolgokat szülni. így nálunk nagy elmék csak

századok múlva fognak születhetni. Állapotunk mindenben

olyan, mint az idétlen gyermeké. Elünk, de majdnem csak

úgy, mint a fák és csemeték. Nem sokat gondolunk azzal, a

mi keveset hoz a konyhára." -^

^ Bánóczy: Révai élete és munkái. 369. 1. é.s Csaplár Benedek nagy

müve Révairól.

2 Naplói I. k. 4. 1.

^ Ettl eltér Pauler Tivadar véleménye, a ki szerint az irodalmUag

foglalkozó tanárok meg arról panaszkodtak, hogy a közönség müveiket

semmi figyeleral)en sem részesítette. Dr. Pauler Tivadar : A budapesti

m. t. egyetem története. I. 162. 1.
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A budapesti tudományegyetemen 1820-ban 49 tanár s

adjunctus és 9 assistens vezetése mellett 64 theologus, 98

jogász, 272 orvosnövendék, 551 bölcsész, összesen tehát 985

hallgató van. Azzal volt összekötve az 1786-ban felállított

orvosi iskola is ; a mérnököket szintén a bölcsészeti karon

képezték.

Fiskola számba mehettek a pozsonyi, kassai, nagy-

váradi, gyri és zágrábi jogakadémiák, a melyekhez járult

az egri jogi lyeeum is. Kiválók voltak a protestáns intézetek,

a lyceumok, coUegiumok, melyekbl a legjobb jogászok, külö-

nösen ügyvédek kerültek ki. Sáros-Patakon tanított a híres Kövy

Sándor is, a ki a hazának sok jeles juristát nevelt. Neve-

zetes volt és a külföldön is nagy hírnévre tett szert a sel-

meczi bányászati akadémia, mely 1770-ben alapíttatott és

hírét is Amerikában, névszerint Peruban és Mexicoban, ismerték.

Igazi magas színvonalú technikai fiskolává ntte ki az magát,

a hol németek, különösen szászok, továbbá dánok, svédek,

oroszok, spanyolok és amerikaiak is tanultak.

Szakiskolákkal, a magyar-óvári s keszthelyi és a már

említett selmeczi bányászakadémiát leszámítva, ebben a kor-

ban nem dicsekedhetett az ország. Megyetem nem volt ; a

mvészetet sem tanították rendszeresen sehol. Ebben az id-

ben indult meg a Ludoviceumnak, mint katonai akadémiának,

létesítésére irányuló nagy mozgalom is, de még fleg csak

alapítványainak gyarapításával foglalkoztak ; maga az intézet

az érdekében hozott törvény meUett sem jöhetett létre. 1802-

ben keletkezett a siket-némák váczi intézete, a hol 1824-ben

120 egyént ápoltak és oktattak.

Ezen korban ily közoktatás mellett tehát a közmíveldés,

a tudományosság, annál inkább a nemzeti érzület csak igen

gyarlón fejldhetett.

Állam- ^ magyar nyelvnek ebben a korszakban két idegen

nemzeti- nyclv clleu kell a küzdelmet folytatnia, mert a mveltebb tár-

^^g' sadalomban a német, a tanácskozó testületek legnagyobb ré-

szében és a hatóságoknál fleg a latin nyelv foglalta el az

azt jogosan megillet helyet. Midn II. József halálával az

ideiglenesen behozott német hivatalos nyelv helyett újból a

latint alkalmazták mindenfelé, az ország törvényhatóságai álta-

lában meg voltak nyugodva, mert hiszen a német hivatalos
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nyelv ellenzése akkortájt nem is nemzetiségi, hanem közjogi

okokból történt. A magyar nyelvnek a maga jogaiba való

helyezése iránti óhajnak elször az 1790. éxi országgylés

vegyes bizottsága ad kifejezést, midn a koronázási hitlevél

22. pontját formulázta. Ebben az követeltetett, hogy a király

idegen nyelvet nem hoz be, a magyar nyelvet fenntartja, a

trónörököst és az uralkodóház más fherczegeit magyarul

taníttatja ; a különben továbbra is latinul szerkesztend tör-

vényeket minden hatóság által, a mennyiben a kezelés za-

varai nélkül lehet, magyar nyelven hajtandja végre, úgy

azonban, hogy a társországok, a fels megyék és a városok

azontúl is a latin nyelvet használhassák. De hogy a nemzeti

nyelv az ország díszére és hasznára a közigazgatásban és

törvénykezésnél általában alkalmazható legyen, a király el-

rendelendi, hogy annak elemeit minden nplvános iskolában

tanítsák, az akadémiákon és az egyetemeken pedig a hallga-

tókat a magyar hivatalos irály kezelésében gyakorolják. A

király azonban az országgylés által kidolgozott ezt a hit-

levéltervezetet nem fogadta el, s midn a rendek a jelzett kí-

vánalmakat külön törvényjavaslatban terjesztették fel, a leirat

kijelenti, hogy csak oly értelm törvényt fog szentesíteni,

mely szerint idegen nyelvet nem hoz be s hogy a gymnasiu-

mokban. akadémiákon és az egyetemen a magyar irálynak

külön tanára alkalmaztassék, a kormányszékek azonban a

hivatalos ügyeket ezentúl is latin nyelven tárgyalják. A király-

nak ezzel a kívánságával szemben azután a rendek a maguk

követeléseit elejtik és ennek értelmében meghozzák az 1790.

évi XVI. törvényczikket. — A következ országgylésen mind-

azonáltal ezt a rendek keveslik s azt kívánják, hogy a hazai

intézetekben a magyar nyelv mint rendes, a kapcsolt részek-

ben pedig mint rendkívüli tárgy taníttassék ; a helytartó-tanács

a megyéknek, ha azok hozzá e nyelven írnak, magyarul tar-

tozzék felelni s hogy a magyar udvari kamara, mely a törvény

ellenére a német nyelvet használja, azontúl magyarul hivata-

loskodjék. Az országgylési naplók érdekes képét adják annak

az ellentétnek, mely a felirat erre vonatkozó pontja körül ke-

letkezett vitában kitnt. Voltak olyanok, a kik a magyar nyel-

vet már ekkor végleg hivatalos nyelvvé akarták volna tenni

és csupán ott egyeztek volna átmeneti intézkedésekbe, a hol
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annak alkalmazása csakugyan nagyobb nehézségekbe ütköz-

hetett. Mások lassabban, szerintök óvatosabban kívántak eljárni

s a latin nyelvnek jó ideig való megtartását már azért is

helyeselték, mivel ez a felséges udvar eltt is ismeretes. Végre

az 1792. VII. t.-cz. kimondta, hogy a magyar nyelv az isko-

lákban mint rendes tantárgy tanittassék és hogy bizonyos, de

tüzetesen meg nem jelölt id múlva csak olyanok nyerhesse-

nek hivatalt, a kik igazolják, hogy a magyar nyelvben járta-

sok. A helytartó-tanácsra vonatkozólag azonban annak a kér-

désnek további tanulmányozása : miként volna keresztülvihet

az, hogy ez a kormányszék a magyarul felíró megyéknek

ugyanezen nyelven válaszoljon, a kiküldött bízottság további

tanulmányozásának tárgyát képezze. — Egy lépéssel tovább

haladt az országgylés az 1805. évi IV. t.-cz.-ben, melylyel

kivívták azt, hogy már ezen országgylésen a királyhoz inté-

zend felterjesztések, a szavak netalán felmerül kétértelm-

ségének kikerülése végett, hasábosán latin és magyar nyelven

szerkesztessenek. A törvényhatóságok a kanczelláríával leend

érintkezésök alkalmával ugyanígy járhassanak el ; szabadsá-

gukban marad, hogy a helytartó-tanácscsal magyarul levelez-

hessenek s a perekben is a magyar nyelvet használhassák.

A helytartótanács köteles magyarul válaszolni, de a királyi

kúria még megtarthatta a latin nyelvet. A magyar nyelv

tanítása iránti törvényt a király végre fogja hajtani. — Bármily

szerény volt ez a vívmány, ehhez a törvényhez is csak nagy

küzdelem után jutott az ország, mivel a frendek ellen a kö-

vetek táblájának ers tusával kellett azt keresztülvinni. Szomorú

emlék ténj, hogy a magyar furak elkeseredéssel harczol-

tak ekkor a hivatalos magyar nyelv behozatala ellen és a

legképtelenebb érvekkel védelmezték a deák nyelvet. Fleg

ez képezte akadályát annak, hogy a magyar nyelv ügye oly

lassan haladhatott ez idben.

Az 1807. évi országgylésen annak érdekében a rendek

megint ersebb küzdelmet folytattak. A sérelmek és követe-

lések tárgyalása végett kiküldött országos bizottság azt kívánta,

hogy ezentúl a magyar nyelvet minden elemi iskolában tanít-

sák és hogy három év múlva a grammatikai osztályokba oly

tanulót, a ki magyarul nem tud, felvenni ne lehessen
;
gym-

nasiumokban a latin nyelvet a magyarnak segítségével tanít-
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sák, a fels osztályokban pedig már mindent magyarul adjanak

el. A papneveldékben mindenütt legyen a magyar nyelvnek

tanára, hogy a kispapok kilépvén az életbe, a hittanitást és

szónoklatot magyar nyelven végezhessék. A magyar nyelvet

minden törvényhatóság használja, s a hol ez még eddig nem

történt volna, ott a hivatalos magyar nyelv életbeléptetésére

záros határid tzessék ki. A kormányszékeknél csak magyarul

tudó egyéneket alkalmazzanak, a helytartó-tanács a magyarul

felíró megyéknek e nyelven feleljen és magyar rendeleteket

küldjön. Bizonyos id elteltével a curia magyarul folytassa

a törvénykezést, az országgylésnek nyelve rövid idn a

magyar legyen, de úgy, hogy e mellett a latint is használják

az irományokban. Végül hangoztatták, hogy a magyar nyelv ki-

mvelésére magyar szinház is szükséges. — A vegyes bizott-

ságban mindezen követelések ismét heves ellenzésre találtak.

Mint ezen kívánság megvalósításának akadályait felhozták a

magyarul tudó tanítók hiányát, az országban lakó különböz

idegen ajkú nemzetiségeknél felmerül nyelvtanulási nehéz-

ségeket, a külfölddel való érintkezés elnyeit, melyeket az

idegennek nem mondható megszokott deák nyelven könnyebb

biztosítani; a közigazgatás és törvénykezés menetének meg nem

zavarásában rejl nagy érdeket, továbbá az eddigi nyelvi

hagyományok fenntartásának nagy horderejét. Nyomatékkal

hangoztatták, hogy a magyar nyelv fejletlen, kell segédesz-

közök annak használatához nincsenek, mert még magyar szótár

és megállapodott terminológia sincs. Az országnak díszét is

állítólag csak az nevelte eddig, hogy deákul tudtunk; ezen

nyelv által lettünk ismertekké a többi nemzeteknél s nélküle

a régi homályban maradtunk volna mostanáig. Ki beszél egész

Európában magyarul a mi országunkon kívül? De itthon is,

ha egyszer elfelejtjük a deák nyelvet, valamint régenten, úgy

nemsokára ezentúl is, tulajdon okleveleink megérthetése végett

a papokra és idegenekre leszünk utalva. — A rendek azután

javaslatuk több pontjának elejtésére határozták el magukat,

a szinház felállításának kérdését is elhalasztották s végre a

törvényeknek magyar nyelven való szerkesztésérl lemond-

tak. De a javaslat így megcsonkítva sem emelkedett törvény-

erre. A király nem járult hozzá, mert szerinte az eddigi
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törvényes intézkedések elegendk levén, új törvények hoza-

talának szüksége e részben nem forog fenn.

Az udvarral ismét egy nézeten voltak e tekintetben a

magyar nemességnek leggazdagabb és legtekintélyesebb elemei.

A magyar nyelvnek lelkes bajnokai, köztük Kazinczy, gróf

Dessewfify József és az irók általában, természetesen meg
vannak botránkozva és Tökésy János Kazinczyhoz írt levelé-

ben a legnagyobb keserséggel kiált fel: „Van-e több ily nem-

zet a nlágon?" — Az 1811. évi országgylésen a nyelv ügyét

még élénkebben tárgyalták. A kiküldött bizottság a gravámenek

között felsorolja a magyar nyelven ejtett sérelmeket is. Fáj-

dalommal látja, hogy a magyar nyelv használata a köztigyek

intézésénél nem haladt, mert a hozott törvényeket is figyel-

men kivül hagyják. A helytartó tanácsnál oly hivatalnokokat

alkalmaznak, a kik a magyar nyelvet nem bírják. Ez a kor-

mányszék a magyarul felíró megyéknek nem mindig felel

magyarul, eUenben a német nyelvnek csak rendelet által ki-

kötött tudását a magyar kamarai hivataloknál szigorúan meg-

követelik. Hogy mily ellenséges hangulat uralkodott a nemzet

nyelvével szemben, mutatja a Marczibányi István-féle alapítvány

esete, melyet a nagylelk hazafi a pesti egyetemen azért

kívánt volt tenni, hogy a hadi építészet ott m&gjar nyelven

taníttassék ; de adományát visszautasították. Voltak megyék,

a hol a fispán által gyakorolt nyomás folytán a korábban

már magyarul szerkesztett jegyzkönyvieket ismét latinul kez-

dik folytatni. A helytartó tanács nem engedte meg, hogy Pesten

a magyar szinésztársaság a magyar alapból épült színházban

a német társasággal felváltva játszhassék. Fájdalmasan látják

a rendek, hogy a nemzeti szellemet, mely minden nemzetnek

kell, hogy oly becses legyen, mint élete, így lassanként el-

fojtják. Erélylyel ismétlik tehát a korábbi országgylés köve-

teléseit, st most már azt is határozottabban kívánják, hogy

1815. évi január elsejétl fogva minden kormányszék és bíró-

ság a magyar nyelvet használja és az 1818. év els napjától

kezdve minden iskolában magyar legyen az oktatás nyelve,

a pesti új színházban pedig felváltva magyar és német szín-

darabokat adjanak el.

A ki a tárgyalások során legelször támadta meg a

kívánságokat, az alsó táblának elnöke, a személynök volt.
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Ezen vita folyama alatt érdekes adatok hozattak fel, melyek

az akkori állapotokat e részben a legjobban világítják meg.

Azok szerint a magyarországi universitásban és iskolákban a

magyar nyelv tanítására proffessorok rendeltettek ugyan ki

és fizettetnek is, de a magyar nyelvet még sem tanulja senki

és az nem terjed. A közdolgok folytatásában a magyar nyelv

behozatott némely megyékben, de sajnosán tapasztalhatni,

hogy a legmagyarabb vármegyék még az ország közepén is

deákul viszik a protocollumokat. A helytartó- tanács felel ugyan

magyarul azoknak, a kiktl magyar felírásokat vesz, de kap

az alkalmon, hogy a törvény által engedett szabadság színe

alatt a deák nyelvet használhassa. A kormányszékeknél nem
lenne szabad senkit felvenni, a ki magyarul nem tud, de néz-

zék meg a helytartótanács tisztviselinek jegyzékét, mily kevés

magyar név olvasható közöttük. Ellenben az 1777. évi királyi

rendelet értelmében bizonyos helyeken szükséges német nyelv

tudását sohasem hagyják tekinteten kívül. Felhozták még a

következket : „Világos, hogy a magyar nyelv ellen nagy az

igyekezet, ugyanazért semmi eszköz, noha erszakosnak lát-

szik is, nem ers ; azért kényszerítéssel is végre kell vinni,

mert nem idegen nemzet akar magyarrá lenni, hanem maga
a magyar elmellzni kívánja az idegen nyelvet ; nincsen panasz

a végrehajtó hatalom ellen, mikor sok fembereink nem tud-

nak magyarul és magzataikat magyaroknak nem nevelik".

Ezen vita folyama alatt a rendeknél régi német nyelven

felolvasták I. Ferdinándnak egy levelébl azt a helyet, mely-

ben ígéri, hogy a magyar nyelvet és nemzetet, mint a hogy

az a kereszténység iránt szerzett érdemeinél fogva meg is

érdemli, összes erejével és hatalmával fenntartandja a jöv-

ben és elhatározták, hogy ezt, valamint egy másik hasonló

tartalmú levelét a naplóban azok kelteinek beiktatása mellett

fel kell említeni. De egyes megyék követei megint a régi

érdekeket hangoztatták a latin nyelv mellett. így például

Trencsén megye követe azt mondta, hogy ha a deák nyelv

elnyomatik, akkor az ország ismét vissza fog esni a régi

sötétségbe. Hasonló értelemben nyilatkozott a szepesi és az

árvái követ is, a kik szerint az ö tisztviselik nem tudnak

magyarul. A személynök e nyilatkozatok által felbátoríttatván,

azt mondta, hogy a nemzet megmaradása nem kívánja a

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. fi
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magyar nyelv behozatalát, mert hiszen sok száz év óta áll

fenn az ország, habár közdolgait mindenkor latinul intézték

s ezen nyelv mellett is voltak itt oly jó hazafiak, mint most

vannak. Általában még az érdek nélkül nyilatkozó oly férfiak-

nál is, a kik jóakaratához semmi kétség nem fért, uralkodó

volt az a felfogás, hogy Magyarországon csak közjogi egy-

ségnek és csak állami hazafiságnak van jogosultsága. Több

város képviselje, köztük a budai és a papok ellenzik a ma-

gyar nyelvnek azonnal való behozatalát. Ez utóbbiak különösen

azért, mert a kispapok mindenféle tanulni valóval a nélkül is

nagyon meg vannak terhelve, nem volna tehát helyes még a

magyar nyelvet is követelni tlük.

Az 1811— 12. évi országgylésen a hazafias rendek ellen-

ben számtalanszor hangsúlyozták, hogy a nemzet megmaradása

igen is kivánja a nemzeti nyelv serény behozatalát. Többen

azt is követelték már, hogy az országgylés két táblája ma-

gyar nyelven váltsa egymással az üzeneteket s hogy a corpus

juris fordittassék le magyarra. Voltak olyanok is, a kik a

nemzeti nyelvet az udv. karaaránál és a katonaságnál is

be akarták hozni, st a nagy uradalmak tulajdonosait arra

kívánták volna szoríttatni, hogy azok ügykezelési nyelvül a

magyart fogadják el. A személynök és a többség ezt elle-

nezték. Mások a színészet felkarolásának ez irányú fontos-

ságát hangoztatták; de mind hiába /^ Az udvari párt több-

ségben volt és mindezen törekvések eredménytelenek maradtak.

Csaknem példátlan eset a történetben, hogy valamely

nemzet nyelvének saját fiai legyenek olya,n ellenségei, a kikkel

szemben azoknak, a kiknek keblében a nemzeti önérzet fel-

ébredt, elkeseredett harczot kelljen folytatni. Méltán írhatta

Dessewffy József Kazinczyhoz intézett levelében a saját verseit

idézve

:

„irjál jövendnek, jöv századoknak,

nem a mostani buta magyaroknak".

Ugyancsak mondja, hogy a nemzetnek volt (fájdalom,

igen befolyásos) oly salakos söpredéke, mely a nemzetiese-

dést minden kigondolható módon ellenezte, de elfajultságában

a saját hasznát és küls ú. n. tisztességét hajhászta. Nem is

» Acta commi 5. C XXVIII. 57.
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sejtette azt, hogy mivel tartozik a nemzet iránt. De nemcsak

ekkor, hanem 15 évvel késbb is, midön a magyar irodalom

már valóban nagy lendületnek kezd örvendeni, Zemplén me-

gyében még mindig a felett vitatkoznak, hogy a magyar vagy

latin legyen-e a közélet nyelve. Egyesek még ekkor is a

magyar alkotmányt, mások meg a vallást féltik a magyar

nyelv hivatalossá tételétl.^

Mindazonáltal, miként láttuk, e korszakban is létezett

egy folyton szaporodó hazafias kisebbség, a mely átértette a

nemzeti nyelv felkarolásának fontosságát. Már 1790-ben vol-

tak, a kik megbotránkoztak a felett, hogy a furak, az ország

elkel zászlósai, a legközönségesebb alkalmakkor néha csu-

pán megszokásból, de vajmi gyakran tüntetleg is mellz-

ték a magyar nyelv használatát. Erre számtalan bizonyíték

olvasható az egykorú folyóiratokban és más feljegyzésekben.^

A magyar társadalom azonban általában véve saját magá-

nak nemzeti öntudatára ez idben még nem jutott. A rendi fel-

fogás még sokkal jobban uralkodik, semhogy a nemzetiség-

eszméjét a maga nagyságában felfogni képes lett volna. Még

a kik a nyelv felkarolása mellett buzognak és küzdenek is, azok

sem tudják, hogy annak biztosítékait hol keressék els sor-

ban. Csak igen lassanként terjedezett ekkor a nemzeti érzü-

let. Az irodalom ez idtájt még alig észlelhet mértékben

csepegtette bele ezt a nemzet egész nagy szervezetébe. Ekkor

az még nem értete meg, hogy a rei^di szerkezet és a magyar-

ság fejldésének köveielményei közt mily ellentét van. Hiszen

a legjobbak is azt hitték, hogy a kettnek érdekei kibékit-

hetk egymással. Még olyan férfiak is, mint Nagy Pál és gróf

Dessewífy József, egyszerre rajongtak a magyar nyelvért s a

rendi kiváltságok fenntartása és biztosításáért.-^

E kor értelmiségét általában tartva szemei eltt, nagyon

találó Csaplovicsnak az a mondása, mely szerint a magyar-

ság hasonlít ahhoz az emberhez, a ki lakásának ablakán

annyira kidlt, hogy teste nagyobb részével az utczán lévén.

^ Dessewffy és Kazinczy levelezése, 1808. VI. és V.

^ Mindenes gyjtemény XXIII. levél, 368 1. — Keresztesi naplója,

201. 1. — Mindenes gyjtemény, 1790. 11. levél, 38. 1.

* G-rünwald B.: A régi Magyarország. 460. 1.

6*
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tulajdonképpen nem is tartózkodott otthon, A magyar ez id-

ben csakugyan kereshette hónát a hazában és azt nem találta

meg. A hivatalos életnek, a katholikus egyháznak, a közép-

és fiskoláknak nyelve a latin volt, a társadalomban pedig

mindenfelé folyton terjedt a német. Az volt az üzleti életnek,

a bányahatóság, a sóhivatalok és a posták kezelésének nyelve.

A bécsi udvari kanczellárián, a helytartótanácsnál, az udvari

kamaránál minden hivatalnoknak bírni kellett azt. A Bécscsel

való érintkezésre utaltak általában tudtak németül. A fúri

családok otthon majdnem mindig németül és francziául és

csak kivételesen beszéltek, és pedig fleg a nemzetinek maradt

Erdélyben, magyarul. A Pazmaneum a katholikus, a német

egyetemekre való járás pedig az evangélikus lelkészeket némete-

sítette. A furak gazdagabbjai állandóan Bécsben laktak és

költötték el nagy jövedelmeiket. A ki azután huzamosabb

ideig ott tartózkodott, az majd mindig teljesen megváltozva

tért onnan vissza. így érthet meg, hogy a német nyelv tudása

és használata miért adta meg mindjobban az elkelség szí-

nezetét. — Nagy volt különben a Bécsbe való utazás hatása a

zenekedvelkre és színházlátogatókra is. Az ott járt boldognak

érezte magát ; a többiek pedig bámulták az ilyen szerencsés

embert. A fejlett német irodalom is hatott. A németül értk

és olvasók mohón kapták a német újságokat és regényeket,

mert az ezek által nyújtott okulás és élvezet másként nem

igen kínálkozott részökre A magasabb fejldés szemlélete

és a megszokás elhitette az emberekkel, hogy élczelni, mu-

latni és színházat élvezni csak németül lehet. Pesten, Budán,

Pozsonyban, Temesvárott és Kassán is állandó német színhá-

zak voltak, melyek azután a környékbeli magyar urakra szin-

tén nagy befolyást gyakoroltak. Mindezzel szemben a magyar

nyelv, irodalom és közmiveltség aránylag igen keveset nyúj-

tott. Nemcsak a kereskedk és iparosok, hanem a vendég-

lsök és kávésok is az egész országban németek voltak. Még

Debreczenben és Szegeden is igen könnyen kaphatta meg

az utas számláját németül. A magyar nem becsülvén meg

önmagát, rendszerint sem a hazában, sem azonkívül nem be-

csülték meg azt az idegenek sem. St ha érdekökben nem állott

t kímélni, nem mulasztották el kicsinylésöket is éreztetni

vele. Herder általában arról okoskodván, hogy az egyes nem-
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zetiségek lassanként el fogják veszteni eredeti jellegöket, mert

az idk áramlata azokat egy tégelybe dobván, különösségeiket

lecsiszolja vagy leolvasztja, ezen tételének igazolására a ma-

gyarságot hozza fel, melynek nemzeti jellege annyira vész,

hogy egy pár század múlva annak nyelve sem lesz felta-

lálható.^

Azonban Herder rossz prófétának bizonyult. A magyar-

ság e korban még nem haldoklott, hanem csak el volt alélva.

De az igaz, hogy ezen állapotából könnyen következhetett

volna be teljes elaljasodása és így gyalázatos kimúlása is,

ha lethargiájából az irodalom fel nem ébreszti.

A magyar írók és költök voltak a nemzetiség ügyé- irodalom,

nek ezen egész korszakban önfeláldozással dolgozó f út-

töri ; de küzdelmük a társadalom uralkodó míveletlenségével

és közönyével szemben kimondhatatlanul nehéz. Megmér-

hetetlen fontosságú hivatást töltöttek be, mert ftényezk
voltak a nemzetnek enyészettl való megmentésében. De a

közönségnek még azon része is, mely már megízlelte a kül-

földi remekírók olvasásának élvezetét, alig vette észre, vagy

szánalommal nézte le a hazai írók szárnypróbálgatásait, sze-

mélyeiket pedig, mint igen kis emberekéit, mellzte, apró

hivatalokhoz is alig juttatta, vagy mint nyughatatlan és

excentricus embereket gyanús szemmel kisérte ket. A pro-

metheusi láng, mely bennök égett, megmentette ugyan a nem-

zetiséget, de k maguk annak áldozataivá lettek. Az a hatá-

rozottabb fellépés a magyar nyelv érdekében, mely az ország-

gyléseken mindinkább mutatkozik, els sorban szintén nekik

köszönhet, mert az eszméik és érveik kerültek a törvény-

hozás tanácskozótermeiben és bizottsági javaslataiban nap-

fényre. Tlük kapta az a néhány politikus, a kik az említett

országgylésen a magyar nyelv térfogialásának bajnokai vol-

tak, a lelkesedést, mely nélkül éppen semmi sem történt

volna annak érdekében. Pedig a XVIII. század elején olyan

gyenge volt már a nemzeti szeUem életmködése, hogy évenkint

alig jelent meg négy-öt magyar munka és közepe táján sem

hagyta el több évenkint a sajtót. 1766-ban 25, 1767-ben 22,

^ Herder: Ideen zur philosophischen Gesehichte der Menschheit,

IV. 15., 19., 47. 11.



86 • ELS FEJEZET.

1769-ben csak 18 nyomtatvány jelent meg magyar nyelven,

ezek közül azonban a legtöbb vallásos tartalmú volt.^ Az ekkor

magyarul író egy pár tudós és frangú férfiú úgyszólván

magának, nem a közönségnek dolgozik. Fordulat e részben

csak akkor állott be, midn a magyar köznemesség részére

Mária Terézia a magyar gárdát felállította. Az abba felvett

nemes ifjak közül többen a nyugoti mveltséggel érintkezve,

annak finomító hatását igen, de nemzetöl páráit nem vették

fel magukba. Ez idben, melybe Bessenyei Györgynek iro-

dalmi fellépése esik, a nemzeti érzület annyira alélt már, hogy

alig lélekzik. Azok a férfiak, a kik ekkor kevesebb írói hiva-

tottsággal, mint kitartással magyarul kezdtek írni, azonban oly

szerencsések, hogy ebbe a tetszhalottba ismét életet tudnak

önteni.

Bessenyei György irodalmi kezdése 1772-re esik. Ekkor

gyújtotta meg azt a kis lángot, a halálosan beteg magyar

nemzeti érzés virrasztó éji lámpáját, mely eleinte csakugyan

igen kis körben terjesztett fényt, de annak melege elegend

volt, hogy a visszahatásnak szele által, mely a német hiva-

talos nyelvnek 1784-ben történt behozatala folytán keletkezett,

a magyar nemzeti érzületet lángra lobbantsa. A II. József

erszakos, törvénytelen és nemzetellenes reformjai ellen fel-

támadt vihart a vármegyékben egyébiránt nem a legkevésbbé

némely hazafias irányú irodalmi munkák olvasása idézte el.

E tekintetben Dugonics Andrásnak van érdeme, a ki egy

rejtett czélzatú irányregényével, Etelkával, melyben az akkori

állapotok megalázó voltát a magyarságra nézve jellemezte,

sok megyei szerepl embernek arczába kergette a vért.^

Az irodalmi tevékenység erre folyton emelkedett. Kazinczy

1787-rl beszélve már azt mondja, hogy akkor íróink és

olvasóink száma mindinkább szaporodik és hogy jobb szellem

kezd terjedni a közügyek terén.

^

Ez az ellenhatás siettette nálunk is azt a természetes

fejldést, mely szerint „minden nemzeti kultúra idegen míve-

^ Sándor István: Magyar Könyvesház. Gyr, 1803., 125—130. 11.

^ Dugonics András följegyzései. Olcsó könj^tár 401—402. sz.

1—64. 11.

^ Kazinczy F: Pályám emlékezete, 102. 1
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ldés hatása alatt keletkezik".^ Idegen irodalmakból merített

mveltség adta a szellemi eszközöket a magyar nemzeti iro-

dalom megalkotásához is. — A haladás e részben oly jelentékeny

volt, hogy 1805-ben Horváth István már 191 magyar írót ismer,

a kik között irodalmunknak számos oly kimagasló alakja van,

hogy neveiket ma minden középiskolai tanuló ismeri. Késbb
Csaplovics a Tudományos Gyjteményt idézve felemlíti, hogy

1817 és 1825 között 719 önálló nyomtatvány hagyta el a

két budai és pesti nyomdában a sajtót. Ebbl magyar nyelv

volt 310, latin 259, német 127, tót, görög, horvát együtt 22

és franczia egy. Ha azokhoz e folyóirat egyes füzeteit számít-

juk, úgy 827 nyomtatványból 418, tehát azoknak több mint

fele magyar. Azonban a legtöbb hírneves írónak, még inkább

a ma általán már csak ismeretlen nev hsöknek, férdemét

nem alkotásaik minsége és eredeti volta, hanem a meleg

lélek képezi, melyet a nemzet csaknem fagypontra sülyedt

hideg érzületébe tudtak lehelni.

Pestnek irodalmi központtá való tételét egy emlékezetes

írói estélyen Kármán József 1793-ban pendítette meg. Hálával

emlegette akkor a bécsi és vidéki magyarok buzgó tevékeny-

ségét, de meg volt gyzdve arról, hogy míg Pest nem ragadja

magához a vezetést, addig a tájszólásokkal szemben egységes

irodalmi nyelvünk és így országos irodalmunk nem lehet.

Pest, ha a fnemesek általában nem is laktak itt, el-

kel magyar házaknak ekkor sem volt híjával. Az egyetem

bizonyos számú tudóst egyesített itt. Volt egy közkönyvtár s

minden nemes ifjú egyszer életében, akkor, midn törvény-

gyakorlatra jött fel, megfordult e város falai közt. Tisztviselk,

ügyvédek és orvosok is nagyobb számmal léteztek abban,

mint bárhol a vidéken. Mindezeknél fogva a város az egész

ország természetes központjául kínálkozott, mert egyedül ol-

vaszthatta össze irodalommá az elszigetelt erket. De habár

a központosítás eszméjének híre ment is a hazában, a vidéki

irodalom, míg Kármán élt, st halála után is t és javaslatát

sokáig semmibe sem vette. Pedig törekvései igen magas-

röptüek voltak. a bölcsészet és a mvészet embere volt

egyszerre s alkotásai czélját az igaz és szép együttesen

^ Grünwald Béla : Régi Magyarország, 462 és követk. II
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képezte, a nemzetre, a nknek, a jöv nemzedék anyáinak

kedélyére és erényeire akart els sorban hatni. Ellensége volt

a puszta költi enyelgésnek. Az irodalmi mvek számára

nemesebb tartalmat követelt, s a szivet és eszet egyenjogúnak

tekintvén, mind a kettnek arányos kimívelését törekedett

elmozdítani.

Kora halála megakadályozta t abban, hogy nagyobb

és mélyebb hatást gyakoroljon nemzetének átalakulására.

Hasonló sors akadályozta meg abban Csokonay Vitéz Mihályt

is, a kiben az eredeti magyar tehetség a maga durvaságában,

de természetes erejének teljességével jelentkezett. Debreczen

és Sárospatak ez idben a szellemi miveltséget nagyon közön-

séges köntösbe öltöztette. Csokonay ebben a légkörben ntt

fel és annak szelleme hatotta t át. Ez képezi okát, hogy a

fenséges és nemes, melyekre határozott tehetséggel bírt, nem
jutott nála uralomra és hogy a maga törzsökös nyelvezetét

finomabb szellem nem lengte át. De mint a nemzeti élet

bizonyos irányának és korszakának képviselje mégis neve-

zetes jelenség.

Ezen korszak kezdetére esik Dayka Gábornak 1787

—

1796-ig terjed rövid pályája is. Lyrai költ volt ö, a kinek

érzékeny és sóvárgó lelkét elégikus hangulat fogta el. Lángol,

csupa szenvedély, mindig magából költ, nyelve választékos.

Költészetünk sokat vesztett az korai halálával is.^

A hatalomnak 1795. évi az a támadása, mely a Marti-

novics-féle összeesküvésben résztvettek kivégzése és bebörtö-

nöztetése által akarta a szabad szellemet elnyomni, csak egy

kis idre akasztotta meg az irodalomnak, a szellemi fejldés

ezen f emeltyjének, mozgását. A régibb irodalmi emberek

késbb megint kiléptek a küzdtérre s ha melléjök ifjabb erk
nagyobb számmal eleinte nem is szegdtek, késbb úgy a

tudományos próza, mint a szépirodalom terén kiváló tehet-

ségek merültek fel, a kik a legnagyobb odaadással küzdöttek

a magyar közmíveldés ügyéért. A történetírás a Budai testvér-

párt. Virág Benedeket s a magyarság leglelkesebb íróját,

Horváth Istvánt, számlálta bajnokai közé. A régibb történet-

írók kizárólag latinul vagy ném.etül írtak, de a magyarság

' Toldn Ferencz: A magvar költészet története. VI. k. 218—254. 11.
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szélesb köreiben azok olvasása nem terjedhetett el. A csak

magyarul olvasó közönség számára Budai Ferencz és Ezaiás

szolgáltatták az els történeti olvasmányokat, melyek kell

kritikával voltak megírva. Ok a tárgyilagosságot, a gondosan

megválasztott anyagnak egymás mellé állítása és elfogulatlan

vizsgálatával párosították. Azonban nyelvezetök meglehetsen

homályos volt, azért az újabb kor igényeivel fellép olvasóra

azok mélyebb benyomást nem is tehettek. Virág Benedek

ellenben „Magyar századaiban" szabatos, hangzatos, egyszer

nyelvezettel nemcsak oktatta, hanem gyönyörködtette is az

olvasót. Úgy írmodorában, mint a történeti tények összeállí-

tásában és azok képeinek megalkotásában is mester volt, a

ki nemcsak az eseményeket sorolja el, hanem képes azok

szellemét is megértetni. Bölcseleti és nemzeties felfogása eme-

lleg, fehólágosítólag és általában jótékonyan hatott. Virágra

Széchenyi sokat hivatkozott és különösen azt a mondását, mely

szerint „magyar hazafinak lenni nehéz, de nem lehetetlen",

számtalanszor idézi.

Horváth István pályája két részre oszKk. Az egyik az,

midn lelkes buzgalommal folytatni kezdte Virág Benedek

mködését. is a forrásokig ment vissza. Eredetiségre töre-

kedett, második kézbl nem akart átvenni semmit. Ezen kor-

szakbeli els munkáiban nyilatkozik meg Horváth Istvánnak

nagy szellemi ereje és hihetetlenül b olvasottsága. Késbb
a nemzeti elfogultság ert vett rajta s különösen az 1825-ben

kiadott „Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történeteibl"

bizonyítják, hogy medd ábrándozásoknak és rögeszméknek

lett áldozatává. A nemzeti érzés felköltésére úgy írói, mint

tanári minségében nagyon sokat tett, azért nevét a nemzeti

szellem úttörié között kiválóbb hely illeti meg.

A jogi és bölcsészeti tudományoknak is volt egy-egy

magyar mivelje, de ezek már szakmájuknál fogva is kevésbbé

gyakorolhattak élénkít, általánosabb befolyást a közéletre.

Ellenben a folyóiratok szerkesztinek, a mink voltak : Döbren-

tey Gábor, Kulcsár István, továbbá és pedig a legels helyen

említend Kazinczy Ferencz, a ki a nyelvújítás által központ-

jává lett az egész irodalmi életnek és különösen a költknek,

a kik maradandó becs munkákat is írtak, férdemök a fino-

mabb nvelvérzékben és a nemzeti érzésben állott, A nvelv-
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Újításnak sokak eltt kicsinyesnek látszó az a küzdelme,

melynek tusait e nag-y férfiak ^^vták, a társadalom és politika

terén bekövetkezett nagyobb szabású harczokat szükségképp

meg kellett, hogy elzze. A magyar nyelvtan megállapítása maga
egy o]y óriási siker munka volt, mely Révai Miklóst a nemzet

legnagyobb jótevinek sorába emelte. Mélyen meg volt gy-
zdve arról, hogy a magyarság nyelvében sokkal nagyobb

kincscsel bír, mint gondolta. Midn 1802-ben a pesti egye-

temen a magyar nyelv és irodalom tanszékét elfoglalta, els
eladását azzal a kijelentéssel kezdte, hogy nem tudunk

magyarul. Tanítványai eleinte megbotránkoztak e kihívónak

látszó mondás felett, de késbb belátták, hogy igaza van.

Néhány év alatt ezt több kötetre terjed irodalmi munkáiban

és különösen két kötetben megjelent „Rendszeres magyar

nyelvtan" -ában be is bizonyította, midn nyelvünknek a maga
természetébl folyó rendszerét örökre megalapította. Igen

jellemz azonban a korra, melyben élt, hogy még ezen mun-

káit is latinul írta.

Miként láttuk, a XIX. század elején már nagy mértékben

megindult az ország nyelvének a maga természetes jogaiba

való helyezésére irányuló mozgalom. Els sorban az írók s

közöttük Kazinczy Ferencz ifjúi lelkesedéssel, melyet még a

fogság sanyarúságaí sem voltak képesek elnyomni, valóságos

apostoli odaadással mködtek annak mívelésén, gazdagításán

és szépítésén. Kazinczy az ínséggel határos szegénységgel

küzdve, minden erejét ennek a szent ügjmek szolgálatában

emésztette fel ; de sikerült neki a nyelvújítás által irodalmunk-

nak és a nemzeti szellemnek szilárd alapjait lerakni. Valóságos

forradalmat idézett el, mely által a jó ügynek diadalát biz-

tosította. Midn a nyelv így hajlékonyabbá és szabatosabbá

ln, a classicus és külföldi formák utánzásával írt munkákban
a hamisítatlan magyar közszellem nyilatkozott meg, mely a

múlton való merengés közben csaknem búskomor lemondással

tekintett a jövbe.

Berzsenyi Dániel, a kit Széchenyi szintén sokszor idéz,

a jelen elkorcsosult magyarjait ostorozza s az akkori közálla-

potok siralmas voltát a bosszús egek büntetésének tekinti,

mert romlásnak indult a hajdan ers magyar, Árpád vére

elfajult és hazája feldúlt védfalából palotát rak hever
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helyének. Eldeinek ruháját és nyelvét is megunván, azok

helyett idegent használ, tapossa a nemzet rszellemét, s

óhajtásainak tárgya is csupa haszontalanság, gyermeki báb.

Nem más a magyar most, mint rút szibarita váz. — Még

korábban Kisfaludy Sándor a multat dicsíti s annak emlékeit

eleveníti fel, mert az lelkének is fáj, hogy a magyar nyelv

és ruházat miként tünedezik el, s helyét miként foglalja el a

német. Különösen fájt neki az, hogy a magyar líri nk is

mennyire htlenekké váltak a nemzetiséghez, s a magyarul

nem tudással szinte büszkélkedtek. Mint „Hattyú dalá"-ban

írja, „még mint pelyhesed állú bölcselked tanuló az elkor-

csosult Pozsonyban legbúsabb búsuló, azért nyúlt a költé-

szethez, hogy a nemzetárulókká lett nket visszahódítsa, hogy

anyából gyermekekbe magyar svér ömlene és az anya ajkai-

ról magyar hangzat fejlene". Rögös, kigúnyolt és lenézett volt

az írói pálya, melyen a munkálkodást még azzal sem jutal-

mazták meg, hogy müveit elolvasták volna. De ellenállhatatlan

vágy ébredt keblében szólani a nemzethez s azt dermedt

álmából felrázni. Élni és írni kívánt, mert meg volt róla gy-
zdve, hogy a ki a magyar szívhez úgy tud szólani, hogy

szava rokon érzetü visszhangot kelt, ez idben a legnagyobb

szolgálatot teheti. Még a háború alatt mint fogoly is déli

Francziaországban a költészettel ezért foglalkozott. volt az

els nemzeti költ, a kinek dalaiban seink egész házi és

népi élete összeolvadt a magyarság lényével. Nagy volt a

hatás, melyet a költ a nemzetre tett. Az utána következ

írói nemzedék sok tekintetben az nyomdokain haladt.

Pest csak az 1817. évben keletkezett Tudományos

Gyjtemény megindulása és a Kisfaludy Károlynak oda való

letelepedése után, mikor dalaival és színdarabjaival általános

mélyebb hatást idézett el, emelkedett irodalmunk központ-

jává. Az elbbi folyóirat maga köré gyjtötte az összes írókat

s abban minden színezet irodalmi férfiú megszólalhatott.

Kiadója, petrózai Trattner Mátyás, örömmel látta házánál az

írókat. Azonkívül Vitkovics és Kulcsár házai képezték a magyar

irodalom els szalonjait. Kölcsey Ferencz már oly költi és

általában irodalmi nyelvet talált, hogy az fényes tehetsége

a magasb mköltészetet és a mprózát is megszólaltathatta.

Még kevés évvel azeltt különben, néhány fúr kivételével, a
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min volt gróf Teleky László és fia József, a magasabb

köröknek több gondjuk volt a pesti német színházra, mint a

magyar irodalomra. A középnemes fiatalságot azonban csak-

hamar maga köré csoportosította az 1817-ben Pestre költözött

Kisfaludy Károly, a ki, miután bátyja Sándor 1820-ban a

Marczibán3Í-intézet els jutalmát megnyerte és azt 400 frtnyi

összegben öcscsének rendelkezésére bocsátotta, 1822-ben meg-

indította az Aurora nev zsebkönyvet, mely a Hebe czímmel

Bécsben ugyanakkor megjelent hasonló müvet tartalmának

jelességével legyzvén, rendkívüli befolyást kezdett szépiro-

dalmunkra gyakorolni. Kisfaludy Karoljanak sikerült a külön-

böz utánzatok és idegenes áramlatokkal szemben új iskolája

segítségével a nemzeti elemet diadalra s a költészetnek akkor

divatban volt személyes tárgyai helyett a köztárgyakat és köz-

érzelmeket kifejezésre juttatni. Az ifjú írók nagy tisztelettel

viseltettek ugyan Kazinczy iránt, a ki nagyon is nemzetinek

kezdette találni költészetünket, de fejknek Kisfaludy Károlyt

ismerték el, a ki az ifjú íróknak bálványa lett. Egészen új

irodalom fejldött körülötte, mely buzdítást és irányt tle

vett. Midn Vörösmarty Pestre jött, e körrel kötött is szoro-

sabb viszonyt.^ Ez a korszak nevelte t, midn 1816-ban

Pestre került, a hol Baróti Szabó, Rajnis, Virág és Révai

Miklós munkáin lelkesedett. Vörösmarty, már mint gyermek-

ifjú, a nyelvérzék fejldése tekintetében szerencsés idben élt

és jó befolyás alá került. Volt e korban valami, a mi a sivár

jelenbl a múlt felé vonzotta az elméket: a felébredt hazafiúi

fájdalom és büszkeség érzése, a melancholia és ábránd különös

vegyülete, melyet a költészet táplált, a tudomány szentesített.

Több tudósunk a magyar skérdés vizsgálatába merült. Körösi

Csm a Sándor már elindult keresni az shazát. Csaknem

egyszerre négy költ lantján zendült meg az si dicsséget

magasztaló eposz. Ehhez járultak Kisfaludy Károly drámáinak

diadalai a pesti színpadon. A hazafias szellem az írói körök-

bl kihatott hozzá is.^ így nevekedett az a férfiú, a ki

csakhamar „kiveszi Kazinczy kezébl a magyar költi nyelv

alapítását s a mit a Kisfaludyak csak megmozgattak : a kép-

' Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. 70— 75. 11.

- Gyulai Pál: Vörösmartj^ életrajza. 80—38. 11.
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zelet szabadsága s a nemzetiesebb irány nagy eszméinek

diadalára tör ntat." — Azonban e kor Katona Józsefet még
nem értette meg, a kinek Bánk-bánja pedig ma is legkitnbb

tragoediánk.

Hanem ez idszak végén Vörösmarty a költi nyelvnek

oly hangjait csalta ki a magyar nyelvbl, melylyel bámnlatba

ejtette az egész nemzetet. így fejldött ki az a közszellem,

mely szinte várta azt a férfiút, a ki a közállapotok mindig

emelked ködébl valami szilárd és maradandó dolgot képes

alkotni. Ekképp lett az irodalom a reform eszméknek buján

sarjaztató melegágyává.

A kik annak történetét uem ismerik, azok a nemzeti

szellem legfbb tényezjének hatását nem érthetvén meg, a

Széchenyi korának lelkületét helyesen nem foghatják fel.

Ehhez járult az, hogy akkoriban a hatalom megint ers csapá-

sokat mért a nemzeti élet gyökereire, a melyek hatása alatt

a magyarság életösztöne különös hévvel és odaadással karolta

fel újból nyelvét s irodalmát.

Az irodalomról a közmveldési viszonyokra alkalmas Közmve-

átmenetül szolgál a sajtó akkori állapotának rövid jellemzése,
jj'^^^^k

Hírlapok létezésérl hazánkban tulajdonképp csak az ezen

kort közvetlenül megelzött években beszélhetni, mivel sem a

Mercurius Hungaricus 1705-ben, sem a Bél Mátyás 1721-ben

Nova Posoniensia név alatt megjelent közleményei ilyenekül

nem tekinthetk. Az 1730. után tiz évig megjelent Ofner

Mercurius, különösen pedig az 1764-ben keletkezett és nap-

jainkig fennáUó Pressburger Zeitung már üyenek ; de azok

németül adatván ki, els valóságos magyar hírlapnak a Káth

Mátyás bécsi Magyar Hírmondóját mondhatni. Ilyenféle a

Görög Demeter és Kerekes Sámuel által 1789-tl fogva szer-

kesztett „Hazai és más nevezetes történetek"-bi 1792-ben lett

újabb Magyar Hírmondó és az 1793-ban Pánczél Dénes szerkesz-

tése mellett ugyancsak Bécsben megjelent Mercurius. Ez a neve

az 1788-tól fogva Pesten megjelent els magyar hírlapnak is.

Az említett évben indul meg Kassán Bacsányi, Kazinczy és

Baróti Szabó Dávid támogatása mellett a Magyar Múzeum,

a következ évben Péczely József Mindenes Gyjteménye,

1798-ban pedig Takács József Magyar. Minervája Mindezek

azonban az új század elején már nem éltek. Ekkor csak két
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magyar nyelv folyóirat létezett: Kulcsár Istvánnak 1806-ban
keletkezett Hazai tudósításai és a Bécsben kiadott Magyar
Kurir. Volt késbb két egyházi folyóirat is. Döbrentei Gábor
ezek után adta ki 1814-tl fogva az Erdélyi Múzeum nev
tudományos folyóiratot és 1817-ben indult meg a közmvel-
désünk fejldésének történetében sokkal nagyobb nyomokat
hagyott Tudományos Gyjtemény. Ez idben, illetve vala-

mivelkésbb jöttek létre a Hasznos Mulatságok Pesten, továbbá

gróf Dessewflfy József anyagi és szellemi támogatása mellett

a Felsmagyarországi Minerva Kassán, Német újság kett-

három folyton létezett az országban. — Ezen hirlapokon kivül

a külterjes irodalmi viszonyok között nagy szerepet játszottak

Naptárak, a közmveltség terjesztésének terén a naptárak is. Ilyen

irodalmi termék a tizenhat egyházi naptáron kivül létezett

11 magyar, 7 német, 3 tót és egy latin. Ezek közül legtöbb

magyar naptár kelt el; Kulcsár István szerint 1809-ben

17500 példány.

Nyomdák. A nyomdák számát az Iris nev pesti német szépiro-

dalmi lap ] 826-ban 55-re, Csaplovics többször idézett mvé-
ben 1828-ban 44-re teszi Erdély nélkül, a hol szintén létezett

egy pár nem valami kiváló nyomda. A legnagyobb forgalmat

a Trattner Károlyé és az egyetemi nyomda tüntették fel.

Ez utóbbi évenként 34 szedjével, ugyanannyi nyomtatójával

és 19 betöntjével saját körmöczi gyárából kikerült mintegy

1500 bál papírt dolgozott fel. Schvs^artner 1810-ben a magyar-

országi összes írók számát 200-ra tette, de ezt a becslését

mások kévéseitek.

Censura. Hanem az irók befolyása a közmveltség terjesztésére

nem lehetett nagy, mivel a censura ezen korszakban a szaba-

dabb eszmemozgalmakat nagyon lebilincselte. Már a franczia

forradalmi eszmék terjesztésének lehet meggátlása czéljából

is szigorúan kezelték azt. így 1809-ben márczius 2-án a bécsi

államtanács határozata folytán egy központi censura még egy-

szer felülvizsgálni volt hivatva a Magyarországon már bírálaton

átment kéziratokat is. Annak közremködésével továbbá azt is

el akarták érni, hogy az oly mvek, melyek a magyarországi

ú. n. elítéletek ellen küzdvén, a nemzet zöménél a kor-

mány központosító reformtörekvésének útját egyengetni alkal-

masok, itt lehetleg terjedjenek. Xem csoda tehát, ha a
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külföldrl bejött német könyvek és hírlapok aránylag igen

nagy mennyisége roppant mértékben elnyomta a magyar iro-

dalmi termékeket. A magyar irók, a tudósok és költk lelkes

törekvésének különben másként is kimondhatatlan akadályát

képezte a sötétségnek ez intézménye.

A könyvbirálat és általában a censura a véleményeknek

sajtó útján való szabad nyilvánítását a belföldön, valamint a

szabadabb szellem külföldi könyveknek behozatalát így lehetet-

lenné tevén, az 1790. évi országgylés által kiküldött vegyes

bizottság a koronázási hitlevélbe fel akarta vétetni, hogy az

országgylés által megállapított értelm sajtószabadságot a

király nem fogja megszorítani. Annak nemsokára ez után elkészült

els javaslata azonban jellemzi a rendek akkori felfogását.

Szerintök a belföldön szabad lett volna mindenfelé könyvet

nyomtatni, ha a szerz és az illet nyomda tulajdonosa nevö-

ket arra reáteszik és a tövényben megállapított korlátok

között mozognak. A külföldrl behozott könyvek ellenben

csak a censura jóváhagyása mellett jöhettek volna be az

országba. Az említett bizottság által e javaslat azonban úgy

alakíttatott át, hogy belle a szabadságnak még a nyoma is

kiveszett, miáltal a karok és a rendek maguk megmutatták,

hogy a sajtószabadság lényegét voltaképp nem értik, mert

így az nem lett volna más, mint a királyi hatalom által eddig

abszolút módon intéztetett könyvbirálatnak egyszer törvénye-

sítése. ^ Az idszaki sajtóról, a hírlapokról és a folyóiratokról

ez a bizottsági munkálat meg sem emlékezett. Ekkortájt

néhány megye, nevezetesen Abauj és Bihar, melegen írnak

fel a sajtószabadság mellett. Más megyék azonban, a mink
Baranya, Heves, Zala és a késbb oly ellenzéki Bars, a cen-

sura kezelését még szigoríttatni kívánják. Ez késbb is így
van, mert pl. az 1811. évi rendek a magyar közjogot hibásan

és ferdén eladó Gustermannak munkájával szemben a cen-

sura kevésbbé elnéz és részrehajló alkalmazását és nem a

censura eltörlését sürgetik.

Hírlapot csak bármikor visszavonható fejedelmi kivált-

ság alapján lehetett kiadni s annak minden számát, a

censurát gyakorló hatósági személynek a kinyomatás eltt

* Grünwald Béla : A régi Magyarország 462. lap.
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be kellett mutatni. Az uralkodó politikai rendszer embereire

nézve kellemetlen tárgyról s nem az ö izlésöknek megfelelöleg

egyáltalán nem volt szabad írni. Nem lehetett oly hangot

használni, mely a kormány és hatóságok tekintélyét sértette

volna. Hallgatni kellett a parasztok mozgalmairól, a merészebb

országgylési beszédekrl, a külföldi szabadabb eszmeáram-

latokról, annál inkább a forradalmi jelenségekrl. A kül-

földre vonatkozólag általában csak azt volt szabad kinyom-

tatni, a mit a bécsi lapok már hoztak volt.

Ezen egész id alatt a censurát szigorúan kezelték, de

különösen a szent szövetségnek megkötése után odáig ment

a dolog, hogy még Németországban is csak azt az innen

való kéziratot lehetett kinyomatni, a melyet Bécsben elbb

megcensuráztak. Nem csodálkozhatni tehát, ha az egyes irók

buzgólkodása daczára általános volt a szellemi tespedés, és

hogy a gyarmatként kezelt országban az anyagi vergdés mellett

a szellemi és erkölcsi eltörpülés jelei is mindenfelé mutatkoztak.

Posta. A postaintézmény ez idben még nagyon nem kielégít

módon mködött nálunk. Nyomorult állapotának bizonyítéka

els Ferencznek az a kézjegye, melyet 1809. évi január

10-én intézett a magyar udvari kanczellárhoz és a melyben

felemlíttetik, hogy a levelek néha két-három hét múlva érkez-

tek rendeltetésök helyére.^ Ennek az állapotnak tanúságai

továbbá azon gyakori panaszok is, melyek az ezenkori magyar

irodalmi férfiaknak egymáshoz írt leveleiben mintegy állandó

rovatot képeznek. A posta drága voltát tünteti fel Kazinczy-

nak az a Szemere Pálnéhoz'^ írt levele, melyben arra kéri

t, hogy írjon neki vékonyabb papiroson, nehogy egy egy-

szer levélért 25 krajczár helyett 50-ef kelljen fizetnie. Akkor

ugyanis udvariatlanság számba ment az, ha valaki bérmentve

tette a maga levelét a postára. Ezt például ugyancsak Kazinczy

Kölcseynek egyszer szemére is vetette. A csomagok és iratok

szállítását az írók nem szívesen teszik a postára, mert az

rendkívül sokba kerül és hozzá azok megérkezése részint az

uralkodó hanyagság, részint a rendri kutatások miatt bizony-

' Wertheimer Ede: Austria és Magyarország a XIX. század els

tizedében Budapest. 1890. If/133. 1.

^ Szemeretár V. köt.
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talán is. Ezért íróink, midn érintkezni akarnak egymással,

nagy elszeretettel bízzák küldeményeiket a vásárokat látogató

fleg- zsidó kereskedkre, a kiknek legbecsesebb közleményei-

ket teljes megnyugvással adják át. Az ily egyének feltalálá-

sában s utazásaik idpontjának kikutatása és felhasználásában

nagy leleményességet tanúsítanak.

Ez is mutatja, hogy a mveltség általános színvonala Általános

ezen korban nálunk meglehetsen alacsony volt. Mindazáltal mveltség.

ez alatt nem azt kell érteni, hogy itt tanult, st tudós, sok

olvasott és szellemes ember nem lett volna. Voltak kiváló

férfiaink, a kik tudományosságát hazánk határain túl is mél-

tatták, így például a göttingai királyi tudós társaságnak több

tagja volt itt, névszerint gróf Széchenyi Ferencz, Berzeviczy

Oergely, Asbóth János igazgató és gróf Teleky Sámuel. Csak-

hogy ezek szerteszét laktak az országban és egymással közre

nem mködve, nagyobb hatást az értelmiség fejldésére nem
tudtak gyakorolni.

Itt kell megemlékeznem mindenekeltt a magyar nem- Nemzeti

zeti múzeum keletkezésérl is, melynek alapját 1802-ben
'^'"^^"'"

gr. Széchenyi Ferencz vetette meg azáltal, hogy gazdag könyv-

tárát, kéziratait és pénzgyjteményét hazájának ajándékozta.

Azon közönyös korban nagy föltnést keltett ez az adomány.

Az 1807. évi országgytés kimondta, hogy az a nemzeti

múzeum els alapkövének tekintend. A lelkesebb hazafiak a

jelzett czélra csakhamar versenyre keltek adományaikkal. Igy

herczeg Gassalkovich Antal a régi füvészkertet, a mostani

embertani intézet helyét, adományozta a múzeumnak házhelyül;

gr. Szapáry Péter 40.000 forintra becsült ásványgyjteményét

engedte át. Pest városa 10.000 forintot, Buda pedig 4767
forintot szavazott meg e czélra. Kovachich Márton 1810-ben

bejárta az országot és a múzeum számára a vidéken sok

eredeti régi diplomát s 4000-nél több másolatot és nagyszámú

jegyzeteket hozott össze. Ettl fogva az országban talált és

az egyes családok birtokában már megvolt római régiségek

és családi ereklyék nagy számmal adományoztattak a múzeum-
nak. E kor közmveldésének ez a mindenesetre egyik legfon-

tosabb mozzanata szintén a Széchenyi névhez fzdvén, a

további nagy alkotásoknak mintegy elhírnöke volt.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 7
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Kazinczy Érdekes a közmveldés jellemzése tekintetében Kazinczy
levelezése

ppj-g^Q^ngi^ hazánk minden akkori kiváló ieles emberével folv-
es o J

utazásai, tatott levélezése.^ Továbbá utazásainak, melyeket ö 1789-tl

fogva életének 1831-ben ért végéig folytatott, rendkivül érde-

kes és becses leírásai'^. Nyelvünk nagy reformátora Magyar-

országnak és Erdélynek legtöbb fontos vidékén jártában egyen-

kint látogatja meg hazánk tanultabb embereit : Írókat, fura-

kat, köznemeseket, hivatalos állásokban mköd és kastélyaik-

ban visszavonultan él müveltebbjeit. Meglátogatja a vidéki

értelmi és szellemi góczpontokat, a nagyobb kollégiumokat és

lyceumokat is. Továbbá néhány rendházat, mint Pannonhalmán

a Benedek rendnek klastromát és több püspöki rezidencziát.

Sohasem mulasztja el az ily látogatások alkalmával a mvel-
désre való tekintettel szerzett benyomásait is feljegyezni. Sok

nemesi kastélyban talált szép könyvtárakat, különösen Erdély-

ben, de Nógrád és Gömör megyében is. Felemlíti, hogy az

erdélyi furak fiai többet utaztak a külföldön, mint a ma-

gyarországiak. Onnan sokszor igen becses gyjteménytárgya-

kat, régiségeket és könyveket hoztak magukkal. Igaz, hogy

ezeket inkább csak fityogtatták, mint olvasták, de azért min-

dig akadtak olyanok, a kik azoknak tényleg hasznát tudták

venni. A tudóskodó egy pár furat felkeresi és otthonaikban

mutatja be ket. így azután mi is láthatjuk, hogy Magyar-

ország legtöbb részében voltak egyesek, a kik koruknak való-

ban egészen a színvonalán állottak.

Közkönyv- Nagy közköuyvtárak is léteztek ; ilyenek az egyetemin és
^'^^^^^^

nemzeti múzeumin kívül a szt. benedekrendieké Dunántúl,

mely mintegy 100.000, a debreczeni kollégiumé, mely 20.000,

a báró Bruckenthal-féle szebeni, mely 16.000 kötetbl állott.

Ez utóbbi mellett tizennyolcz ezer darabot meghaladó érem-

gyjtemény és más kincsek is voltak. Nógrádban oly földbir-

tokossal találkozik, a ki Anakreont eredetiben, a hunyadmegyei

Gyógy nev fürdben pedig egy másikkal jön össze, a ki Pray

történetén kívül Smith Ádám mvét olvassa ott.

1 Váczi János eddig tizenegy líötetet adott ki belle. A Szemere-

tár tizenkét kötetében is sok eredeti kiadatlan levele van még
Kazinczynak.

- Kazinczy Ferencz : Utazásai, a Magyar Nemzet Családi Könyv-

tárának XXVIII. kötete. Ujabb kiadás. Budapest, 1888.
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Azonban ezek mégis csak szórványos jelenségek. A f- a

és köznemesség mveltségi színvonala általában nem magas, "^"^g^^^

Ennek bizonyítékát képezi az a sok panasz, melyet elkel sége.

müveit urak és ii'ók hangoztatnak. József nádor egy Werthei-

mer által idézett^ jegyzékében azt mondja, hogy a fnemes-

ség önméltóságának s az állam által tle méltán várt szolgá-

latoknak nem megfelel nevelésben részesült, s a hasznos fog-

lalatossággal és ismeretekkel keveset bíbeldött. Ennek foly-

tán közülök sokan feljogosítva érzik magukat a senimitevésre,

restek, idejöket mindenféle ostobaságokra fordítják s ggjök-

kel gylöletesekké és túlságos adósságaikkal tönkre teszik

magukat. Széchenyi tudvalevleg ezt az ítéletet a fnemesség-

röl igen gyakran késbb is hangoztatta. A nádor azonban

ugyanakkor elismeri, hogy mindazáltal úgy az alkalmazásban

lev, valamint nem lev frendiek között vannak érdemes

férfiak. De egészben véve az állam a fnemességre nem na-

gyon számithat, mert daczára annak, hogy hangulata általá-

ban véve jó (azaz nem kurucz szellem), közönye és ismere-

teinek fogyatékossága folytán az alsóbb nemesség vezetésére

nem alkalmas. A köznemességnek ellenben az a része, mely

a nélkül, hogy gazdag lett volna, de birtokának hozadékából

meg tudott élni, az ország legképzettebb és legtehetségesebb

fiait foglalta magában. Ide tartozott különösen a protestáns

nemesség, mely utazások és tanulás által ismereteit aránylag

még a legjobban gyarapította. Róluk a nádor egy jelentésében'^

ezeket írja: „Közöttük még a legtisztább közszellem és haza-

fiság uralkodik." Az a legtartalmasabb, leghbb és legmagya-

rabb része az értelmesebb lakosságnak és a nádor szerint az

egyetlen, mely az eredeti erkölcsöket és szokásokat megtar-

totta. A legnagyobb fontossággal bír a kormányra nézve, hogy

azt jó hangulatban tartsa maga iránt. Távol áll az a forra-

dalmi hangulattól, mely t 1795-ben még áthatotta.

Ettl a véleménytl kissé eltér Virág Benedeknek Sze-

mere Pálhoz 1810. márczius 3-án írt levele, melyben azt az

^ Wertheimer Ede : Ausztria és Magyarország a XIX. század els

évtizedében I. 141 I.

^ Ueber die allgemeine Stimmung der Gemüther in Hungarn und

dia Mittel zur Verbesserung derselben, 1806. Országos levéltár. Werthei-

mer által idézve.

7*
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Óhaját fejezi ki, „vajha több mezei nemesek is fognának már

valaha a literaturához. Így aztán jobb izen esnék nekik a

kopózás, agarászás és paszitázás. Most, a mikor vásárra jön-

nek p. 0. Pestre, többnyire csak néhány szerelmes románká-

kat vesznek öszve s mint drága zsákmányt hurczolják azokat

magukkal haza. Ha jó fej és szivü ifjakat ismersz, kérlek,

ösztönözd ket a tanulásra, st izgasd is. Nemcsak a kat-

hedrás professorok a tanítók, hanem minden szerencsés órá-

nak fia arra való. Mivel pedig néha difficillius mentes quam
montes moventur, mesterséggel kell velk bánni. "^ — Erdélyre

nézve Kazinczy útleírásában azt mondja, hogy Kolozsvárott talált

egy vegyeskereskedt, a ki egyéb portékái mellett mindenféle

szerelmes és rémregényeket is árult ; azonban természetesen

azok nem magyarul, hanem szintén németül voltak írva.

Sokkal nyugtalanabb elemekbl áll a szegény alsó ne-

messég, mely csekély vagy semmi birtoka nem levén, kényte-

len magát mások földének mívelésével vagy iparral fenntar-

tani. Ez a nemesi tömeg durva és mveletlen, megélhetése

leginkább a gazdag fnemesektl és fpapoktól függött, a kik-

nek engedelmes eszközét képezte. A különféle közáldozatok

és hanyagságuk által kimerülve, a kisnemesek azeltt féltéke-

nyen rzött eljogaikat is tehernek tekintették már. Gyakran

forradalmi eszmék ébredtek fel bennök és csak a nemesség többi

osztályaihoz való kényszer ragaszkodásuk által tartatnak rend-

ben. A közmveldés haladása iránt ez az elem tökéletesen

közönyös.

A polgárok PolgárságTÓl nyugot-curópai értelmében, mint láttuk, ekkor

hazánkban még beszélni nálunk alig lehetett. De a múlt szá-

zad elején bizonyos eszmemozgalom volt észlelhet e körben,

mely arra irányúit, hogyha nem is a politikai, de a fennállott

társadalmi határokat áttörje. Azonban ezt a polgárok nem
értelmi erejök és hazafias áldozatkészségök fokozása által,

hanem úgy kívánták elérni, hogy a nemesi eljogokat szintén

megakarták szerezni maguknak. A vagyonosabb polgárok kö-

zött sem volt meg az osztályönérzet ; azok is a kutyabr el-

nyerése végett ostromolták a kanczelláriát. A mveltség kö-

zöttük nagyon nyárspolgárias, a felfogás pedig szk kör, s az

^ Szemeretár II. köt. 54. lev.

sege.
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érzés hideg kebelre vallott. Csak itt-ott emelkedett ki közülök

egy-egy oly alak, a ki tanultsága és igyekezete folytán a hono-

ratiorok közé emelkedett. Ekkor azután közelebb jutottak a

nemességhez és magyarsághoz. Különben a polgárok mind-

ketttl távol állván, csupán maguknak éltek és minden üdvöt

a hatalom kegyeitl vártak.

Hogy a parasztság elmaradt és hogy a jobbágyok a

között nagy volt a szegénység, nyomor, tudatlanság, st a ''mTvei-^

baromi elaljasodás, azt az uralkodó állapotok mellett könny dése.

elgondolni. De egyesek akkoriban a maguk maradi állás-

pontjáról ezen nagy és fontos osztályra mégis aggodalommal

tekintettek már, mert azt tapasztalták, hogy a szaporodó elemi

iskolák hatása folytán a paraszt is több ismerettel akart bírni,

bizonyos újítási vágyak lepték meg azt, és e szegény emberek

a falusi kocsmákban koronként itt-ott felolvasott újságokból

új fogalmakat szívtak magukba, melyek azután szélesb körök-

ben is megragadták ket. Habár túlnyomó nagy részök anal-

fabéta volt, ily módon a parasztok nagy része mégis gyorsan

tudatára jutott annak a kemény szigornak és meztelen önzés-

nek, melylyel a földesurak bántak el velk. Ez például 1809-ben

annyira fokozódott, hogy a vidéki nemesek az ország nem
egy tájékáról a városokba kezdtek húzódni, mert féltek a

föld népének ellenséges hangulatától velk szemben.^

A közmveltségnek ezen korbeli állapotát az akkori

nnevelés is alkalmas megvilágítani. Ezt a legteljesebb rend-

szertelenség jellemzi. Voltak mívelt és olvasott elkel köz-

nemesi, st polgári származású hölgyek ekkor is hazánkban;

de a nk zöme a férfiaknál is jóval elmaradottabb. így pél-

dául Szemere Pál anyja, a ki az elkel Fay családból

származott, nem tudott írni és helyette — általam eredeti

kéziratban olvasott — végrendeletét ennek a körülménynek

kiemelése mellett Kölcsey Ferencz írta alá. ^ St még én is

ismertem gyermekkoromban egy éltes urint, a ki olvasni na-

gyon jól tudott és a regényirodalomban némi jártassággal

bírt, de képtelen volt csak levelet is írni. Ennek okát pedig

az képezte, hogy az t nevelt pap nagybátyja tapasztalván,

' Horváth István naplója II. rész július. Magy. Nemz. Miizeum.

- Szemeretár V. köt.
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hogy a válóperekben nagyon sok ni szerelmes levél szerepel

és hiigát a bekövetkezhet ily bajoktól meg akarván óvni,

Írásra t egyszeren nem taníttatta.

A papság ^ papság- egyébiránt általában aránylag ekkor na-

mvei- gyobb szerepet játszott a közmveltség terén, mint késbb.

A katholikus fpapokról, a kik az ország törvénjhozásában

és kormányszékein oly rendkívüli nyomatékkal bírtak, nem
is beszélve, a katholikus világi lelkészek és szerzetesek gyak-

ran jelentkezett felekezeti elfogultságuk daczára hatalmas

culturalis elemet képeztek. Azonban ket a nádor hivatalos

jelentései szerint fölülmúlták a protestáns lelkipásztorok, a

kik már szorongatott kelyzetöknél „de azon körülménynél

fogva is, hogy tanulmányaikat rendesen Németországban fejez-

ték be, sokkal többet tanultak és láttak amazoknál. Mélyen

alattuk voltak azonban a görög katholikus és görög keleti lel-

készek, a kik közül nagyon sokat alig lehetett a közönséges

parasztoktól megkülönböztetni. Részint megfelel intézetek

hiánya, részint az illet egyházak nagy szegénysége képez-

ték ennek fokait."
Magyar- Hogy Magyarország mennyire elvesztette magyarságát,

azt már ismételve említettem és tüzetesebb feltüntetésére itt van

még alkalmam. Csaplovics mondja, hogy az korában is, a

múlt század húszas évei végén, pedig akkor az országgylés

lelkes vitáinak és az irodalom fejldésének hatása alatt a

helyzet valamivel már javult, az idegennek el kellett csodál-

kozni azon, hogy itt minden helyen a latin és német, a felsbb

körökben még a franczia nyelv is uralkodik. Erdélyben nemzeti

nyelvünk sokkal jobban állott. Ott Kazinczy 1816-ban nem

talált a mveltebb társaságokban senkit, a kivel magyarul

nem társaloghatott volna. A Bécsbl és külföldrl oda került

idegen hölgyek is mind jól tudtak már magyarul. Csak egy

nvel kellett német társalgást folytatnia, de ez is magyar-

országi volt. St az erdélyiek azon csodálkoztak, hogy mint

magyarországi olyan jól beszél magyarul. A püspök már tudta,

hogy mily jeles férfiút tisztelhet benne, de a fúri guberná-

tor még nevét sem hallotta az eltt. Mutatja ez, hogy az

akkori gyarló közlekedés és szellemi érintkezés mellett mily

lassan haladt Erdélyben is a belterjesebb nemzeti mveldés.

De a magyarság ott meg volt, mert a múltból egyszeren
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megmaradt. Kazinczy idézett uti leírásának függelékében erre

vonatkozó bizonyítékokat hoz fel, melyek e részben éles vilá-

got gyújtanak. Megemlíti, hogy midn I. Ferencz és neje,

Karolina Auguszta, 1817. évi augusztus második felében

Kolozsvárra érkeztek, a hatóságok tisztelgése után az elkel

asszonyságok küldöttségét is fogadták. A bemutatás alkalmá-

val a császárné megszólítására az egyik úrn késlekedve

felelt. Midn a bemutató hölgy ennek mentségére a német

nyelvben való járatlanságát említé, egy harmadik, a ki németül

igen jól tudott, így szólalt meg: „Mi gyalázatnak tartanok

fejedelmünk nyelvét nem tudni." A császárné erre így felelt

:

„Idegen nyelvet nem tudni nem szégyen, a hazáét ellenben

jól tudni kötelesség." Késbb gróf Kemény Sámuelnét, szül.

Bethlen Katalin grófn ö excellentiáját azzal a kijelentéssel

mutatták be, hogy németül nem beszél, de számtalan jó és

nemes tette felségének kegyelmére méltóvá teszik t.

A felelet erre az volt: „mi tehát szó nélkül értjük egymást."

A császárné ekkor megtekintette azt az intézetet is, mely az

1816-ban beállott példátlan nagy éhség pusztításai között

állíttatván fel, néhány ezer ember életét tartotta meg s ez

intézetnek 6000 forintot adott ruházatra.

Mvészet ' a múlt század elején alig létezett Magyar- Mvészet,

országon; legalább a nemzet zömét képez középosztályban

az ismeretlen volt. Az erre jogosítottak buzgalommal vettek

részt a közügyek intézésében, a maguk kedvencz íróit és

költit hébe korba olvasgatták is, de a mvészeti élvezet köz-

szükséget nem képezett. Festményekben és szobrokban még
csak a frangúak és fpapok gyönyörködtek. A múlt század

els három tizede alatt a festészet és szobrászat egész mezeje

majdnem teljesen parlagon hevert. A festészet terén ekkor

még hazai valóban nagy mvészt nem tudtunk felmutatni.

Szathmáry Király Pál, a kinek csendéletei sok elkel ház

ebédljében függtek, már nem élt. se pedig, a ki csak

magyar származású volt, mint a lipcsei mvészeti akadémia

igazgatója 1799 ben halt meg. Hanem azért büszkén emleget-

ték, mint annak idején Dürer Ádámnak és mint Gottfriednek,

^ Szana Tamás: Száz év a magyar mvészet történetébl. Buda-

pest, 19U1.



104 ELS FEJEZET.

az ú. n. macska Raphaelnek, az ö magyar eredetét is.

Magyar udvartartás akkor sem létezett, st Magyarország

koronás királya a hazába csakis néhány kivételes alkalom-

mal látogatott el. Az ország gazdag arisztokrácziája pedig

szintén inkább a müveit élet minden kellemeivel kínálkozó

császári székvárosba húzódott.

A fnemesek ez a példája ragadósnak bizonyult a

vagyonosabb köznemesekre nézve is. De az itthon él
közönség sem igen érdekldött a mvészeti dolgok iránt

;

errl tanúskodik az a vita, a mely 1806-ban a Debreczenben

felállítandó Csokonay-síremlék ügyében keletkezett s melybe

az érdekelteken kívül, daczára annak^ hogy nagyon hosszasan

elhúzódott, Kazinczy Ferenczet kivéve senki sem avatkozott.

A mi festészet létezett, az fleg a nagy urak kasté-

lyaiban és a templomokban volt feltalálható. A furak lakjai

és egyes tartózkodási helyei néha nagyobb festményekkel is

dicsekedhettek. így az Eszterházyak kismartoni palotájának

menyezetét kiemelkedni látszott ótiási festés borította s az

oldalfalakon, az ablakok közt Magyarország királyai valának

lefestve kszínnel. De úgy látszik nagyon elütöttek a díszes

menyezettl, mert a leírás szerint „mintha csak magukat

szégyenlenék, hogy a híres Maulpertsch festésével jöttek össze."

Azonban nemcsak a kismartoni, de más fúri lakokban

is voltak mvészeti tárgyak^ ha nem is valami nagy bséggel.

Herczeg Eszterházy Miklós gazdag képgyjteménye Bécsben

ekkor már megvolt és akadtak olyanok, a kik szemére vetet-

ték, hogy azt nem a hazában tartja.

Képgyjtemény ekkor három volt az országban: a

szebeni Bruckenthal-képtár, az egri ,lyceumi Fay János féle

és a gróf Brunswick családé Budán. Az utolsó azért neve-

zetes, mert a festészek számára nyitva állott és így az egyet-

len hely volt, a hol kezd magyar mvészek valamit láthattak.

De a legtöbb nemesi curiában családi képeken kívül

alig létezett más. A Tudományos Gyjtemény 1819-ben pa-

naszolja, hogy a mvészek a közönség közt minden becsület

nélkül élnek s valóságos mesterembereknek tartatnak. Néhány

ekkori mvészünk is a német eredet városi polgárság köré-

bl származott, mert a nemes emberek úgy néztek le a m-
vészekre, mint a kóbor színészek komédiás csapatjaira.
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Különös jelenség volt nálunk Hesz János Mihály, a ki

1820-ban készített egy tervezetet a magyar képzmvészeti

akadémia felállítása iránt. Egri születés volt, tanulmányait

Bécsben végezte, a hol a mvészeti akadémia els díját ítél-

ték neki oda és az ottani mérnöki akadémián rajztanári állást

is nyert. Lelkes hazafi és buzgó mvész volt, de buzgólko-

dása kárba veszett, mert terve papíron maradt, st még ko-

moly tárgyalás alá sem vétetett.

E kornak másik nagy képírója Donáth János volt. Az

általa festett arczképek nemcsak élethség, hanem mvészet

tekintetében is figyelmet ébresztettek és tényleg érdemeltek

is. Midn 1880. május 11-én 86 éves korában elhunyt, halá-

lát a lapok mint pótolhatatlan veszteséget hirdették.

Egyes elkel mkedvelk is foglalkoztak a festészettel

ez idben. Néhány hazai származású faszobrászunk és m-
esztergályosunk is volt, de egyházi szobrokon kívül csak mintá-

kat készítettek. Külföldi képírók és szobrászok azonban na-

gyobb számban vándoroltak be s úgy a fpapoknál, vala-

mint a furaknál több-kevesebb munkát kaptak. Néhány

lelkes Írónk ez ellen ugyan felszólalt. Horváth István és

Kulcsár István, különösen pedig Kazinczy buzgólkodtak, hogy

a hazai tehetségnek útját egyengessék. Azoknak némi munkát

adott a Nemzeti Múzeum s midn a királyi pár 1820-ban

pesti idzése alatt azt meglátogatta, már néhány képe is volt

annak. ^

Az ezen korban élt festmvészek azonban valami nagy

hírnévre nem tettek szert. Életökrl a hazai hírlapirodalom

csak haláluk után emlékezett meg. Nagyobb részt arczképe-

ket, virágokat és tájképeket festettek. A mvészeknek igen

sokat kellett küzdeni, nélkülözni és sok mellztetést szenvedni.

Némileg ez idbe esik Ferenczy Istvánnak, kora legtöbbet

emlegetett magyar szobrászának, mködése is. A rimaszom-

bati születés fiatal mvész, miután Bécsben és Rómában, itt

különösen Canova és Thorwaldsen mtermeiben, tanult volna,

1824-ben haza érkezett és itt tizenegy kisebb-nagyobb szob-

rászati emlékmre kapott megrendelést. Ferenczy határtalan

becsvágyát azonban ezek nem elégítették ki, de mértéktelen

^ Hazai és külföldi tudósitások 1820. 25. sz.
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ambitiója, melynek tehetsége nem felelt meg, oly vállalko-

zásba sodorta t, mely végzetessé vált mvészetére. Ez azon-

ban már a Széchenyi István mködési idejébe esik és itt

róla csak mellékesen annyi jegyezhet meg, hogy Széchenyi

Ferenczynek mvészetét jobban ítélte meg, mint a kik a

nemzeti érzület ersbödésének idejében oly rajongással ka-

rolták fel azt.^

A színészet. A szinészct szintén szomorú napokat élt ekkor hazánk-

ban. Bessenyei és társai még csak oly darabokat írtak, melyek

olvasásra voltak valók; késbb aztán egyes irók külföldi

színdarabokat fordítottak le. Egynéhányan azonban, mint Illey

János és Tornyos Péter, eredeti színdarabokkal is tettek kísér-

letet. Az 1790. év folyama alatt a nemzeti színészet fontos-

ságát már a törvényhozó testület kebelében is sokan elismerték.

Ennek tulajdonítható az, hogy néhány eredménytelen kísérlet

után Kelemen László buzgólkodásának végre sikerült egy

szinésztársaságot összeállítani, mely sok méltatlan mellzés

és visszautasítás után 1790. évi október 25-én Budán, két

nap múlva pedig Pesten a magyar közönségnek bemutathatá

magát. De mivel az országgylés megnyitása után csakhamar

áttétetett Pozsonyba, minden törekvés daczára sem léphetett

fel, hanem kénytelen volt Budán maradni, a hol, a Duna part-

ján egy fából épült nyári színházat bérelt, melyet személyesen

gyjtött segélyekbl szerelt fel. Kelemen nagy önmegtagadás-

sal mondott le késbb a társaság igazgatásáról, de a vállalat

jótev szelleme maradt azon túl is. Az eladások 1792. évi

május 5-én indultak meg, de a siker nagyon gyenge volt.

Sok megyének feliratai folytán Sándor Lipót fherczeg-nádor

e társaságot kezdte elmozdítani, de a megyék csak erkölcsi

támogatást adtak és így az országos anyagi segély hiányá-

ban az ellenséges és közönyös hangulatú fvárosi közönség

lanyhasága mellett az „els nemzeti" czimmel felruházott tár-

saság keletkezésétl számítva három év múlva, 1795-ben, fel-

oszlott

Valamivel nagyobb hatást ért el a színészet Erdélyben.

Négy Fehér testvérnek sikerült fképp nemes házak mívelt

* Szana Tamás: Száz év a magyar mvészet történetébl. Be-

vezetés.
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gyermekeibl oly szinésztársaságot állítani össze, mely el-

adásait Kolozsvártt 1792. évi november 11-én megkezdhette,

és sikeres játékának volt köszönhet, hogy 1795-ben az

országos rendek annak pártolását és egy állandó szinház

építtetését határozták el. A figazgatással idsb báró Wesselényi

Miklós bízatott meg, a ki lankadatlan fáradsággal és áldozat-

tal nemcsak fenntartotta, hanem gyarapította is e „nemzeti

játszó társaságot". — Ez aztán 1806-ban egy 12 tagból álló

töredékét Debreczenbe, Szegedre és Pestre küldötte, hogy a

közönségnek a színészet iránt lankadó érdekldését ismét

felébreszsze. Késbb egy második raj is kiment Magyarországra.

Wesselényinek 1809-ben bekövetkezett halála és Vida László-

nak az áldozatteljes közremködéstl való visszavonulásával

ez a vállalkozás 1812-ben szintén véget ért.^

A múlt század elején a pesti szinház az ú. n. ron-

dellában volt elhelyezve; ez idomtalan kerek torony képezte

menedékhelyét a magyar színészetnek. Midn Kölcsey Pestre

kezdett járogatni, szorgalmas látogatója volt ennek a rondel-

lának. Akkori színészeink, leszámítva egy-két kitnbb tehet-

séget, a középszerség színvonalán is alul állottak s még a

pesti német színészekkel sem versenyezhettek, st a legtöbbjük-

nek mvészete ezek modorának gyarló utánzásából állott. Azért

nem csoda, ha Kölcsey késbb hazulról azt írja az t dráma-

írásra buzdító Döbrenteínek 1814. évi márczius 22-én: „Miért

dolgozzunk? A magyar színjátszói társaságokért? Képzelhetni-e

nyomorultabbat, szánásra méltóbbat, mint azok? Kontárok a ját-

szók, s azok az írók is, s így maradnak, ha nagyon nem csalódom,

míg egy szerencsés nem remélt epocha fel nem tnik. Óhaj-

tom, hogy ne legyen magyar theatrum, ha más formán nem
lehet. Pesten, a német mellett nem egyéb nevetségnél; itt

ezen kisebb városokon pedig azon pusztítást teszi a publicum-

ban, melyet az ostobául vezetett érzelsség tenni képes." '^

Messze vezetne a színészetnek hasonló további viszon-

tagságait e helyen fejtegetni. Még csak a következket em-

lítem fel e részben. A pesti új német színházat 1808-ban

^ Toldy Ferencz: A magyar költészet története. II. k. 254—262. II.

* Jancsó Benedek: Kölcse.y Ferencz élete és mvei, Budapest, év

nélkül, 57. I.
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kezdték építeni és az több mint hatszázezer forintba került;

1812-ben nyilt meg és 3000 ember fért bele. Annak társulata

a budai német színházat is ellátta. Leginkább németül és

csak néha játszottak benne magyarul. Késbb a két színház-

ban külön társulatok mködtek.

A magyar közönség, még a hol az tömegesebben volt

is együtt, elmaradottsága folytán a színházakat kevésbbé

látogatta. A magyar vándor színészet Székesfehérvárott, Nagy-

váradon, Komáromban, Mískolczon és Debreczenben alig tudott

megélni. Valamivel jobban viselte magát a kolozsvári közön-

ség. Máshova a vándor színészek csak rövid idre vetdtek el.

Egész Kisfaludy Károly színmírói sikereinek beálltáig nagy

volt a pangás e téren. Állandó színházhoz a magyar nemzet

tudvalevleg csak 1837-ben jutott.

Zene. A zenét e korban általán a czigány-zene képviselte

nálunk. Nevezetesek voltak a galantaí, a gácsi és losonczi

czigányok. Híres zenész volt Pesten Bihari, de Barna Mihály

és Czinka Panna emléke is élénken élt még. A nemes Lavotta

és a polgári származású Csermák ezen korban haltak el Pesten.

Mindkett magasb zenei képzettséggel bírt és zeneszerz

is volt. Veszprémben keletkezett 1823-ban egy zeneegylet,

mely Lavottától, Csermáktól és Biharitól magyar tánczdara-

bokat adott volt ki. Spech is Pesten mködött egy ideig, de

azután Bécsbe költözött. A ritka, valóban tnivelt családok kö-

rében, különösen a Szepességen, a spinettet ismerték mindenütt.

Berzeviczy Gergely több másokkal zenei képzettséggel is bírt.

Az Eszterházyaknak és más elkel furaknak kiváló zene-

karaik voltak. Az egyházi zene jobban miveltetett ; kitnt e

tekintetben a pozsonyi káptalan zenekara. De mindez kivéte-

les tünemény ; a mzene ez idben nálunk nem volt még

eléggé kifejldve. Ha zenei képesség netán mutatkozott is

valahol, az vagy otthon maradt és elveszett, vagy pedig a

külföldre ment, midn aztán megsznt magyar lenni.

A A társadalmi élet els nagy fejleményét mindenütt a

élet küiö- városok képezik. De nálunk ez idben a lakosságnak városi

nsen a f- tömörülése még minden tekintetben nagy elmaradottságról

városok* t^sz tauuságot. A mult század elején legels városaink a

ban; nép- kicsinyesség és a külterjes mveldés vonásait viselik magukon.

Budát és körnvékét a törökök kizetése után bevándorlott
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németség lakja, mely a maga korábbi miveldési állapotát

megtartván, a XVII. századbeli németbirodalmi fejlettség foká-

nak durva másolataként jelentkezik. Pestre magától gyüle-

kezik a folyton szaporodó lakosság. Az csak 1703-ban lett

szabad királyi várossá, s fleg Mária Terézia és II. József

alatt ntt meg. Kiváló nagy épületei közül a mostani központi

városháza III. Károly alatt, mint a rokkantak s az 1786;7-ben

emelt Újépület, mint a tüzérek laktanyája használtattak. Annak

idején az elbbi a város szélén, ez utóbbi pedig jóval azon

kívül feküdt. Pestet 1796 óta világították és csak késbb

kezdték kövezni ; 1808 óta volt városszépít bizottsága, de

bizony ott még nagyon sokáig sok nem szép dolog volt lát-

ható. A házak kényelem nélkül építvék, legtöbbnyire föld-

szintesek s legfeljebb egy emeletesek. Az utczák görbék,

dísztelenek. Ess idben még a belvárosban is kellemetlen a

közlekedés, mert az sok helyen egyáltalán nincs kövezve és

a hol van is kövezet, nem sok a köszönet benne. Koczka

kövekkel a legfbb utczákat is csak 1833-ban kezdik bur-

kolni, de csak a járdákat. Azonban a Kígyó-utcza például

akkor még teljesen kövezetlen.

Budát és Pestet hajóhíd kötötte össze, melynek mecha-

nismusát az egykorúak bámulták, de mai fogalmaink szerint

az a közlekedést rendkívül akadályozta. A dunai hajókat

reggelenként eresztették át rajta, akkor tehát a szárazföldi

átkel egész forgalomnak szünetelni kellett. A hajóhíd 1828-ban

44,600 bécsi érték forintért volt bérbeadva, e mellett a bérl

viselte a 40—50 ezer forintba került javítások költségeit.

Tehát közel százezer forintot kellett hoznia csakhogy kiadá-

sait megkapja, a mi jelentékeny forgalmat tételez fel. Ezen

jövedelmezség annál nag} óbbnak tekinthet, mivel a nemesek,

közhivatalnokok és a katonaság személyeik és jármveik után

vámot nem fizettek rajta. Szigorúbb telek idején, midn a

folyam be volt fagyva, vagy jege zajlott, a hídon rendszerint

négy hónapig megakadt az átkelés. Ekkor egyes dereglyéket

használtak, melyeket a bérlk alkalmaztak. „Látni kellett"

kiált fel Csaplovics „az ügyességet, melylyel azokat ködben,

fagyban a feltornyosuló hullámok és jégtáblák között átvezet-

ték." Sokszor csáklyákkal kellett a jégdarabok közt az arány-

lag kis vízi jármnek utat nyitni, miért is gyakran csak kes-
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kény halászbárkákat használhattak. Ha jól befagyott a Duna,

azon folyt a közlekedés. Nagyobb társzekerekkel nyáron is

nehéz a hídon járni, mert az szk. Kis vízállás mellett középs

része annyira leszállott, hogy a terhes kocsikat alig lehetett

a partra felvontatni s napirenden voltak a balesetek. Egyéb-

iránt nem is csak két város, hanem két országrész forgalma

haladt azon keresztül, mivel a rómaiak óta a Dunán állandó

híd nem létezett és ily ideiglenes híd is akkor csak öt volt

az országban. Midn 1800. telén József nádor Alexandra

Paulowna orosz nagy herczegnvel menyegzjét tartotta, a

pesti egyenruhás polgárok ezrei napokig Budán rekedtek,

mert a beállott jégzajlás miatt a visszatérésre gondolni sem

lehetett.^

Az els hajóhíd a Dunán 1767-ben keletkezett ; azeltt

csak repül hidat használtak.^

A két testvérváros gyönyör fekvése azonban akkor is

megragadta a bel- és külföldi szemlélk figyelmét. A vár régi

kfalaival és bástyáival akkor még állott, de az s Buda az

1810. évi nagy tzvész után, mely 600 házát pusztította el,

meglehetsen átalakult. A 200 szobát számláló királyi palo-

tában József nádor lakott, a ki a gyönyör várkertet is gon-

doztatta. Ott rizték 1790. február 21-ike óta a koronát és

a koronázási jelvényeket is. A várban székelt a helytartó-

tanács, az udvari kamara, a generál commandó, az építészeti

és a lottó-igazgatóság, a harminczadhivatal és a fposta.

A polgári osztályban kevés a küls dísz és a fényzés,

de a hivatalnokok mködési és lakóhelyét képezett várban

bizonyos finomabb elkelség és önérzetesebb méltóság ural-

kodott. Már akkor nagy volt a két fváros közötti különbség.

Buda legtöbbnyire néptelen. A budaiak a lassú, csendes, a

pestiek ellenben az élénkebb, zajosabb életet kedvelik. Meg-

lehetett errl ismerni a pestieket, ha Budán és a budaiakat,

ha Pesten sétáltak. Budán létezett még egy fgymnasium,

minden városrészben normális iskola, rajz-, zene- és több leány-

iskola. Jelentékeny könyvtár csak a nádoré és a ferenczrendi

szerzeteseké volt. Könyvkereskedés — Pest közelsége miatt —

^ Zelovics Kornél : A budapesti lánczhid. 1899. 7. 5. II.

- Csaplovics i. ra. I. 169. 1.
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csak egy volt. De létezett már akkor is négy kórháza, egy

ápoldája s gyógyszertára, 16 kávéháza és 100 bérkocsija.

Itt 1817-ben jótékony negylet alakult, és volt a magyar-

országi köztisztviselknek Budán egy 284,335 forint alaptké-

vel birt nyugdíjegylete is.

Nevezetes ekkor a budai vízvezeték a várban, mely

három svábhegyi forrás vizével látta el a városház melletti

közkutat ; ennek vizét jónak tartották. A Dunából is volt egy

nyomómüvei berendezett vizemelö szerkezet a maga külön

kútjával a színház mellett. De, hogy mily méretek és töké-

lyüek lehettek e müvek, a legjobban mutatja az, hogy a

kett fenntartási költségei évenként 20,0ü0 frtnál nem rúgtak

többre. Budán ekkor kisebb-nagyobb gyár összesen hat volt.

Bortermelése nevezetes. Mintegy négy ezer kataszteri holdon

termelték a jó, részben híres budai vörös bort.

Pest házainak száma 1828-ban 3689. Volt 13 temploma,

12 állami és két egyetemi épülete. Külvárosai csak 1754-ben

keletkeztek. A városi vámvonalon belüli rész 2068^/4 ezer-

kétszáz négyzetöles holdat tett. Szebb templomai az egyetemi,

a plébániáé, a szervitáké és a ferenczieké. Altalános büszke-

ség és dicsekvés tárgya volt a — csodák csodája — 32 boltot

magában foglalt párisi utcza. A lakosság 1828-ban 61,502

lélekbl állt és pedig 51,541 katholikus, 2537 ágostai, 1721

helvét hitvallású evangélikusból, 1065 görög keletibl és

4638 zsidóból. A katonaság száma 9133, a nem pesti tanulóké

1200. Továbbá 3000 folyton változó utas, 300 hajós és koldus,

500 idegen zsidó, összesen tehát 75,335 ember tartózkodott

itten. Nemzetiségek szerint a lakosság nem volt kitüntetve,

de egykorú írók azt mondják, hogy e város is minden volt

inkább, mint magyar.

A divatot Bécs diktálta ; a nemesség minden díszes

alkalommal fölvette a magyar ruhát, de közönségesen frakk-

ban és magyar nadrágban járt. Házasság 400—500 köttetett

itt évenként. A házasulási kedv a nehéz megélhetés miatt

azonban csökkent. Évenldnt tíz öngyilkosság fordult el s

vízben és tzben is ugyanannyi ember veszett el. A halál-

esetek száma évente mintegy 3000. Egyetlen gymnásiumát

1717 óta a piaristák látták el. Késbb ntte ki magát az

ágostaiaké. Pestnek három nyomdája és hat könyvkereskedése,
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egy kölcsön-könj'Vtára, egy antiquariuma és három mkeres-

kedése volt. — A szellemi élet már mindinkább itt kezdett

összpontosulni. Pesten a húszas évek végén mintegy 100 író

lakott, köztük két hölgy is. — Az utczákon ekkor ezernél több

lámpa égett és ezek ellátása évenkint 15—16,000 forintba

került. Volt 26 kávéháza, 800 bor és sörháza, 134 városi —
vidékre is járó bérkocsija.

A vidéki városok fejldöttsége az akkori állapotoknak

megfelelöleg alacsony. Debreczennek 39, Pozsonynak 32,

Szegednek, Kecskemétnek és Szabadkának 30 ezer lakosa

van ugyan, holott Budának csak 27 ; de a másodiknak és az

erdélyi két szász városnak, Szebennek és Brassónak kivéte-

lével, a töbhi csak nagy falu. Építészeti tekintetben az egyes

városok az illet lakosság eredete szerint igen különbözk.

A magyar városok, pl. Debreczen, Szaihmár, a korlátlan sza-

badság képét tárták a szemlél elé. Terei, utczái szélesek,

de nem szabályosak és egyenesek. Egypár szép ház mellett

düledezk állanak. Ilyen volt a debreczeni városháza is. Min-

den ház mellett nagy udvar, soknál kert is van. A magyarság

a díszruhát kivéve, a szk állapotokat semmiben sem szereti.

Lcsén, Bártfán, Késmárkon, Selmeczen, Beszterczebányán

ellenben a házak egymáshoz, csaknem egymásba vannak tolva.

Emeletes épületek képezik ott a szabályt, az udvar csekély s

a házak fels részeibe is szúk, sötét lépcszet vezet. Beudant ^

Beszterczebányán utazva azt mondja, hogy az ottani dísztelen

építkezés azt a benyomást tette reá, mintha ez a város leégett

volna. Egerbe Kazinczy egyszer úgy érkezett, hogy kocsijába

ökröket kellett fogni, lovai pedig hátul a saroglyához voltak

kötve. A mint fogata végig czammogot a föutczán, az összes

házak cselédei kifutottak hozzá, megtudandók, hogy miféle

idegen úr érkezett. Segesvárott utazva, annak fterén egy-

szeren elakadt. Min zajt csaptak volna, írja, ha ez vala-

kivel Debreczenben történik meg. A ruthén, oláh, rácz faluk

népessége rendetlen, szerteszét épített, füstös, piszkos, részben

kéménytelen házakban lakott. Kivételt képeznek a katonai

kincstár által telepített délvidéki helységek és városok.

A tótok fából építik és zsindelylyel fedik házaikat.

^ Id. müv. 427. lapján.
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Az alföld sok vidékén az emberek putrikban laknak s nád és

szalma az uralkodó fed anyag-. Á falazat pedig általán vályog

vagy vert falból készül. A vidéken a bankó czédula infláczió-

nak hatása alatt látszólagos jólét mutatkozván, sok úri lak,

szép kastély és gazdasági épület emelkedik ekkor.

Kazinczy útleírásaiban megemlíti, hogy hol és milyen

úri lakokat látott. Ezen adatai megersítik azt, a mit a gaz-

dasági mozzanatokra figyelk említenek ez idbl. A búto-

rozat finomabb és ízlésesebb ln ; a kemény fabútorok helyébe

a fényezettek jöttek. A gyémánt és brilliánt ékszerek, az

aranyórák és az ezüst eveszközök szaporodtak.

A jólét szédelgése kezdte megragadni a polgárokat is.

A nagyzás mindenre kiterjedt s a czímkorság miatt már akkor

is panaszkodtak. De az igények növekedtével nem tartolt

lépést a szerzés fokozódása. Ebbl azután sok ballépés, visszaélés

és adósságcsinálás fejldött ki. A nagy árak a jótékonyság fejl-

dését is megakadályozták s az önzés igen magas fokra hágott.

A nsüléstl kezdtek az emberek idegenkedni s arra

nem mindenkinek volt bátorsága. Ennek folytán a házasság-

kötések száma évenkint észrevehetleg hanyatlott, a mi csak

a szemérem és a nemi erkölcsösség rovására történhetett.

A fényzést azeltt sokkal kevésbbé ismerték és a használati

czikkek készítésénél is inkább csak azok tartósságára voltak

tekintettel. De midn a látszólagos jólét jelei mutatkoztak,

akkor mindenfelé, a hol az eltt garasokban számítottak,

késbb forintokban beszéltek. Majd pedig mikor a nyers ter-

mékeké mellett a fogyasztási és iparczikkek ára is emelkedett,

a korábban fejledez „nationalismus" hlni kezdett és helyét

az egoismus foglalta el.

Mindez kevésbbé észlelhet a szegény adófizet népnél,

melynek élete egyhangú, kedveszegett, elnyomott. Abban

ugyan, mint láttuk, szintén vannak idnkint ezen korban is

újabb áramlatok, de azok vajmi gyengék és inkább csak a

sorsukkal való elégedetlenségnek tulajdoníthatók. Kétségtelen,

hogy a nemzetiségi különbségek a jobbágyság nyomasztó súlya

alatt kevésbbé domborodnak ki, mert hiszen az egyforma álla-

pot egyirányúvá teszi a fejldést is. Mindazáltal a népélet

figyelmesebb szemléli mégis látják, hogy Magyarország paraszt-

sága nem áll egynem elemekbl.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 8
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A népéletet azok az egykorú írók, a kik róla kissé bveb-

ben nyilatkoztak, a maguk állásához, hajlamaikhoz és rokonszen-

vükhöz képest különbözképp ítélték meg. Más a véleménye

Csaplovicsnak és más Kazinczy Ferencznek. De a két nyilat-

kozatnak összevetése oly átlagot nyújt, mely nézetem szerint

körülbelül megfelel a valóságnak. Az elbbi szerint a nép és

annak gazdasági élete meglehetsen elmaradott volt. Eljárá-

sát általában nagy erpazarlás és kevés számítás jellemzik.

A paraszt 4—6 igavonó állatot fogott be, a hol a fele is

elég lett volna. E tekintetben a nemzetiségek közt volt ugyan

bizonyos különbség, de a fennebbi megjegyzés szabályként mind-

nyájokra állott. — Munkaképesség és szolgálatkészség tekin-

tetében legeli a német, azután a tót és ezek után sorakozott

a magyar. Az oláh nem szívesen dolgozott. A legfejletlenebb

népségeknél, oláhok és szlavonitáknál, a nk munkásabbak

voltak, mint a férfiak. Ok az egész család küls és bels gaz-

daságának a hajtó kerekei. A magyar elszeretettel foglalko-

zik földmiveléssel, a német e mellett iparral és kereskede-

lemmel is, az oláhok pedig fleg csak pásztorkodnak. Mint

bérlk és marhakereskedk nagyobb szerepet az örmények

játszottak.

A magyar hhóval és koronként igen nagy erfeszítéssel,

de nem nagy kitartással tud dolgozni. Kevésbbé erlteti meg

magát a német és tót, de a munkában kitartóbb. Az oláh

tudna dolgozni, ért is sok mindenféléhez, de munkálkodni

nem mindig akar, és a ruthén fáradságot színlel, mivel lusta.

Az 1823, évben a Tudományos Gyjtemény ^ ezeket irta

:

„üzleti szellem hiánya jellemzi a magyart ; a kényelem sze-

retetnek is van ebben része. Nagy hibája továbbá, hogy a-

hasznos javításokat nehezen fogadja el, de közülök sok a

jó példa után szívesen indul. A hasznot és a sikert a magyar

is szereti, de a velejáró fáradságot és lekötöttséget nem".

A franczia Beudant a magyarok kedélyét nagy rokon-

ságban levnek ismeri fel a francziáéval és ezért azt meg

is szereti. Ellenben az angol Townsend a debreczenieket a

legkomorabb népségnek jellemzi, melylyel valaha találkozott.

Kazinczy útleírásában azt mondja, hogy ez az utazó valószi-

^ Tudományos gyjtemény VII. kötet 16. I.
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nüleg akkor figyelte meg ket, mikor csapatostul mentek a

templomból haza. Ekkor kevésbbé víg embereket képzelni

valóban nem is lehet, De ez a hangulatuk csak addig tart,

míg a férfiak a keskeny gallérú kék köpönyeget vagy a für-

tös gubát, az asszonyok pedig a rókaprémes mentét, s a

leányok zsoltárjukat és bokrétájukat leteszik. Nagyobbszer

dolgát azonban elvégezvén, a debreczeni örege ifja kész

mulattatni az idegent s megkinálja azzal, a mije van. Az asz-

szonyok bársony fkötben jártak, a piros pozsgás leányok

pártát és pántlikát viseltek. A magyar népet, mely szerinte

rendkívül edzett volt, míg fiatal, a szives beszédesség, a meleg

ömledezés, a jámbor pajzánság, és a szeretetreméltó vadság

;

ha pedig megöregszik, a tiszteletreméltó komolyság jellemzi.

Nincs benne meg az a durczás önszeretet, mely az erdélyi

szász népben oly visszataszító. Ez csak az anyagi jólétet

kedveli, azért attól nem is irigyelhetni mást, mint rendes faluit

és városait, cserép fedeleit és anyagi jólétét. Nem haladtunk

annyira, mint lehetett és kellett volna ; de teremtnk ellen

Kazinczy szerint nincs okunk zúgolódni s a magyar nép felöl

hidegen és kicsinylleg gondolkozni. Ne vágyjunk egyébbé

válni, mint a mivé a születés tett bennünket. A magyar nép

minden elmaradottsága mellett vonz, a szász pedig minden

elrehaladottsága mellett visszataszít, A jászberényi, böször-

ményi ember a maga kék pruszlikjában, kék nadrágjában,

báránybr süvegében örül, ha idegent lát s bizonyára meg-

kérdi tle; „Hol van lakása nagy jó uram? Mi jóban fárad

e földön ? Nincsen-e otthon dolga, hogy ennyi földre csak

azért jön el, hogy lássa, miként vagyunk mi itten"? A durczás

szász laconicus feleletre is alig méltatja a hozzá saját nyelvén

németül szóló idegent. Nemcsak a paraszt, hanem még a

lelkész is ilyen. — Ezt mindazok megersítették, a kik eltt

Kazinczy a szászokkal való találkozásának körülményeit és

benyomásait említette.

Hasonló módon írja le a tótok és oláhok népéletét és

népszokásait is, a melyek képe különben a ma e részben

észlelhetkkel igen sokban megegyezik. Ezen különbségek

daczára általában a nagy többségnél mégis léteztek oly közös

vonások, melyek hazánk népességének bizonyos egynem jel-

leget adtak. Ilyenek voltak a képzelem nagyobb élénksége.
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a kíváncsiság kisebb foka, mint másutt, a szivélyesség, a

barátkozási hajlam és a vendégszeretet. Ez érthet is, mert

hiszen az itteni legkülönbözbb nemzetiségek egy évezred

óta sok tekintetben hasonló viszonyok között éltek, A job-

bágyság roskasztó terhei egyaránt nyomták és az uri osztály

fajkülönbség nélkül egyaránt megvetette azt. St lehet mon-

dani, hogy a magyar földesurak az vallásukbeli nem magyar

ajkú parasztnak elnyt adtak a különben is önérzetesebb,

de kevésbbé dolgos, a nem bosszúálló és engesztelékeny, de

végletekre hajlandó, sokszor daczos, házsártos, irigy s az

alárendeltséget nem szívesen türö magyar felett. Az osztályok

közötti ellentéteket nem hidalta át semmiféle érzelmi mozza-

nat vagy magasb rend felfogás. Hiába hirdették egyesek,

mint Berzeviczy Gergelye, gróf Dessewffy József és mások,

hogy „atyái is legyünk a népnek", és hogy „kimélni kell a

parasztot, mert hiszen elvégre is csak ember,"- a földesurak

túlnyomó többsége kegyetlenül, vagy legalább is nagyon mél-

tánytalanul bánt vele. Békés megyében egyes uraságok pél-

dául télvíz idején leszedették a parasztházak ablakait, míg

a jobbágyok a tlük követelt szolgálatot nem teljesítették.

A parasztok szomorú, emberekhez nem méltó helyzetökben

marhamódra dolgoztak és mégsem tudtak eleget szerezni,

hogy maguk és családjuk részére a legszükségesebbet is kite-

remtsék. Egy franczia diplomata, Lacuée, megíigyelvén ezt a

helyzetet, 1799-ben azt írta haza küldött jelentésében, hogy

a paraszttal mint az ökörrel bánni itt nagyon megbocsátható

-

nak, lényegtelennek s a dolog természetével megegyeznek

tnik fel. A magyar parasztot, mely akkor is az „ország alapja"

volt, melynek Széchenyi szerint a magyarság fennmaradását

köszönhetni, mert hiszen a középnemesség is csak ott nem

idegenkedett el attól, a hol magyar parasztok laktak, a föl-

desurak általában szeretetlenül sanyargatták és azáltal az

ország alkotmányának a rendiségben gyökeredz nagy hátrá-

nvait óriási mértékben fokozták.

^ Berzeviczy Gergely : A magyar parasztról, lásd Gaal J. : Berzeviczy

G. élete és müvei czlmtí dolgozatában.

- Kazinczy Rumyhoz, 1809. febr. 24. A m. t. ak. kéziratai közt.
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így nézett ki a Széchenyi felléptét megelzött harminczöt Befejezés,

év alatt Magyarország. Költk, irodalmi férfiak és politikusok
„^éitatá^s^

egyetértenek ezen kornak szigorú elitélésében. A költk fáj-

dalmasan búsongnak és panaszkodnak a romlásnak indult

hajdan ers magj^ar felett. Az irodalmi férfiak szerint a csa-

pások legnagyobbika súlyosodott reánk ekkor : szellemünk

haldoklott, önérzetünk megsznt, méltóságunkról megfeledkez-

tünk; elaljasodtunk. E kimerült és tehetetlen korszak a kedély

emelkedettségét, a lélek tetterejét, a jellem rugalmasságát s

a hazafias kötelességnek nemcsak érzetét, hanem fogalmát is

elvesztette. A közélet egy nagy temetvé vált, a hol min-

dennap egy-egy jogot, egy-egy reményt és egy jövendt zár-

tunk sirba. A nemzeti er, a közszellem, az alkotó eszmék

:

mind meg voltak bénulva, vagy kiveszve. És mikor a felbom-

lás az alkotmány és a társadalom körében kifejtette erejét,

megtámadta a nemzetiséget is. A leggyalázatosabb halál vá-

rakozott reánk, mely nemzetet érhet, a végelkorcsosulás, az

öngyilkosság halála. (Gyulai Pál).'

A történetírók is a sülyedés, az elnemzetietlenedés kor-

szakának nevezik a jelzett idket. Szintén seink elalja-

sodásáról beszélnek e korban, melynek befolyása alatt annak

élete mind szkebb körre szorul. Az európai eszmék küzdelmé-

ben az nem vesz részt, nem hatják át megifjitó áramlatok s világ-

nézete és intézményei egyaránt elmaradottak. Nincsenek álta-

lános emberiségi és nemzeti eszményei; elidegenedik önmagától;

még nyelvét is elfelejti; nemzeti érdekeinek sérelmét nem
érzi át s a nemzet a maga megaláztatása iránt teljesen közö-

nyös. Ellentálló képessége rohamosan enyészik el, mert csak az

rizte meg a nemzeti jellemet és nyelvet, a ki az idegen

mveltséggel nem érintkezett; de így azután nyers és mve-
letlen maradt folyton. (Horváih Mihály.)

A politikusok közül hasonlóan lesújtó véleményt mondott

e korról Grünwald Béla, a ki azonban ezt tüzetesebben meg
is okolta. Szerinte egy idegen, ellenséges királyság; egy

türelmetlen, elnyomó klérus; egy elnemzetietlenedett fnemes-

ség, egy helyi életet él, mveletlen s az osztályérdeknél

magasabbra nem emelked s nagy tömegében a nemzeti

érdek iránt közönyös köznemesség; egy összezsugorodott,

német polgárság; egy elnyomott, szegény parasztság; egy



118 ELS FEJEZET.

elcsászáriasodott katonaság- és udvari kamara; egy az állam-

tól elidegenedett protestantismus; a népnek vallás és nyelv

által más központok felé vonzott tömegei, oláhok, rutének,

szerbek, németek és tótok: ezek azok az elemek, melyek e

korszakban Magyarország közéletének jellegét meghatározzák.

Természetes, hogy a közélet formáit az ily elemek nem

tölthették meg nemzeti szellemmel, mely bennök sem volt

meg. Az pedig, hogy a társadalom uralkodó osztályai mindezt

nemcsak megtrték, de ragaszkodtak is e formákhoz, bizo-

nyítja, hogy nem volt meg bennök a nemzeti és állami fel-

fogás, mert ezek az intézmények vagy ellentétben álltak a

nemzet érdekeivel, vagy teljesen alkalmatlanok voltak meg-

valósításukra.

A rendi alkotmány köre nagyon szkre szorul. A külügy,

a hadügy, a pénzügy, a gazdasági és mveldési politika oly

terek, melyek annak körén kívül esnek s melyekre a nemzet-

nek nincs befolyása. A külügy vezetése a fejedelemnek leg-

sajátosabb joga. A királyság hatalma folyton terjeszkedik.

A nemzet képviselete az állam legfbb feladataival : a kül-

ügygyei egyáltalán, hadügy és pénzügygyei csak nagyon töre-

dékesen foglalkozik. Ezenkívül gazdasági és mveldési poli-

tikáját is tényleg idegenek intézték. Ebbl azután önként

következik, hogy a magyar ügyekkel foglalkozó egyének

kevésbbé állami, mint tartományi látókörhöz szoknak. Az or-

szág magasabb rend, valódi érdekeit nem helyesen fogják

fel s ha vannak is, a kik a nemzet életerit fejleszteni,

gyarapítani óhajtanák, igen kevés kivétellel nem tudják, hogy

hol kell azt kezdeni, miféle eszközöket szükséges alkalmazni,

a nagy tömeg pedig a rendiség kiváltságainak élvezetében

és ennek biztosításában véli az alkotmány védelmét rejleni.^

Hogy ez a kép mennyiben igaz vagy túlzott, arról a

fennebbiekben nyilatkoztam. Igyekeztem a fényt és homályt

az igazságnak megfelelleg elosztani. De most felmerül az a

kérdés: mi volt hát igazi oka ennek a szomorú állapotnak s

kiket, mily sorrendben és mértékben terhel érte a felelsség?

Az írók ezt a szomorú eredményt a most említett okok-

nak együtt tulajdonították. Azonban hajlamaik és czélzataik-

1 Grümvald Béla: Régi Magyarország 148. 1.
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hoz képest annak elidézésére bírálatukban majd az egyik,

jnajd a másik oknak engednek túlnyomó befolyást. Ez a

vita máig sincsen eldöntve; nem is könnyen határozható el,

hogy az említett tényezk közül els sorban melyiket kell

okolni és mellette a többiek rovására a mulasztásból, vagy

a káros tevékenységbl milyen rész írandó. Pedig ez nem a

történeti igazság tisztázásának kérdése csupán, hanem abból 0I3'

tanulságok is folynak, melyeket az utókornak okvetlenül meg kell

szívlelni. Mindezeknél fogva a felvetett kérdés újabb vizsgáló-

dást érdemel. Ez bírt engem arra, hogy a régi Magyarországnak

képét saját felfogásom szerint fessem meg. És most meg akarom

mondani azt is, hogy okainak min képzete él bennem.

Szerintem Magyarországnak a XIX. század els negye-

dében kedveztlen körülményei voltak az idegen uralkodóház,

az örökös tartományokkal fennálló viszonynak szabályozatlan

volta, gazdasági és társadalmi életünk oly elnytelen ala-

kulatai, melyeket az akkori nemzedék a múltból örökölt.

Ennek pedig saját hibái voltak a következk: a nemzetet

képvisel uralkodó osztály, a nemesség, szkkebl önzése,

nem kis mérv léhasága és a kiváltságaihoz való merev

ragaszkodás. Erdeme ellenben a mindezen körülményeken és

hibákon gyzedelmeskedett fogékonysága az erkölcsi érzések

iránt s a képesség és tehetség arra, hogy az értelemhez szóló

tanácsokat befogadja: ezzel kapcsolatban az önfeledt lelke-

sedésre való hajlam, a nemzeti érzésnek vele született csak-

nem ösztönszer alapja és a nagy veszélyek esetén az

összetartozás érzetének mindenkor való felébredése. Meg
vagyok gyzdve arról, hogy nem lehetett teljesen elert-

lenedve és elaljasodva az a nemzedék sem, mely mégis alap-

ját képezte történetünk legszebb korszakának, midn az any-

nyira önznek hirdetett akkori magyar nemesség minden alsó

és fels nyomás nélkül egyedül a kor szellemének hódolva

a rendi kiváltságokért folytatott küzdelmek útján megmentett

alkotmánynak, melyben addig csak százezrek voltak, sánczai

közé bevette a népek millióit és ez által bámulatos, az egész

vílághístoríában páratlan áldozatkészséget és igaz hazafiságot

tanúsított.^ Az a korszak, melybl ez a másik ntt ki, nem

^ Ugyanily felfogásnak ad kifejezést Beöthy Ákos is, a ki „A ma-

gyar államiság fejldése és küzdelmei" czím nagy mvének ide vágó
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lehetett olyan rossz, olyan elítélend, mint a minnek azt

eddig sokan hirdetni szerették. Azok az alaperök, a melyek

az országot késbb megmentették, fejldési képesség alakjá-

ban, talán sokkal kisebb mértékben, mint kívánatos lett volna,

csiráikban meg voltak akkor is. Hogy nem fejldtek és nem

hatottak eléggé, az nagy szerencsétlenség, de azért nem

lehet ezen gyenge erknek a viszonyok nyomása folytán

más felsbb hatalmak által eltorlaszolt; bedugott, eltemetett

forrásait els sorban okolni. A fejldésnek ellentálló ténye-

zk súlyával szemben az ország a maga egészében épp oly

tehetetlen volt, mint a mily gyengéknek és aléltaknak

bizonyultak egyes alkatrészei. Csak természetes ennélfogva,

hogy a nemzeti fejldés elemeit e korszakban beható figye-

lemre és tüzetesebb vizsgálatra méltatva, a sajnos késedelem

igazolására nem keresek bnbakokat és a megoldások egy-

oldalú abszolutismusát itt is mellzni kivánom. Az igazságos

ítélet hozhatása megkívánja, hogy a nemzet szétdúlt szerve-

zetének olyan a milyen, de tényleg mégis létezett életmkö-

dését rokon- és ellenszenvek által lehetleg nem befolyásol-

tatva vizsgáljuk, a mihez az is tartozik, hogy a rendkívül

bonyolult akkori viszonyoknak egymásba fzd szálait minél

jobban igyekezzünk tisztázni. Csak így érthetk meg a helyzet-

nek már adott nehézségei, melyek hatása alól a legjobbak

sem tudtak akkor menekülni. A lélektani szempont mellzése

itt tehát nagy hiba és méltánytalanság lenne.

Ahhoz nem fér kétség, hogy erkölcsi tényezk alkották

újra Magyarországot, ezek pedig mint emeltyk nem mköd-
hettek volna ott, a hol azoknak magában a nemzetben tám-

pontjai nem kínálkoznak. Vegyük azonban figyelembe a kö-

vetkez roppant hátrányokat : Törvényeinkben és a hivatalos

okmányokban Magyarország mint független állam szerepelt

ugyan, de tényleg a gyakorlatban a fejedelem birodalmának

részeivé lettünk. így azután a magyar nemzeti politika fejl-

désének semmi tere sem volt. A nemzeti aspirácziók és a

dynastia iránti hség minduntalan ellentétbe jutottak egymás-

sal. Magyar embereket akkor, ha magasb állást adtak is nekik,

részét én azonban csak a fennebbi szöveg megírása után olvastam.

(773. és 840. 11.)
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igazi befolyással soha sem ruháztak fel. A király idegen,

nem lakik az országban. Magának nemcsak családi birtokai

vannak, melyek egész tartományokra terjednek ki, hanem

egyúttal a római szent birodalomnak is még egy jó ideig

császárja, azután pedig ennek a méltóságnak minden áron

pótlását keresi. Magyarország emelése ennek folytán nem czél,

hanem annak birtoklása is a most jelzett czél elérésének csak

eszköze. Legjobban szeretnék, ha az mint magyar ország

megsemmisülne, s részévé válnék az uralkodócsalád mon-

archiájának. Az uralkodót idegen tanácsosok veszik körül, a

kik befolyást gyakorolván reá, voltaképp hazánk politikáját

is intézik. Azok veszik körül még itt az országban is ; foly-

ton azok tanácsával él, st a magyar kormányszékeket is k
rendezik be és k igazítják. Egyes magyar családokat fel-

karolnak s frangra emelnek, hagyományos nev magas állá-

sokba helyeznek, de azok igazi hatáskörrel nem bírnak soha.

A kanczellária, helytartótanács, udvari kamara minden kére-

lem daczára függ helyzetben maradnak Bécstl. Független-

ségünk törvényben ugyan ismételve biztosíttatik, s ez bizo-

nyos idszakossággal ismétldik is, de ez a függésen nem
változtat semmit sem. Magyarország különállásának fogalma

így lassankint a magyarokban is elhalványul s az ország

érdekében néha támasztott követeléseket, mivel azokat ma-

guk is kivihetetleneknek tartják, nem veszik komolyan. így

vesztette el legfelsbb osztályát a nemzet, mert annak tagjai

annj'ira udvaronczokká váltak, hogy a kegyvesztést tartják

magukra nézve a legnagyobb csapásnak.

Lassankint az egész nemzetis elszokik a magalétérdekeinek

szem eltt tartásától és gondozásától. E mellett mesterséges esz-

közökkel zárják el a mvelt világtól a magyarságot, s fejldését

úgy az anyagi, mint a szellemi téren lehetleg akadályozni igye-

keznek, így hal el lassankint benne a nemzeti érzés, s azt általá-

nos közöny váltja fel. Emellett az ország lakosait nemcsak a nem-

zetiségi különbség, hanem a felekezetek és osztályok ellen-

téte s a megyei élet önállósulása is szétdarabolja. Mívelt,

nagy, ers fváros nincs, tehát nem létezik oly befolyás sem,

mely ezt a sok mindenféle részt összefoglalhatná. A tényleges

államhatalom maga pedig az ellentéteket nem kibékíteni,

hanem fokozni, vagy legalább fönntartani törekszik. Csodál-
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hatni-e azután, ha a nemzet mindjobban elcsenevészik s az

egész közéletet az aprólékosság jellemzi? Kiváló vezérek,

mozgató szellemek és erkölcsi erk nem jelentkeznek s a

legnagyobb nev egyének, mégha fméltóságokat töltenek is

be, személyileg nem nyomnak semmit. Egyesek e bajokat nem

kis részben, st — mint Grünwald Béla — fleg a rendi

alkotmánynak tulajdonítják. De a rendiség ekkor sokáig az

alkotmányosságnak mindenütt legfbb formája volt, és a mienk-

hez hasonló pangás minden rendi alkotmánynyal bírt ország-

ban mégsem volt észlelhet. Az magában véve tehát hazánkban

sem képezte a hanyatlás és tespedés legfbb okát. Más alkot-

mányos forma az európai continensen ebben az idben nem

is lehetett. Azonban a rendi alkotmány nálunk, mint például

a skandináviai államokban, nem karolta fel az egész nemze-

tet, az osztó igazság érvényesülésének ennélfogva itt tényleg

nem volt meg a szilárd alapja. A régi svéd alkotmány, mely-

nek küls erszak miatt most porladó nyomaival Finnország-

ban még találkozunk, négy külön rendet ismer, melyek közt

nemcsak a nemesek és a papok, hanem ugyanazon jogon a

városi polgárok és a parasztság is szerepelnek. A mi orszá-

gunk népességének legnagyobb része ellenben régi alkotmá-

nyunk szerint képviselve nem volt, és a mennyiben volt is,

mint a szabad királyi városok, azok együttvéve csak egyetlen

szavazattal bírván, semmi politikai nyomatékkal nem dicse-

kedhettek. Tehát nem a rendiség általában, hanem az egy-

oldalú rendiség volt a hiba. De ennek is megvan a maga

érthet magyarázata, mely a nemességre nézve sok enyhít

körülményt foglal magában. A városok nagyobbrészt idegen

eredetek, melyek az idegen uralkodóházzal nagyon is haj-

landók nemcsak a nemesi eljogok, hanem a magyar állam

különállásának rovására is megegyezni. A parasztság pedig

közvetlenül a magyar királyságnak a XVI. század els negye-

dében történt összeroskadása eltt roppant vereséget szenve-

dett. A törökök pusztításai, az ország eldaraboltatása, a

vallásháborúk és a Rákóczy-forradalom éppen nem voltak oly

körülmények, melyek mellett az megersödhetett s valamelyes

politikai jogokat szerezhetett volna magának.

De bár mennyire érthet is tehát ez az egyoldalú ren-

diség, annak káros hatása azért nem maradhatott el. Külön-
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ben a karok és rendek idegen elemekkel folyton gyarapod-

tak s az indigenatus mindenféle nem éppen az ország javára

történt érdemesültség alapján való adományozása és Mária

Terézia ideje óta a régi nemesi családoknak magyar voltuk-

ból való kiforgattatása a fnemeseket csaknem kivétel nélkül

elidegenítette a nép zömétl. Idegen nyelv, idegen cultura

vett rajtok ert. A köznemesség e korszakban habár annak

kebelében is nagyon sok volt a külföldi származású elem.

kevésbbé idegen ; képviseli is a követek tábláján nagyobb-

részt magyarul tárgyalnak, holott a frendek még mindig ki-

zárólag latinul tanácskoznak. A furak önzése oly mérv, hogy

a közügyek tárgyalásába kevés kivétellel egészen a maguk

egyéni és osztály érdekeinek szempontjából folynak be. Az

önös álláspont a nemességnél általában véve is feltalálható

:

de a köznemesség körében mindig megvolt a hajlam arra,

hogy a nemesi privilégiumokat nemcsak azért védelmezzék,

mert neki hasznosak, hanem azért is, mivel azok a nemzet

jogainak fenntartásával szorosan összefüggitek.

Ha a jobbágyok ügyét nemzeti fejedelem karolja fel,

s az ország önállósága miatt a létez föhatalomra nem kellett

volna mindig bizalmatlanul tekinteni ; ha a fejedelem a kor-

szellemmel szövetkezve a nemzet zömének érdekében támadja

meg a privilégiumokat : a köznemesség bizonyára nem fejthe-

tett volna ki oly ellenállást, mely mellett a franczia forradalmi

eszmék kapcsán másutt szélesb körökben hódító emberi jogok

nálunk csak keveseknél találtak elismerésre. De a reactió az

ország lakosainak minden demokratizálásától irtózott s inkább

lemondott az anyagi haladásról is, semhogy a fejedelmi tény-

leg korlátlan sarkalatos jogokat a nemzet megersödése és

önérzetesbbé válása által veszélyeztesse. Ez magyarázza meg,

hogy nálunk a század els negyedében oly lassan haladt

minden, s hogy a nemesség is oly gyanakvóvá lett. Ennek

következtében sem társulás útján nem tömörülhetett, sem a

szellemi érintkezés folytán nem világosodhatott fel jobban.

Ez f oka annak, hogy néhány évtized alatt a közállapotok

megítélésének mértékét elvesztette, minek következtében minden

változtatást, mely a nemesi eljogokat érinthette volna, veszé-

lyesnek tartott. De valóban nem is tudhatta, hogy abból nem-

csak a kiváltságokra, hanem az összes nemzeti állapotokra
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vonatkozólag mi történhetik. Az osztályérdek a nemesség

szemeiben ugyan nagy súlylyal bírt, de éppenséggel nem áll,

hogy e mellett az ország politikai és gazdasági érdekei azt

egészen hidegen hagyták volna. Rendszeres tevékenységet

ezek javára nem fejthetett ki, de ha akadtak egyesek, a kik

concrét módon megtudták mondani, hogy a helyzet javítá-

sára mit kell tenni, mindig nagyobb számmal voltak olyanok,

a kik a haladásért s az alkotmány igazságosabb alapokra

való helyezéseért lelkesedni tudtak, A nemesség zöme termé-

szetesen az ily eszmékért nem képes felmelegedni, mert hiszen

kiváltságainak káros voltáról, egy két szúk körben olvasott

írót kivéve, nem is világosította fel azt senki sem. A cenzúra

ugyanis az eszméknek széles körben való terjesztését lehe-

tetlenné tette, a mihez még az is járult, hogy a tudományos

irodalmi nyelvül használt latin korántsem volt alkalmas arra,

hogy az agitatio közegéül szolgáljon. Érthet tehát az a szúk

látkör és az a szkkeblség, mely ezen kor nemességét jel-

lemezte. Jórészt megbocsátható ennélfogva az a balvéleménye

is, mely szerint a nemesség kiváló állását egyedül eljogai

biztosítják, és hogy miután a nemességnek feladata a nemzetet

képviselni, azok a kiváltságok, mivel feltétlenül szükségesek,

egészen jogosultak is. Errl még jobban meggyzte azt a

kormány koronként ismétld nyilt támadása az alkotmány,

st a nemzeti lét alapjai ellen. Ez ilyenkor azután mindig

nagy ellentállást idézett el, mely a fejedelmi jogok érvénye-

sülése érdekében történt elnyomulást többnyire visszaverte,

de általa a nemesség bizalmatlansága csak fokozódott, fél-

szeg felfogása pedig a legújabb kor ellentétes eszmeáram-

latai daczára azontúl is megmaradt.

A helytelen felfogások vádja alól a nemességet mind-

azáltal lehetetlen tökéletesen felmenteni. Az eljogainak,

különösen, a közteherviseléstl való mentességnek védelme

közben a nemzet valóban életbe vágó érdekeirl nem egyszer

feledkezett meg, st az idegen hatalomnak azok számos bizto-

sítékát maga szolgáltatta ki. A nemesség zöme e korban a

régi alkotmány változatlan fenntartását dogmának tekintvén,

a nemzet és államgazdaság fejldése folytán múlhatatlanul

szükséges reformoktól is makacsul idegenkedett. De az bizo-

nyos, hogy ebben sokkal hibásabb a fels tábla, mely a
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követek táblájának néha legjobb szándékból származott kezde-

ményezéseit is mereven visszautasította. Más kisebb fontos-

ságú, fleg közgazdasági reformokat ellenben az alsó tábla

tett lehetetlenné. Ezt els sorban a maga valódi és képzelt

aprólékos elnyei, azt pedig kiváltképp az udvar óhajaira

való tekintetek vezették.

Mindezek alapján összefoglaló ítéletem e részben tehát

a következ: Az 1825-dik évvel bezáruló korszak képe Magyar-

országot nem tünteti fel olyan területnek, melyen minden

tökéletesen parlagon hevert volna. A civilisatiónak oly régi

maradványai és újabb kezdeményei bven léteztek itt, melyek

figyelmen kívül hagyása az akkor élt nemzedék iránt nagy

igazságtalanság, a következ javára pedig határozott részre-

hajlás lenne. Méltánytalanság volna az is, ha a haladás

magvainak csiraképtelenségét következtetnk abból, hogy azok

nem fejldtek úgy, mint kívánatos lett volna, és nem tudtak

általánosabb tenyészetet létrehozni. A magyarsággal szemben

oly ellenséges indulat létezett éppen a leghatalmasabb és

tényleg intéz körökben, melyek minden szabadabb mozgást

és minden lendületesb nemzeti haladást lehetetlenné tettek.

Nem tagadható azonban, hogy az elmaradottság okát nemcsak

ez, st nem csupán a történeti fejldés eredményét képezett

állami és társadalmi feldaraboltság, hanem egyúttal az értel-

mesebb magyarság zömének közönye, felfogásának egyoldalú-

sága és korlátolt volta, ebbl folyólag a megengedhetnél és

kimenthetnél is nagyobb fokú önzése képezte.

Azonban az általán elhanyagolt, hátra maradott, elzüllött

és úgy a bécsi kormány, valamint az uralkodó osztályok ha-

talma által elnyomott magyar nép rétegeiben, de különösen

a középnemesség jobb érzés részében nagyobb számmal

voltak oly egyének, a kik minden jóért, szépért és minden

nemzetiért is lelkesültek. Az új élet fakadása sok helyen

észlelhet volt már ekkor. Csakhogy mindez nem tudott érvé-

nyesülni, mert elszigetelve levén, a kölcsönhatás elidézésére kép-

telen volt. A társadalmi erk így legnagyobb részt meddk
maradtak és szaporították azon elégedetlen elemek számát,

melyekbl ezen kornak majd lemondó, majd búsongva eseng
közhangulata alakult. Ezt az állapotot vagy úgy lehetett meg-

változtatni és jobbra fordítani, ha akadt volna valaki, a ki
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azt a politikai nagy klapot, mely mindent elnyomott, anyagi

hatalommal és okosan vezetett ers kézzel eltávolítja, ennél-

fogva a természetes s minden irányban megindulni kivánó

serkedés legfbb akadályát megszünteti. Vagy pedig úgy

lehetett a nagy bajon segíteni, hogy az elnyomó politikai

hatalommal megalkudva, ama klapnak daczára, vagy helye-

sebben mondva, annak bizonyos mérv felemelésével oly

tenyészetet teremt, mely azután annak késbbi feldöntésére

idjártával elég erssé válhatik. Az els lehetség megvaló-

sulására az adott viszonyok között akkor, midn Széchenyi

fellépett, st még késbb sem volt kilátás. A magyar-

ság a maga egészében anyagilag, szellemileg és erkölcsileg

annyira el volt ernyedve, hogy ez irányban minden válalko-

zás, még ha lett volna is arra való kezdeményez, okvetlenül

balul ütött volna ki és csak újabb szerencsétlenségbe dön-

tötte volna a nemzetet. Nem maradt tehát hátra más, min-

a második, tényleg be is következett lehetség. De ez is

csak úgy valósulhatott meg, hogy akadt a nemzetnek egy

oly tagja, a kiben annak áldozatkész, önzetlen, sikeres tet-

tekre lelkesít szeretete felébredt, s a kinek szülése és leg-

alább részben való követése által a nemzet a maga életre-

valóságát akkortájt a legfényesebben bizonyíthatta be. Azonban

az önzetlen faj- és honszeretet ez idben nem volt csak egy

embernek dics tulajdona. Egy egész sora létezett a haza-

fiaknak, a kik mint költk, írók, megyei és országgylési

szónokok életöket is szívesen áldozták volna a magyar nem-

zet újból való felemelkedésének biztosításáért. Hanem erre

irányuló reformeszméik, ha korszerek is, csak részlegesek,

vagy éppen olyanok voltak, melyeknek az életbe való átAdtelével

a nemzeti megújhodás folyamatát czélszerütlen dolog lett volna

megkezdeni. Továbbá helyzetök, viszonyaik és személyes tulaj-

donságaik sem bizonyultak olyannak és nem jelentkeztek oly

combinatióban, a minkre e kornak valóban éget szüksége volt.

Eléggé nagyra nem becsülhet szerencsénknek kell

tehát tartani, hogy gróf Széchenyi Istvánban a magyar-

ságnak végre ilyen reformátora keletkezett. ennélfogva

összes egyéni és társas viszonyainak rendkívül kedvez volta

folytán úgy tekintend, mint a kit a nemzet újjászületésének

vezetésére valósággal a Gondviselés küldött nekünk.
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GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ELETE ES JELLEME
REFORMÁTORI HIVATÁSÁNAK SZEMPONTJÁBÓL.

Anemzetgazdaságtan napjainkban legkiválóbb angol míve- Bevezetés-

lje, Marshall Alfréd, szerint azok a nemzetek bii'nak

legtöbb kilátással a fennmaradásra, melyek tagjai közül

a legszámosabban hajlandók magukat feláldozni az egészért.

Ez alatt mindazáltal nemcsak a halállal való bátor szembe-

nézést, hanem az egész életre kiterjed oly munkásságot is

kell érteni, melyet az egyén a nemzeti lét érdekében rendez

be és folytat. A nemzet iránti mindenre kiterjed hség: a

polgári erény, melynek f jellemvonását az okos és czélszer

odaadással minél jobban élni akarás, de ha a nemzet javáért

kell, esetleg minden dicsségre való kilátás nélkül is meghalni

kész önfeledtség képezi.

Nem volna az ember eszes, erkölcsös lény, nemzeti

társadalma pedig nem volna szerves alakulat, ha mindez

erömúvi úton is elérhet lenne. A nemzet haladásához az

emberek belsejében többé-kevésbbé él, vagy szunnyadó

erkölcsi erk megmozgatása szükséges. Ehhez pedig mindenek-

eltt oly emberek kellenek, a kik a saját lelkületök meg-

nyilatkoztatása által azok húrjainak mintegy ívisszhangzó rez-

gését tudják másokban elidézni. — Különösen vagyunk

alkotva ; reánk más, mint az emberi közvetlenül nem hat.

A nagy világot csak emberi képek alakjában ismerjük. Az

csupán mint emberi létünk színhelye érdekel bennünket

;

hozzá való viszonyunk felismerése, bármily magasztosán nyi-

latkozzék meg, s nagy alkotója felé bármily vallásosán emel-

kedjünk is, benne való hitünk emberi lelkünk dicsülésénél
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nem egyéb. Az ókorban, melynek képzelme a kiváló férfiak-

ból félisteneket teremt magának, az istenségek határozottan

emberi alakot öltöttek. A félmívelt népek ezt kevesebb tökély-

lyel ma szintén utánozzák ; st a mívelt népek nagy zömé-

nél is az antropismus különféle nyilvánulása csaknem kiirt-

hatatlannak látszik. — Emberre tehát jó vagy rossz irányban

csupán emberek képesek hatni, és pedig mindig csak úgy,

ha annak lelkületét eszméik és példáik által befolyásolni s

öntevékenységét megindítani képesek.

Az ily gondviselésszer férfiak küldetését senki sem

jelölte meg találóbban, mint a „legnagyobb magyar", midn
azt mondta, hogy a vezérek nem tolhatják fel magukat er-

szakosan ilyenekül. A vezérségre az emberek voltaképp szü-

letnek és azzá akkor válhatnak, midn kötelességükhöz híven

eszméik és javaslataik feltárása útján jelentkeznek. Galileire

senki sem bízta, hogy a földnek saját tengelye kíirüli forgá-

sát találja ki, sem Newtonra, hogy a nehézkedés törvényét

fedezze fel, sem Franklinra, hogy az égbl a villámszikrát a

zsarnokoktól pedig a bitorlott jogart ragadja el. Ok halhatat-

lan pályájukat minden különös jogczím, protekczió és kineve-

zés nélkül futották meg. De megbízatásuk azért, és pedig a

valóban legmagasabb helyrl, mégis megvolt arra, hogy az

emberiséget bizonyos irányokban fölvilágosítsák és vezessék.

„A kik velem" úgymond „nincsenek megelégedve, azoknak

nem kívánok egyebet, minthogy nálam jobb tanácsot adjanak,

nagyobb bölcseségre oktassanak, továbbá, hogy a saját példájok

által jobban ersítsék meg azt, a mit hirdetnek. Akkor leg-

hívebb tanítványuk én leszek és nem fogom kérdezni azt sem,

hogy ki bízta reájuk ezt a szerepet?" De hasznot a köz-

ügynek csak az hajthat és vezér jogosan csupán az lehet,

a ki lát ott is, a hol másokra nézve minden homályba van

burkolva. Az önismeret és mások bizalma jelölheti ki az

eltökélt akarattal bíró világos elmének a maga tekintélyes

helyét. „Azonban egy hsies érzelm, ers agyvelben oly

vonzer rejlik, hogy az, mint a nap a bolygókat, számtalan

emberi lényt köthet magához". így azután meglesz hatalma

is arra. hogy „egymaga jelölje ki századának útját, vagy

nemzetének életét századokkal hosszabbítsa meg".

A magyarságnak, mióta különféle népiségekböl elször
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alakult nemzetté, mindazon korszakaiban, midn emelkedett,

ilyen irányadó vezérférfiai mindig voltak. Ellenben hanyat-

lásának összes korszakait a valóban elkel szellemek hiánya

jellemzi. — Egy ily nagy hanyatlás csaknem négy századdal

ezeltt összetörte ezt a nemzetet. Azóta minden bajunknak

legfbb forrása abban a körülményben rejlett, hogy a nem-

zeti létért való küzdelemben a multak hibáit és hiányait nem

tudtuk elég sikeresen jóvátenni és pótolni. Míg végre a

XIX. század második negyedének köszönhettük, hogy az a

magyar nép töredékeit újból egészszé alakítván, a nemzetek

sorába ismét beléphettünk.

Jó sorsunk úgy akarta, hogy e faj egy olyan kiváló

férfiú születése s a maga iránti szeretetnek és odaadásnak

benne való felébresztése által bizonyítsa be életképességét, a

ki összes küls viszonyainál s szellemi és erkölcsi bens

értékénél fogva minden nemzet keblében, ha ott születik, az

igazi próféták, a valódi hsök és a korszakot alkotó reformerek

sorába emelkedett volna.

Ha gróf Széchenyi István a nagy vallásos mozgalmak

korszakában lát napvilágot, talán vallásalapító vagy újító lett

volna: ha a nemzeti létért a harcztéren folytatott küzdelmek

idején éri t a férfi kor, valószín, hogy vagy a nemzeti ha-

dak diadalmas nagyjai között, vagy a Leonidások és szigetvári

Zrínyi Miklósok sorában szerepelt volna. De mivel Magyar-

országon oly korban élt, midn az összetört nemzet részei

rendi, felekezeti különbségek, territoriális szerkezet igazgatás

és kiváltságos osztályainak szkkebl viselkedése folytán az

életérdek szerves egységben összeolvadni képesek nem voltak,

ö a békés reformok terén lett a nemzet els napszámosává.

Volt tehát valami igaz abban, a mit Kossuth Lajos a

Kelet Népére válaszul írt könyvében mondott, hogy az öt

megelz korszak teremtette Széchenyit. Kétségtelen, hogy

mködésének kiindulási pontját és alapját az adott viszonyok

és az általa itt talált állapotok képezték. De viszont az is

igaz, hogy a Széchenyiben mködött isteni szikra ezekre a

viszonyokra és állapotokra annyira visszahatott, hogy ennek

következtében maga teremtett egy új korszakot. Mert leg-

nagyobb részt az mködésének és példájának köszönhet,

hogy az említett idszak alatt a hazafias, kötelességtudó s fen-

Gaal Jen; Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k.
"
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költ szellemi és erkölcsi tulajdonaiknál fogva becses férfiaknak

egész gárdája keletkezett, a kik az általa megkezdett nemzet-

alkotást hathatósan elmozdítván, késbb nagy válságokon

is keresztül törve, a magyarság nemzeti létét egyelre ismét

biztosították.

Habár a tizennvolczadik század utolsó és a tizenkilen-

czedik els évtizedeiben, mint az elbbi fejezetben láttuk, a

nemzet életének gyökereire mért csapások visszahatásaképp

a magyarság sok kiváló képviseljében felébredt volt már

annak tudata, hogy a nagy átalakulás korszaka bekövetkezett,

s költk, nyelvészek, történetírók, a nemzet képviseletével

megbízott követek, a megyék szónokai és közemberei mind

számosabban hirdették is azt, hogy a magyarság akkori jelene

sem dics múltjának nem felel meg, sem a jöv fejldésének

szilárd alapjául nem szolgálhat: senki sem volt közöttük, a

ki részleges reformeszméknél és ötletszer javításoknál egyebet

tudott volna felmutatni. — E mellett minél élénkebben éltek a

nemzeti aspiratiók a kiváló hazafiakban, annál nagyobb volt

bennök a kétség is az iránt, hogy az elttük feltornyosuló

nagy nehézségekkel szemben azok megvalósulása vájjon

sikerülni fog-e valaha"? A múlton és annak nagyságán való

szeretetteljes, de bánatos csüggés, mely csak egy árnyalatban

különbözött a csüggedéstl, fogta el a kebleket és bénította

meg az elméket. Az egész köz- és magánélet a pangás, leg-

feljebb az álmodozás s a nagyság utáni tehetetlen csengés

jellegével bírt. E révedezés közben a fölfogások nem tudtak

egymáshoz közeledni, a részek között századokon át fennállott

visszavonás és széthúzás állandóan megmaradt s a nép-

töredékek hatályos kölcsönössége az ellentétek eltüntetésére

alkalmas nagy harmóniában nem tudott helyreállani.

Küldetése Enuck a uagy közszükségnek mibenlétét értette át és

ment gondolatát találta meg gróf Széchenyi István volt

képes legalaposabban felfogni azokat a tényezket, melyek

egybemködése a nemzeti újjászületést maga után vonhatta.

A bajnak és orvosszerének már felismerése és szabatos, tüze-

tes megjelölése is halhatatlan nevet biztosított volna neki,

mert az ilyen eszme életképes nemzetnél késbb is kikél és

elbb-utóbb megtermi a maga gyümölcseit. De Széchenyi István

nagysága az ilyen nemzeti vezéreszmék szerzinek dicssé-
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généi sokkal nagyobb. nemcsak belátta, hogy nemzeti lét

nélkül a magyarság elpusztul, nemcsak feKsmerte képességét

és hivatottságát az önálló nemzeti küzdelemre, nemcsak meg-

állapította az eszközöket, melyekkel az e végbl szükséges

átalakulás keresztül is vihet, hanem teljesen átértve fajának

jellemét, helyzetét és összes \dszonyait, s felismerve a saját

erejét és kiváló állásának kötelességeit, ámbár tudta, hogy

annak, a mire vállalkozik, min nehézségei, st számos irány-

ban mily nagy veszélyei vannak, sok mindenre kiterjed el-

készület után a nemzetalakításnak oly nagyszabású tervét

állapította meg magában, melynek minden részlete lelkiisme-

retesen volt kidolgozva. — Hatalmas kezdeményeinek, mely-

lyekkel reformtevékenységét megindította, sikeres keresztül-

vitele e tervnek lényeges alkatelemét és lélektani mély meg-

figyelésre valló bevezetését képezte. Tudta ö jól, hogy

reformeszméitl közvetlen hatást csak úgy várhatott, ha azok-

nak hasznosságát a sok kétkedni hajlandó és minden áron

kétkedni akaró kiváltságos magyar eltt kézzel fogható ered-

ményekkel tudja bebizonyítani és ezáltal a kicsinylés minden

nyilatkozatát elhallgattatni képes. E gyakorlati sikeres kez-

demények nélkül Széchenyi annyi reformellenes tényez között

hazánkban sohasem lehetett volna a helyzet urává.

Es valóban nagy szerencsének mondható, hogy mind- a helyzet

azon tulajdonokkal bírt, melyek a múlt század második negye- embere,

dének elején az eredményes reform-tevékenység megindításá-

hoz csakugyan szükségesek voltak. De viszont szerencse az

is, hogy nem korábban jött, mert nem valószíntlen, hogy az

akkor még el nem készített talajon nagyobb szabású mkö-
dést éppenséggel nem fejthetett volna ki, és csaknem biztosra

vehet, hogy is a Martinovics összeesküvésbe bonyolódott

kiváló férfiak sorsára jut, a kiket a még ki nem fejldött,

rendkívül ertlen magyar közvélemény bámulatos közönynyel

veszni engedett.

Ezután egy negyed század múlva azonban már elérke-

zett az ideje is, mikor mindazon tulajdonságokkal bírt,

melyek a szellemek nagy áramlatának irányításához az adott

viszonyok közt szükségesek voltak. A kiváltságos osztályok

körében is kimagasló elkel állása ; történeti nagy neve,

melyet reá a nemzet hálájával környezett atya hagyott ; szár-

9*
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mazása mindkét részrl olyan nemzetségektl, melyek a nagy

áldozatokra is kész fajszeretetrl voltak ismeretesek ; család-

jának a nemzet és trón iránti egyforma hsége, mely ugyan

sok félreértés és kellemetlenségnek lett úgy seire, mint reá

nézve is kútfeje, de a mely nélkül az egyik vagy másik rész

bizalmatlansága abban az igazságtalan, veszedelmes korszak-

ban t csakhamar elnémította volna ; neveltetése, mely eleinte

magyar volt, de folytatása nem itthon történt, minélfogva szel-

lemi ruganyosságát sem a hazai akkori iskoláztatás, sem —
a mint magát kifejezi — „más ifjúkori bnök nem béní-

tották meg" ; a katonaságnál talált az a becses alkalom, mely

részére az önfeláldozás, az altruismus gyakorló iskolájává

lett;, a mvelt egész külföldnek már ifjii korában történt ismé-

telt beutazása alatt szerzett széles látóköre ; tehetségének és

hullámzó kedélyének a legbonyolultabb viszonyok között is

csaknem látnoki intuitióban való tetzése : küldetésszer ki-

válósággal képesítették t a nemzet újjáalkotásának reformá-

tori hivatására.

A X Széchenyi család története negyedfél század óta van

csliádf' összeforrva a magyar nemzet viszontagságainak változatos

alakulásával. E névvel történelmi emlékeink között akkor

találkozunk elször, midn 1566-ban gróf Salm a török hadakra

gyorsan ráütvén, Veszprémet és Tatát tlük elvette, és az

elbb említett várost két század gyalogsággal Széchenyi Mihály

rizetére bízta. ^ Ennek ivadéka volt Széchenyi György, a kit

I. Lipót király 1697-ben a török elleni háborúkban szerzett

vitézségéért grófi rangra emelt. Egy másik Széchenyi György

mint Pázmán Péter tanítványa Magyarország prímásává lett
'^

és unokaöcscsével, Pál kalocsai érsekkel együtt, daczára

annak, hogy közczélokra töméntelen pénzt, mintegy két millió

forintott áldozott, a már frangúvá lett Széchenyi családot

gazdaggá is tette. Az elbbinek pénzén vásárolta meg ugyanis

testvére ^Ferencz, Draskovich fajtónállónak sárvár-felvidéki

• Istvánffy történeti müvének XXII-ik könyvébl Falk Miksa

„Széchenyi István gróf és kora" czimü müvében a 2. b. pont alatt erre

vonatkozólag a következket idézi : „Capto memorabili celeritate Vesz-

premio Salmensis Michaelem Széchenyium ibi reliquit, locura que ei eum

sua equitiim turma ac ducentis peditibus, tuendum commeudavit.

- Wurzbach: Biographisches Lexicon, 41. kötet.
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uradalmát, melytl a Széchenyiek ma is használt nemesi elö-

neve származik. Mindezen kiváló férfiak készek voltak életü-

ket és vagyonukat feláldozni a trón javára ; de mindig

bírtak annyi bátorsággal, hogy szembe szálljanak vele is, ha

a nemzet érdeke azt úgy kívánta. Az udvar soha sem találta

ket, a mint nem egyszer remélte és elvárta tlük, kész esz-

közöknek az ország jogai és szabadságainak megcsonkítására,

így azután nemzedékek alatt fejldtek ki a Széchenyiekben

a következ jelleiQy_aiiások : niély vallásossá^üdaadás- a köz-

Jigyek iránt. Loyalitás a fejedelemmel szemben, de e^:szers-

—

mind saját érdekeik által soha el nem homályosított bens-—

tettekben uyilvánuló szeretet és hség a nemzet iránt.

Ebbl a családból származott István atyja, a maga kora- Gróf

ban annak már csak egyetlen férfi tagja. A mosonymegyei yll^l^^'

Széplakon 1754. évi April. 28-án született gróf Széchenyi

Ferencz is, a ki a bécsi Teréziánumban neveltetvén, a Mária

Terézia nemzetietlenit udvari politikája által megindított

áramlatba került. Az állam szolgálatára teljesen képesítve

levén és tehetsége II. József császár által is felismertetvén,

1784-ben gróf Eszterházy Ferencz horvát bánnak, a ki akkor

egyúttal magyar udvari kanczellár is volt, helyettesévé és

egyszersmind a báni tábla elnökévé neveztetett ki. A harmincz

éves fiatal ember ezután csakhamar egy másik küldetésre

szemeltetett ki, mert a következ évben a három magyar és

két sziavon megyébl állott pécsi kerület királyi biztosává

lett. E küldetéseket azért vállalta el, mert meg volt arról

gyzdve, hogy az országnak a koronázatlan fejedelem által

megindított reformra szüksége van ugyan, de remélte, hogy

ennek bizalmát megnyervén, másokkal együtt talán sikerül-

het neki az alkotmány és a nemzet önállóságának kedvez

irányba terelnie t. Midn ebbeli várakozásai hiúknak bizo-

nyultak, oly határozott követelésekkel lépett fel az ország

érdekében, hogy a h szolgának tartott férfiú eljárása felett

az udvarnál elbámultak és kegyvesztetté lón. Széchenyi

Ferencz harminczkét éves korában nem késett mindezek folytán,

habár valóságos titkos tanácsosnak is megtették már, elhagyni

hivatalait, st az udvar körébl is tökéletesen visszavonult.

Ekkor utazni ment, részint, hogy szórakozzék, részint, hogy

tanuljon és mindenféle magyar vonatkozású könyveket, térképet,
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érmeket és régiségeket gyjtsön. Ezen gyjteményeit késbb

is gyarapitotta, különösen akkor, midn II. Lipót uralkodása

alatt a trón és nemzet közötti békét állandóan helyreállítottnak

hivén, ismét kilépett a közélet terére s helyét a frendi táblá-

nál elfoglalta. Ekkor történt, hogy az uralkodóházzal közel

rokonságban lév nápolyi királyi párnak az annyi ideig szüne-

telt törvényhozás megnyitási ünnepélyén való résztvételét a

magyar országgylés megörökíteni óhajtván, annak emlékére

érmet veretett, melynek személyes átnyújtásával gróf Széchenn

Ferenczet bízta meg, a ki e küldetésre saját költségén vállal-

kozott is. Megfelel elkészületek után és kell kísérettel

felszerelve ment Széchenyi Ferencz Nápolyba, útjába ejtvén

Olaszország nagy közmíveldési gyúpontjait, a hol mindenféle

becses dolgokat szerzett össze, melyeket késbb. 1802-ben, és

pedig miután azokat a maga költségén rendeztette, a könyve-

ket és okleveleket pedig katalogizálta és azok czímjegyzékeit

14 vastag kötetben kinyomatta volna, a nemzetnek ajándé-

kozott, miáltal a magyar nemzeti múzeum alapját vetette

Gróf meg. Ezen utazásának folyama alatt született 1791 évi szep-
széchenyi

^ ^j^jjgj. 21-én legífiabb fia, István, a ki nevét, az els magvar
István o j 1 1

.

születése, királyé után kapta, és a ki általános hit szerint a bécsi

Herrengasse 18. szám alatti házban, mások szerint az ottani

Augartenben volt császári palotában pillantotta meg a nap-

világot, a melynek kényelmét a császár és király az érde-

mes férfiú felesége részére ezen állapotában felajánltatni ren-

delte. ^ Évek teltek el ezután, melyek alatt Széchenyi Ferencz

csak az által adott életjelt magáról, hogy a franczía háború

vitelének költségeihez nagy mennyiség termények adományo-

zásával, pénzáldozattal és katonaság kiállításával vagyoni dús

erejéhez mérten hozzájárult. Az uj király látta ekkor, hogy

^ gróf Széchenyi Ferencz még sem forradalmár, hanem csupán

nemzetéhez is h hazafi. Felkerestette azért t magányában

^_. és 1798-ban Somogy vármegye fispánjává, a következ évben

J j
a hétszemélyes tábla ülnökévé és elnökhelyettesévé, majd pedig

7 ^ magyar udvari fkanczellárrá nevezte ki. Áldozatai a folyton

,/ tartó háború czéljaira nagyon jól estek a mindig üres hadi-

ig pénztárnak késbb is, a fejedelem pedig meg volt hatva azok

> Wurzbach : Biographisches Lexicon 41. kötet, 252. 1.
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által, miért is 1807-beii a legnagyobb kitüntetésben, az arany

gyapjú-rend adományozásában részesítette t. De az ö szivét

az udvar evvel sem tudta teljesen megvenni, mert a mint

Ferencz császár és király német tanácsosaira hallgatva szin-

tén törvénytelenségeket kezdett elkövetni, makacs szembajának

eltérbe tolásával és ürügye alatt végleg visszavonult a magán
életbe. Azontúl csak ott kifejldött misztikus vallásos érzel-

meinek élt, melyek késbb úgy ert vettek rajta, hogy lehan-

goltságát csaknem a búskomorságig fokozták. Kettben ez

mindazáltal nem akadályozta t: a közjótékonyságban s csa-

ládi ügyeinek rendezésében. Az elsnek fényes tanúbizonysá-

gát képezi az az áldozatkész könyörület, melylyel 1817-ben

több ezer embert mentett meg az akkor igen nagy mérvben

fellépett Ínség következtében ket fenyegetett éhhaláltól. De
buzgó katholikus létére sem feledkezett meg a keresztényi

türelmességrl, mivel tizennyolcz protestáns községének lakosait

úgy a mondott évben, mint általában támogatta, st a lelké-

szek és tanítók megélhetésének biztosítása végett a refor-

mátus egyházak czéljaira mindenütt ingatlanokat is ajándé-

kozott. — Családi ügyeit pedig akkép rendezte, hogy az seirl

reá szállott nagy birtokból három hitbizományt alkotott és

azokat Lajos, Pál és István fiainak s ezek törvényes fiutódai-

nak hagyta, míg leányait, névszerint Fannyt, férjezett gróf

Batthány Miklósnét, továbbá Zsófiát, férjezett gróf Zichy

Nándornét, másként elégítette ki. Kedvencz — legkisebb —
fiának, a kirl mindenki azt tartotta, hogy midn még
fiatal volt, hozzá nagyon hasonlított, legkedvesebb uradalmát

és nyári lakóhelyét, Czenket hagyta a maga szomszédos

községeivel együtt. — A most él összes Széchenyi grófoknak

Ferencz az s atyja. Nagy családnak lett alapítójává s nem-

zetségének díszére és hírnevére mindig sokat adott. így pél-

dául építtette a czenki mauzóleumot is, a hová seinek,

köztük az említett fpapoknak hamvait szintén átvitette. Gaz-

dasági dolgait, daczára lelke folytonos gyöngülésének, állan-

dóan jó rendben tartotta, habár az 1811. évi devalvatió sok

kárt okozott neki is. Fiainak néha túlzott költekezéseit szigorúan

ítélte el és különösen István, mint leveleibl láthatni, ifjoncz

korában az dorgáló szavai miatt nem egy keser, de késbb
javára váló könnyet ejtett.
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volt az, a ki fiai számára azok életpályáit meg-

választotta. Lajost otthon tartotta, hogy gazdálkodjék, Pált

és Istvánt ellenben katonának kivánta nevelni. Különösen az

utóbbinak a háború alatt tanúsított hsies magaviseletében

nagy kedve telt, és büszke volt reá. De az évek telvén, gróf

Széchenyi Ferencz testi és szellemi hanyatlása mind gyor-

sabbá lett, minek folytán 1820. évi deczember 13-án hatvanhat

éves korában meghalt.
Szeretete Széchenyi Istváu igen szerette és nagyrabecsülte atyját.

Nemcsak ifjúkori leveleibl, hanem évtizedek múlva kiadott

egyik mvébl is kitnik ez, a hol ^ elmondja, hogy még

mint gyenge fiú sokszor látta t búba merülni. Már akkor

az a gondolat villant át lelkén, hogy a házi és családi bajok-

nál nagyobb érdek keserségeknek kellett e szép, de sokak

által félreértett jellem férfiút szomoritani, mert amazok gyöt-

relmeit az Epictetos elveivel megbarátkozott és keresztény

gondolkozása által kiváló ember mosolyogva trte volna. De

akkor a fiú nem bírta e kínokat felfogni, pedig be nagyok

lehettek azok. Csak késbb tudta meg, hogy atyja nemzetünk

hanyatlása felett búsongott, mert meg volt arról gyzdve,

hogy a magyarság akkoriban napról-napra sülyedvén, elkerül-

hetlenül a végpusztulásnak megy elébe.

Édesanyja. Édcsauyja gróf Festetich Juliana, korábban Széchenyi

Ferencz József nev bátyjának özvegye, szintén lelkes magyar

úrasszony és nvére volt a keszthelyi Georgikont alapított

gróf Festetich Györgynek. E hölgy magyarságáról, fiához való

viszonyáról és iránta táplált várakozásairól egy nemrég nap-

fényre került kézirat tanúskodik,^ a melyben egy somogyi

ügyvéd gróf Széchenyi Ferencznél tett látogatásáról ad számot.

Körülményesen mondja el abban, hogy 1818-ban miként jelent

meg két ízben is a gróf bécsi lakásán, a hol február 16-án,

a grófné nevenapján, ebédre volt hivatalos. De jóval korábban

kellett megjelennie, mert az anya t nagyon hasonlónak

találván István fijához, általában és különösen a somogyi

dolgokról bvebben akart beszélgetni vele. Ekkor azt mondta.

^ Kelet Népe, 6. és 7. 1.

^ Mészáros János kézirata a M. Tud. Akadémia Széchenyi-

múzeumában.
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hogy Istvánnak „a katonaság nem igazi pályája." „Egészen

én neveltem öt ; legkedvesebb növendékem. Ismerem szelle-

mét, lelkületét : szívvel lélekkel magyar. Meg fogja látni, hogy

olyan hazafi még nem volt Magyarországon mint . Különös

szeretettel viseltetik irányomban ; most bizonyosan itt lenne,

nevem napját sokért nem mulasztaná el ; azonban Angiiában

van, s engedelmemmel nemsokára Amerikába utazik."

A tiszteletre méltó matróna ezután elmesélte, hogy

Keszthelyen született, s férjével a legboldogabb idt Somogy-

ban, Marczaliban töltötte. Most is szivesebben lenne ott, de

a körülmények Bécshez kötik ket. Kérte aztán a somogyi

ügyvédet, hogy ismerkedjék meg fiával személyesen, ezen

beszélgetésöket írja le és ha már nem lesz a világon,

mert érzi, hogy nem sokáig fog élni, mondja el neki, a mit

anyjától hallott róla. — A nevezett ezt 1834-ben egy alkalommal

meg is tette, és Széchenyi István anyja szavainak hallatára

feltnen elérzékenyedve könnyezett, de nagyon kérte az

ügyvédet, hogy errl senkinek se beszéljen. Mutatja ez,

hogy mint meglett férfiban is mily érz szív lakott benne

;

de azt szintén tanúsítja, hogy édes anyjától zsenge korában

min irányt nyert.

Különben a Festetits-család hazafiasságát a már emlí- Nagy-

tett György grófnak (1754—1819) nemcsak a mezgazdasági bátyja,

oktatásért és a Ludovienum czéljára tanúsított áldozatkész-

sége, hanem az is tanúsítja, hogy mint ezredes els sorban

írta alá 1790. évi július r2-én az országgyléshez a báró

Graeven nev magyar ezred tisztikara által intézett azt a

kérvényt, melyben a végbl folyamodtak, hogy az alkotmány

fenntartásának lehet biztosítása érdekében a magyar ezredek

béke idején mindig a hazában tartassanak, tiszteknek azoknál

ezentúl kizárólag magyarok nezeztessenek ki s szolgálati és

vezénynyelvök is a magyar legyen. E lépésért gróf Festetits

Györgyöt más ezredhez tették át, késbb pedig e miatt a

katonai pályáról is kénytelen volt lemondani.

Ezen visszavonulása után kezddött valóban közhasznú

mködése. Thaer tanácsával élve 1797-ben alapította a

Georgicont, azt szépen, a tudomány akkori állásának meg-

felelen szerelte fel, nagyobb földterülettel is ellátta, a saját

uradalmát pedig a legészszerbb módon rendezte be. 1814-ben
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kezdte tartani a Helikon-ünnepeket, melyek alkalmával a

nemzeti irodalom és hazaíias tevékenység akkori legjelesb

férfiait gyjtötte maga köré. A nemzeti ügy apostolainak

találkái voltak ezek az ünnepélyek, melyeket Berzsenyi,

Kazinczy és Virág megénekeltek.^ Az írókat különben nem-

csak vendéglátással tisztelte meg, hanem többször önként,

vagy ha nagy szorultságukban azok hozzá fordultak, anyagi

támogatást is nyújtott azoknak, így például Kisfaludy Sándor-

nak a költeményei olvasása által élvezett szellemi gyönyörért

egy drága hátaslovat küldött, Kazinczy Ferencz pedig, midn
a fogságból hazatért, 1802-ben, tle ötszáz forintot kért és

hihetleg kapott is."^ Deák Ferencznek egy Szász Károly által

említett -' nyilatkozata szerint gróf Festetits György azonban

nagyon sarcasticus ember volt. Ezt a vonást tehát unoka-

öcscse úgy látszik anyai ágon örökölte. De általában azért,

a mit ez oldalról kapott, Széchenyi István mindig nagyon

hálás volt, mert például 1817. évi május 1-én édes anyjának

albumába azt írta : „Te oktattál, tanácsoltál, Te plántáltad

szivembe a jót, melyben vagyok s leszek, s a mily csekélyt

Isten, Uram, s Hazámért utóbb teszek, a Te munkád!"^

Toldy Ferencznek késbb Széchenyi maga mondotta, hogy

szülei vele, ha csak lehetett, mindig magyarul beszéltek.

Ilyen szülktl származott „a legnagyobb magyar."
Gyermek- Gyermek éveirl aránylag sokat tudunk. Szülei a telet

Bécsben, a nyarat Czenken és Somogyban töltötték. Istvánnak

els fejldésérl egy pár érdekes adat található abban a két

albumban,^ melyek Fanny nvérének a család összes élményeit

torzképezö s 1800— 1820-ig terjed rajzait és vizfestményeit

foglalják magukban. Ezen képek az akkori urak, polgárok és

parasztok életmódját, szokásait, azok viseletét oly híven és

változatosan tüntetik fel, hogy mveldéstörténeti szempontból

is becscsel bírnak. Azon osztrák-német-franczia szellem tár-

sadalmi életrl, melyet száz évvel ezeltt magyar furaink

1 Galgóczij liároly: Az 0. M. G. E. Emlékkönyve, 1879. 35, 36. 1.

- Szemere-tár I. kötet.

^ Szász Károly : Az akadémia alapítása, ez. m.

* Toldy Ferencz Összegyjtött munkái, II, 411. 1.

'" Azok jelenleg gróf Széchenyi Imre birtokában vannak, a ki

szives volt figyelmemet felhívni reájuk és tartalmukat közölte is velem.

kora.
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közül még a leghazafiasabbak is folytattak, e képek minden

leirásnál jobb és találóbb fogalmat adnak. A sok mulatság,

kirándulás, a számos fogat, nagy szolgaszemélyzet, de a mai

felfogás szerint nagyon is nyárspolgárias kényelem, melyet

élveztek, a patriarchális családiasság, a napirenden lev tréfál-

kozás és bohóságok üzése, melyek azonban náluk csak még

szorosabbá fzték az összetartozás kötelékeit : mindezen álla-

potok, tulajdonságok és cselekvények szingazdagon vonulnak

el az emiitett album lapjainak forgatói eltt és visszavará-

zsolják t abba a korba és azon körbe, midn és a hol a

kis „ Stefi "-nek (Stefferl) gyermek és íiú évei teltek el. Mélyen

vésdtek az itt nyert els benyomások az fogékony lelkébe.

Midn a szüli házból távoznia kellett, ez nagyon fájt neki

és leveleiben vissza-visszasir oda, a hol talán egyedül volt

boldog az életben, mert midn azt elhagyja, megkezddik

egészen haláláig szakadatlanul tartott óriási küzdelme és

mártíromsága.

De nemcsak ö szerette hozzátartozóit, hanem azok is

rendkívül ragaszkodtak hozzá és beczézték t. Minden cso-

portos képen kiváló hely és valamely szeretetteljes kedves-

kedés jut ki Istvánnak, jeléül, hogy úgyis mint szeretett

gyermek és testvér, úgyis mint legkisebb fiú az egész ház-

népnek kedvencze volt.

A neveli tisztet Liebenberg János ^ tölte be mellette. Nevelje,

a ki egy szlavóniai német családból eredt s gróf Széchenyi

Ferencznél elbb titkár volt. Késbb István nevelje lett,

midn pedig a katonai pályára lépett, uradalmait igazgatta

és pedig egész a volt nevelnek 1853-ban bekövetkezett

haláláig. Liebenberg szigorú gazdálkodási rendszere, mely

Széchenyi Istvánban kivált a takarékosságot fejlesztette, és

jó modora igen gyöngéd viszonyt teremtett közöttük. Széchen^-i

atyai legjobb barátjának tartotta t. A késbb nem csekély

adósságokkal terhelt fiatal huszárkapitány háta megett mindig

ott állott Liebenberg szelleme, s midn amaz a zajos élet

örömeit élvezte, nem sznt meg öt pénzügyeire figyelmeztetni,

s csak hogy takarékosságra szoktassa, gyakran megtagadta

költekezési rendelkezéseinek teljesítését, sötétebb színben

^ Majláth Béla, „Gróf Széclienj'i István levelei" ez. míí. 1. 1.
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festvén eltte vagyoni helyzetét, mint a min az valóban volt.

Széchenyinek késbbi gazdaságos életmódján végig vonul

ama vezérfonál, melyet Liebenberg adott kezébe s melyért

hálájának oly szép és megható jelei láthatók Széchenyi

azon leveleiben, melyeket 1817-ben Milánóból intézett hozzá.

Liebenberg Széchenyi kívánatára azután nevét Lunkányira ma-

gyarosította, midn egyúttal a lunkászpriei elönév jószág-

adományozásával magyar nemességet is nyert 1831. január

14-én. '

Ha szülein kívül gyermek évei alatt Istvánra valaki

mélyebb befolyást gyakorolt, akkor bizonyára ez a nevel

volt az. Széchenyi folyton ragaszkodott is hozzá és t élete

fogytáig maga körül tartotta, halála után pedig Czenk magyar

község köztemetjében, közel a Széchenyiek mauzóleumához,

adott hamvainak örökös pihen helyet.

Liebenbergre nézve igen jellemz az a Pesten 1803. évi

deczember 27-én kelt levél, melyben Széchenyi Ferencznek

kifejti, hogy miért tartja helyesebbnek, ha az általa már

nagyon kiváló tehetségnek felismert István gróf otthon tanul

és nyilvános iskolába nem jár. vSzerinte az ilyen törekv ifjú

a másokkal való féktelen versenyzés következtében, ha, a mint

hihet, mindig gyztesnek fogja magát látni, fennhéjázóvá lesz,

a mi jellemének csak kárára válhatik. Igaz, hogy emberekkel

is kell a növendéknek érintkeznie ; de erre a Széchenyi-házban

úgy is elég alkalom van. Ugyan e levélben írja a nevel

:

„Jól tudta kegyelmes Uram, hogy egy idegen csak idegen

szokásokat, idegen dolgoknak és történeteknek tudását és

tsudáltatását és sokszor csak fesslett indulatokat adhat, nem
pedig kedves hazánknak és hajdani szokásainknak és ren-

deléseink, törvényeinknek abból származó betsültetését és

szeretetét. És vagyon-e a. társaságos erköltsök között neme-

sebb a haza szereteténél? Ezt jól tudván, legels volt Excel-

lentiád, a ki a hazának tiszta szeretetétl vonattatván, drága

magzatjait hazafiakra bizta és másokat hasonló tselekedetre

serkentett.

"

' Viszota Gyula : Gróf Széchenyi István és Sopron vármegye.

Budapesti Szemle, 1902. októberi szám 32. I.
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Ugyanekkor, egy nappal elbb, magyar levélben köszöni Széchenyi^

meg atyjának István a magyar nemzetnek általa ajándékozott j^^„^."j.^jg^

könyvtár 14 kötetre terjed lajstromát, melyet „gyenge ideje veiei.

mellett nem is érdemel meg, és nem tudhatja megítélni ele-

genden annak becsét", mégis adott belle neki atyja, hogy

az „példáját kövesse és édes Hazájának boldogságát, a

mennyire tle kitelhet, .elre mozdítsa.''

Liebenberg részére az atya tizenegy évi nevelsködésé-

nek betölte után az idközi ellátáson kívül ISOl-ben, a mi

akkor nagyon szép összeg volt, 6000 frtot biztosított és az

illet okmányba magyarul a következ szavakat írta: „Lieben-

berg azon plánum mellett, melyet szeretett fiamnak nevel-

tetésére adtam, nemcsak szorgalmassan, hanem fiamnak külö-

nös elmenetelével és kívánságomnak megelégtetésével járt el."

Gróf Széchenyi Istvánnak gyermekkorában, egy 1803. é\'i

november 29-iki levele szerint Révai Miklóssal is volt érint-

kezése, mert e levélben azt mondja: „most mink tanuljuk

az architecturát Révai ftisztelend úrtól, a ki gyönyören

tud rajzolni, a ki a magyar nyelvnek professora."

Az els gvermekségében Széchenvi tehát kiváló haza- e^^° "^"
'

veltetése.

fiak befolyása alatt állott. Az erkölcsi nevelés, melyet kapott,

kétségkívül jó, de az oktatás atyjának minden gondossága

mellett sem volt olyan, mely alkalmas lehetett volna arra,

hogy t a politikai pályára készítse el. Atyja, mint láttuk, nem

bízott a nemzet jövjében, tehát fiát nem is akarta politikussá

képezni. E pályán maga boldogtalan levén, a sok csalódástól,

mely t e téren érte és az általa ott kiállott izgalmaktól, gyer-

mekeit, a kik abban az irányban szerinte úgy sem használ-

hattak a hazának, meg akarta kímélni.

A franczia háború azonban oly fordulatot vett, hogy

Széchenyi Ferencz csupán anyagi áldozatokkal nem vélte

kötelességét hazája iránt leróhatni, azért fiait a katonasághoz

küldte, hogy annak kötelékében igyekezzenek honfiiíi köteles-

ségöket teljesíteni k is.

Els tanulmányairól maga SzéchenjT István nem sokat

tartott. Naplóiban erre vonatkozólag azt írja, hogy „a mit

neveltetésemnek lehetne nevezni, az már tizenhat éves korom-

ban félbeszakadt. Mikor a franczia háború kiütött, beállottam

a magyar felkel hadsereghez, mint fhadnagy. Ugyanezen
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minségben mentem át késbb a huszárokhoz. Testileg meg-

híztam ugyan, de lelkileg olyan tudatlan maradtan, mint vol-

tam elbb. Nemcsak a szolgálatról nem volt a legkisebb

fogalmam sem, de orthographice sem tudtam írni.

"

Még késbb sokkal tüzetesebben nyilatkozik az akkori

szellemi erkölcsi elmaradottságról.

„A mennyire emlékezetem engedi, — s emlékezetem

nagyon is jó, — mostani kimondhatatlan kínjaimnak is leg-

pezsgöbb forrása az, hogy nem tudok felejteni, egész azon

idpontig, mikor betöltött 17 éves korom eltt katonává let-

tem, semmi, de a legkisebb sem történt, a mi arra vezetett,

vagy ingert adott volna, hogy saját magammal megismer-

kedjem. Mikor legelször gyóntam és nekem többek közt azt

mondták, hogy nem lehet nagyobb bún, mint valami vétket

eltitkolni s mégis áldozni, és többek közt azt is álliták, hogj'

áldozás eltt valami eledelt, st csak egy csepp vizet is

lenyelni szintén kimondhatlan nagy bn : akkor tele voltam

száz meg száz scrupulussal. Egyéb útmutatást nem adtak,

mint hogy vizsgáljam meg belsmet, va.jjon a „kisbíró", magyar

közbeszéd szerint így nevezték a lelkiismeret sugallását, nem

vádol-e valamivel? Én akkor azt sem tudtam, mi tulajdon-

képp a bún és mennyire lehet körülmények és indító okok

miatt valamely bún könnyebb és súlyosabb. Gyakran oly nagy

lelki zavarba estem, hogy számtalan búnöket gyóntam meg,

melyeket soha nem követtem el, csakhogy véletlenül egy se

maradjon emléketlenül. Áldozás eltt pedig a világért nem

öblítettem volna ki számat azon félelem miatt, hogy a leg-

nagyobb vigyázatom daczára egy homeopatikus dosis víz mégis

lecsúszhatna gégémen, és én valami égbekiáltó búnt kövessek el.

És azon papok közül, a kiknek gyóntam, mondhatom

egyetlenegy sem adott valóságos és hasznos tanácsot."^

Ily készültséggel lépett ki az életbe, mely t minden

mesternél jobban volt hivatva kinevelni.

Katonává Józscf uádomak egy meglev és Orosházáról 1809-ben

márczius hó 26-án kelt levelébl tudjuk, hogy atyja két

ifjabb fiát a vezérkarhoz szerette volna bejuttatni. Ezt azon-

' Önismeret. 10—11. 11.
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ban nem bírta kieszközölni és Í2,y kerültek k az emiitett év

tavaszán a sopronmegyei nemesi insurrectióhoz.

Ez idtl fogva gróf Széchenyi Istvánnak számos német

levelét bírjuk, melyeket jelleme kialakulását tanúsító meg-

becsülhetetlen okiratoknak kell tekintenünk. Azokból látjuk,

hogy min lélek lakott ebben a gyermek-ifjúban, a kinek

benyomásokat könnyen elfogadó mély kedélye a nagy refor-

mátor alaptulajdonságait gyermekded zsengeségökben is min-

denkor feltünteti. Átható esze, gyors felfogása, józan ítélete,

mély érzése, a szép, nagy és szent dolgok iránti szeretete s

tisztelete, önfeledt kötelességtudata, nagy elhatározásokra való

bátorsága, azok kivitele közben pedig határtalan áldozatkész-

sége és vakmersége ; de viszont töpreng, önkínzásra haj-

landó s a nagy felindulások hullámain majd reng, majd hánya-

tott természete is : mind mind szemünk eltt állanak a gyermek

fhadnagyban is.

^[ár 18()9-ben ápril. 11-én azt írja a táborból atyjának, Tábori

hogy nem szavakkal, de tettekkel akarja bebizonyítani, hogy i809!b6i.

mily hálás. ,JIinden a mi enyém, vérem és életem a királyé

s egyedül az a tudat, hogy becsületesen cselekedtem, maradjon

meg számomra. Erényesen eljárni legyen jelszavam. Arról az

egyrl biztosítom atyámat, hogy a haza és király iránti köte-

lességemnek mindig eleget fogok tenni." Valamivel késbb
ismétli ezt a gyri táborból, írván, hogy^ a veszélytl mitsem

tartva bátran megy a halál elébe. Elhatározása a régi : szülei

nyomdokain akar haladni ! Mily édes lesz majdan a gondolat,

hogy kötelességét teljesítette, ha a háború után tudni fogja,

hogy egészségét és életét koczkáztatva védelmezte a hazát.

A mondott év ápril. 7-én neveztetett ki a felkelkhöz fhad- Fhad-

nagygyá, és ezredesétl édes atj-ja már május 18-án dicsé- "^fsf^^

retekkel telt levelet kap, melyben az István fiának katonai

bátorságáról és önfeledt odaadásáról áradozik. Egy rnagy
levelében pedig azt az adatot találtam, hogy a nádornak,

továbbá Károly fherczegnek rendkívüli bátorsággal és ügyes-

séggel igen fontos híreket vitt át a Dunán. Még ugyanazon

évben, augusztus 26-án, egy napiparancsban megkapja a

király legmagasabb elismerését is. A következ évben május

26-án Wlassics ezredes azt írja atyjának magyarul, hogy

„minden Erkölcse ezen Ifjú Urnák olyan, hogy a Hazának és
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Excellentiádnak reménységeit bven fogja teljesíteni." Július

3-án maga Pestrl ir és arról biztosítja szüleit, hogy szomo-

rúságot nem fog nekik okozni, mert ereiben az vérök foly."

Katonai A rendcs hadsereghez való átlépése után neki is menni

dTsaAra'd^^^^
a huszárokkal mindenfelé. Els vidéki tartózkodása Arad

megyében megyébe esik. Innen, nevezetesen Világosról, kilencz levelet
1810-ben.

^^^ atyjához, melyekben a jellemét feltüntet közérdek helye-

ken kívül az azon korbeli ottani viszonyokról is foglaltatik

egy és más. így például 1810. évi július 21-én azt írja Vilá-

gosról, hogy társaival együttesen sokat szenvednek, mert

lakásviszonyaik és az istállók is igen rosszak itt. Neki csak

másfél öl hosszú és ugyanoly széles butorzatlan szobája van,

s a kocsiszínekbl kellett a lovak számára fér helyeket

csinálni. Azeltt itt soha sem volt rend '^s katonaság; továbbá

a lakosság míveletlen oláhokból áll. Ezek oly hátra vannak,

hogy habár a legjobb és legszebb földeket bírják, azokból

semmi hasznuk sincs, mert nem tudnak gazdálkodni, st még

elfogadható módon fzni sem. Folyton rossz juhsajttal s

kenyérrel elégszenek meg és jobb eledelt a mamaligánál nem

ismernek. A katonák is kénytelenek ezekké; beérni. A tisztek

nem étkezhetvén a parasztokkal, eleinte a rettenetesen rossz

és drága vendéglbe jártak, késbb azonban saját maguknak

fztek. De helyzete csakhamar megváltozik, mert 1810.

évi július 28-án már azt írja, hogy jobb lakása van ; társa-

ságával is elégedettebb, miután a Világostól nem messze lakó

Edelspacher alispán szép házat tart, s kedves fiai vannak.

Az ottani társaság többi tagjai is kellemes emberek. Szabad

idejét e társaságban, továbbá vadászattal és olvasással töl-

tötte. Rövid ideig erre Nagyváradon és a Szereraségen is

megfordulván, újból visszament Világosra.

Leírja a vidék szépségeit, melyek kedélyét megragadták.

Dicséri az ottani tüzes, édes borokat.

A tájék, különösen a Fehér- és Fekete-Krös köze

nagyon megnyerte tetszését. Szerinte „az olyan szép, mint az

ifjúság; mindent bven terem, de a burján is gazdagon n
rajta." Augusztus 24-én azzal a hírrel lepi meg atyját, hogy

magyarádi szlbirtokossá lett. Nemsokára 3—400 akó bora

is lehet arról a szltalajról, melyet a camaralis praefectus

ajánlatára kiosztott területbl azzal a feltétellel, hogy egy
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kis pénzbeli szolgáltatást fizet évenkint a kincstárnak, örök

tulajdonul ö is kapott. Örvend, hogy honfitársai így meg-

becsülték t. Már több ezer forintot Ígérnek birtokáért^ de

nem adja oda, hanem még azon évben beülteti, mert kés
vénségében is büszke lesz arra, hogy már ily ifjan aquisitor

volt. Milyen szép jövedelme lesz ; épp úgy, mint a többi

uraknak. Kövideden leírja azután a Magyarád és Ménes vidé-

kén szokásos szüreti ünnepélyeket, tzijátékokat és vigalmakat.

Különben Aradmegyéböl írt levelei is telvék annak biz-

tosításával, hogy vallásos tiszta érzelmét, erkölcsét és jelle-

mét megrizni ftörekvését képezi. Ha valakin segíthet, azt

szívesen teszi, s jó cselekedeteinek netáni fájdalmas követ-

kezményeit nem veszi számításba. Ann}^ jót akar tenni, a

mennyire csak képes ; nem azért, hogy barátokat szerezzen

magának, mert tudja, hogy a jótétemény csak hálátlanságot

von maga után, hanem mivel mindenki felebarátja. Ebben a pusz-

taságban, távol a mívelt emberi élettl, csendesen telnek napjai

s legboldogabb pillanatai azok, melyek alatt szüleire gondol.

A következ évben ezredével már Csehországban tartóz- cseh-

kodik. Hohemna 4thból 1811. évi október 1-én írja, hogy ^j[^^fg^

„mindenki, a ki úgy gondolkozik, mint , szükségképp kény- isii ben.

telén életét a közügynek szentelni. Az embernek türelmesen

kell sorsát viselni és készségesen elfogadni a gondviselés

útmutatását". Egy másik levelében büszkén említi, hogy honfi-

társait az akkori országgylésrl kiszivárgott hírek folytán

mennyire dicsérik mindenfelé. „Valóban k méltók is a magyar

nevet viselni, mivel készek segíteni a királyon és hazán".

Van Széchenyi ifjúkori levelei közt egy csomag, melyet

atyja gyújtott össze és arra sajátkezleg írta a következket

:

„István fiamnak levelei azon idbl, midn egy Európára

nézve dönt fontosságú háborúban 1813. és 1814. folyamán

a szövetségesek csapatait vezényl herczeg Schwartzenberg

Károly oldala mellett dicsséggel szolgált és becsülettel

küzdött".

Ha szükséges lehetett a magasbrendü iskola arra, hogy Katonás-

a Széchenyi altruismusát teljesen kiképezze s odaadását és jsiVban

önfeláldozó természetét nagyra növelje, akkor ez a kor- a szövet-

szakot alkotó és világtörténelmi fontossággal bíró hadjárat
f^^^/^Xe

bizonyosan az volt. Ez alatt a saját magáról való megfeled- meiiett.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 10
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kezesig men áldozatkészségben úgy gyakorolhatta magát,

hogy ezek az erények jellemének igazán eltörülhetetlen, st

valósággal uralkodó vonásaivá lettek.

E leveleiben számot ad életmódjáról, a fáradalmakról,

melyeken keresztül ment és a veszélyekrl, melyek oly gyak-

ran fenyegették t. Sok mindenrl beszél még, de a magára

vonatkozó legnagyobb dicséreteket csak érinti. Azokat mások,

e részben nála illetékesebbek, mondták el róla.

E szolgálati viszonyban feladata eleinte az volt, hogy

egész nap feszülten várakozzék arra, a mit a herczeg-

fvezér parancsolni jónak lát. Miután Széchenyinek lakása a

berezegi fhadiszállástól távol feküdt, reggeltl estig az udva-

ron vagy az elszobában kellett ülnie, a hol még egy asztal

sem állott, és pedig a folyton jöv-men emberek társaságá-

ban, írásra vagy olvasásra gondolni sem lehetett. Haza kül-

dött leveleit is csak lopva tette papírra ; e miatt azok néha

csaknem olvashatlanok is.

A tábornagy általában jól bánt vele ; de gyakran mért-

földekre is minden hosszabb meggondolás nélkül elküldte, és

pedig a Széchenyi saját lován és költségén. Panaszkodik is

atyjának e keresztényietlen eljárás miatt. Lova útközben nem

egyszer elvesztette patkóiát
;
patája azután a köves úton csak-

hamar elromlott, úgy hogy többé nem is lehetett azt meg-

vasaltatni. ..Azonban szívesen elpusztítom lovaimat, st lábai-

mat is", így kiált fel „csak használjak vele az emberiségnek",

Prágából 1813. évi augusztus hó 3 1-én írja, hogy a megel-

zött napok alatt folyt csatában elvesztette lovát s köpeny-

zsákjával együtt pénzét is és csak néhány forintja maradt.

Ekkor megbetegszik ; reggeltl estig láz gyötri s oly fájdal-

makat szenved, hogy azokat más alig képzelheti el. De azért

fgondja akkor is az a rettenetes zsarnokság, melylyel Napó-

leon a leigázott népekre nehezedik, A gondviselés igazságos

voltától és szeretetétl reméli, „hogy közel van az emberiség

megmentésének órája. Milyen nemes dolog azért mindent fel-

áldozni tudni". Ezeket írja továbbá: „Bámulatos, hogy a

nemes becsvágy mire képesíti az embert, a ki maga mellett,

eltt és mögött látja a halált s helyét mégis megállja, — E

csatában Széchenyi három éjjel folyton ázott-fázott s más

élelmet, mint rothadt kenyeret és romlott vizet nem kapott.
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Már láttuk, hogy megbetegszik, de félholtan is, hanem folyton

reménykedve, hogy egy szerencsés golyó véget vet nyomo-

rult életének, teljesiti kötelességét. A tábornagy végre érte-

sülvén állapotáról, Prágába vitette, a hol búskomor hangulat

vett rajta ert. Egész vagyona húsz forint volt. „Rettenetes",

mondja levelében, „hogy semmi vigasz, semmi öröm többé

ebben az életben 1 Sirva zárom e sorokat és gyermekileg kérem

atyai áldását" !

Késbb Blücherhez osztják be, hogy a szövetségesek Biücher-

fvezérének a „General Vorwarts" -szel való érintkezését nieg-'^^^°^^*j^''
be.

könnyebbítse. Ez a küldetés minden tekintetben örökké em-

lékezetessé vált reá nézve is. Az országgylésen 1843. évi

október 29-én, mely napon a közteherviselés elvének diada-

lát remélvén, diszmagyarban jelent meg, a mi általános fel-

tnést keltett a frendek körében, a következket mondta

:

„Harmincz éve és tizenegy napja ma, hogy a lipcsei ütközet

második napján a hs Blücher táborába küldettem. Szürkü-

letkor érkeztem oda. Az elszobába lépve a tábornok kato-

náját a tükör eltt találtam haját rendezve és porozva. To-

vább menve hadapródját csodálatomra szintén úgy találtam.

Bemegyek a hs bajnokhoz s t is haját rendezve és po-

rozva találom, „Uram", mondám a hsnek, „azt véltem, hogy

karddal és nem haj-, de puskaporral fogtok ma foglalkozni".

Erre igy felelt : „Ma ünnnepet ülünk". Ennjdre megvolt

Blücher gyzdve arról, hogy Napóleont még az nap meg-

verik".

Ez idézetet azért hozom fel, hogy feltétlen szavahihet-

ségét mutassam ki annak a levélnek, melyet a Szécheiíj'i

szereplésérl a népek lipcsei nagy csatájában nem , hanem
sógora, egy akkori gróf Zichy Nándor, írt 1813. november

15-én Mannheimból jóval a nagy csata után. Ebben a levélben viseike-

egyébiránt csak az van elmondva, a mit a hadi levéltárak ^"f ^^^^^

és a benne említett tettre következett küls események is eiótt.

minden kétséget kizáró módon tanúsítanak. E szerint Szé-

chenyi István herczeg Schwartzenberg által az október 16-áról

17-ére virradó éjjel Blücherhez küldetett, hogy azt a 18-án ví-

vandó nagy csatához meghívja. Mert ezek az urak akkor

ilyen meghívásokat intéztek egymáshoz. Egyúttal azt a fölhí-

vást is vitte magával Blücherhez, hogy a svéd trónörököst

10*
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szintén hivja meg. Blücher, de környezetében mások még

inkább kétkedtek annak lehetségében, hogy „azt a határo-

zatlan félbolondot, a ki mindig mást tesz, mint a mit tennie

kellene, erre a lépésre rá lehet birni" Ekkor Széchenyi

megemberelvén magát, Blücherhez igy szólott : „Adjon nekem

egy lovat Excellentiád". A hires hadvezér erre azt felelte:

„Mit akar ön fiatal ember?" „Rá akarom birni a trónörököst

az elnyomiüásra, kerüljön bármibei" Ez a bátor fellépés

tetszett az öreg katonának; lovat adatott neki, maga pedig

áldását adta ehhez a szükséges vállalkozáshoz. Széchenyi azután

a svéd trönörökös táborába lovagolt s a fhadiszállás eltt

több porosz tisztet talált, a kikkel szándékát közölte, hogy, a

mint monda, a két császárnak és a porosz királynak nevében

a trónörököst Lipcse alá kivánja hivni. A porosz tisztek

egyike azt kérdezte tle, hogy van-e erre formaszerú megbí-

zása, a mire Széchenyi kénytelen volt bevallani, hogy ilyen-

nel nem rendelkezik. „Hanem hiszen csak fejét koczkáztatja,

a mit pedig a közjóért sohasem sajnál". A tiszt erre azzal a

megjegyzéssel felelt, hogy „fiatal ember, ön nagyon sokat

koczkáztat, azonban én be fogom jelenteni". Késbb kitnt,

hogy ez a bejelent tiszt egy porosz királyi herczeg volt. A
bejelentés következtében Széchenyi a trónörökös elé bocsát-

tatott. Bátran adta el jövetelének okát. Azonban a trónörökös

mindenféle kifogásokra támaszkodva, a kérelmet nem vélte

teljesíthetnek. Széchenyi nem veszté el lélekjelenetét és

írásban kívánta annak bizon}átását, hogy a három uralkodó-

nak meghívását Lipcse alá átadta neki. A svéd trónörökös

a kívánt iratot ki is állította; de késbb habozni kezdett.

Visszahivatta Széchenyit, azonkívül még egy pár tábornokot

is behivatott magához s végül elhatározta, hogy menni fog.

A trónörökös kívánságára azután Széchenyi a követend út-

irányt megjelölte, a melyen a 60,()Ü0-nyi svéd hadsereg csakugyan

megindulván, még idejében érkezett meg és eldöntötte a lipcsei

csatát, mely különben nagyon könnyen elveszett volna. A levél

hangsúlyozza végre, hogy Schwartzenbergnek egész táborkara

bizonyíthatja ezen adatok helyességét. Ez a küldetés tehát

szerinte többet ért, mint valamennyi akkori hadi cselekmény

egyenként.
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A kik Széchenyivel e hadjárat alatt érintkeztek, ügyes, vitézsége

bátor, önfeláldozó s legnagyobbrészt sikeres eljárásától és
^^j^i^^n!

általában az viselkedésétl mind el voltak ragadtatva. Csak- tetése.

hamar meg is kapta az orosz ezár, a porosz-, az angol- és a

szard király kitüntet érdemrendéit. Konstantin nagyherczeg,

a czár fivére magával akarta t vinni. Széchenyi levélben

azt kérdi eleinte szüleitl, hogy mit szólnak ez ajánlathoz ?

Késbb azonban maga írja, hogy habár ez a kamcsatkai

nagyherczeg most „jó ficzkó és jó pajtás", fél tle, hogy,

ha megváltozik a hangulata, „Tobolszkba küldi t".

A lipcsei csatában tett megbecsülhetlen szolgálatának

volt a legdöntbb sikere ez idtájt ; de nem ez a tette az,

melylyel a legnagyobb önfeláldozást tanúsította. Számtalan önfei-

veszélyes kiküldetést bíztak reá, melyeket mindig lelkiisme- áldozása,

rétesen, rendkívül okosan és kivétel nélkül kielégít ered-

ménynyel teljesített. A legborzalmasabb állapotok között is

megtartotta bátorságát. Azt írja például 1813. évi november

6-án Frankfurtból, hogy Lipcsétl odáig legalább 15000 el-

halt ember és 10,000 kimúlt ló hullája fedi a földet. A háború

szörnységeitl megborzad és eliszonyodik az emberek egymás

elleni vad fenekedésétl.

Leveleiben gyakran felkiált : „bárcsak vége lenne már

ennek az ördögi háborúnak s az ostoba lövöldözésnek és

vinné el a manó a sok átkozott gazembert, a kik ezt a sok

bajt elidézték". Blücher egy alkalommal azt mondta neki:

„Kedves jó Cieszeni ! jelentse herczeg Schwartzenbergnek,

hogy elre megyek egyenesen Parisba. Az ellenséget ott

támadom meg, a hol találom. Ha megfogom látni a franczia

székváros tornyait, akkor egészségére egy palaczk német

bort ürítek". Az ilyen hadvezér tetszett és imponált neki, mert

a Blücher hadteste remekül nézett ki s megersíteni látszott azt

a nézetét, hogy „egy igazi nemzetet sohasem lehet leigázni".

Chaumontból 1814. január 28-án írja, hogy sokszor

olyan érzékeny hangulatban van, hogy szeretne haza egy

könnyet küldeni, ha vele ugyanazon szobában még vagy húsz

orosz gárdatiszt nem lenne. Gyakran van kimerülve, beteg,

félholtnak érzi magát ; de azért kötelességeit pontosan telje-

síti mindig. Fiatal ereje még a betegség felett is gyzedel-

delmeskedik folyton.
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Troyesbül 1814. február 10-én azt írja, hogy küldetése

közben olyan elpusztult franczia falvakon ment keresztül, a

hol felvilágosítást és kérdéseire feleletet nem kapott. Remény-

telennek látszó útjától jobbra-balra sírok, magános erdk s

puszta rétek voltak, melyek addig húzódtak, míg végre vál-

tozatosság kedvéért lovával együtt egy nagy mocsárba mélyen

bele nem süppedt. Ekkor nagyon megvolt ijedve ; de nem

önmagáért rettegett, hanem azért, mivel azt hitte, hogy fontos

küldetését nem hajthatja végre. Szemei eltt elborult a világ

s nem látott egyebet, mint azt a borzalmas eredményt, a

melyet most az késedelme és elmaradása fog maga után

vonni. Ez a gondolat lázba hozta s borzongás és izzadás

között mintegy a furiáktól üldöztetve tekintett föl az égre.

Eszébe jutott az ismert elhagyott szigeten Robinson magá-

nya ; eszébe jutott Schiller búvárja, a ki a rettenetes sivárság

közepett épp oly távol volt minden emberi segélytl, mint ez

alkalommal . A kétségbeesés annyira ert vett rajta, hogy

fbe akarta lni magát. Azonban mivel több töltény volt még
nála, elször egy segélylövésre határozta el magát, mely pisz-

tolyából úgy hallatszott, mintha ágyúdörej lett volna. Mene-

külését ennek köszönhette. Rövid id múlva ugyanis arra

csatangoló huszárok jelentek meg eltte. Azokhoz rövid

magyar beszédet intézett és segítségökkel vége lett a regé-

nyes jelenetnek. A mocsárból kiszabadulván, a szükséges

tudnivalókat még azon éjszaka hamar összeszedte s mire a had-

vezér reggel felébredt, teljesen kielégít jelentéssel állíthatott

be hozzá.

Következ levelében a szabadságszeretet nyilatkozván

meg benne, felkiált: „Szerencsétlen az az ország, a mely

polgárainak a haza válságos pillanatait megismerni nem
szabad ; s nyomorult az a katona, a kinek bátorsága a veszély-

lyel együtt nem n." ígéri, hogy szüleinek késbb is megír

mindent s reméli, hogy a censor nem fogja elkobozni leveleit,

mert láthatja majd, hogy fejét nehéz pillanatokban sem veszti

el s olyan embereknek ír, a kiknek szive minden körülménj^ek

közt helyén van.

Bar-sur-Aubeból 1814. márczius 13-án keltezett leve-

lében ezek olvashatók: „Eletem a hazáé és az igazságos ügyé,

a melynek azt szenteltem. Elvesztését én nem fogom érezni,
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mert az többé már nem enyém." Ekkor nyert újabb küldetései

alkalmával éjjel, ködben, számos felperzselt falu sok kirabolt,

kastély mellett haladt el a nélkül, hogy egy lélekkel is

találkozott volna. Csak a hold, melynek fénye a felhkön

keresztül magát és lovát megvilágította, látszott kitérni és

oltalmazni t. Végre reggel fele katonákra akadt, azután

pedig az t kiküldött Büchler táborára talált.

így lett a katonai élet a lemondás, az áldozatteljes Katonai

odaadás és az önfeláldozás iskolájává reá nézve. Ilyen kül-
^i^^/^j^g^^g

detések alkalmával érezte, hogy hasznos lény. Mind e fára- iskolája.

dalmak, kellemetlenségek, veszélyek, a mint leveleiben írja,

nem voltak reá nézve túlságos ár azon, habárcsak pillanatokig

tartó, édes érzésért és az önelégültség erkölcsi kéjeiért,

melyeket magasabb rend s hasznosan végzett kötelességek

teljesítése után érzett. Azt állítja szüleivel szemben, hogy e

pillanatokat nagy kincsekért sem adná oda. — Az alig 22 éves

fiatalember e nagy megpróbáltatások veszélyes útján oly

lelki edzésen ment keresztül, a mely az ellenálló képessé-

gét az egész életre, annak minden bekövetkezend titáni har-

czaival szemben megszilárdította. Szelleme nem is ingott meg
soha, csak óriási mértékben, emberfeletti módon igénybe vett

idegrendszere tört össze késbb abban az értelmi és erkölcsi

szakadatlan tusában, melyet hasonló önfeláldozással fajának

megmentéseért három évtizeden át folytatott. Mieltt azonban

ezen nemzet- megváltó küzdelemhez hozzá fogott volna, arra

oly lelkiismeretesen készült, mint kevés politikus. Hideg szá-

mítással, érzelmeit leküzdve határozta el magát erre.

Egyik azon idbl származott ifjúkori levelébl kivé- Honvágya,

het, hogy t 1814-ben, midn a szövetséges hadakkal

elször tartózkodott Francziaországban, a honvágy és elér-

zékenyülés a felett, hogy szeretett otthonában nem lehet,

onnan jött magyar honfitársainak, névszerint egy báró Orczy-

nak elbeszélése után annyira meglepi, hogy ezen érzel-

meinek szavakat adó levele írása közben elájul. Késbb
folytatja e levelet s azt, hogy mindez igaz, pajtásainak ugyan-

abban foglalt és szüleihez intézett megnyugtató szavai mutatják.

Meghatók gyakran e levelei. Apját például folyton kéri, hogy
úgyis gyenge szemeit az jóságát meghálálni soha nem tudó

fiának irt tudósításokkal ne rontsa. Minden levelében van
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egy-két megkapó eszme, bölcseimi gondolat. A hadviselés

szabályai, általános elmélkedések, a fiatal embernek a világ

fokozatos megismerésére valló feleszmélései igen nagy szám-

mal találhatók már ezen irataiban is. E levelekbl és ugyan
Jelleme- g^ idben megkezdett naplóiból nvomról-nyomra követhetni
nek kiala- ,

^ ^ " "^

kuiása. szelleme fejldését és jellemének kialakulását, Saint Cloudból

1814-ben ápril, 12-én például ezt írja: „Itt ülök a nagyszer

Francziaország régi királyainak várkastélyában. A csendes

magány, lakásomnak szép fekvése, a szemeim eltt lebonyolult

csodás események, a derült kilátások a jövbe: mindez édes

fájdalomba ringatnak, melynek érzése leírhatatlan. Egész álla-

mok átalakulása, a szabaddá lett emberiség, a természetes

nagy zrzavar, melynek e hihetetlen eseményekbl származni

kellett, csodálattal és ijedelemmel töltenek el. Nem tudom,

hogy mindez álom-e vagy valóság. Miként az egymás után

következ esélyek az emberek akaratát mindig elragadják,

úgy most is és pedig a nélkül, hogy tudnók, hogy mily módon
vagyunk eszközök a legmagasabb hatalomnak kezeiben." De
ezen fény és zsivaj közepett is hazájába álmodja magát vissza

és szüleinek áldását kéri. Honvágya különben szerinte oly ter-

mészetes dolog, melynek minden ép emberi érzés mellett je-

lentkezni kell." Parisnál szebb és kellemesebb tartózkodási helyet

a legféktelenebb képzelet sem gondolhat ki és íme még az

oroszok is visszakívánkoznak ördögi országuk havas, hideg

pusztasága! közé. Hogyne kívánkoznám én, a kinek oly szép

és kedves hazája van."

Párizsból Széchenyi herczeg Windischgraetzet, a ki t e

végbl hivatalosan kikérte magának, kisérte Szardiniába, a hova

az elbb említettnek azért kellett menni, hogy a szard királyt

birodalmába ismét visszahelyezze.

Ez nem ment nagyon könnyen. Egész hadjáratra volt

szükség, melyben Széchenyi, míg a bécsi congressus mulat

és csinálja Európa mappáját, és míg a szövetségesek másod-

szor is bevonulnak Parisba, oly hadi érdemeket szerez magá-

nak, melyekrl nem levelei és naplói, hanem a hadi levél-

tárak okiratai tanúskodnak. Ezekben rendkívüli ügyességének,

bátorságának, czéltudatos odaadásának és sikeres hstetteinek

tartalék nélküli dicséretét olvashatni.^ Minket azonban itt

^ Zichy Antal: Széchenyi István életrajza I kötet 96. 1.
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kevésbbé ez, mint a reformátori hivatásának benne elemi er-

vel érvényesülni törekv felismerése érdekel. Ez mozog lel-

kében, midn ez úton Milánóból 1815. évi márcz. 28-áról

írja atyjának : „Hálát adok az Istennek, hogy ily kellemes

helyzetben születtem, melyben százféle elnynyel bírok más

emberek felett. De azokat nyugodtan csak akkor fogom élvez-

hetni, ha mint becsületes ember a lehetséghez képest többet

teszek, mint más embertársaim és felebarátaim, a kik annyi

segélyforrástól és eszköztl vannak megfosztva."

De ehhez hozzáteszi 1815. ápr. 29-én Castiglionébl

:

„Be kell vallanom, hogy a háborútól undorodom, abban szivem

hajlama ellen veszek részt és hogy nagy áldozattal szívesen

szabadulnék tle."

Olaszországban gyakran volt ütközetben, néha oly kö-

rülmények között, hogy tízszer ersebb ellenséggel állott

szemben.

Az 1815. év július és augusztus havát azután övéi kö-

rében töltheti Bécsben. Ez alatt kissé féktelenül szórakozik

és mulat, mert Olaszországban megtanulta a flott életet. De a

háború után nincs maradása otthon, hanem szabadságot vévén,

hosszabb franczia- és angolországi útra indul.

Mintegy folytatása általában tartott fogadalomtételének, eis nagy

tazása a

ilföldön.
a mit néhány hónap múlva 1815. szept. 21-én ismét Parisból

^ui^^^^

*

atyjához írt levelében említ, hogy el akar követni mindent

a maga kiképeztetésére, hogy hazájának majdan szolgálato-

kat tehessen. Ha e részben a szerencse nem fog kedvezni

neki, akkor legalább lelkiismerete marad nyugodtan. 1815. évi

október 2-áról már Londonból ír atyjának. Az áthajózó tár-

saságból csak volt egyedül, a ki nem kapott tengeri beteg-

séget. Most magán tapasztalta azt, hogy a betegséget is el

lehet magától philozophálni, mert szintén rosszul érezte ma-

gát; de a baj kitörését a "gondolat hatalmával le tudta küzdeni.

Mindjárt kezdetben bemutatják az angol királyi régens-

nek, a késbbi IV. György királynak. Hosszabb idt töltött

ekkor Londonban és ott sokat tanult. Különben is folyton

elkel társaságokban forog ; szerinte hosszasabban kell ott

tartózkodnia, mert azt hiszi, hogy ez lesz els és utolsó

londoni útja. Kimíveldését ez az út bizonyára nagyon el-

fogja mozdítani. Azután haza megy és a nyarat Somogyban
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takarékoskodva kívánja tölteni. Tanulmányozni szándékozik

otthon az ország alkoltmányát, törvényeit és történetét. Nagyon

szorgalmatoskodik az angol nyelv tanulásával, mert annak

bírásáért nem tudja, mit nem adna. Minél kiválóbb segéd-

eszközöket akar magának szerezni ; a tökély ugyanis minden-

ben elégedettséget szül, mert azáltal könnyebben jutunk ahhoz

a szerencséhez, hogy a hazának, mely minket szült és annak

a nemzetnek, melyet szeretünk, szolgálatokat tehessünk. Az

angol nép, annak erélye és gyakorlatísága érdekli t. Sok

tökélyt lát benne, közelében azért lelki boldogságot érez. Meg-

látogatja a lóversenyeket, megnéz mindent ; általában meg-

szereti az angol nemzetet és életet. Úgy látja, hogy ott a

nép összeköttetésben van a nemességgel s az utolsó szolgá-

nak is ugyanolyan jogai vannak, mint a leggazdagabb ember-

nek. Az úr és a szolga közötti viszony ez országban az egyén

jogaira van fektetve. De az angoloknak majmolását már ekkor

nagy hibának tartja. Az olyan példánykép, mely után más

nemzet nem alakulhat. A nemzetiségre való tekintet miatt ez

különben is a legügyetlenebb törekvés lenne. Azt hiszi, hogy

a nemzetek emelkedésénél azok sajátszerségeinek kidom-

boritása a fdolog. Mintegy folytatja ezen okoskodást iiovem-

ber 3-án, azt irván, hogy igazi boldogságot az ember csak az

övéinek közelében, st körében élvezhet. „Angolország nagyon

bájos, de én jobban szeretem a mi derült napunkat, s ha

nem akarnám saját elhatározásomat megdönteni, inkább ma,

mint holnap vitorláznék innen vissza a continensre." De ha

már Angliában tartózkodik, az ott töltend idt jól akarja

felhasználni. Azonban komolyan kezd aggódni, hogy pénz-

ügyeit meglehetsen összezavarja. A tetemes összegekbe ke-

rül bevárlásakon kívül minden nap 20 sovereign-t költ. —
széiesb- ]V{ár e levelében említi, hogy naponként felírja élményeit és

mányokat^^plót vczct. Tanulmáuyozza Angolörszág alkotmányos intéz-

foiytat és menyein kívül mszaki vívmányait és társadalmi életét is.

vezet Különös ugyau neki, hogy egy hászárkapitány gépekkel annyit

foglalkozzék, de mégis nagyon kellemes tüzetesen megtudnia

azt, hogy az ember szorgalommal és alkalmazkodással mily

tökélyre viheti, ha tehetségben és lángészben nem is a leg-

gazdagabb, a mit például az angolokról bizony nem mond-

hatni. „Most a gázvilágítást tanulmányozom, a mit otthon is
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elnynyel lehetne alkalmazni és a mi nálnnk egykor szintén

általánossá lesz." „Az angol nyelvvel rossznl megy a dolgom,"

írja aztán, minden nap helytelenebbül beszélek. Tanulásával

sokat veszdöm, de az kemény dolog; különösen nehéz, ha

egymással beszélnek megérteni az angolokat. Sokat jár szín-

házba, hogy e nyelvhez jobban szokjék a füle és minél töb-

bet tanulhasson belle. Shakespeare-nek nagy tiszteljévé lett,

habár felfogásával az néha rettenetesen feltudja t haragítani.

Nehéz volna nekünk való angolokat találni, valamint a

magyar huszárság sem való az angoloknak. Már itt említi,

hogy nem jó felületesen mindent tanulmányozni ; legjobb, ha

az ember egyes tárgyaknak szenteli magát. azért fleg a

lótenyésztéssel és a gázvilágítással foglalkozik. Különben

nálunk csak a legegyszerbb dolgokat lehet alkalmazni.

Naplóiban mindazáltal feljegyzi, hogy tanulmányozza az angol

bankot, sorba néz egy rakás gyárat s meglátogat egy csapat

angol gazdaságot. A gépek zakatolásában kedve telik s meg-

bámul egy kolbászcsinálót, a ki szobájában egy kis gzgépet

tart, mely helyette mindent elvégez. E mellett elmélkedik,

hogy mi mindent lehetne még Angliában tanulmányozni; de

fleg három tárgyat emel ki, melyek a figyelmet ott mindenek

felett megérdemlik: az alkotmányt, a gépeket és a lótenyész-

tést. A többi ezekhez képest semmi. — Ez idbl származott

naplóiban elmélkedik az általa ismert nagy nemzetek jelleme

felett és megállapítja azt, hogy míg a németek sokat írnak,

a francziák sokat beszélnek, addig az angolok erélyesen

cselekszenek. — Különben már ezen naplóiban is koronkint meg-

ragadja a búskomorság. Ismételve kikél az ellen, hogy az

emberek a külföldön elismeretek nélkül mindent össze-vissza

néznek és tanulmányoznak, a miáltal nagyon felületesekké

lesznek s hajlandókká válnak sokat kezdve keveset végezni.

De egy úton haladni és azon kitartani nem is könny dolog

s arra csak az álhatatos képes, a ki az élet viharai között

sem tántorodik el, ha azok koronkint lesújtják is. Czélt

mindazáltal csak az ilyen ér. Azt hiszi, hogy jó úton halad.

A békével most már talán egy pár „szép esztend következik

az én szeretett drága hazámra is".

Angliát elhagyva mondja, hogy abban ezúttal keveset

utazgatott. De mit is használt volna az neki? Az ilyenhez
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több elzetes tárgy- és nyelvismei'et szükséges. „Különben én

nem vagyok hiú és jobban kívánom tökéletesen ismerni a

szomszéd falut, mint haszon nélkül kóborolni a nagy világban.

Hasznom ez utazásból még is lesz, mert angolul meglehetsen

sokat tanultam s olyan tapasztalatokat gyjtöttem, a melyek

hasznosak lehetnek az országra nézve. De kiadásaim is rettene-

tesek voltak."

Tépeldni Angliában ez utazása alatt naplójegyzetei szerint koron-
^^^^'

kint elveszi egy csaknem érthetetlen lelkiismereti furdalás. Mi.

dn pedig miss Lambnak bemutatják, a Karolín névre oly zavarba

jön, melybl alig tud kibontakozni, s csak azt említi, hogy

ez a név, melyet hiába erlködik emlékezetébl kitörülni, végze-

tes neki. Mikor a La Manche csatornák Calais felé vitorlázott,

oly vihar fogta ket el, hogy a hajó elmerülését csaknem

biztosra vette. Ez esetre vonatkozólag megjegyzi naplójában

:

„Ismét kitapasztaltam magamat; félelem nélkül, mint bátor

ficzkó tudok meghalni s ezzel növekszik némileg önbecsülé-

sem. Lefeküdtem a fedélzetre. Istenre s egy nre gondolok,

a kit boldogtalanná tettem s a kinek emléke a legjobban

nyomja lelkemet." Az említett névvel kapcsolatban ez az önvád

gyakran fordul el emlékirataiban.

Bécsi zajos 1816- éví január 2-án érkezett Bécsbe. Ekkor kezddik

ott viharos fiatalságának az a korszaka, mely alatt egy sora

következett a szerencsés szerelmi kalandoknak, miközben

minden szép feltevésérl megfeledkezni látszott. De ezek a

szerelmi diadalok nagyon múlékony jellegek voltak, s nem

is elégítették t ki, csak az azokért folytatott életmód zavarta

meg még inkább pénzügyeit, melyek rendezésével azután jó

ideig el volt foglalva. Közbe-közbe mindazáltal a szerelem

tisztább lángja is kigyúlt keblében ; de azzal már nem volt

szerencsés és pedig nem kis részben azért, mert a jelzett

kalandok közben viszont nagyon is szerencsésnek bizonyult.

Midn elkel hölgyek körül komolyan kíván forgolódni, ismert

csélcsap életmódja miatt nem talál meghallgattatásra. Minket

ezekbl a szerelmi örömekbl és bánatokból csak annyi érde-

kel, a mennyi világot vet e nagy ember kidomborodó jelle-

mére és annak mintegy megpróbáltatását képezi. Csakhamar

azt a következtetést vonja le szerelmi balsikereibl és naplói-

ban maga eltt folytonosan felpanaszolt botlásaiból, hogy
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ime neki szerencsétlennek nem marad más választása, mint

szolgálni embertársainak javát és valamely alakban a köz-

ügyet, miáltal emiitett vétkeit a legbiztosabban expiálhatja,

Kedélyének ily hánykodása között megint nem lehetett

maradása és békéje otthonában. 1817. évi május 18-án már

ismét utón látjuk t Olaszország felé. Ebben az idben kapja Második

atyjától azon bölcs intelmeket, melyek mélyen vésdtek lel- "^^j^^ ^^}^

kébe, s a melyeknek szemei eltt tartása végett az azokat

tartalmazó iratot folyton magánál hordotta, úgy hogy, midn
egyszer az épül állandó hid alatt az egyik éppen felvont

láncz lezuhanása következtében egy csolnakról a Dunába

esett, ez az irat is vele volt, s átázásának nyomai mindig

megmaradtak rajta. Neje késbb sajátkezüleg másolta le azt

mindkét fia számára. Ez az irat a jelzett útra való kelést

megelzött napon, 1817 évi május r7-én Íratott, és annak

következ helyei valószinleg nagy mértékben kijózanító hatás-

sal voltak az ifjúság felpezsdül örömeiben már-már kelleté-

nél inkább elmerül fiatal óriásra.

„Becsüld meg származásodat, nehogy annak szégyenére Atyjának

válj s nagyobb gonddal ápold tested épségét is, hogy az^*''';*'"*^^'

méltó lakása legyen lelkednek s könnyebben cselekedhesd a magával,

jót, nehogy testi gyengeségedet olyan okoknak tulajdonítsák

az emberek, melyekben ártatlan vagy ugyan, de a melyek

kedveztlen benyomással szoktak lenni azokra, a kik ma-

napság a küls megjelenés züllöttségét az élet korai és túl-

feszített élvezetének tulajdonítják.

A születésökre való nevetséges elbizakodáshoz többnyire

hozzájárul az ifjaknál az eszökre való büszkeség is, mintha

ezt is szükségképp seiktl örökölték volna. Ha tanulmányai-

dat szülid akaratához képest teljesen bevégezted, úgy elbb
megszerezhetted volna magadnak azon ismereteket, melyeket

most utólagosan igyekszel pótolni. Mindazt, a mi egy állam

kormányzatához, egy hadsereg vezérletéhez, a család jogai-

nak megóvásához s a haza hasznos szolgálatához megkíván-

tatik, lényegileg csak még ezentúl kell megtanulnod". Azután

ajánlja neki atyja, hogy bizonyos jó könyveket olvasson el,

s hogy idegen nyelveket tanuljon ; alárendeltjeivel, jobbágyai-

val és tisztjeivel atyailag bánjék s a földi javakat, mint a

jó szerencse véletlen ajándékait, nem annyira sajátjának,
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mint kezeire bízott letétnek tekintse, melyrl egykor a Min-

denek Urának számot kellend adnia. Jó szívét is, melyet

örömmel ismert fel benne, az Isten kegyes adományának nézze

s veleszületett hajlamát a jótékonyságra, irgalomra és nemes

érzelmekre ápolja, de vigyázzon, nehogy ez benne gyengeséggé

fajuljon s a hiúság által tévutakra csábíttassék. Különösen

óvja öt a hízelgktl, a kik hajlandók lesznek feledtetni vele

a kell szerénységet s örökös tömjénfüsttel szédítenék el. A
ki saját tudatlanságát belátja, az a legokosabb ember, mert

mindjobban tökéletesíteni igyekszik magát. „Istennek ingyen

adományai már úgyis túlságos önszeretetre indítottak. Ez

most egyelre csak gyermekes hiúságban s becs- és hírvágy-

ban nyilatkozik; de ha nem vigyázol reá, idvel okvetlenül a

kevély irigységnek s a nagyravágyást kisér minden egyéb

bnöknek fog szül anyjává lenni " Ilyen tanácsok mellett nem
tarthatott sokáig Széchenyi István letévedése a helyes ösvény-

rl. Alig telik bele egy év és már ismét a komoly tanulmá-

nyozás és tapasztalatgyjtés útján látjuk t megindulni.

Gazdagon Tríesztbcn 1818. évi július 20-diki naplójában említi
felszerelve

indul ta- hogy egy Landschütz nevezet tudós görög nyelvmester van
nuimány- yele, a kível megfelel tanulmányokat folytat. Innen kezdve

útjára.

naplói a legkomolyabb törekvésrl tesznek tanúságot. Goethét

Schillert, Tassot, Alfierit, Byront és Shakespearet nemcsak

olvassa, hanem teljesen el is mélyed bennök. Lelkesedése

ki-kitör, mint például e szavakban : „Ah, csak én tudnék

írni, s tudnám magamat kifejezni ! Istenemre érzem^ hogy

rejlik bennem valami ! Bizonynyal csak a szerelem tesz íróvá

vagy mvészszé valakit ; de hát saját akaratomból erm és

férfiasságom érzetében ne tudnám azt végbe vinni, a mire

egy asszonyért képes volnék?" Atyjának augusztus 17-én

pedig ezt írja: „Legfbb tökékvésem minden csekélységbl

elnyt húzni ; így tapasztalataim által a jövben másoknak

talán hasznára lehetek. És ha ez be fog következni, akkor

legalább valamirevaló voltam ezen a világon". Anakreonnak

olvasása eredetiben kissé nehezen megy ugyan neki, de annyi

jóakaratot és kitartást érez magában, hogy majdnem biz-

tosra veszi, miképp annak classicus nyelvét tökéletesen

el fogja sajátítani. Florenzben a festészet remekeit, Rómá-

ban pedig Thorwaldsen és Canova mtermeiben a remek
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szobrokat tanulmányozza s eközben naplói egyben másban talán

elfogult, de általában talpraesett, nagyrészt eredeti nézeteket

tartalmaznak, úgy liogy Zichy Antal Széchenyirl mint aesthe-

tikusról való értekezéséhez b anyagot meríthetett belölök. ^

Olaszországból Corfun át Konstantinápolyba utazik, a utazása a

honnan szeptember 20-án már levelet ír haza, melyben az

az érdekes megjegyzés foglaltatik, hogy „a szerencse elrontja

az embert — még a hajón is." A híres helyekhez való köze-

ledése alkalmával illusiói eltnnek, de ezek felett nem saj-

nálkozik, hanem azt az érdekes megjegyzést teszi, hogy „ki-

ábrándulásunk haszna nem csekély s oly magaslaton, mint

a minn én is szeretnék állani, csak az van, a ki boldogsá-

gát az igazi életben keresi és nem a látszólagos jóban vagy

a csalóka szépben." A Konstantinápolyi frankokról az a véle-

ménye, hogy olyanok, mintha csupa inasok volnának, a kik

tréfából urakat játszanak, de nem igen értenek hozzá. Török-

országban a legcsekélyebb dolog is elég arra, hogy az embert

kellemesen lepje meg, ha valamiképp hazájára emlékezteti.

is úgy van vele, habár nem szereti többé a hazáját ? ! Ez

a n}dlatkozat a szeszélynek egy be nem számítható kitörése

nála. Smyrnából 1818. évi november 21-én írja atj^jának,

hogy a törökök között, ha nyelvöket bírná is, nem tudna

élni s nem érti, hogy ez a népség miképp imponálhat vala-

kinek, és hogy az itt él európaiak Ízlését a keleti szokások

annyira elronthatják. Smyrnában, 1818. decz. 14-én, megjegyzi:

„Oly kevéssé ismerem hazámat én, a ki más országokban már

egy kissé forogtam, hogy élstem egy pár hónapját kizárólag

arra kell fordítanom, hogy az országot és határait megismer-

jem. Akkor igyekezni fogok az eddig elmulasztottakat pótolni."

A nagy meleg miatt, melyet nem tudott kiállani, felhagyott

azzal gondolattal, hogy Egyiptomot szintén meglátogassa ; a

mellett ott még a pestis is kiütött.

Ez utazása alatt fátyol hullott le szemeirl. Sokkal tisz- Eiméiue-

tábban lát és annyi mindenféle viszonyra nézve nem ringatja ^^^^^''

már illusiókban magát. „A nagyság és dicsség utáni hajsza

elfárasztja az embert: Királyomnak és hazámnak jó szolgája

^ Zichy Antal : Széchenyi István naplói 1884. 25. 1. ; bvebben
Szász Károly : Árvízkönyvében és a Képzmvészeti Közlönyben.
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akarok leniii, ha csak alacsonyabb állásban tehetem is ezt, meg
leszek elégedve és dicsérni fogom a Gondviselés akaratát. Az

ambitiót csupán nevérl ismerem már; egyszeren polgártár-

saimnak kivánok szolgálni. Irigylem az iskolamestert, a ki

gyermekeket tanít, s jó polgárokat nevel az országnak. Irigy-

lem mindazok sorsát, a kik használnak és segítenek ; de a

gazdagokat és hatalmasakat. Istenemre mondom, nem irigy-

lem. Ön kedves atyám életében sok kellemetlen, nehéz

órát töltött. Sokat áldozott, éveinek legjobb részét munkában

és gondok közt élte le. De mi jót tettem eddig én ez élet-

ben s különösen másokért? Az eddig leélt éveket elveszet-

teknek tekintem ; csak kevés órám van, a mire örömmel emlé-

kezném vissza s cselekedeteim legnagyobb része is olyan,

hogy szeretném, ha meg nem történtek volna és ha elfeled-

hetném azokat. Önök anyámmal együtt zsenge gyermekségem

óta bens szeretettel munkálkodtak boldogságomon s lanka-

datlan hajlandósággal karoltak fel magukhoz. Én ellenben

siket és vak voltam, s szavaikra nem hallgatva mentem azon

az líton, mely nekem a legjobbnak látszott. Bocsássák meg,

hogy oly sokáig tévelyegtem a ködben és végtelenül bántal-

maztam önöket. Minden jó tulajdonságot ugyan nem vetkez-

tem le és több millió ember van, a ki annyit sem ért, mint

én. Két hibám van ; könnyelm és fiatal vagyok. Ez utóbbi

azonban pompás egy hiba, de biztos, hogy évek multán mind

a kett javulni fog. Nem fogja atyám azt kívánni, hogy fia

nevét az újságokban olvassa, hogy melle rendszalagokkal legyen

díszítve, hanem keblére fogja szorítani t, ha csupán jó ember

lesz is, a kit az Isten és felebarátai szeretnek. Az akarok

lenni.

"

Ha feladatom most az lenne, hogy Széchenyi életrajzát

írjam meg, még nagyon sok érdekes részletet tudnék ezenkori

leveleibl és naplóiból idézni ; azonban czélom más levén,

csak azokra a mozzanatokra kivánok utalni, melyek az

reformátori hivatása szempontjából bírnak nyomatékkal. A
Meglep ijeleten észreveszi, hogy a monarchia elnyös fekvésébl nem
inc*'"fifívc-

lés. tud kell hasznot húzni és felkiált : „A többi hatalmasságok

ily czélokra bségesen áldoznak, mi azonban mindenben

hátra maradunk s még a legbiztosabb nyereséget is elalusz-

szuk. Ki fogja egykor ezt az államot fölrázni álmából : ment
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angyal-e vagy a halál?" — Útközben az ó-görögöt új görög

kiejtéssel kezdi tanulni.

Deczember 4-dik naplójában megemliti, hogy hazája,

melyet szeret, az ö nézetei mellett semmi hasznát sem fogja

vehetni. — Az egyes csúcsokat és az egyes szigetközi ten-

geri csatornákat a Balaton vidékének hegyeihez és vizeihez

hasonlitja. Megfigyeli a nyerstermelés, az ipar és kereskede-

lem eljárásait itt is. Leírja például, hogy a mazsolát és fügét

miként s ez utóbbit mily utálatosan kezelik. Útközben tudósaitól,

a kiket magával vitt, teljesen megcsömörlött s megjegyzi,

hogy hálára tudóstól és mvésztl nem számithatni. Görög-

ország classicus földén a régiségekbe és e multak történetébe

mélyed el. De egy szép görög lány szemlélete arra figyelmez-

teti, hogy az él embernek és nemzetnek nem a multakon

kell révedezni, hanem a jelenben érvényesülni és a jövbe
nézni. — Észreveszi azt a nyomorúságot, mely a török ura-

lom alatt Görögországban uralkodik. Közbenjárására két igaz-

ságtalanul bebörtönzött görögöt a pasa ki eresztet tömlöczé-

böl. — Athént, ezt a felséges helyet és környékét azonban

elég jól megismerte s annyi ismeretet szerzett, a mennyit

olvasva egy egész könyvtárból sem sajátíthatott volna el.

Angol tudósokkal jön össze, a kik egész életök kutatásának

quintessentiáját közlik vele, melyeket ö a saját benyomásaival

egészít ki és élményeivel színezve hasonít át.

Bizonyos sajnálattal hagyta el Athént s 1819. február

24-én egy hajó fedélzetérl ezeket írja atyjának : Utazá-

sai és tanulmányai által szerez majd annyi tapasztalatot,

hogy tanácsával egy pár fiatal embernek szebb és boldogabb

jövt fog készíthetni, mint a minre neki magának van ki-

látása és a mint megérdemel. Ezen utazásának különben

csak oly formán örül, mint a háborúnak, t. i. hogy azt meg-

tette és túl van rajta.

Minden hiú gondolatról letett s egyéb becsvágya nincs,

mint hivatását a lehet legnagyobb mértékben betölteni. De
akkor még a hivatás alatt a katonáskodást értette. Az utazás

megismertette t a valósággal, mert míg szüleinek jóságos

körében tartózkodott, addig nem a valódi hideg világban,

hanem az ábrándok országában élt. Gyakran elszomorodik,

ha az eltelt évekre visszatekint és meggondolja, hogy mi

Gaal Jenó: Gróf Széchenyi István nemzeti politilíája. I. k. H
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lehetett volna és mi lett? Ismételve köszöni szüleinek, hogy

ezen utazást megertgedték neki. Újból háládatlansággal vádolja

magát s kéri, hogy a múltban elkövetett hibáit bocsássák meg
Kedélye

g feledjék el neki. Kedélye gyakran nem derült. Sokszor

mondogatja, hogy azt a szerencsét, mely t érte, midn ily

jólétben országokat utazhat be és népeket ismerhet meg,
Vallásos voltaképp nem érdemli. Egyik levelében vallásos ömlengé-

sekbe bocsátkozva bámulja az Isten mindenhatóságát; csodá-

latosaknak s felfoghatatlanoknak nevezi mveit és rendelke-

zéseit. Kéri azonban atyját, hogy levelét, melj'^ben ezekrl

szól, ne mutassa senkinek. Nem azért, mintha vallásosságát

szégyelné, hanem mert az, a ki t közelebbrl nem ismeri,

képmutatónak tarthatná, midn fiatal létére az ájtatosságnak

ilyen jeleit mutatja.

Azonban tudja, hogy különösen édes anyja örülni fog

azon, ha látja, hogy fia mégsem egészen romlott ember. Ha
tudnák, hogy a megbánásnak és a fájdalomnak hány keser

óráját élte át, mióta hazulról eltávozott ! Kell lenni egy másik

jobb életnek, mert a ki itt a legszerencsésebb, tulajdonképp

az is igen nyomorult lény. a jövben reméli, hogy minden

állapotban és az élet minden viszonyai között jó keresztény,

jó polgár és jó ember fog lehetni, akárhogyan hivják, akármi

legyen, vagy akármivel foglalkozzék is majdan. Szerencséje,

hogy ezt az utat megtette, a mely számtalanszor gondolkodóba

ejtette t, mert a folytonos szórakozás közepett a legels és

legszentebb kötelességek érzete is elszunnyadhat bennünk. De

a magányban — veszélyek és nélkülözések közepett — az ember

mélyebb pillantásokat vet a saját belsejébe és elcsodálkozik

a felett, hogy mi minden vert abban már gyökeret. így pl.

szégyenli, hogy ily nagykorúvá lett és még egyebet nem tud

s máshoz nem ért, mint a pénzkiadáshoz.

önisme- Kétségkívül haladt a korral és az ismeretek gyjtésé-

ben, melyek között legtöbbet ér az, hogy jobban ismeri

önmagát, mint azeltt.

Hasonló gondolatokat foglalnak magukban naplói is.

így például Szicziliába utazva 1819. évi ápril 7-éröl kelt nap-

lójában olvasható, hogy az oly perez, mikor az ember hiába

tépeldik és sopánkodik, sokkal jobban egészíti ki az ember

nevelését a szenvedések legyzése tekintetében, mint a leg-

retének

ébredése
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jelesebb tanítók. így tanulja meg az ember lassankint az élet

minden viszonyaihoz való alkalmazkodást s az azokban való

megnyugvást. Mert a sorstól megkímélve lenni, az nem mes-

terség ; de az éhezést tanár nélkül is megtanulja mindenki,

a ki nem kap enni.

A sok kellemes és kellemetlen utazási élményen keresz-

tül hatolva s több rendbeli vesztegzárt kiállva, az 1819-dik

év közepe táján végre haza ért s gondolatokban és érzések-

ben gazdagodva visszatértekor más ember volt, mint midÖn

útrakelt. Leveleinek és naplóinak idézett helyei bölcselked Boicsei-

kcdésG és
hajlamáról tesznek tanúságot; de van azokban sok más is, a érzeimes-

mi arról tanúskodik, hogy mint a legtöbb gazdag kedély sége.

ifjú és leány, els szerelmeinek idején is valósággal

költ volt. Érzelmességérl egyébiránt iratain kívül az is

szól, hogy a zene rendkívüli hatással bírt reá. Falk Miksa

Széchenyirl irt nagybecs mvének egy jegyzetében^ említi,

hogy a fuvola, melyen igen szépen játszott, elválhatatlan

kísérje volt katonáskodása és utazásai alatt, s hogy azt

magával vitte a döblingi tébolydába is, a hol órák hosszáig

zengte el lelke mély fájdalmait rajta. St Frankenburg állítása

szerint, a ki egy ideig titkárja volt, Széchenyitl 1820 körül

egy fél tuczat kering is jelent meg nyomtatásban.

Érzéke a szép iránt általában határozottan ki volt fej- Érzéke a

ldve. Nemcsak a költészet és a képzmvészet remekei ^^^'' **''^"^'

iránt tanúsított fogékonyságot, hanem els és késbbi szerel-

meinek tárgyai is a természet remek alkotásai voltak. Els
szerelnie az a görög leány, a kit irataiban maga is említ

és a kinek arczképe, melyet Széchenyi kitn mvész által

festetett le, Czenken sokáig függött hálószobájában. E hölgy

oly mesés szép arczczal bírt, mely inkább látszott vala-

mely eszméhez, mint él lényhez hasonlítani. — Épp oly

gyönyör volt nemcsak egészen íiatal korában, hanem késbb
is neje, akinek bájos valójáról nemcsak az akadémia egyik

tanácstermében látható és t ábrázoló nemtörl felvett olaj-

festmény, hanem még késbbi korából származott arczképei

is tanúskodnak. — Hosszabb ideig tartott az az idszak, mely

alatt Széchenyi teljesen kiforrott. Életírói sok adatot hoznak

' Fcdk Miksa: Széchenyi István gróf és kora l 1,

11*
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fel, melyek azt bizonyítják, hogy els utazása után is egy

ideig általában merész lovagiási bravourok és szerelmi kalan-

dok képezték f élvezetét. Azonban, ha ezt a világ igy is látta,

bensleg oly tépeldéseknek volt áldozata, melyek végre

hivatásának tudatára ébresztették. — E tekintetben dönt hatás-

Hivatásá- sal bírt rá nézve báró Wesselényi Miklóssal történt megismer-

"tára "ön ' kedése, a ki ugyan nála néhány évvel fiatalabb volt, de

rendszeresebb és több irányban alaposabb kiképeztetésben

részesülvén, sok flénynyel bírt felette. Báró Wesselényi Miklós

híres atyjának minden jeles tulajdonságait örökölvén, annak
Barátsága ^q^ tekintetben szelídített ifjú képmása volt. Csak igaz hon-
Wesse- J f »

lényivei. szerctetc, bátorsága és abbeli elhatározása, hogy nemzetét

és szabadságának ügyét minden körülmények között, minden

veszélylyel szemben szolgálni fogja, nem volt benne kisebb.

Jelleme hamarább állapodott meg, mint Széchenyié, a ki

bámulva tekintett fel reá, midn 1820-ban mint fiatal huszár-

tiszt Debreczenben megismerkedett vele.

Wesselényi hamisítatlan magyarságának a nyugoteurópai

közmíveldés vívmánvait felhasználó finomabb nevelés sem

ártott. Széchenyi ellenben sziporkázó szellem, de kozmopoli-

tikus míveltségú fiatal ember volt. Nagy elnyét képezte barátja

felett az, hogy uralkodni tudott magán ; képes volt hidegen

számítani és bírt az önfegyelmezés hatalmával, a mivel sang-

vinikus véralkata mellett a dagályosan szavalgató Wesselényi

sokkal kisebb mértékben rendelkezett. Éppen ez az ellentét

vonzotta az új barátokat egymáshoz, a kik között egy idre

lassanként üdvös kölcsönhatás fejldött ki. Baráti viszonyuk

kötelékei oly szorosra fzdtek, hogy azok ez idben felbont-

hatatlannak látszottak. Szerették, becsülték egymást; de csak

Széchenyi ismerte barátját, míg Wesselényi sem akkor, sem
VVesse-

lénvivéie- késbb ígazáu nem volt képes t kellleg felfogni. Szerinte,

menye az mídu vele megismerkedett, Széchenyinek más, mint eszte-

chenyiri.t^k^^ mveltségc uem volt. A szépirodalomról élvezetesen és

tanulságosan tudott beszélgetni, de a politikáról állítólag keve-

set gondolkozott és különösen a magyar nemzet jövje iránt

nagy várakozással nem viseltetett. St nem is szeretett ma-

gyar ügyekrl beszélni, mert nemzetének jövjében nem hitt,

s faja helyzetének javulására nézve nem sokat várt tle. A
magyar nyelvet nagyon törve beszélte ez idben, a mit bizo-
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nyit az is, hogy els leveleit Wesselényihez és özvegy édes

anyjához, Cserey Ilonához németül irta. Wesselényinek állí-

tólag nagy küzdelmébe került, hogy az ország sorsáról ne

tápláljon oly sötét képet lelkében. Széchenyi ez idben gyakran

ismételve így sóhajtott fel eltte: „jobb fel sem ébreszteni az

alvó magyart, hogy ne érezze a vonaglás fájdalmait ; ne hordja

az elkorcsosodás bntudatát s csendesen múljék ki, végs
perczéig nem is gyanítva, hogy az osztályrésze a szemfedél

és a koporsó". Wesselényi szerint nehéz volt elhatározni, hogy

apathia vagy könnyelmség-e ezen sivár nézet alapja. Nem
lehetett megmondani, hogy csak mentegetni akarta-e magát

korábbi gondatlan életmódjáért, vagy azért volt gondatlan,

mert a mit mondott, azt komolyan hitte is. Wesselényi a

mezgazdaságra, az iparra s fleg a lótenyésztésre vonatkozó

sok ismeretet szerzett tle, továbbá a szépirodalomban is mes-

tere volt, de kérkedés nélkül vélte mondhatni, hogy a haza-

szeretet lángját táplálta Széchenyiben, és hogy az ország-

állapotáról több felvilágosítást nyújtott neki, mint a mennyit

tle kapott.^

Midn késbb a két barát már meghasonlott volt egy-

mással s törekvéseiknek nem czélja, hanem eszközei tekinte-

tében annyira eltértek egymástól, hogy a korábbi ragaszkodásból

majdnem ellenségeskedés fejldött ki, a kölcsönhatást, melyet

egymásra gyakoroltak, Széchenyi egy 1843. évi nyilt levélben Széchenyi

szintén elmondta."^ „Wesselényivel'' írja ott „1820-ban legel- KoVatVe

szr Debreczenben találkoztam. Lángoló hazaszeretete, ma- barát-

gasztos felfogása és egy bizonyos varázs, melyet annpakra
^^^^'^

'

gyakorolt, elbájolá lelkemet. S midn szivemben napról-napra

ersödött azon meggyzdés, hogy az ember csak annyit ér,

mint a menned hasznot embertársainak, hazájának s ez által

az egész emberiségnek hajt, Wesselényi is érzett vonzalmat

ii'ántam ; tán azon okból, mert számosabb útaim, hosszasb

tapasztalataim után én sem ítélek a világról éppen mindennapi

alacsony szempontból. így ln, hogy csakhamar a legszintébb

barátság és a leggyengédebb méltánylat láncza szövé egybe

^ Lásd báró Kemény Zsigmondnak „A két Wesselényiiör irt

remek essaye-jét.

- Széchenyi hirlapi czikkei I. c30—419. Wesselényi és Kossuth,
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létünket, a mi részemrl azóta a legkevésbbé sem változott,

nem is gj^engült soha. Mindketten pirultunk hazánk hátrama-

radt, elaljasodott léte felett, s mindketten kimondhatatlan

vágyat érzénk magunkban, habár csak egy mákszemnyivel is

járulhatni honunk, véreink ápolásához . . . Bejártuk eg\^mással

Német-, Franczia- és Angolország nagy részét. Oh mi gyönyör

pillanatokat tölténk egymással, mi által a legkínosabb epedés-

sel fel-feltünék néha elttünk a reménysugár, hogy tán még
sem fognánk mi magyarok lenni a civilisatiónak egyedüli szám-

zöttjei, hanem ránk is fogna tán bekövetkezni azon id, mi-

kor sajátságos lényünkben kifejtve, mi is, habár kisebb körben,

mégis díszteljesen fognánk állani a civilizált nemzetek fény-

körében. Egészen elérzékenyülök, ha életem ezen keser-édes

pillanataira visszaemlékszem, mikor a külföld és kivált Britannia

nagyságát kimondhatatlanul irigyelve, megismerkedénk azon

lelki kéjekkel, mik angyali harmóniában zengek, hogy a leg-

nagyobb örömök vadászata, bármily csábteliek is azok, s a

mikbe, fájdalom, annyi magyar merült, még sem oltják el

azon szomjat, a mit minden magasabb czél után törekv hord

keblében; hanem, hogy e szomjat egyedül azon szinte akarat

enyhítené valódilag, hogy mindenki, a ki családja köteles-

ségeit szigorúan bevégezte, bármily kis körben, tehetsége

szerint járuljon vérének, hazájának és ez által az emberiség-

nek javához, feldicsöitéséhez. És e nézet, e hangulat annyira

azonosítá magát egész lényegünkkel, hogy eltökélk magunk-

ban, és minden kötés vagy titok nélkül — mert minek oda

kötés, hol minden csepp vér kezes, vagy titok, a hol inkább

kérkedésr-e, mint pirulásra volna ok, hogy mi ketten, ha senki

más, szigorúan el fogunk járni, bár sikerüljön, bár nem, haza-

fiúi kötelességeinkben, a mennyire azt körülményeink és nem
egyenl állásunk — minthogy szolgálaton kívüli, én pedig

katona valék -— csak engedni fognák. És ekként ersödött

napról-napra, valóban sem kisded hiúságtól, sem önz hajlam-

tól el nem rútított szövetségünk. Sem Wesselényiben, sem

bennem nem lappangott dinasztiánk ellen a legkisebb oly érzet

is, melyet bár a legkajánabb ember htlenségi színbe állíthatna,

és a mely miatt Wesselényinek vagy nekem bármily távolról

is takargatásra, vagy napfénykerülésre lehetne okunk. Czélunk,

túlszerénység nélkül mondva, nemes és hozzánk ill volt.'"
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Mintegy három évig vándorolt a külföldön együtt a két Együttes

jó barát, készülve a nagy feladathoz, melyre vállalkoztak, és teljes

Széchenyit már különben elbb atyjának halála is megrendi- magába

tette és magábatérését az nagy mértékben elömozditá. Sokkal

késbb a Kelet Népében emlékszik vissza arra, hogy mily

benyomást tett reá tiszteletre méltó roskatag szüljenek biis-

komorsága, melybe életének utolsó éveiben sülyedt. Valószinü-

leg eltte volt ez a kép, a melyet jelzett mvében festett,

mondván : „ Oh ! mily sokszor látám még mint gyönge fiú sze-

gény atyámat búba merülve, s már akkor villant lelkemen

keresztül, hogy magasbnak, valami sokkal nagyobb érdeknek

kell reá hatni, mint a családi vagy házéleti bajok kesersé-

geinek". Már említettem, hogy késbb annak folytonos szo-

morkodását honfiúi fájdalmának tulajdonította. Errl atyja nem
beszélt neki, de a szeret fiú összes viselkedésébl látta azt.

Eltte állott ez a nagy példa és megérlelte benne annak

a tudatát, hogy . a ki oly elkel történeti magyar nevet

visel, a kinek sei kiváló társadalmi állást^ rangot, jelentékeny

vagyont hagytak, de egyúttal a nemes család hagj'ományainak

továbbfolytatását is reá hárították, kedvteléseinek tovább nem
élhet akkor, midn nemzete oly hátra van, hogy gyökeres

átalakulás nélkül meg sem fog maradhatni. Ezen nagy elha-

tározása után irt leveleibl s naplójegyzeteibl tudjuk, hogy

arra a feladatra, mely szerint nemzetének a társadalmi ki-

bontakozás küzdelmében támogatója s ha kell, vezére legyen,

éveken át komolyan készült.

A mint ezt a hivatását valóban felismerte, azon pillanattól
komoly

^ készülése
kezdve minden ebbeli kötelességeinek teljesítésére látszott t a refor-

figvelmeztetni. Ismerte magát és tudta, hogy nemcsak képzett- '"'^*o"

.

^ ^ oj f pályára.
sége hiányos, hanem vérmérsékletében is vannak hibák és

hátrányok, melyek esetleg megakadályozhatják t abban, hogy
a nemzeti nagy átalakulásnál sikeresen mködhessék közre.

Azért egyfell ismereteit bvíteni s a hazát, annak alkotmá-

nyát és törvényeit alaposabban megismerni és mindenekfelett

lelkületének leghangosabb megnyilatkozását, nyelvét alaposan

megtanulni igyekezett. E mellett senki jobban nem ismerte

gyarlóságait, mint maga. De mert el volt határozva arra,

hogy nemcsak gyengeségeinek, hanem, ha másképp nem lehet,

életének feláldozása árán is nagy szolgálatokat tegyen nem-
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. zetének : ugyanazt a módszert alkalmazta jellemének képzé-

sére, mint Franklin, a ki tudvalevleg a magában észlelt ká-

rosnak és naponkint szemei eltt tartott összes rossz tulajdonsá-

gainak rovatába, ha azokban hibásnak érezte magát, minden nap

bejegyzéseket tett. így azután folytonos ellenrizet alatt hatal-

mas akaraterejével megfékezni igyekezett önmagát. Világos

és a leghatározottabb bizonyíték ez arra nézve, hogy mily

öntudatos és lelkiismeretes volt hivatására való elkészülése.

Azonban, hogy a reformátorság csirája mennyire élet-

képes volt benne, arról már idézett nyilatkozatain kívül a

Wesselényivel való megismerkedést megelzött évbl ránk ma-

radt ezen feljegyzései is világosan tanúskodnak

:

„Szúk kis haza jutott nekem s alig van néhány fia, a

ki kívülrl vetett volna egy pillantást abba. Ok még nem is

tudják, mennyire hátra vannak, mily gyengék, mily mvelet-

lenek. Ezeket a dicsség templomába bevezetni most még
nem lehet ; elég, ha saját korlátolt körükben boldogabbak

lehetnek, mint voltak ekkorig. A jöv nemzedék hadd menjen

aztán egy lépéssel közelebb a világossághoz. Ebben akarok

én eszköz lenni. Tudom, hogy gylölni fognak a hálátlanok,

a míg élek. Tán szétszórják hamvaimat a levegben s neve-

met a feledésnek adják át. De engem életem utolsó pillanatá-

ban is boldogítani fog az, ha elmondhatom, hogy bár egy

ember is él hazámban, a ki boldogabb lett általam, semmint

nélkülem lehetett volna." ^

Mieltt vállvetve tényleg hozzáfoghattak volna a nemzet-

mentés életbevágó munkájához, addig Széchenyinek még

sok mindenen kellett keresztül menni, a mi az korábbi fel-

fogását az ország állapotának javíthatásáról gyökeresen átalakí-

totta. 1820-ban Debreczenben tarózkodván, ott közelebbrl

ismeri meg a magyar népet és azt rendkívül megszereti, illetve

a faja iránt benne ösztönszeren mindig élt ellenállhatlan

erej vonzódás öntudatra ébredt ekkor. Már 1814-ben a

Fajszere- többi közt ezt írja magáról németül: «Hogy nekem okvetlenül

nviivánu- a legsibb hún fajból kell származnom, az már abból is

lása. kitetszik, mert a svájczi Alpesek legszebb vidékein, vagy

Olaszország leggazdagabb völgyeiben sohasem tudtam fel-

^ írott Naplói 1819. május haváról.
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buzdulva úgy átmelegülni és lelkesedni, mint hazám kopár

pusztáin. Bennem éppen nincs meg a hegyi lakók amaz

erén3^e, melyet többé kevésbbé mindig csak az önvédelem

jellemez, s mely támadólag legfölebb bosszúvágyból szokott

föllépni, a mi egyébiránt az apró egységekké törpül népek-

nél mindig becsülend tulajdon. Bennem, már hogy ez jó

vagy rossz tulajdon-e, nem vitatom, inkább valami különös

szenvedélyes hajlandóság van a szétáradó, dúló hadjáratokra.

Például Attila ama számos lovas vitézeinek bármelyike, a

kikkel annyi országot elpusztított, természetes rokonszenvem

után ítélve, a legboldogabb, legirigylendbb ember lehetett."

Ezzel egyértelmek 1820-ban Debreczenben írt következ

szavai: „Ugy eltudok lágyulni, ha bármi honit látok, hogy

egy heged, egy czimbalom, st még egy duda is szinte

könyekre fakaszt."

Az említett év telét mint katonatiszt Diószegen töltötte.

Erre az idre irodalmi foglalkozást tz ki magának, miközben

töprengéseit papírra teszi. Nem tudja, mirl írjon: az általános

reformról-e a monarchiában, a nemzeti nevelés czélszer-

ségéröl, vagy más egyébrl?

Ugyanakkor felveti naplójában e kérdést: mi minden "^^p^®^'

akarna lenni ez a gróf Széchenyi István? „Szeretne híres

katona lenni, kinek melle mindenféle rendjellel fölékesítve,

neve pedig minden újságban kihíresztelve volna. Szeretne

örökké utazni s magát kétségbeesésében, hogy hazája már

veszve van, végre expatriálni. Szeretne megházasodni, minden

gondtól menten csak a társas életnek szentelni magát; vagy

ntlennek maradni minden társaságtól mint egy ordas far-

kas visszavonulva s lovat nevelni. Vagy a diplomacziában

carriéret csinálni, vagy pedig élére állani egy pártnak s a

jog és alkotmányosság ügyének élni, vagy végül verseket

avagy tragédiákat írni. Ez a fiú azonban — jegyzi meg —
nem tudván életének irányt adni, egyszerre minden tudomány-

nak, mely valamire rásegíthetné, neki fekszik. El lehet gon-

dolni, hogy mily sokra fogja vinni mindegyikben 1 Nem lehet

az embernek minden passiót ápolni magában: oly sokról kell

lemondani!"

1820. évi szeptember hó 6-án halt meg sógornje, gr.

Széchenyi Pál els neje, egy irlandi fúrnak, Earl of ClanwiUiam
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Richárdnak leánya, Meade Karolina, idsb nvére Szelinának,

a kibe Széchenyi István szerelmes volt. Ugyanezen év deczem-

ber 13-án pedig meghalt derék atj'ja is. Jellemz, hogy akkor

naplóiban e szavakra fakad ki : „Karolin meghalt ! Mindenható!

mily szörnyk a Te útaid, melyeken át a halandó embert

vezérled ! Csak annyi jajt és szenvedést mérj reánk, a mennyit

elviselhetünk, vagy adj nekünk hozzá érczkeblet. — Irgalmazz

s adj örök békét és nyugalmat az általam forrón szeretett

elköltözött léleknek. A halál vagy az id fogja-e behegeszteni

sebeimet?" — Szelina házasságának hirét ellenben 1821-ben

nyugodtan veszi. „Id," így kiált fel, mintegy önmagán

elcsodálkozva, „leghatalmasabb istenség, neked templomot

emelek !" — Az els tárgyra azonban gyakran visszatér. Ezid-
tájt írta ezeket is : „Én magam, mostani fogalmaim szerint,

semmi más nevelést nem kaptam, mint drága szülim pél-

dáját. Ifjúságomat tudatlanságban, tétlenségben töltöttem el

;

s bár egészen romlott nem voltam, mégis bizonyos jellem-

hibáim felett szemet hunytam. Kegyetlenebb voltam a vad-

állatnál egy drága kedves lény iránt s képes valék mindent,

a mi az ember eltt szent, gyermekes hiiíságomnak és gögöm-

nek feláldozni. Hogyan emelkedtem ki e lelki állapotból?

Nem tudom, de való, hogy mintegy álomból ébredtem föl.

a mint egy pillantást vetettem saját bensmbe. Két hónapon

át ébren, álomban mindig meg akartam ölni magamat. Nem
tettem, mivel az öngyilkosság ellenkezik elveimmel!" Hanem

azért fögondját akarata ellen is folyton nemzetének sülyedt

állapota képezi ekkor is. „Szegény hazám, mennyire hátra

maradsz mások megett. Mint vérzik a szívem, ha meggondolom

s be kell ismernem, hogy mélyen alásülyedtél s csak elve-

szett szabadságod adhatja vissza a te egykori energiádat

;

semmi más !"

Debreczenben egy új Abdérát fedez fel. Ott és környé-

kén járva, el van szomorodva a felett, hogy oly kevés m-
veltséget talál mindenfelé. Ezek az emberek nem is gondol-

koznak, vagy ha igen, csak önmagukról. Micsoda ékesszólás

kellene ahhoz, hogy igazságtalan és tudatlan voltukról meg-

gyzödhetök legyenek s mily okosság és szerencse volna

szükséges, hogy valaki ket helyesebb nézetekre térítse?

Máskor meg a legnagyobb vonzódást érzi e néphez, melyet
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voltaképp hn szeret. Mennyire akarná oktatni, emelni és

emberekké nevelni fajrokonait. Azok elmaradottsága meghatja

öt s életével és vérével szeretne rajtok segíteni. Osztozni

kivan sorsukban és szenvedéseikben. Azonban e népnek

koronkint tapasztalható jeliemi gyengeségei és paraszt ggje

visszariasztják. Gyakran úgy rémlik eltte, hogy sok tetter

lakik benne és hogy neki még nagy hivatása van. Azonban

a mint akkor állott a magyarság ügye, azt hitte, hogy ha a ka-

tonaságról lemond is, a polgári pályán nem lesz más jövje,

mint a börtön, pedig nincsen szív, melyet forróbb és szin-

tébb hazaszeretet éltetne, mint az övé. „De a hol a köz-

szolgálatban a kiráh't különválasztják a hazától, s a mi az

egyiknek javára szolgál, az a másiknak megrovása alá esik,

€tt. — ott," — e mondatot nem fejezi be, hanem fölkiált:

„Én megyek meghalni Columbiába!" — És a hazafiúi kétségbe-

esés ezt a formuláját nem ok nélkül használta, mert csak-

ugyan készült Amerikába. Tervét közölte is édes anyjával, a

ki azt nagy bámulatára egészen természetesnek találta. „Öt

a legmagasztosabb nk közé kell sorolnom," irja „a kik valaha

csak léteztek.'" Jóval édes atyja halála után egy alkalommal

anyjával jövjérl értekezve, ez t csak arra kérte, hogy ha

majd quietál, a mit szintén természetesnek talált, minden

egyebet tegyen meg a közügyért, csak a politikai vitatkozá-

sokban ne vegyen részt. Széchenyi anyjának meg is Ígérte,

hogy politikailag semleges marad, .,mert azon a téren úgyis

nagyon kevés az igazi jóakarat és önzetlenség." Azt tartotta,

hogy sok az áruló és nem akart úgy feltnni, mint a ki csak

azért tüzel, mert a katonai pályán minden érdemei daczára

sem tudott boldogulni. Hiszen még rnagygyá sem akarták

elléptetni és négy elkel idegen katonai érdemjeléhez vala-

mely belföldi rend jelvénye sohasem társult. — Édes anyja- Törekvései

nak tett Ígérete azonban Wesselényivel való megismerke- '^^*^''®^*'*"

* J o tabbakká
dése óta már nem jelenthette nála a tétlenséget. A követ- lesznek,

kez évben beutazza Erdélyt és az ottani állapotok jórészt

szintén elszomorítják. Ugyancsak 1821-ben hajlandónak jelenti

ki magát egy évi jövedelmét a Buda és Pest közötti

állandó híd építésére áldozni. De szavait senki sem veszi

komolyan. Csak még egy év telik el ismét és 1822. évi

január 31-én Ferencz császárnak és királynak benyújtja ter-
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vét a lóversenynek a monarchia államaiban leend behoza-

tala iránt.

Már akkor kezdte azon elvét, hogy a saját szakmájában

teg}»e meg mindenki a tle telhett és az országnak jól fog

menni a dolga, magára alkalmazni. Meggondolja végre azt is,

hogy ennél nem lenne-e neki nagyobb horderej feladata,

miközben igy okoskodik: «Ugy hiszem, az országgylési gya-

korlatba hamar beletanulnék. De ez olyan mesterség, mint

bármely más ; valóban tanulni és gyakorolni kell azt is. Igen

sok embernek tömérdek és sokféle ismerete van, de semmit

sem tud amúgy igazában. S ez nem természetes-e ? Hisz mire

adja magát egész lélekkel a magyar ? A mezgazdaságra ?

De adhatja-e valaki magát egészen arra olyan országban,

melynek semmi kereskedése nincs, a hol a fennforgó viszo-

nyok miatt annyi kéznek munkája kárba vész, és a hol az

egyesek érdekei miatt a közérdek elmozdítása mintegy lehe-

tetlenné tétetik ? Vagy a jogtudományra s az ország közigaz-

gatására adja valaki magát? Ez a legnemesebb tudományok

Bensieg egyike, a mivel férfiú foglalkozhatik. Hanem adhatja-e magát
lázong a

^^.^^ ^^ omber egy olyan monarchiában, a melyben a magyart,
reactio oj ^ . J oj i

ellen, ha a király által szentesitett s esküvel megpecsételt törvényt

valóban szentnek tartja s annak szepltlenségére és szigorú

végrehajtására felügyel, mindjárt lázitónak, békeháboritónak,

szóval rebellisnek nézik s a szerint bánnak is el vele?

Vájjon az lehetséges-e oly országban, a hol a hizelg, a

törvény- és esküszeg, a hazaáruló szinte jogosnak látszó

igénynyel bír hivatalra, jutalomra és kitüntetésre, míg az a

másik rész, mely a törvényt tiszteli s ahhoz tarja magát,

emezek folytonos bosszantásainak és az üldözések minden

nemének marad kitéve ? S aztán min jöv vár azokra, a kik

hk és a kiknek tán csak az utókor fog valamikor igazságot

szolgáltatni? Én például személyemre nézve kitn kegynek

vehetem, ha felsége nem akasztat fel s életemet Isten

után neki kell köszönnöm ! Igaz, hogy az isteni és emberi

törvényekhez alkalmazkodom, de mit használ ez, ha minden

lehelletem mégis csak kegyelemtl függ ? Mert követelni nyo-

matékosan, a szó szoros érteimében követelni tényleg nem
szabad ! E tekintetben úgy állunk a királylyal szemben, mint

a mindenható Isten irányában. És ezt a vizonyt találja jónak



GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETE ÉS JELLEME STB. 173

a szent szövetség? De él az igazságos Isten s megó\^'a a

magyar alkotmányt, a mint megóvta minden idben, akár le

voltak már igázva az olaszok, akár fegyert ragadtak szabad-

ságuk védelmére." „Hiányzik itt az ösztön, a kedv vala-

mely biztos foglalkozásra. Azért van nálunk ennyi extravagáns

ember és annyi tévesztett existentia ! Hiszen itt csak a nemes

ember szabad, a paraszt pedig rabszolga!"

Ezt a nyomott hangulatot Széchenyiben az akkori poli- a szent-

tikai helyzet közvetlen szemlélete idézte el. A reactio m.ég^^'^^^^^^^'

élvezte diadalait, de annak uralma már nagyon nyomasztóvá

kezdett válnia Ferencz királ}^ természetes jósága daczára a

sok megpróbáltatás következtében nagyon gyanakodóvá lett

és gylölte azokat az elveket, melyek Francziaországban

forradalomra vezettek, és idegenkedését átvitte általában az

újítás szellemére is. A királyságot Isten kegyelmébl kapott-

nak s a fejedelmi hatalmat épnek csak a maga teljességében

tartotta. Az atyai szellem kényuralom volt eszményképe. A
német viszonyok szemléletébl merítette vezéreszméit s irány-

zatát és a magyarokra alkotmányos ellenzésök miatt haragu-

dott. A bécsi congressusban részt vett hatalmak nagy része

a reactio felé hajlott, a legitimitás elvének hódolt s arra

törekedett, hogy a népekben minden szabadságvágyat el-

fojtson s bennök az azért való csengés szavát elnémítsa.

Ferencz császárnak f minisztere és államkanczellárja,

Metternich Kellemen herczeg, ennek a politikának megvaló-

sítását mindenképp biztosítani igyekezett. neki lehet tulaj-

donítani, hogy Ferencz császárnak a reactiót más államokkal

is sikerült elfogadtatni. És ezen uralkodók csak hatalmukat

igyekeztek gyarapítani és új biztosítékokkal körülbástyázni,

így jött létre a három északi hatalom között a keresztényi

testvériség és igazság elveibe burkolt szent szövetség. Ausz-

tria, Porosz- és Oroszország uralkodói Sándor czár javasla-

tára egymás iránti viszonyaikat egy okmányban szabályozták,

melynek erejénél fogva a fejedelmek mint ugyanazon csa-

ládnak tagjai segélyezni voltak kötelesek egymást. Népei-

ket k Isten kegyelmébl, mint a gondviselés meghatalma-

^ Horváth Mihály : Huszonöt év Magyarország történetébl, I. kötet

,

bevezetés.
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zottai kormányozták. Néhány év múlva az említett államok

uralkodói Karlsbadban 1819. évi augusztus havában újra

összejvén, e szövetségöket még jobban megszilárdították. így

lett a reactio általánossá az európai szárazföldön. Eleinte a

szabadság elnyomásának ez a politikája óvatosabban lépett fel,

de már 1817 tavaszán, midn Német- és Francziaországban

szabadabb szellem kezdett mutatkozni, erélyesebben láttak

hozzá a jelzett irány érvényesítéséhez. A monarchiát a kül-

földtl gondosabban elzárták, a külföldre való utazást még a

protestáns lelkészjelölteknek is majdnem teljesen megtiltották,

s útlevelet általában csak a pártfogoltak kaptak. A monarchián

kívül nyomatott mvek és folyóiratok szigorú könyvbírálat alá

vétettek. A sajtó általában le volt nygözve s a titkos rend-

rség minden kémkedése és vádaskodása volt hivatva azontúl

is békókba verni a szellemeket. Ezt a politikát a magyar

kormányszékeknek közvetítésével kiterjesztették hazánkra is.

A magyar udvari kanczellár e politika intézinek kezében

egyszer eszköz volt. Csupán a megyei hatóságok egy részében

volt még önérzet és bátorság a törvényekkel ellenkez ren-

deleteket tisztelettel félre tenni. A városi hatóságok ellenben

már teljesen meghunyászkodtak ; óvatosságuk félénkséggé s

loyalitásuk hazafiatlansággá fajult el. Egyideig még József

nádor befolyása is megbénult, mert az udvarnál sikerült t is

gyanússá tenni, minélfogva kénytelen volt Bécset kerülni.

A szabad- A megyék szabad mozgása természetesen szálka volt a re-

törekvések ^ctio szomébeu, s midöu hazafias aggodalmaik által sarkalva

nálunk, a törvénytelenségek ellen hevesebben keltek ki, a bátrabb

megyei szónokok a királyi dorgálás meghallgatása végett

Bécsbe szólíttattak. A fenyegetések és zaklatások más nemei

sem hiányzottak, mert a htlenségi perbe való fogatás is napi

renden volt. Midn mindez nem használt, a kormány a maga

rendeleteit karhatalommal is végrehajtatta. De ez mégis csak

kivételesen történt, mert Ferencz király súlyt fektetett arra,

hogy önkényuralma ne erszakos jelleg, hanem patriarkális

színezet legyen. Az örökös tartományok kormányát e rend-

szerének alkalmazásában nem feszélyezte semmi, de nálunk

ugyanazt nagyobb óvatossággal kellett megvalósítani. A hiva-

talt viselt függetlenebb nemesség helyébe függbb elemeket

csempésztek be oda. A fispánok helyett megyei fnököket
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alkalmaztak olyan hivatalnokokból és kisebb vagyonú, vagy

egészen szegény más elemekbl, a kik inkább állottak a

kormány rendelkezésére. A megyei fnököknek volt feladata,

hogy az állandóan azok területén való tartózkodás által a

megyéket megpuhítsák s az ellenzéki szellem fótiakat Ígé-

retek, vagy kellemetlenségek által a bátrabb fellépéstl el-

riaszszák. Ha az ilyen eljárást követ fispánok és administra-

torok czélt nem érhettek, mindenféle ürügyek alatt királyi

biztosokat küldtek a megyékbe, a kik a tiszti kart könnyeb-

ben kezelhet egyénekbl állították össze. Az ellenzéki me-

gyék egy részében másfél évtized alatt sem tartottak tiszt-

újító gylést, hanem azok helyeit tetszésök szerint az admi-

nistratorok töltötték be. Sok megyében bontották meg így az

ellenzéket.^ E mellett a díjazott táblabírák és a tisztviselk-

bl mindig kéznél lev és engedelmesked megyei közgylé-

seket hívtak össze. A megyéket tehát szervezetök kiforgatása

által igyekezett a bécsi kormány bevenni, esetleg megkerülni.

De azok idejében észrevették a cselt s az ellen kivétel nél-

kül óvást tettek. Azonban a veszély folyton tovább tartott,

mert a sikertelen támadások esetén a kormány törésre nem
engedte vinni a dolgot. Akkor egy kissé visszavonult, hogy a

támadást más alakban, de mindig az alkotmányosság leple alatt

megújítsa. Midn Ferencz király 1820-ban meglátogatta az ország

fvárosát, a hozzá intézett üdvözl beszédekre ezt válaszolta

:

„Hazátokat Isten kegyelmébl eddig a legnagyobb viszon-

tagságok közt is megmentettem a veszélytl. Az én boldog-

ságom az isteni gondviselés által kormányomra bízott h
népeim boldogításában áll. Most ismét veszélyek fenyegetdz-

nek, az egész világ eszelsködik s mellékczélokból ábrán-

dos alkotmányokat hajhász; de nem tudja, mit kíván. Szeren-

csések vagytok ti, a kiknek seiktl öröklött alkotmányotok

van. Azt akarom, hogy szeressétek, mert én is szeretem,

és miként megtartottam eddig, megörzendem ezentúl is s a

maga épségében fogom maradékaimra hagyni. Remélem, hogy

ti sem fogtok engem bármily veszélyben is elhagyni."^

' Ballagi Géza : A nemzeti államalkotás kora, Biidaiiest, 1897

(Athenaeum, Magyar nemzet története IX. kötet 91 1.)

- Ballagi Géza : A magyar államalkotás kora, 'Budapest, 1897 íAz

Athenaeum nagy történetének IX. kötete) 17 lap.
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De az ez idtájt Spanyolország, Portugália és Nápolyban

kitört forradalmak leveretése után a reactio 1821-ben Európa-

szerte még erteljesebben igyekezett érvényesülni. Nálunk is

merészebben lépett az fel, mert daczára annak, hogy monarchián-

kat az említett forradalmak közvetlenül nem érintették, részint

az Olaszországba küldött segédcsapatok, részint a reaktiónak

pénzzel való segélyezése sok áldozatba került a bécsi udvarnak.

Az adójövedelmek azonban maguktól nem szaporodak, mert a

forgalom a gazdasági téren is le lévén nygözve, a nép

jóléte nem emelkedhetett. Az ipar és kereskedelem a deval-

vatió által okozott károk súlya alatt még mindig nyomasztó

helyzetben volt. Nem maradt tehát más hátra, mint az adókat

s különösen a hadi adót emelni. A magyar kormányszékek

eleinte az adót fizet nép szegénységére utalva ellenezték azt

A bécsi kormány mindazáltal az osztrák hadaknak Olasz-

országban nyert könny diadalai után mégis kibocsátotta

1822. évi augusztus hó 13-án azt a rendeletét, mely az addig

váltópénzben fizetett adót ezüstben, vagyis harmadfélszer

nagyobb mennyiségben kivánta beszedni. Ezt az intézkedést

ugyan egy második rendelettel némileg enyhítette, de az

mégis felrázta az ország közvéleményét, mely benne az 1820-ban

kiadott ujonczállitási rendelet nyomán újabb alkotmánysértést

Az orszá- látott. A megyék — egynek kivételével — zajos gyléseket

hatás, tartottak, s azok nagyobb része semmiféle fenyegetéssel, vagy

Ígérettel nem engedte magát megfélemlittetni vagy félrevezet-

tetni. Néhány megye vezérszerepet játszott. Ezek közül külö-

nösen ki kell emelni Bars megye rendéit. Ott és másutt is

erszakosságokat is követtek el erre, a mi a közszellemet még

inkább felébresztette és a többi megyéket is élénkebb és

erélyesebb lépésre indította. Nem használtak a bnvádi

keresetek, sem a barsi ellenzék vezéreinek a király elé idé-

zése, a kiket egyébként maga elé bocsáttatván, keményen

megdorgált. Az állhatatos hazafiakat azonban nem lehetett

megijeszteni s a kormány meggyzdött arról, hogy a törvény-

Az 1825/7. hozást udvarí parancsokkal pótolni lehetetlen. Évek teltek el,

gylést míg ebbl a meggyzdésbl a kormány levonta az egyedül

össze- helyes, mert természetes következtetést s az országgylést

végre Pozsonyba 1825. évi szeptember 11-ére összehívta.

Mieltt azonban Széchenyit ezen korszakot alkotó ország-
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gylésre elkisérnk, fel kell említenem, hogy ö annak meg-

nyitására, mint egy általam közölt idézetben már ö maga emlité,

még két nagy külföldi utat tett. Az egyiket 1822. évi márczius Azt meg-

1-étöI 1823. évi február 9-dikéig Német-, Franczia- és Angol- <!'°^^'^^.

országban, a másodikat pedig 1825. évi május 10-étl szép- még két-

tember 2-dikáig Német-, Franczia- és Olaszországban. — *^^'^."*^.^''*^

" '
~

a kulfol-

Mind a két út ismét hatalmasan fejlesztette benne a refor- don.

mátori képességet és készültséget. Most már határozott czélja

volt ismereteit és tapasztalatait azért gyarapítani, hogy hazá-

jának a politika és közgazdasági élet terén tehessen hasznos

szolgálatokat. Ezen idben irt naplójegyzetei és levelei rend-

kívül sok érdekest és jellemzt tartalmaznak e tekintetben. '

A fels és legfelsbb körökkel a külföldön ekkor még srb-
ben érintkezik, a látni valókat még jobban és alaposabban

tekinti meg Látszik, hogy minden fontos gazdasági, társa-

dalmi és politikai mozzanatnak mélyeire akar hatni. A lótenyész-

tés, selyemtermelés és szölszet részletei épp úgy érdeklik,

mint a nagy nemzetek alkotmányos intézményei, közhangulata,

szelleme és társadalmi alakulatai. De nincs oly apróság sem,

a melynek véletlenül szemtanúja és a melyet figyelmére nem
méltatna.

Itt a részletekbe most már felesleges levén bocsátkoz-

nom, csak azt említem fel, hogy Wesselényivel együtt tett

nagy fogadalma daczára folyton töpreng. De maga kérdi, hogy

vájjon ezt az ingadozást benne izgult idegei, vagy akkori

tápláléka okoznák-e? Különösen a második utazás alatt papírra

tett feljegyzései az elbbit világosan mutatják. Azonban tud-

nunk kell, hogy ezt a töprengést elidézett izgatottsága

nem a hivatására vonatkozó habozásból, hanem új és az

eddigieknél mélyebb szerelmébl táplálkozik. Mert hiszen ezen

két utazása közé reá nézve igen fontos két történet esett

:

1824. évi január 22-én édes anyját veszti el és 1824. évi ^'*"

augusztus 3-án látta meg elször gróf Seilern Crescentiát, a meghal,

ki ekkor már éppen öt éve volt gróf Zichy Károlynak fiatal,

bájos felesége. E naptól kezdve szívének ismét nincs nyugta

és az, bármennyire titkolja is a világ eltt, egész valója felett

zsarnoki uralmat szerzett magának. Koppant szerencsétlennek

^ Zichy Antal : Gróf Széchenyi István külföldi útirajzai és feljegyzései.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 12
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érzi magát, hogy e hölgyet, a természetnek ezen testileg és

lelkileg egyaránt remek alkotását, nem közelítheti meg és

Fenköit, életét nem kötheti vele össze. De a mily kinzó érzés volt ez

"^szeren-*^
a szerelcm, épp oly nemesitöleg, st irányitólag is hatott reá.

esetlen Eszményo ugyanis a legfenköltebb lelk hölgyek egyike volt,
szere me.

^ ^. igj^gj-e^g^göjj pillanatától fogva haláláig els férjének

oldala mellett is tíz évig nemtöje, hátoritója és buzdító jó

szelleme tudott lenni Széchenyinek, s ez azontúl példátlan

imádattal állandóan tisztelte és szerette t. Hogy e hölgy

emlékének a magyar nemzet mivel tartozik, azt legjobban

megmondta maga Széchenyi, a ki els találkozásuk után két

év múlva, 1826. évi június 28-án, így ír róla naplójában

:

„Szeretek egy tisztességes nt. Szerelmem oly tiszta,

mint egy angyalé. Teljes ermet megfeszítem, hogy lelkemet

minden szépre, jóra és az erényre képesítsem. Föláldozom

magamat, személyemet, vagyonomat, virrasztásaimat hazámnak

közjavára és majd senki sem ért meg ! Egy egész nemzetbl

senki !

"

Késbb arra a felhívására Crescentiának, hogy feltn

figyelmével, ragaszkodásának tüntet kimutatásával s kisért

szerelmi nyilatkozataival ne zavarja fel lelki nyugalmát és

tekintse tiszteletet parancsoló helyzetét, egy hosszú levelet

ír angyali imádottjának, melynek minden sora aranyba

véshet

:

„Mittévö legyek? Ezt kérdem éjjel és nappal magamtól.

— Isten látja lelkemet, mindig az Ön nyugalmát tekintettem

s nem a magamét. Bár még száz kétség és küzdelem után

egy szózat tisztán és világosan ezt súgá nekem : légy hü

hozzá utolsó lehelletedig. Küzd fel magadat oly álláspontra,

melyrl embertársaid, hazád fiainak javára lehetsz. Áldozd

fel magadat ; légy hozzá méltó ? — Én a családi boldogságról

örökre lemondtam s csak Önnek akarok élni. Rágalom érhet

;

de gondom lesz reá, hogy Ön soha se szegyélje magát miat-

tam. Önnek szent kötelességei vannak : anyja egy népes csa-

ládnak. Én oly pályára léptem, mely nem kevésbbé szent.

Akár mit végzett az ég rólunk, teljesítse ön az anya s a

hitves tisztét ; én viszont igyekezni fogok annyi jót tenni, a

mennyi jót csak tehetek az életben. Isten nem fog minket

elhagyni ! Az én helyem, melyet a gondviselés számomra ki-
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rendelt : Magyarország 1 Megállom e helyet híven, becsülettel,

míg órám ütni fog"

Még késbb 1828. évi február 15-iki kelettel sok törlé-

sek közt ez áll a naplóban : „Általa jobb emberré lettem."

Crescentia mintegy erre a levélre válaszolva, irta ezeket a

Hitel megjelenése után Széchenyinek :

„Emeljük fel hazánkat a nevezetes országok sorába

!

Mindenkinek hozzá kell járulni. Egy napot sem szabad elmu-

lasztanunk a nélkül, hogy e nagy feladaton valamit ne lendít-

sünk. Én ügy vagyok meggyzdve, hogy az isteni gondvise-

lésnek Önt tetszett állítani a mi szeretett nemzetünk élére.

Önnek adományozta az isteni ihlet sugallatát, hogy Magyar-

ország jóltevje és nemtöje legyen, a ki a szunnyadó lágymeleg

hazafiakat felébreszsze, lelket öntsön beléjök, s a gyengének

ert, a gyámoltalannak tanácsot adjon. Igenis ! Kötelességünk

annyit tenni, a mennyit tehetünk s nem hagyni elrozsdásodni

a bennünk rejl tehetséget. így nyugodtan várhatjuk be törek-

véseinknek jutalmát, melyek ert, tevékenységet és köteles-

ségérzetet szülnek. De nem elég a kezdet ; a további fejle-

ménynek kell minket kielégíteni. Kövesse Ön tehát szép

hivatását. Az önnemesítés még nem elég; magasabbra utal

Önnek rendeltetése, sokkal magasabbra ! Önnek honfitársait

kell tökéletesbiteni, a bennök rejl jó tulajdonokat kifejteni

s egyenként érvényre emelni. Ez önnek életfeladata!"

Hogyne érdemelte volna meg e n azt a szép emléket,

melyet utóbb Széchenj'i, mint már második férje, végrendele-

tének egy pontjában állított neki

:

„Helyezzék hü élettársamat, jobb felemet, tiszteletreméltó

feleségem tetemeit hamvaim mellé. Mert ö vala az, ki már

akkor is felfogta nagyobbszer eszméimet : szolgálni a hont,

mikor alig volt egy h kedély is, mely megértett és méltatott

volna. — Ö volt az, akinek szép lelkébl mindig ert és szi-

lárdságot merítettem. Ö volt végre az, kiben a germán költ-

nek legmagasztosabb asszonyi ideálját felleltem, mely szerint

nem pipere- és divathaj hászat, vagy éppen politikába avatko-

zás és a pártok feltüzelése a hölgynek tisztje ; hanem a ma-

gas hivatásnak csak úgy felel meg s csak azáltal lesz a

mennyei lakosok legremekebb mve, ha valamint a férj a

szabadságért vív, úgy küzd az asszony illemért. Ö lesz

12*
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végre az, jól tudom, ki, ha az egész világ elhagy is, hn,
bennem bízva és rólam nem kételkedve, fog megállni mel-

lettem."^

A 1826. évi Az 1825. év szeptemberének 12. napja, midn említett

*'g'^tfs
utazásából az országgylésre Pozsonyba érkezett, nagy forduló-

megnyiiik. pont Széchenyí, de a nemzet életében is. Vagyonilag már

rendezve, ismeretekben és tapasztalatokban gazdagon, családi

köteléktl nejn feszélyezve, barátsága által támogatva, egyelre

nagyon szerencsétlen, de tiszta és eszményi szerelme által,

hogy az önfeláldozásban a vigasz némi balzsamát önthesse

szivének sajgó sebeire, sarkaltatva lépett Széchenyi csaknem

34 éves korában a közpályára.

Talán reformrendszerét akkor még maga eltt sem álla-

pította meg végleg részletesen, de annak nagy egésze és

késbb kidomborodott szelleme teljes ervel élt már benne.

Elhatározásának megfelelleg nem is késett sokáig a küzdelem

porondjára való kilépéssel, hanem megérkezése után éppen

beszédje. ^^J hó^ap mulva, 1825. évi október 12-én, megtartja szz-

beszédét a frendek tábláján és pedig magyarul, úgy hogy

már evvel is mint újító lép fel, mivel ott addig csupán latinul

szónokoltak. Naplóiban errl azt jegyzi meg: „Annyira agitálva

voltam, hogy inkább akasztófára mentem volna. Vájjon fogok-e

valaha hidegvérrel beszélni tudni"? Senki sem tett nálamnál

többet."

Politikai Késbb naplójában a törvényhozásról így okoskodik

:

tépelo-

désc.
„Minden tanácskozó testületnek, legyen a neve országgylés

vagy parlament, az volna a czélja, hogy ott az emberek egy-

mást felvilágosítsák, egyrl-másról kölcsönösen capacitálják,

s végre a lehet legjobb határozatban egyezzenek meg, s

azután maradjanak annál. Engedni tehát nem gyengeség.

Pedig Magyarországon a polgári erénybe vetett hit oly gyenge,

hogy ha valaki gylésben egyszer nyilatkozott, kimondott

els eszméjéhez van úgy szólván szegezve, nehogy ingatag,

jellemtelen embernek tartsák t.

„De hát van-e Magyarországnak alkotmánya? Köznyelven

szólva: alkotmányos monarchia-e? Én úgy vélem, hogy igen,

minthogy a császár esküt tett reá. Hanem miben áll az alkot-

' Zichy Antal: Széchenyi Napi. 220. I
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máiiyos monarchia? Miben különbözik az absolut monarchiától?

Fleg abban, hogy egy alkotmányos monarchiában az ország

rendéi közösen gyakorolják a királylyal a jogot, miszerint

törvényt alkossanak, változtassanak, magyarázhassanak. Szóval

mindenbe betekinthessennek s beleszólhassanak. Ha valami

okos ember azt a nemes tüzet, azt a költi gerjedelmet,

mely nemesb és erteljesb ifjaink szívét hevíti, bölcsen fel

tudná használni, min derék embereket nevelhetne bellük !

Mi a mi czélunk ? Hazánk fiaii'a s azok gyermekei és unokáira

annyi szerencsét és áldást hozni, a mennyit a mi tehetségünk-

kel csak hozhatunk. Miként dolgozhatunk a legbölcsebben

ennek a czélnak elérésére? Ert ervel legyzni nem mindig

lehet ; hanem a bölcsesség gyz mindenütt. Ha más nemze-

teknek több a kincsök, legyen nekünk több erkölcsünk s hon-

szeretetünk. Egy új, egészséges országban be könny jó haza-

finak lenni; ott minden jóakaratnak s a legkisebb cselekedetnek

is mily nagy a sikere, mily nagy a jutalma? De Magyar-

ország, hogyan fizetsz te fiaidnak? Itt a kenyértörés ideje;

naponként égetbbé válik az a kérdés : vájjon igazi, vagy

csak árnyék alkotmányunk van-e?"

Ilyen töprengések közt tölti Széchenyi napjait és éjeit Pozsonyi

Pozsonyban, a hol az ismert sétatér során lev lakásában ^"kgre.

*

iíjú mágnás barátaival naponként összejött és abból az ily

összejövetelek számára valóságos vonzó körhelyiséget csinált.

Itt tanakodtak k a hazai állapotokról és különösen arról,

hogy mi volna hát a legközelebbi teend ? Széchenyi külön-

böz nyilatkozatai szerint itt határoztatott el az, hogy mégis

csak a nemzet szellemi és erkölcsi nevelésének megkezdésére

van a legnagyobb szükség. — Ekképp érkezett el az emlékezetes

november 3-dika, a melyen Széchenyi történeti jelentség

ajánlatát a magyar tudományos akadémia felállításának czéljaira Ajánlata

megtette. Nem szándékom ennek a nagy hordereiü eseménvnek ^^ ^^^'
'^ G. J . démiára.

leírását adni, mert azt már annyian és igen jól megtették.

E részben tavaly megint újabb érdekes adatok jöttek nap-

világra Comáromy István Abauj vármegye alispánjának és

akkori követének azon Kazinczyhoz intézett levelében,^ mely

valószínleg a leghívebb leírását tartalmazza annak a lélek-

1 Akadémiai Értesít : 1901. 605—613. M.
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emel jelenetnek. Ezen ajánlat által mindenki meg volt lépetve.

A lelkesedés tudvalevleg oly áldozatkészséget teremtett, mely

azután legfbb közmveldési intézetünknek megvalósulását

biztosította. De érdekes, hogy a régi femberek közül sokan

Széchenyinek ezt a nagy tettét nem értették meg. így Cres-

centia els férje, gróf Zichy Károly is bolondnak nevezte t
azért ; báró Eötvös Ignácz pedig nem gyzött csodálkozni a

felett, „hogy valami ilyes eszökbe juthat a magyaroknak".^

A koczka azonban el volt vetve ; Magyarország újjá-

születése ezzel megkezddött. Széchenyi átlépett a Rubiconon

és mint kész társadalmi és politikai reformátor haladt tovább a

régi Magyarország köz- és magánéletének meddségre kárhoz-

tatott, akkor sivárnak látszó, de általa végre termékenynek fel-

ismert mezején. Titáni kttdelmeknek ment elébe ezután, melyek

közben lángeszének és önfeláldozó természetének egész óriási

erejére volt szüksége, hogy azokban el ne bukjék.

A jelenhoz hasonló fajú irodalmi mnek nálunk nincs

A reform érdekcsebl) és lélekemelbb feladata, mint e harcznak és

mozgaiomgjjj^gj^ a martvriumuak igaz, valóban életh, de egyúttal
kezdete. . o

mvészi feltüntetése. Az iró e közben az emberi es a nemzeti

lét legfbb problémáinak légkörébe jut és számtalan mozza-

natot talál, a melyet nemcsak a magyarság, de általában

a tudomány is nagyon jól felhasználhat. Azonban ama küzdel-

mek alapos megírása egyszersmind Magyarország legérdeke-

sebb és legfontosabb negyedszázados történetének megírását

is szükségessé teszi. Széchenyi ugyanis ezentúl eleinte min-

den társadalmi, késbb egyszersmind minden politikai mozga-

lomnak köz- vagy legalább góczpontja volt. ennélfogva

cselekvségérl e .téren az egésznek kell feltüntetése nélkül

csak egyoldalú és így csak ki nem elégít képet lehet vá-

zolni. Ez a történet pedig már meg van írva; de ha még

nem lenne is, annak újabb megírását sok okból én nem

tarthatom hivatásomnak, és különösen most nem, midn

Széchenyit mint reformátort nekem csak jellemezni kell és

ebbeli egyéniségének kidomborítása az én f feladatom. Ezentúl

tehát kevésbbé fogok a különben is rohamosan szaporodó

tényekkel foglalkozni, mint eddig, a míg t. i. az újító

' Akadémiai Értesít 1901. évfolyam 610. lap.
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lelkületét kellett behatóbban megismertetnem. Az most már —
remélem — elttünk áll ; az én kötelességem tehát egyéb

nem lehet, mint az események azon hatását vizsgálni, melyet

azok az reformátori egyéniségére elnyösen, emelleg és

átalakitóJag, vagy hátrányosan, lesúlytólag és megsemmisitöleg

gyakoroltak. És ezt annál háboritatlanabbul tehetem, mivel a

következ fejezetek úgyis Széchenyi reformeszközei, alkotásai

és müvei tárgyalásának szentelvék.

Az 1825/7. évi országgylés alatt „a legnagyobb magyar"

köztevékenységét még csak az alapozás vette igénybe. Meg-

tette els lépéseit és kifeszítette a zsinórmértéket, mely mel-

lett eljárásának haladnia kelleti. Mindenek eltt azonban Egyletek

megújította összeköttetéseit mindenfelé és a ftényezkkel ^ **" ^^^'

szorosabb érintkezésbe lépett. A következ évben megtartja

az els lóversenyt, azután az ezt rendez egyletbl állat-

tenyészt, majd országos gazdasági egyesületet alkot. Az

pozsonyi magánlakásán keletkezett összejövetelekbl egy kis

politikai klub, késbb pedig a nemzeti casinoegylet kelet-

kezik. Ez alatt a magyar nyelvvel irodalmilag is alaposabban

foglalkozik; tanítója, a ki jogi ismereteit is bvíti, Xantus

János ügyvéd, a hasonnev ismert írónak atj^ja. Gróf Des-

sewflfy József a maga kassai folyóiratában, a Fels Magyar-

országi Minervában, kötött nyelven dicsíti az szép példáját,

mely miatt az illet censornak nagy baja lett. Széchenyi

ugyané folyóiratban egy kis pf>leinikiis közleményt tesz közzé, Megkezdi

1828-ban pedig megjelenik els nagyobb mve a „Lovakról," tevékeny-

melyben reformeszméinek csirái már megtalálhatók. ségét.

De a politika sem hagyja nyugodni, csakhogy kevésbbé

a közönség szemeláttára, mint a színfalak megett csinál

és pedig részben igen sikeres politikát. Társadalmi össze-

köttetéseinek felhasználásával nagyon ügyesen Metternich

Kelemen herczeg, a mindenható miniszter és államkanczellár.

közvetlen közelébe férkzik. Általa megleczkézteti magát

;

de is sokat mond neki, a minek mindjárt eleinte bizonyos

hatása van. Fnyeresége azonban az, hogy az irányadó körök

gondolkozás-módját, valódi törekvéseit és hangulatát alaposan Hatása a

megismeri. Az activ politikájának czélja nem a szereplés, "mgTett,

hanem az elérhet legnagyobb eredmények lehet mérv
biztosítása ; ehhez pedig minél szélesb kör és minél alapo-
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sabb tájékozottságra és értesülésre volt szüksége. A Bécscsel

való folytonos érintkezés azonban gondolkozása önállóságának

és érzelmei függetlenségének semmiben sem árt, mert csak

taktikai engedményeket tesz a hatalom tényleges letéteménye-

seinek. Az, hogy a passiv természet sérelmi politikát óvatos

activ, alkotó politikával akarta felváltatni, éppenséggel nem

concessio, mert hiszen azt végczéljai egyik leghatalmasabb

elfeltételének tekintette.

Azért az si magyar alkotmányért, mely a népesség

zömét, az egész polgárságot és a jobbágyságot, mindebbl

kizárta, ellenben azokat, a kik az összes jogok élvezetében

voltak, a közterhekben való részesüléstl gondosan megóvta,

nem lelkesedik. Bizonyítják ezt Széchenyi és néhány tár-

sának ez idben mondott beszédei, melyek tartalmukon kivül

még azért is nagy hatást tettek, mivel k az akkori általános

szokás ellenére a felsházban azontúl valamennyien mindig

magyarul szólaltak fel.

így például 1825. évi deczember 28-án ezeket mondta

Széchenyi

:

Meleg „Lelkiismeretem szerint jobbágyaim sorsát könnyíteni köte-

jobbágyok Icsségcm s czt kell tenni minden földesúrnak. A mi jót pedig

érdekében, nia tehetünk, ne halaszszuk holnapra. Bizalmatlanságot is

mutatnánk a halasztás által, mert a Felség megígérte, hogy

az alkotmányt helyre akarja állítani." Valamivel késbb pedig

így nyilatkozott: „Bízom a Felség igazságszeretetében és

erkölcsében, hogy a megnyugtatást nemcsak szóval, hanem

tettekkel akarja elérni. De ne mondhassa az irigy \ilág, mikép

akkor támad meghasonlás köztünk, mikor a szegénység sorsá-

nak enyhítésérl van szó, azon szegény jobbágyokéról, a kik-

nek képviseli itt nem levén, nekünk, mint becsületes földes-

uraknak, kell sorsukat szívünkön hordanunk." — Akkori

naplóiban pedig ide vonatkozólag ezek foglaltatnak: „Szapo-

rítsuk azon emberek számát, a kik polgári erényekkel ékes-

kednek. Ezek kisebb vagy nagyobb számától fog függni nem-

sokára a nemzet ereje, szabadsága és szerencséje. A civilisatio

világa ég már ; azt semmi halandó el nem olthatja többé. Mi

elhintjük az igazi erkölcsi függetlenség magvait. Oh, ki fog-

nak azok kelni, habár késn is ; akkorra bizonynyal, mikor

mi már a sírban leszünk. Hosszasan és jól beszéltem. Nem
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kell nekem kegyelem ! Az amolyan nagyon is udvarias s

nyájaskodó kifejezésekkel utóbb eljátszuk az egész alkotmányt!

A császár nem kegyelmet gyakorol, mikor a magyar alkot-

mányt fenn akarja tartani, hanem csak legszentebb köteles-

ségét teljesiti." A nádor ezen szavakért rendreutasította és a nádor

mint monda, csak az érdemes atviára való tekintet miatt '^t" ^X' " "^ utasítja.

nem bánt vele keményebben. Ily rendreutasításban késbb is

részesült.

Széchenyi tehát kizárólag a magyar politikai élet érde-

keit kivánta szolgálni akkor, midn a bécsi hatalmasokat

megközelíteni és lehetleg befolyásolni igyekezett, mert azokat

oly tényezknek tartotta, melyek nélkül itthon semmi üdvös

dolog nem volt keresztülvihet. „Magyarország — mint írja —
gyenge lábon áll. A harczban, mely az absolutismus és kép-

viseleti rendszer között megindult, végre is az utóbbi fog

gyzni; de hogy mikor? azt emberi szem elre nem láthatja.

Az oly nép, mely nagyobbrészt polgári erényekkel ékesked
férfiakból áll, minden bizonynyal szabaddá lesz, ha még oly

nehéz rablánczokat kell is leráznia." És felkiált: „Érzem,

hogy mindaz, a mit kezdeni akarok, sikerülni fog, ha nem is

mindjárt, ha nem is általam." — Metternich eleinte védnöki Éríntke-

kicsinvléssel, de határozott ióakaratot tanúsított iránta. Eev ^^*®'^^f"' ' "^ ^"^ ternich

ez idtájt Szögyényihez írt levelében így nyilatkozott róla : herczeggeh

„Ezt az ifjú embert a világba lépte óta ismerem és sok jót

tettem vele. Eleven esze van, de kell ismeretek nélkül, mint

ifjaink legtöbbjének. Pótolja ezt a hiányt nála a finom tapin-

tat. Becsvágya határt nem ismer. Amúgy könnyelm s könnyen

felpezsdül, mindamellett számítani is tud. Már Pozsonyban

észrevettem, és ezt tudattam vele, hogy ellenem akar állást

foglalni. Meglátogatott s bvebben belebocsátkozva a tárgyba,

sokat beszélt az absolutismusról, a kormánynak állítólagos

czélzatai ellen s az udvarnak és környezetének a magyar

viszonyokban való járatlanságáról, és azon aggályát fejezé ki,

hogy az országgylésnek rossz vége lesz." Széchenyinek tehát

már kezdetben volt bátorsága véleményét és az igazat meg-

mondani. Nem akart egyénileg boldogulni. Ambitiója nagy,

de igen magasztos és nehezen kielégíthet volt. Metternich

csak azért állott vele szóba, mert mágnástársat látott benne.

Erveivel megpuhíthatónak vélte ; de szerinte klubjában megint
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elromlott. Szemébe mondta, hogy túlzott hiúságának és dics-

vágyának áldozatul fog esni és a saját vesztébe rohan. Késbb
be fogja ezt látni, de akkor már a visszafordulás lehetetlen

lesz. El fog sülyedni a hínárban és általa félrevezetett

saját pártja fogja a szégyen bélyegét reásütni. — Egy ízben

három óráig tartott beszélgetést folytattak, mely azonban egyi-

kjöket sem elégítette ki. A minisztertl Széchenyi ekkor levert

hangulatban távozott. Késbb mindazáltal felhívja a herczeg

figyelmét oly dolgokra is, melyeket ez szerinte éppen magas

állása miatt nem láthat oly jól, mint a ki azok közepett él.

De Metternich ezt a felfogását is hibásnak jelentette ki, mert

azt gondolta, hogy a kinek magas állása és jó szeme van, az

szélesebb körben láthat mindent és a lakosság kicsinyes el-

ítéletein felülemelkedhetik. — Széchenyi számtalanszor érint-

kezett azontúl is Metternichchel, a kit felvilágosítani és capa-

citálni akart. A kanczellárra — hiúságának minden igaz

mondása mellett való legyezgetése folytán — tényleg tudott

hatni, st általa befolyást gyakorolt a fejedelem elhatározására

is. Metternichet a saját felfogásával szóval és írásban foly-

ton foglalkoztatja. Biztosítja t, hogy ha honfitársai nem is

mindig elnyösen mutatják be magukat, mégis méltó alattvalói

az igazságos fejedelemnek s annak bizalmát megérdemlik.

„És" — mondta a herczegnek — „lehet-e h alattvalója a

királynak az a férfi, a ki hazája törvényeihez minden ere-

Bécsi sz- jévei nem ragaszkodik? Én legalább nem hihetem; a mint

tései^rétl'n^'^^^^
tarthatok sokat annak belértékérl, a ki a saját jogait

üdvös be- férfiasan nem tudja megvédeni." Nem túlzott ennélfogva az

^^^ak^roi
^21 állítás, mely szerint ha az 1825/7. évi országgylésen béké-

az ügyek scbb hangulat kezdett uralkodni, az nem kis részben Széche-
menetere.

j^y^j^g]^ ^^^^ tulajdonítható, a kí a színfalak mögött éppen azon

a helyen gyakorolt üdvös befolyást, a hová mások nem fér-

kzhettek be.

Ö saját tapasztalatai alapján tudta, hogy mit és mennyit

lehet elérni. Nem követelt sokat, hogy a kevesebbet kieszkö-

zölhesse. Maga is osztotta ugyan elvben azt a véleményt,

hogy a korona és tanácsosai különválasztandók, de az adott

viszonyok közt nem tartotta ezt követelhetnek, azért csín-

ján, szrmentében kívánt a hatalom embereivel bánni. Midn
Metternich tanácsára Ferencz azután atyai hangon tartott igé-
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retekkel telt leiratot küld az országgyléshez, Széchenyi pedig

ennek daczára mégis az ellenzék soraiban marad, Metternich

nem késett t vádolni ezért és szemére vetette, hogy nyiltan

nem védelmezte a kormányt, hanem' elrontja az ifjúságot.

Széchenyi azonban midn látja, hogy a kormánynak szavai

és tettei nem összhangzók, s hogy az adókat tovább is tör-

vénytelenül hajtatja be, habár fájlalta, hogy a nádor szintén

neheztel reá, kötelességének tartja a rendek oldalára állani. Egyelre

Ekkor kifakad az udvaronczok ellen és a nádornak szintén •"^s's

ellenzéki

opponál. Bátorságát jellemzi 1826. évi január l'i-én a fels marad.

táblán tartott beszédének ez a része is : „Ausztria kormány-

zási rendszere 1790 ota az volt, hogy a mágnásokat és a

nemeseket álomba szenderitse, s a parasztságot elkülönítse

tlük. Mind a két irányban tetemesen haladt elre, mert

bizony szépen elszunnyadtunk, sokan még most is alusznak,

s szivünk mélyébl kezdtük meggylölni egymást. Most eg}'-

szerre reánk küldik a commissariusokat ; ezek felkavarják a

nemes urakat. De ime ébren, vagy ébredben vagyunk már.

Évek óta látjuk, hogy a nemesek küzdenek, czivakodnak,

kiteszik magukat pusztán csak a parasztok jólétiért. És sehol

sem volt a nemzetnek ez a két osztálya szorosabban együtt.'"

Naplójában pedig az idtájt ezt írja: „Megindul a harcz

a kényuralom és népjog közt. Az absolutismus szolgái, kiknek

érdekeik, existentiájuk a régi rendszerrel szorosan egybefügg,

nem fogják a csatatért elleneiknek oly könnyen átengedni.

Ersen fognak még viaskodni. Lánczok és vér nélkül nem fog

ez a dráma befejezdni. — Crescencehoz való szerelmem vagy

megöl, vagy igazi philosophussá tesz. Az érdeme lesz, ha

egy egész nép újra fog születni."

Bántotta t gróf Csiráky Antal és báró Eötvös Ignácz

túlloyalítása, a kiknek szerinte fogalmuk sem volt az alkot-

mányosságról. ellenben már 1826. elején kijelenti, hogy a

városi elemnek háttérbe szorítása trhetetlen dolog. Tudja,

hogy az ilyen nézetek hangoztatásával csak ellenségeket sze-

rez magának, de az igaz és nemes gondolkozású embernek

mit sem kell tördni a tömeg viselkedésével.

Naplóiban is ersen kikel az 1827. évi országgylést az ország-

berekeszt trónbeszéd olvasása után tapasztalható bvzanczi ,

gy"'^^
'

"í

. ,
berekesz-

hizelgések ellen. „Megpróbáltam — írja — elhinteni a jó tetik.
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magot ; de most tisztán áll elttem, hogy holt testet akartam

életre ébreszteni. Nem trhetem el, hogy egy rothadó testnek

része legyek ; inkább megakarok halni. " Nagy kedélyhullám-

zásának okát ez idben különben boldogtalan szerelme is

képezte s egy éppen közelg válás nagyon lehangolta öt.

Ez a szerelem egyébiránt sok magasztos elhatározásának is

ln forrásává, mert annak befolyása következtében saját bol-

dogságáról lemondva, egész életét hazája újjáalkotásának

szentelte. Töprengései daczára azonban, melyeket lelkiisme-

retessége és akkori állandó kedélyviharai okoztak, alapjában

véve mégis bízott törekvéseinek hasznos voltában, mert még
1825. évi november 26-án valószinleg a herczeggel való

egyik tárgyalása után írta azt a teljesen bevált jóslatot

naplójába, mely szerint „Metternich rendszerének az életével

vége lesz, az enyém pedig csak halálom után fogja kezdetét

venni." — Azonban elrelátható volt, hogy ilyen független,

bátor és önálló magatartása a katonasággal összeférhetetlennek

fog tartatni. Ezredese magához is hivatta, hogy megdorgálja

t, estei Ferdinánd fherczeg pedig a politik aipályát egysze-

ren avval vélte elzárhatni elle, ha ezredéhez visszaparan-

csolják. Az összeférhetetlenséget maga is belátván, egy

napon, 1826. évi február 15-én, midn a frendek tábláján

A katonai ^ magyar uyelv ügyében háromszor is felszólalt, a katonai

latról szolgálatról lemondott.
lemond. ^^ országgylés berekesztése után el volt határozva

arra, hogy most már a társadalmi téren fogja magát nemzete

iavára hasznosítani. Elször is Sopronba ment, a hol a lakos-

ságnak durva volta és hátramaradottsága nagyon lehangolja,

E részben jellemz a következ adat. Sopron vármegye 1827. évi

október 23-án tartott közgylésében elhatározták, hogy mivel

Széchenyi „némelly hasznos intézetekre tett különös bkez
ajánlásokban magát oly különösen megkülönböztette, hogy az

egész Magyar Nemzetnek örökös hálaadására érdemessé lett,"

kérik külön levélben, hogy a saját és nem csekélyebb érdemek-

kel tetézett édes atyja arczképét a megye díszterme részére

ajánlja fel. Gróf Széchenyi István atyja arczképét csakugyan

megküldötte volt a megyének, de a saját arczképérl egyszeren

hallgatott. A megye nem vette észre, hogy ez mit jelent és

1833-ban újra megsürgeti a saját arczképének megküldését is,
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mig végre 1836-ban a május 5-én tartott közgylésen elhatá-

rozzák, hogy azt a nemesi pénztár költségén festetik meg.^

De elve lévén az, hogy minden embert kora és minden

kort a maga uralkodó eszméi szerint kell megítélni, a néppel

szemben is türelemre szoktatja magát. Továbbá most már

saját tapasztalásából is látván, hogy Ferencz királynak és

mindenható miniszterének a szabadelvség veres posztó, azért

a politikai téren szintén nagyobb orvosságot kezd szükséges-

nek tartani, pedig hát „nem a kegy a fdolog az államok

kormányzatában, hanem az igazság." Ez képezi az uralkodó-

nak jelmondatát is: ..justitia regnorum fundamentum."

A vidékrl nemsokára Pestre utazik fel, a hol gróf a társa-

Károlyi Györgyg}^el a felett tanakodik, hogy miképp lehetne ''aimiterre

a polgárságot összehozni a nemességgel. A farsangot 1828-ban tevékeny-

ennek lehet elmozdítására használja fel. Pestnek már válasz- s^s^"^'^
" sulypont-

tott polgárává lett, de a nádor nem akarta öt a várost szépít ját

bizottságba kinevezni. Ha a pestmegyei gylésen esetleg javas-

latot tesz, a nádor azt figyelembe sem veszi, Bécsben pedig

fenn és alant hidegen fogadják. Mindebbl min következ-

tetést vont le ? Elveszti kedvét ? Visszavonul ? Nem, hanem

elhatározza magában, hogy „homokszemeket fog hordani, ha

köveket nem mozdíthat!"

Lelkének, melyet most bodogtalan szerelme; új vállala-

tainak fejlesztése, gondozása és Wesselényi barátsága is el-

foglalnak, gazdagságáról tanúskodik az imént idézett mondása,

melyhez hasonlók csaknem kimeríthetetlen bségben talál-

hatók fel különböz irataiban. És lelki nagyságát csak fokoz- Leiui

hatja szemeinkben az a tudat, hogy bensleg ekkor is mily "*g>'*^sa-

végtelenül boldogtalan volt.

Ez idtájt, 1828. évi deczember 14-én, kezdi írni a Hitelt

és azzal éppen egy év alatt készül el. A censor elre megjó-

solta, hogy nagy feltnést fog kelteni, de szerzjét megköve-

zik érte.

E könyvének megjelenése eltt megint egy nagyobb

utat tett gróf Károlyi Györgygyei a külföldre és pedig most ^_^^^^

kizárólag Németországba, a hol 1829. évi július 16-ától szép- "útj'l.

'

' Viszota G-yula : Gróf Széchenji Ists-án és Sopron vármegj'e,

Budapesti Szemle, októberi szám, 35„ 37., 38. 11.
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tember 15-éig' kifejtett munkássága után szórakozni és újab-

ban tanulmányozni kivánt. Prágában július 18-án igen kemény

szavakat ír naplójába magyar honfitársai a ellen, kik a

haladás útjára lépni makacsul vonakodnak. Sötét színben lát

mindent ; de ennek legfbb okát boldogtalan szerelme képezi.

— Berlin környékén II. Frigyes eljárásának nyomait észleli.

Ez a porosz állam szerinte gazdaságos, erkölcsös, hanem

unalmas. De ha német volna, szive vérzenék Németország

eldaraboltsága miatt. Útközben a legkiválóbb lótenyésztket

és méneseket tanulmányozza, üti társaival együtt felhatolnak

a keleti tenger partján Doberanig. Ott arról elmélkedik, hogy

ime Mecklenburg meg tud állani magában is ; mért nem tud

Magyarország? Mi magyarok annyit ábrándozunk a mi dics

eleinkrl ! Pedig ezek arról, a mi a legfbb, a nemzeti függet-

lenségrl, megfeledkeztek. Fennáll Hollandia, Dánia, Svédor-

szág és annyi apró német államocska: csak Magyarország

nem tudott, vagy nem akart magában megállani! I ! „Kutyákat

kellene a mi seink mellé temetni!"^ — Hollandia sík, mívelt

vidékei nagyon meghatják. íme, a lapályokon is min cultura

lehetséges ! Egy estét Károlyi Györgygyei Hágában töltenek

és egymásnak ünnepélyes ígéretet tesznek, hogy Magyarorszá-

got fölemelik. Széchenyi a Rajna vidékén, Württembergen és

Bajorországon keresztül jön haza, Károlyi pedig Párizsba uta-

zik. Egészsége sokszor nem a legjobb, de följegyzéseibl

gyaníthatni, hogy ezt szívének sajgása okozza. Haza érkezve

els dolga Crescenceékhoz menni Lébény-Szent-Miklósra, a

hova a kápolnába ajándékul és emlékül egy gyönyör szent

képet visz magával.

A Hitel E közben a „Hitel" kikerül a sajtó alól. Megjelenését

eíenése
^^oubau hátráltatja az, hogy a rendes könyvbirálaton kivül

még hatóságilag akarták tárgyaltatni, vagyis a censor véle-

ményét fölülbirálat alá venni. Szécheny az ellen erélyesen

tiltakozván, munkájának kinyomását, mert „azt a dinasztiához

való ragaszkodás és Magyarország közkormányzata iránt a

legjobb akarat és szolgálatkészség hatja át" végre megenge-

dik. E mrl Széchenyi irodalmi tevékenységérl szólva be-

hatóbban a következ fejezetben beszélek. Itt csak hatásá-

^ Zichy Antal, Széchenyi István külföldi utazásai 334, 335. 1.
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ról kifelé és magára | Széchenyire kell egyetmást mondanom.

Ez a hatás általában olyan volt, a mint maga a szerz sem

várt. A nagy reformátor az által megvetette politikai irodalmunk

alapját és megteremtette a közgazdasági dolgok iránti érdek-

ldést. Beöthy Zsolt szerint még szépirodalmunkra is nagy

hatással volt. ^ Zichy Antal szerint magas röptével, fenkölt,

nemes érzületével meghóditotta a világot : rezgésbe hozta a

szivek húrjait, forrongásba az agyak szunnyadó gondolatait s

a megvalósulás reményével kecsegtette a haza és emberiség-

szebb jövjébe vetetett bizalmat. '^ Kazinczy már idéztem

Magyarországi útleírásában említi, hogy a vidéken is csak

arról beszéltek ekkor, de a vélemények, midn egy dunai

gzhajón Pannonhalmára megy, útitársai között meg voltak

oszolva. Pulszky Ferencz említi, ^ hogy a felvidéken csak

német fordításban ismerték, de ott sokan nagy reménységgel

néztek— a gróf Dessewffy Pipsztöl (Józseftl) várt czáfolata elé.

Neki magának sem tetszett, mert szerinte Bentham kandikált ki

belle. Tudjuk és a következ fejezetben tüzetesen is látni fogjuk,

hogy az min választ provocált a régi állapotoknak még leg-

felvilágosultabb védelmezi részérl is. De a nádor a neki kül-

dött példányt kegyesen fogadja s bevallja, hogy helyenként

egészen az ö lelkébl beszél. Még sok addigi ellenfele is

megöleli; a casinóban ünneplik. Ellenben gróf Telekyék oda

nyilatkoznak, hogy „mennyi jót tehetett volna az a Széchenyi"

és „hogy nemzetét meggyalázta." Egyes megyékben el is

égették e könyvet. Az írók azonban kapkodva mohón olvasták

s versben és prózában magasztalták érte. Bécsben ellenben

semmi hatása nem volt. De a legnagyobb benyomást ez a

m Crescencera tette, a ki már ismertetett gyönyör nyilat-

kozatát annak elolvasása után mondta el Széchenyirl. maga

e müvérl késbb eképp vélekedett : Azt gondolta, hogy jobb,

ha kezdi meg a reformtevékenységet, mint senki más. így

fogott a nagy munkához. Mennyit fáradt, dolgozott és aggó-

dott ezen elhatározása következtében, míg a dirib-darab mun-

kát össze tudta illeszteni és maga eltt is szégyenkezett.

^ Beöthy Zsolt : Széchenyi és a magyar költészet, Budapest, 1893.

- Zichy Antal: gróf Széchenyi István életrajza I. 248. 1.

* Pulszky F. Életem és korom I. k. 64. 1.
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mivel oly tudatlannak és készületlennek találta magát. Sok

id telt el, míg els nagy müvének külalakja és czíme tekin-

tetében is tisztába jött önmagával.^ Midn késbb már második

munkáját irja, a teendk felsorolása után gróf Dessewfly

Józsefhez intézve szavait felkiát : „Te most lehetleg eszels-

nek gondolsz és kérded : ily óriási munkát egy-két ember akar

véghezvinni? És ilyenekkel még kérkedni is mer a szemtelen
!""-

Senki sem mondhatja róla igazságosan, hogy köny-

nyelm, szeles s az okot és következtetést összezavarja, vagy

hogy az ország állásáról és körülményeirl nem gondolkozott

és azokról felületesen ítélt. Nem állítja, hogy semmiben sem

csalatkozott s alapokait mindennek egészen tisztán látta ; de

hogy összes szellemi erit és lelki tehetségeit, mióta eszmél,

csak egy gondolatra irányozta és összpontosította, arra, hogy

miképp lehetne alacsony állású hazánkat magasabbra emelni,

tiszta lelkiismerettel esküszik, ^ Mivel inspiratio t nem vilá-

gosítja fel, azért tisztán álló adatok nélkül okoskodni nem

szeret s a tárgyakat úgy tekinti, a mint eltte állanak és a

körülötte lev feladatokról azok alapján ítél.
^

Köztevé- Megindult erre az a csaknem emberfelettinek mondható
kenysége

nagy mér-tcvékenység, melyet a Széchenyi reformmunkásságának nevé-
téket öit^ygj jelölhetünk meg. Alig jelenik meg gróf Dessewflfy József
A Világ bírálata, öt hónap alatt a Világban oly választ ír reá, mely

jelenése, összcs mveí közt a legnagyobb, a legbehatóbb és a legszebb.

Ugyancsak 1830-ban karolja fel a dunai gzhajózás ügyét.

A Duna- Lcmcgy az Aldunára, a hova a saját költségén egész tanul-

zást^mT" iii^i^^'i expeditiót rendez. Megteszi második útját Konsíanti-

inditja. nápolyba hajón, a honnan szárazföldön utazik vissza Szerbiába.

Útközben oly beteggé lesz, hogy majd meghal és gróf Waldstein

Jánosnak mondja tollba politikai végrendeletét, melyben ismert

programmpontjaihoz még azt toldja, hogy a közlekedési

eszközök fejlesztését is mennél nagyobb mértékben és czélsze-

ren karolja fel a nemzet. — Ez útján minden tényezvel érint-

kezésbe lép és a török pasák, az oláh hospodárok, Obreno-

vics Milos szerb fejedelem, az osztrák katonai parancsnokok-

1 Világ VI.

2 Világ 84.

3 Világ lül.

* Világ 164
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nak szivét egyaránt megnyerni igyekszik. Nem kiméi fáradságot

ide haza sem, hogy a nádort, a különböz kormányszékek '^ '^"'^*'
" gzhajózás

fembereit, a pénzfejedelmeket és 1830. évi újabb külföldi eszméjét

útján a bajor s württenbergi királyt, majd a londoni és belga *^^'^^'"*''j^-

tkéseket jól hangolja és támogatásukat ezen vállalat részére

megszerezhesse. E mellett nem téveszti szemei elöl, hogy

nejyd a lóversenyeket folyton fejleszteni kell. Á casinót sza-

kadatlanul ápolja, annak érdekében személyesen érintkezik

minden számba jöv fúri, honoratior, és polgár emberrel.

Azoknak minden irányban levelet ír, de egyúttal az új kört

minél vonzóbbá és kellemesebbé igyekszik tenni. Késbb a

kormány támogatásával elkezdi robbantatni a hajózásnak

dunai nagy akadályait. Gyakran, ha nincs már pénz, a magáé-

ból ellegez. Ismételve leutazik oda. Kiteszi magát egy f-

herczeg kicsinyl mellzésének, máskor egy másik fherczeg

kocsiján a bakra ül. Midn meggyzdik arról, hogy a ren-

delkezésére bocsátható összeggel a fbb sziklatömböket sem

lehet eltávolítani, vagy kellleg csatornázni, a késbb róla

nevezett gyönyör mutat építteti a Duna balpartján. Ezen ASzéhenyi

ügyekben a nádorhoz a legbehatóbb emlékiratok hosszú soro- "
^^J^*

zatát intézi, melyek mszaki részleteit oly virtuositással kezeli,

mintha maga is technikus lenne. Hogy vállalatait sikerre

vezethesse, nem kiméli sem egészségét, sem erszényét, sem

méltóságát.

Még 1821-ben fel van háborodva a felett, hogy t az

egyik fherczeg fél óráig váratta elszobájában. Most már

ezt fel sem veszi. Sokkal kisebb uraknak is udvarol s magát

a lépcsk szellemének— esprit d'escalier-nak — nevezi, annjit

jár azokon fel s alá. Mindezért csak annak meggondolásában

talál vigaszt, hogy „szenvedni is kell tudni a közjóért!"

A lánczhíd építésének megpendítésével és dlre vite-'^,'^°*^^,^"*

lével feladatait annyira szaporítja, hogy csak erejének végs kezder;me-

megfeszítésével tehet azoknak eleget. Sem éjjele, sem nappala, ">'^^'-

mert habár minél több jó és szakavatott munkaert igyekszik

czéljainak megnyerni, minden dolgot maga is érteni és ismerni

kivan, nehogy a sok ügy feletti áttekintést elveszítse. Másutt

részletesen leírom, hogy egyes alkotásainál mi mindent tett

és mindegyiknek min különös nagy horderej rendeltetést

tulajdonított. Itt csak nagyban kívántam csoportosítani az

Gaal Jen : Gróf .Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. lo
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határtalan, de nem feneketlen buzgalmának és odaadásának

csodálatra méltó nyilvánulásait.

És daczára mindennek irodalmi tevékenység-e sem szü-

netelt, mivel a már 1831-ben írni kezdett Reform helyett

1833-ban, miután idehaza annak kinyomását a censura meg-

akadályozta, megjelent Lipcsében harmadik nagy és korszakos

^ müve a „Stádium." És ezen óriási tevékenysége daczára is

talált idt arra, hogy úgy 1830-ban, mint az 1832 6. évi tör-

vényhozási cyclusban résztvegyen az országgylés tanácskozásai-

ban. Különösen az utóbbi országgylés által, a régi rendszer

hívei részérl kifejtett szívós ellentállás daczára, az ezen ügy-

nek szentelt újabb angolországi utazás, a legkiválóbb pénz-

es mszaki erk megnyerése után ki tudta törvényben mon-

datni azt, hogy Buda és Pest szab. kir. városok közt állandó

híd építend, és hogy azon mindenkinek kivétel nélkül vámot

kellend fizetni. Erre irájiyuló küzdelmét szintén alább ecse-

telem. Mindehhez hozzájárult, hogy 1834. évi deczember havá-

ban gróf Zichy Károly elhunyván, imádott ni eszménye

özvegygyé lett, minélfogva alapos reménye keletkezett, hogy

a köz- és magánerények ez a bájos személyesítöje végre

mégis élettársává fog válhatni. Ennyi munka, gond, tördés

és izgalom egészségét is megtámadta és annak változandósága

folyton befolyást gyakorolt kedélyére, melynek számtalan irány-

ban nyilvánuló roppant feszülést kell kiállani. Hogyne mutat-

kozott volna feltn hangulat-hullámzás nála, a mely alatt a

firánytól való eltérését csak egy biztos kormányzó elem nem

engedte meg, t. i. példátlan kötelességérzete.

Életmódja. Szécheuyi ezután is oly munkásságot fejtett ki, melyet

megközelít módon csak életrendjének leírásával lehet jelle-

mezni. Ha Pesten volt, az éjét, melynek beálltáig reggeltl fogva

mindig dolgozott, rendesen úgy töltötte, hogy ágyba alig feküdt,

hanem midn az íróasztalnál már teljesen ki volt merülve, egy

pár órára pamlagra dlt. De felébredvén, sietett ismét írás-

beli dolgozatait folytatni. Esetleg ezt ugyanazon éjszaka több-

ször váltakozva is megtette. Reggel mindazáltal már korán

készen volt toilettejével és csakhamar elvégezte magán dol-

gait, melyeket titkára, a megbízható, okos és tanult Tasner

Antal elkészített volt számára. Annak adta át szóval, vagy,

ha nem volt a fvárosban, levél útján minden kis és nagy
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dologra nézve igen tüzetes rendelkezéseit. Ennek végeztével

hamar reggelizett és éppen megjött b postáját átvévén, azt

egy nagy irománytáskába tette, melylyel, ha jó volt az id,

gyalog már 8 órakor valamelyik intézetének, vállalatának vagy

gylésének helyiségébe sietett. Útközben számtalan oly egyén-

nel találkozott, a kik közül mindegyiknek valamely fontosabb

irányitó, biztató, bátorító; lelkesít vagy rábeszél mondani

valója volt. Hány polgárt nyert meg ezáltal valamely köz-

érdek ügynek ? Egy szava, egy megjegyzése és egy szívé- Érintke-

lyes megszólítása boldoggá tette az embereket ez idben, ^^^y,^!'

midn az összes hazai nagy mozgalmak szálai nála, az kezei- rekkei.

ben futottak össze s az neve minden általa felkarolt ügy
vagy eszme és vállalat sikerének biztosítékát képezte. Ha
ülésben volt, annak folyama alatt intézte el postáját. Elolvasta

leveleit, a melyekre, ha szükségesnek látszott, rögtön meg-

írta — esetleg 2 — 3 nyelven is — feleleteit. De azért a tár-

gyalás folyamán figyelt és koronkint a rá tekintk láthatták,

hogy majd helyesl fejbólintásokat tesz, majd toppant egyet

a lábával és feltekint. Az els esetben rendesen nem látta

szükségesnek, hogy felszólaljon és tovább dolgozott. De ha

valamelyik szónok az meggyzdésével ellenkez dolgokat

mondott, a mint csak lehetett, rögtön felállt azokat megczá-

folni. Rögtönzött szónoklatai ez idben olyanok, hogy a hall-

gatók vele sírtak és vele nevettek. Nyelvezete néha tsgyö-

keres magyar fordulatai, néha idegenszerségei által, de mindig

meglep. Sajátszer arczjátéka, taglejtése és ideges mozdulatai

úgy lekötötték a figyelmet, hogy minden szót lestek ajkairól

Egyik életirója, Zichy Antal, ^ azt állítja, hogy beszédei hallva

és t szónokolni látva hasonlíthatatlanul hatásosabbak és

élvezetesebbek voltak, mint olvasva. Azok ugyan voltaképp a

fesztelen parlamenti társalgások jellegével bírtak, de azért a

szívekre és elmékre is mesterileg tudott hatni velk. Mindenki

érezte, hogy egy magasabb hatalom, az emberben rejl isteni

er van közelében.

Az ülésbl még azon déleltt elnézett különböz helyekre,

a hol dolga volt ; azután látogatásokat tett, majd a casinóban

étkezett és érintkezett boldoggal, boldogtalannal. Annak, vala-

^ Zichy Antal : Gróf Széchenyi István életrajza I. 307.

13*
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mint az akadémiának és egyéb egyleteinek, vagy a városnak

és a megyének üléseirl nem maradt volna el egy világért.

És igy ment ez kés estig, midn megint íróasztalához ült

és az éjszakát a már vázolt módon töltötte, hogy másnap

ismét hasonló beosztással kihasználja annak minden pillanatát.

Van egy levele, melyben valakinek kölcsönkérelmére^

illetve kolduló iratára azt feleli, hogy feljegyzései szerint az

akadémia czéljaira tett felajánlása után néhány év alatt ha-

sonló módon 472,000 forintot kértek tle. Képzelhet, hogy

mily mértékben volt kérések által minden más irányban is

igénybe véve. A mit személyes közremködéssel megtehetett,

azt, ha csak az ellenkezre tényleg nem volt ok, rendszerint

nem is mulasztotta el. Számtalan ajánló levelet írt, melyek

által a hasznos emberek kívánságait elmozdította. De tevé-

kenységében szintén a concentrikus eljárást kedvelte, mert

arról volt meggyzdve, hogy nagy dolgokat csak lehetleg

összesített egyéni és társas ervel lehet eredményesen el-

végezni.

Irodalmi Irodalmí tevékenysége ekkor sem szünetelt, pedig már

nem ^ levclck, folytou vezetett naplók és az egyes ügyek fejlesz-

nagy köz- tésc végctt szükségcs emlékiratoknak szerkesztése is nagy

sege. munkaert tételezett fel. Az 1833. év június hava óta a duna-

szabályozás királyi biztosává lett és mint ilyen kénytelen sokat

utazni is. Hídjelentésein kívül hosszú czikksorozatot ír a duna-

hajózásról, a játékszínrl, a pesti por és sárról. Folytatja a

Stádiumban elkezdett reformjavaslatok indokolását, azért meg-

írja a Hunniát. Azonban ezen két utóbbi iratát már nem

tette közzé, hanem azok sokkal késbb, 1858-ban, jelentek meg.

Házas- Elérkezett eközben egybekelésének ideje is. Közvetlenül

s»g^- az eltt sokat betegeskedik, minélfogva kedélye is nyomott

hangulatban van. Fél attól, hogy Crescence már csak ápolója

lehet, hogy nem fog sokáig élni, vagy hogy megrül. Ekkor

Czenken nagy változtatásokat csináltat. A kastétyt, melyet

nedvessége miatt különben sohasem szeretett, átalakíttatja

és több comfortot honosít meg benne. Pesten is másként ren-

dezi be a mostani fkapitányság épületének els emeletén

bírt lakását. Minden részletre gondol és a lehet legjobban

és takarékosabban intéz el mindent. Eközben alkalmilag Temes-

megye egyik követe koronarnek kívánja t az országgylés
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.által kandidáltatni, de ezt a kitüntetést a legnagyobb tisztelet-

tel és hálával, hanem egész határozottsággal elhárítja magá-

tól. Ezt nemcsak azért teszi, mert a kandidáczió joga Fel-

ségét illeti meg, hanem mivel hivatal, fény és megkülönböz-

tetés ntán soha sem járkál. „A ki ilyesmit tud róla, az pirítsa

meg öt a felséges haza szine eltt." A nádor igen nagyra

vette ezt a viselkedést, mely még szorosabbra fz^^e köztük

a máris kifeldött barátságot, a mit Széchenyi ismét csak az

ország érdekében igyekezett hasznosítani.

Az a nagy fordulat, melyet a Crescence-szal való házas-

sága jelentett a Széchenyi életében, 1836. évi február 4-én

következett be. „Úgy érzi magát, mint a ki nagy vihar után

fáradtan bár, de boldogan a partra vetdik." Népszersége xépszer-

is tetpontján áll; mindenünnen a leggyöngédebb figyelmet ^^^®*

tapasztalja maga iránt. Az ország legels és legjobb embereit

számithatja barátai közé ; de elhidegülése Wesselényivel már

megkezddött. A legszerencsésebbnek vallhatta volna magát,

ha kedélyvilága még egyensúlyban lett volna. Azonban leve-

leinek tanúsága szerint egy darabig Czenken mégis oly jól

mulat, hogy szinte hirdeti boldogságát, a mint már nem Kedéiy-

is remélt a maga részére. De nvugta nemsokáig tart, mert ".*™"
o .,0 5 zasa.

1836. évi ápril hava közepe táján már részt vesz az ország-

gylésnek a nemzeti múzeum és a Ludoviceum tárgyalása

alkalmával megindult vitájában. Kossuth Lajos feljegyzései

szerint Széchenyi az ezen két országos intézet javára való ada-

kozás mellett emelt szót és már ekkor kijelenti, hogy „ha maga
marad is, soha sem fog abba beleegyezni, hogy éppen azok,

a kik az alkotmánynak és a honnak minden javaival a leg-

bvebb mértékben élnek, a haza javára adakozni ne kötelez-

tessenek." E tárgyú második felszólalásában pedig azt mondta,

hogy ,már ismételve hallók magasztalva felemlíttetni, hogy

mily tömérdek szép és dics történt 1790 óta. Meglehet, hogy

ennyi fény némely szemnek elég, de nyolczszáz esztends

szabadság és alkotmányos lét után kérdem én, hol van az

a nagy csoda, a mivel dicsekedhetünk ? Az ephemer alkotmá-

nya apró külföldi nemzeteknél annyit lát az utazó, a mi köz-

hozzájárulással létesült, hogy örömtl dagad keble. No, néz-

zünk szét hazánkban ! Vessünk egy pillantást a fvárosra

vagy az egész országra ! Ugyan mink van '? Az a kis akadé-
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mia ? Ennyi idö óta ! A roskadó félben lev múzeum ? A fpo-

hárnok attól fél, hogy majd nagyon sok lesz a fizetni való I

Boldog Isten, mily különböz dolgoktól félnek az emberek I

a fizetéstl, én pedig a nem fizetéstl borzadok! Sokat

gondolkoztam én a hazafiságról és azt pénzáldozatban bizony

nem keresem. Hanem azért hálás szívvel áldom az Istent,

hogy nekem többet adott, mint sokaknak, mert bvebb mér-

tékben kóstolhatom azon mennyei örömet, melyet érzünk,

midn hazánknak szolgálunk." Tudja , monda tovább, „hogy

sokan phantastának tartják, pedig mikor a pesti hídról és a

gzhajóról van szó, nem lovagol a pegazuson. Azokhoz nem

kell áldozatkészség, mert els sorban a nyereség hatalmas

rugója által kell mozgattatniok. De vannak dolgok, melyeket egé-

szen honfi módra kell felfogni. Vannak pillanatok, midn az

embernek gazdának, máskor pedig hazafinak kell lenni. Es

a Mindenható gyakran csak egy két becsületes emberért

kímélte meg ezt az országot a végelpusztulástól."

Nagy volt öröme, midn ez az országyülés a múzeum,

a híd, a Ludoviceum, az országos tébolyda, és a nemzeti

A nemzeti szíuház tárgyában törvényeket hoz. A magyar játékszín

Széchenyit szintén sok irányban foglalkoztatta. azt a becses

közmveldési intézetet nem a mostani helyén, hanem, ha

valamivel többe került volna is, a díszesebb Dunapartra akarta

volna építtetni. Czikket írt errl, különféle gyléseken agitált

eszméje mellett és a saját költségén Parisban az akkori nagy-

követ, gróf Apponyi Antal, közremködésének kikérése mel-

lett annak czéljaira drága terveket készíttetett.

A városok 1^2 idben a városok ügvét is korszerbben kívánta

volna rendeztetni és nagyon sajnálta, hogy ebbeli óhaja

legyzhetetlen akadályokba ütközött. Továbbá ismételve sür-

gette, ha ez a nádornak nem tetszett is, hogy az alkotmány-

ban a kormány és a király személye választassék el egy-

Poiitikai mástól, mert ez egyfell az ellenrzetet hatályosabbá a

^^datmf fejedelmet pedig sérthetetlenné teszi. De ezen gondolatai sem

reform- tudtak rést törni és a köztudatba átmenni
;

pedig megvaló-
eszmei.

g^j^^ mennyi bajt és szenvedést kerülhettünk volna el általuk !

Azonban a nagy eszmék mellett a kisebb jelentségüekrl

sem feledkezett meg. így czikkeiben a modor reformálását is

sürgeti s azt kívánja, hogy necsak az erénynek, hanem az
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Ízlés parancsának is hódoljunk meg, s magunktartása bel-

becsünknek megfelelöleg folyton nemesebb legyen. Régi

témáit sem ejti el, s mivel az irás már életszükséggé lett

nála, 1838-ban „Néhány szó a lóverseny körül" czim alatt

ezen intézményre vonatkozólag szerzett újabb tapasztalatait

és azokon alapuló javaslatait adja el, melyek azóta csaknem

mind életbe is léptek.

Az 1837. évben nagyon örvendetes napja volt február

8-dika, midn Béla fia született. Ellenben augusztus 22-dikét,
' 5 születik.

midn a nemzeti szinház, melyet így elhibázott intézetnek

tekintett, megnyílt, nem sorolja örömnapjai közé.

A következ 1838. évi márczius havának közepén a

szomorú emlék pesti árvíz pusztította el a fváros jelen- a.z1838.

évi pesti

tékeny részét. Ez idtájt májbaja fájdalmasabban jelentkezett, árviz.

mint máskor. De Wesselényi is ugyanabban a betegségben

szenvedett és a zord idjárásnak Széchenyinél mégis jobban

kitette magát. Az százaknak mentette meg életét, ellenben

óvatosabb és elvigyázóbb, a miért azonban késbb nem
gyzi magát mint kötelességfeledt embert a legkegyetlenebbül

vádolni. Naplóinak szaggatott mondataiban az egész rette-

netes csapás szomorú látványának ijeszt képét adja. Nejét

alig tudja elküldeni, de végre mégis sikerült t biztonságba

helyeznie. Hanem azért folyton töpreng és míg Wesselényi

kinn jár csolnakjával a sík vízen, Széchenyi betegen, tört

kedélylyel meghalni készül. Mindenek felett alkotásait félti.

„Oh!" így kiált fel, „szegény híd, vagy inkább szegény elve

a közteherviselésnek." Utóbb bosszantja, hogy mindennünen

elkésik s a hírlapok sokakat dicsérnek, t pedig nem is

említik. Vörösmarty megénekli Wesselényit az „Árvízi hajós-

ban", míg Széchenyirl mélységesen hallgat. „Ez fáj ugyan,

de csak a gonosz hajlam mködik bennem" mondja rá. Ha
Crescence nem volna, agyonlné magát, mert semmire sem

jó többé. Az árvízkárosultak javára gróf Károlyi György ívén

aláír ezer forintot, de e mellett is lelkifurdalást érez, hogy

sem a városért, sem családjáért nem tette meg kötelességét.

Beteg volt? Ez némi mentsége, de általában igen nyomorult

szerepet játszott. Kielégítetlen becsvágy emészti. „Gyalázatos

élet, egy bens szózat azt mondja bennem, hogy nem tettem

meg kötelességemet. Egészen oda vagyok tle ; még rossz
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végem lesz. A bens bánkódás, melyet márczius 13-dika és

21-dike közti id alatt tett minden lépésem felett érzek, oly

mély, hogy a sirba fog vinni!" Nem hiszem, hogy mind ezt

csak kicsinyes irigység, vagy a népszerségére való félté-

kenység mondatta volna vele, hanem inkább azt gondolom,

hogy fleg önfeláldozó természete lázadt fel benne, mely

tetteit a mások — ez esetben nagyobb — önfeláldozásának

mértékével bírálta meg.

wesseié- És Wcssclényit a hatalom mégsem kímélte. Igazságtalan

vaiTviszo- P^^'^ rossz fordulatot vett, Széchenyi minden befolyását latba

nya ekkor, yeti, hogy régí barátját, a ki iránt azonban már elhidegült,

s a ki viszont egészen az politikai ellenfeleihez csatla-

kozott, lehetleg megmentse, vagy legalább sorsát valamiképp

könnyíthesse. Ez részben sikerül is neki, de 1839. évi február

hó 1-én kimondták az ítéletet Wesselényi felett és „kegye-

lembl" csak három évi börtönre ítélik, mert az erdélyi ország-

gylésen azzal vádolta volt a kormányt, hogy kilencz millió

ember zsírját szívja és nem akarja, hogy a nemesség segítsen

rajtuk, hanem arra várakozik, hogy a jobbágyok jelen álla-

potaikban megmaradván, az ellen felingerelje és azután amaz,

t. i. a kormány szabadítsa meg a nemességet. „Ekkor jaj

nekünk, mert szabad emberekbl rabszolgákká lettünk."

Széchenyi ismert felfogása mellett nem helyeselte a Wesse-

lényi viselkedését, melylyel magát ugyan megronthatja, de a

közügynek semmit nem használ vele. Naplóiban folyton kikél

ellene, hogy nem okosan jár el, árt a fejldésnek; de azért

folyton tördik vele.

Kossuth- Ugyanazon évben és hónapban, 1839. évi február 29-én

viTzo'nya. ítélték cl Kossuth Lajost is. Széchenyi ennek családja részére

is aláír valamit, ámbár irányát akkor már határozottan hely-

teleníti. Ö ellenben még ünnepelt ember, a kit ugyanazon

év szeptember 7-én fáklyászenével, nevezetesen egy katona

banda által játszott Rákóczy indulóval lepnek meg. A börtön-

bl az amnestia folytán az idközben kiszabadult Kossuth

vonja ismét magára a közfigyelmet és általános rokonszenv

támad iránta. Wesselényi is inkább vonzódik hozzá, mint

régi barátjához, a kit azzal gyanúsít, hogy csak népszersé-

gét félti Kossuthtól. Egy gyenge pillanatában Wesselényi

megesküszik, hogy Széchenyiért egy lépést sem fog tenni s
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azt kívánja, hogy ..száradjon el a keze, ha azt valaha az

védelmére emeli fel". Késbb azonban másképp gondolkozott

és mint látni fogjuk 1848-ban csakugyan védelmére kél

Széchenyinek, st 1850. éxi április 21-én bekövetkezett halála

eltt megint neki kénytelen igazat adni.

Ekkor azonban a Széchenyi napja Magyarország poli-

tikai egén még igen magasan állott. Tényleg beteg levén,

orvosai tanácsára visszahúzódik Czenkre ; de természete nem
túri a pihenést, melyet dologtalanságnak tekint és vissza-

siet az események színhelyére. Vállalatait újból személyesen

gondozza és készül az országgylésre, melyen Pállöy kan-

czellár elbocsáttatása folytán más helyzet alakult. Az ellenzéki

hangulat egyfell ersödött, de másfelöl a gróf Dessewffy

Aurél mködése folvtán józan hazafias conservatív párt kezd Pártaia-

. n"^! • ^ • 1111' kulások.
alakulni, melyre Széchenyi bizonyos remenyekkel tekintett

Mindazáltal, habár egy párthoz sem csatlakozott, ekkor még

sokkal közelebb állott az ellenzékhez. Annak vezérévé Deák

Ferencz emelkedett fel, ámbár semmit sem tett, hogy a

vezérletet magához ragadja; de oly egyéniség volt , a ki

békés, nyugodt idk alatt a maga körében csak els lehetett.

Széchenyi eleinte gyanakodott, hogy is csupán közönséges

táblabíró. Még tíz évvel az eltt meglátogatta volt Deákokat

zalai otthonukban és az egész család iránti rokonszenvet

hozott el onnan magával. Késbb bámulta a Deák Ferencz

valódi, nem csinált nimbusát s ellenállhatatlan felsbbségét.

És midn azt mondogatta magán körben és nyilvánosan is :

„egyik fél sem lehet velem megelégedve, mert egyiknek sem

adhatok igazat." továbbá, hogy „én idéztem el ezt a moz-

galmat, de féken tartani nem tudom. Egy ember nem teheti

mind a kettt, az a feladat másra vár", akkor önkénytele-

nül is mint vezérre Deákra gondolt. De mikor látja, hogy

az emberek mindinkább szélsségekre hajlanak és a mérsé-

keltebb ellenzékiek ez ellen nem tesznek semmit, kezd nagyon

aggódni. Xem egyszer gondol az öngyilkosságra is s csak

az tartja vissza, hogy nejét nem akarja „oly borzasztó csapás-

sal sújtani." Csak midn követi jelentésében Deák is óvatos-

ságra ugyan, de egyúttal arra is intette a közvéleményt, hogy

a nemzet ne hagj-ja el magát, mert ha azt teszi, akkor szo-

morú sorsát meg fogja érdemehii, és hogy a morális er a
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nemzetek legnagyobb kincse, lett nyugodtabb Széchenyi is és

kezdett újból bízni.

Életének A Crescense által lakályossá tett Czenkre ez idben her-
tetopontja.^^gg^j^

és föherczegek is jártak. Ezeknél azonban sokkal jobban

örült Széchenyi annak, hogy az országgylés berekesztése

után névnapja alkalmából az ellenzék jeles vezérférfiai, köz-

tük Eötvös, Klauzál, Bezerédj, st Deák is felkeresték öt

falusi otthonában. A küldöttséget ö vezette eléje és a fel-

köszöntöt is a házi gazdára Deák mondotta. Nagy volt a lel-

kesedés ekkor Czenken. Népünnepet is rendeztek ; a Széchenyi

kis grófok lelkesen szavaltak a nemzet nagy költinek müvei-

bl. Akkor még Deákot nem nevezték „a haza bölcsének"

sem Széchenyit „a legnagyobb magyarnak". Ezt a díszes nevet

neki néhány hónappal késbb, 1840. évi november 19-én,

Pest megye közgylésén Kossuth Lajos adta. Ez a szó oly

találónak tnt fel, hogy a gylés tagjai és a hallgatóság sznni

nem akaró tapssal és éljenviharral fogadtak azt. Széchenyi

eleinte úgy tett, mintha nem is hallaná az ovácziót ; de a

zaj lecsilapultával Kossuthoz ment mintegy megköszönni jó

akaratát és szerényen, némi szemrehányással csak ezt mondta

neki: „Miért emel oly magasra, a hol nem tarthatom fenn

magamat" ?

A Pesti Hanem ennek a jó viszonynak végett vetett a Pesti
Hírlap

gjj,]g^p megjelenése, melyben Széchenyi azonnal felismerte

jelenése, a szerinto végzetessé válható hangulatátalakulás fokát. Azért

1841. évi február 1-én levelet intézett Deákhoz, melyben

ennek korábban hozzá intézett szavait idézne, hogy „most

nincs ok többé agitatiora s mindazok, a kik a vármegyékben

agitálni fognak, csak árthatnak az ügynek", figyelmét fel-

hívja a Pesti Hírlapra, melynél gyökeresebb agitatiot Magyar-

országon nem folytatott még senki. Kijelenti ez iratában,

hogy nem fogja a fejldés csirájának otromba eltiprását

túrni. Lehet, hogy a Kossuth-párt t elgázolja, de a Hitel

írója a csépek eltt épp oly kevéssé fog meghátrálni, mint

nem tette annak idején a bayonettekkel szemben.

Vérzik a szíve, de nem magáért, hanem szegény nemze-

tünkért. E levelét Pulszky Ferenczczel küldte Deákhoz és e

szavakkal végezte be : „Bár mehetnék Kehidára tanácsért

mae-am !

"
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A Pesti Hirlap csakugyan hihetetlen hatással izgatott.

Az emberek esengve várták és mohón olvasták a hetenként

csak kétszer megjelent újságot. Azután kézrl kézre adták

és tartalmát szájról szájra terjesztették. A félénkebbek meg-

ijedtek tle, az ifjak és a lelkesülni kész vének ellenben az

egekbe emelték. A forradalmat azonban nálunk, Széchenyit

kivéve, mindenki lehetetlennek tartván, a többség kezdett

úgy gondolkozni, hogy a furaknak nem árt egy kissé bor-

sosabb módon is megmondani az igazit és rendre utasítani

ket. Széchenyi másként vélekedett. most már azt hitte,

hogy lassú, békés egymásutánban, lépésrl lépésre haladva kell

a reformokat keresztülvinni. Szabad alkotmányt szerinte köny-

nyú csinálni, de arra meg kell érve lenni a népnek. Csupán

közmíveldést nem nehéz teremteni^ ha egyúttal nem akarjuk

a magyarságot is fenntartani s fejleszteni és pedig köny és

véráldozat nélkül. A birtokviszonyok gyors megváltoztatása

folytán a föld tulajdona nagyon hamar kisiklik majd a magya-

rok kezébl. Ennek szemei eltt tartásán kivül hozzájárult

izgatottságának elidézéséhez aa is, hogy számosan t vádol-

ták, mint a ki a reformokat annak idején szintén agitatióval

indította meg. Ezek szerint Kossuth most nem tesz egyebet,

mint a mi voltaképp az eljárása volt korábban, az ellen

neki tehát nincsen oka feljajdulni. Ennélfogva jó hírneve is

koczkán forgott, de még inkább éber és érzékeny lelkiisme-

retének nyugalma. Hozzájárult mindehhez, hogy egyes udvari

alkalmazottak azzal vigasztalták, hogy a Pesti Hírlapot nem-

sokára úgy is betiltják, mire az a felkiáltás volt válasza, hogy

„óh szégyen, hol marad elpírulásod" ? !

Ekképp gylt össze lelkében a koranyag, mely kifa- a Keiet

kadván, utat tört magának. Ezen fájdalmas érzéseire vonat-
^^^*'

kozó jegyzeteibl keletkezett a „Kelet Népe". Annak tartal-

mát és hatását is másutt ismertetem. A vallomások könyvének

nevezhet e m fogadtatása Széchenyire nézve már nem volt

kedvez, mert az emberek nem akarták megérteni, hogy miben

állhat léhát a veszedelem, ha a Kossuth eszméit helyesli,

és t magát tisztességes, jó hazafinak tartja? Tehát csak a

modor ellen van kifogása? De mit árthat az^ ha kissé vilá-

gosabban és határozottabban mondják meg az igazat. Külö-

nösen a Kossuth „ Feleleté "-nek könyvalakban v^aló megjele-
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iiése után Széchenyi maga is kénytelen bevallani naplóiban,

hogy „jól mászik ki a hínárból. Vannak pillanatok, a midn
kétely száll meg, vájjon jól tettem-e, hogy a Hitellel és a

Kelet Népével felléptem ? Ha egyszer — teszi hozzá — a kétely

szállja meg lelkünket, akkor földi boldogságunknak vége."

Népszer- Ezentúl Széchenyi egy nyilvános fellépésének sincs már

^^^^^g^^**' mélyebb és általánosabb hatása a nagy közvéleményre egész

hanyatlik, addig, míg késbb közlekedési javaslatait nem teszi közzé.

Kedvez hatás tekintetében szintén eredménytelennek lehet

mondani 1842. évi akadémiai nagy beszédét is, melyben pedig

a nemzetiségi kérdést oly higgadtan, alaposan és meggyzen
tárgyalta, hogy a maga Szózatában Wesselényi, a ki most

már határozott ellenfele, sem tudott lényegileg mást mondani.

Azzal támadták miatta, hogy a magyarságot nyelvének er
szakos terjesztésével alap nélkül vádolja és így rossz hírbe

hozza. — Félre magyarázták a védegylettel szemben elfog-

lalt álláspontját is, pedig meggyzen mutatta ki, hogy tisztán

hazafias felbuzdulásra iparfejlesztést alapítani czélszeren nem
A véd- lehet. Igaz, hogy a védegyleti mozgalmat politikai szem-
egyletet

elítéli, pontból is kifogásolta, mert attól tartott, hogy annak vidéki

fiókjait ellenzéki agitatióra fogják felhasználni. Már pedig

bízott abban, hogy Bécsben közeledni akarnak a lassú ugyan,
^•óf de fokozatos reformok megindításához. Gróf Dessewffy Aurél, a

Dessewffy , . , . , ,..,., ,,„,,.
Aurél és kinek nagy parlamenti es politikai tehetsegetol es tiszta, len-

^^róf költ hazafiságátül Széchenyi nagyon sokat remélt, ekkor várat-

György. lauul meghalt ugyan és az országgylési ifjú conservativek

így vezér nélkül maradtak, de azt tudta, hogy a kanczellária

élére került gróf Apponyi György lényegileg ennek politikáját

fogja megvalósítani. Ily körülmények közt történt, hogy a

védegyleti mozgalomhoz, melylyel szemben eleinte neki is

aggályai voltak, és különösen jobbnak tartotta volna, ha a

védelem eleinte csak kisebb számú iparczikk elállítására

szorítkozik. Deák Ferencz is csatlakozott. Szent-Gróthon, Vas-

megyében, szintén egy ilyen fiókot állítottak fel s annak

megnyitása alkalmából mondott Deák egy oly beszédet, mely-

nek ismertetése késbb a Pesti Hírlap egy vidéki levelében

megjelenvén, a Széchenyi bírálatát vonta maga után. „A szent

gróthi levél taglalatja" czím alatt hosszabb id alatt, 1845. évi

május 12-dikétl fogva augusztus 17-éig; tizennégy czikket
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közölt arról Széchenyi a „Jelenkorban". Ennek a dolgozatnak

fleg végs szavai nagyon jellemzk az akkori helyzetre és

Széchenyi politikai felfogására nézve is.

A czikk ide vonatkozó részeinek veleje a következ : ^ ^.^®"*

grothi

Földi pályája végén még függetlenebbnek érzi magát, mint levéi és

volt valaha és tudia, hogy lelkiismerete teljesen tiszta. Azért, ^"^1^^"^'
o ' ^-1 o felhívása

tessék, ítéljenek róla kimélet nélkül vagy most, ámbár az Deák Fe-

élktl igazságot alig várhatni, vagy akkor, midn többé már •'enczhez.

nem leszeii. Ez a függetlenség és lelkiismereti tisztaság dik-

tálja neki a szavakat, melyeket Deákhoz intéz, „Czélunk egy,

is orvosa a nemzetnek, én is az vagyok. Mindkettnk éle-

tének legfbb vágya a nemzetet felgyógyítva virágzásra jut-

tatni. Csak a gyógyítás módjára nézve térünk el egymástól.

Én a gyógyulás folyamát lehetleg következetesnek, minden

rázkódástól mentnek, a visszahatást lehetleg kikerülnek és

természetesnek óhajtanám látni. Deák a védegylet kérdésében

mesterséges eszközöket kivan alkalmazni és a nemzetiség

fejlesztése tekintetében elfoglalt álláspontját sem osztom egé-

szen. Az én szavaim nem sokat nyomnak a latban, mert ki-

jöttem a divatból; Deák ellenben a nemzetnek kedvencze.

Hitelét nem kívánom megrontani, de még csorbítani sem. Ezt

nem is tehetném, mert az hitele nem alapszik szemfény-

vesztésen, minélfogva az a megtámadtatás által csak tisztulna

és emelkednék. Ha Deák mélyebbre s messzebbre lát és töb-

bet tud, a mit szívesen elismerek^ viszont én több ideig és

több szempontból láttam, mint . Tizenkét évvel idsebb va-

gyok. Magyarországot kívülrl-belülrl ismerem
;
jártam a vilá-

got eleget s onnan is mindig Magyarországon függött tekin-

tetem. Holott Deák igen kevés kivétellel Magyarországot csak

Magyarországból látta ; ez bátorít a felszólalásra. — De nem

az a fdolog, hogy Deák vagy én találjuk-e el jobban a hon

baját ; a fdolog az, hogy akárki, de sikeres kúrát végezzen.

Valamint Deák nem fog az én szavaimra vakon esküdni, úgy

én sem vagyak képes világos meggyzdésem ellen cselekedni.

Ha Deák, feltéve, hogy az magyar és alkotmányos szellem,

a kormánytól még sem vár semmit, a saját ernket pedig

elégnek tartja arra, hogy magunkat minden veszélytl meg-

óvhassuk és önernkbl felemelkedhetünk arra a magas állásra,

melyet okvetlenül el kell érnünk : akkor maradjunk ugyan
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bcarátolc, de politikai taink szétváltak. Ha ellenben azt

hiszi, hogy a monarchia és a saját érdekeitl vezettetve a

kormány hajlandó lesz magyar és alkotmányos szellemben

cselekedni honunkért ; ha neki e részben csak egy szikra

reménye is van ; ha továbbá fejled ernket, miként én, is

csak a kormány támogatása mellett véli hazánk szebb jöv-

jének biztosítása végett hasznosíthatónak : akkor egy politikai

úton haladunk. Ez utóbbi esetben felkérem t, hogy álljon

egy párt élére, mely az udvartól és népkegytl egyaránt füg-

getlenül a kormánynyal tart, vagy annak eljárását gáncsolja

a szerint, a mint az hazánk nemzeti és alkotmányos kifejl-

dését nem ellenzi, vagy akadályozni törekszik. Egy ily párt

élére állani senki sem alkalmasabb, mint , mert az ehhez

szükséges összes tulajdonokkal hasonlíthatatlanul nagyobb

mértékben bn*, mint bárki más. Lépjen tehát el, legyen leg-

nagyobb jótevje honunknak, mert mindazon tiszta szándékot,

mely bennünket eltölt, magunkban nem vagyunk képesek

megvalósítani s arra az udvari rokonszenv nélkül hiában töre-

kednénk. Eddig csak csiiszott-mászott a magyar, vagy kevé-

lyen fenyegetdz hörcsögi állásba helyezkedett. Egyik eljá-

rás sem helyes. Ausztriával egybe vagyunk házasítva. Nem
állunk ugyan egy korona, de egy fejedelem alatt. Azért viszo-

nos érdekeink mindinkább tisztába hozandók. Külsleg még

hagyján, de bensnkben nem a legszintébb vonzalommal

viseltetünk egymás iránt. Itt lenne az ideje a kölcsönös oku-

lásnak. Türelemre és okosságra van szükségünk ; szövevényes

viszonyaink kíméletet és bölcseséget kívánnak. Becsültessük

meg a magyar nevet mindenfelé, legyünk az oknak valóban

derék népe és éljünk a lehet legjobb háztartásban azokkal,

a kikkel az Ég egybe házasított bennünket Az id mindent

megfejt és útbaigazít; várjunk ettl is valamit. Az emberiség

elre törtet s nincs oly nemzet, mely a saját lábain megállani

nem iparkodnék. Mindez mellettünk harczol, ha várni tudunk,

de egyszersmind, ha szalmaláng helyett csertüz fog buzogni

ereinkben. Ön az, kiben minden tehetség összpontosul, hogy

Magyarországot bajaiból, tömérdek önmegtagadással, munká-

val és állhatatossággal ugyan, de végre mégis kivezetni képes

párt élén állhasson. Talán azt fogja állítani, hogy nem bír

azzal a tehetséggel, mely az ily vezérséghez megkívántatik.
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Ezt azonban csak szerénysége mondatná Önnel, a ki a kedé-

l3reket részint buzdítva, részint csillapítva, a szétágazó erket

egyedül képes oly vágásba hozni, mely üdvre vezethet. Minden

oldalon bizalmat tud gerjeszteni és ez oly adomány, melyet

Ön a haza javára használni köteles. Továbbá nem ismerek

oly hiú magyart, pedig ennek a fajtának nem vagyunk híjá-

val, a ki Önnek elsségét el nem ismerné, a mi megint oly

körülmény, melyet Önnek a honra nézve használatlanul hagyni

szintén nem szabad. — Ha egy ily független párt megalakul,

legyen vezetnk ! Lesznek ugyan hatalmasabb védi és nagyobb

tehetségíi elsegiti, mint én vagyok, hanem hogy hbb és

elszántabb apródja lehessen, mint én lennék, azt bajosan

hiszem."

Deák Ferencz e felszólításra nem felelt, a mit Széchenyi

igen rossz néven vett tle. Evek múlva, midn már egy kabi-

netnek voltak tagjai, szemrehányást is tett neki e miatt, mire

Deák Ferencz következleg nyilatkozott: „Ha én akkor a

szóban lev czikkre válaszolok s eltér felfogásomnak adok

kifejezést, valószínleg örökre elidegenedtünk volna egymás-

tól. És vájjon mi haszna lett volna ebbl az országnak?"

Ez a felelet, mely igaz és udvarias is volt egyúttal, meg-

nyugtatta Széchenyit ; de ez nem foglalta magában az egész

igazságot. Errl mindenki meggyzdhetik, ha elolvassa Deák- Deák

nak 1843. évi február 12-én kelt és báró Wesselényi Miklós- ,1?^'^'^
•^ Wesse-

hoz intézett levelét, melyben az akkori közállapotok színfal lényihez

megetti titkairól világosítja fel barátját és ennek határozott ^^^^^^«">'»-

felszólítására egyes, bennünket most különösen érdekl, moz-

zanatokra vonatkozólag elmondja véleményét. E levélben Deák
sajnálkozik Széchenyi lelki állapota felett, a kinek keblében

rettenetes szenvedélyek dúlhatnak, mert józanul nem tehetné

azt, a mit cselekszik. A baráti kötelékeket minden látható

küls okok nélkül szétszaggatja. Vele is méltatlanul bánt

;

egy keser és sért levélben támadta meg, mert azt hívé,

hogy az 1842. évi akadémiai beszédére vonatkozó czikket a

Pesti Hírlapba írta. Élet-halálharczra hívta fel s fenyegette,

hogy mindazt, a mi köztük magánbeszélgetés alatt szóbajött,

pedig csak Széchenyi beszélt, Deák pedig hallgatott, át fogja

adni a nyilvánosságnak, st a világ közvéleményének is.

Midn Deák biztosította t, hogy hirlapokba és különösen
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névtelenül nem írt még semmit, akkor nyugodtabb és barát-

ságosabb lett. Azonban Deák a levél szavai szerint nem hiszi,

hogy a régi jó viszony közöttük valaha ismét helyreállhatna,

így tesz minden barátjával. Czikkei ingatagok és szenvedé-

lyesek ; minden szavában ellentét mutatkozik. Most is nem az

elvekrl, hanem a modorról folytat éles harczot a politikai

irodalomban. Mit nyerne az ország, ha sikerülne is neki

Kossuthot levernie, s ha bebizonyíthatná is, hogy a hazát

egyedül ö szereti, hogy egyedül nem tévedett és tapintata

csupán neki van. Hisz állapotaink csak ott lennének, a hol

ma vannak. St rosszabbul állanának, mert a létez pártok

szétzüUvén, azokat nagy küzdelmekkel sem lehetne többé tömö-

ríteni. „Az ég bocsássa meg neki, a mit tesz, de nekem fáj,

hogy egy oly kimagasló fényes egyéniség ilyen nyomorult

kicsinységekben vész el."

kf eTek
Kell-e ennél döntbb bizonyíték arra, hogy Széchenyit,

megérteni a ki a bouyolódó fejlemények alakulását, mint a következés
egymást,

njegmutatta, egyedül látta elre, a ki gyakran volt kétségbe-

esve a miatt, hogy akkor jóslatszer, de ma nagyon termé-

szetesnek látszó okoskodásai és tanításainak nagj^obb nyoma-

tékot nem tudott adni, és hogy t a legsajátabb korszakának

letnte után mily mértékben félreértették. Félreismerte még
egy oly óriási ítéltehetség is, mint a min Deáké volt.

Mert az kétségtelen, hogy a haza bölcse a magyarságnak

eddig legnagyobb és a faja iránt érzett végtelen szeretet

tüzében önmagát elhamvasztó lángelméjét akkor nem, hanem

csak sokkal késbb értette meg.

E felett azonban alaposan csodálkozni, vagy helyesen

sajnálatot kifejezni meggyzdésem szerint alig lehet, mert

ez az adott tényezknek természetes következménye volt és

mivel belle nemcsak nagy bajok, hanem igen jelentékeny,

másként talán sohasem keletkezhetett üdvös eredmények is

származtak.

Elbb azonban az vértanuságának és a magyar

állami, st nemzeti lét nagy válságának kellett beközetkezni.

Széchenyi ez idtl fogva általában országszerte mind nép-

szertlenebbé válik. A mily mértékben közeledik a kormány-

hoz és késbb gróf Apponyi György kanczellárhoz, oly mérték-

ben vonulnak tle vissza az ellenzék vezérférfiai. Eleinte a
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két párt vetélkedett, hogy melyik tarthatja t a magáénak,

st késbb is, midn egyesek az ellenzéken állítólag két-

értelm eljárását kifogásolják, Deák csitítja ket, mondván,

hogy „szerencsés keze van". Korábban feáldozta az ndvar

kegyeit és Metternich jóakaratát a népszerségért, azután

pedig, midn azt hiszi, hogy most már feladata a nemzetet

az ez által követett út veszélyes voltáról felvilágosítani, köteles- ^^^^"^^"y**

ségérzetének áldozatni dobja popiilaritását is. Azonban oda feié féire-

fenn Bécsben sem fogadják szívesen még egyideig. Metternich- ismerik,

nél már csak ennek magyar származású bájos neje, gróf

Zichy Melanie, közvetítése folytán kap kihallgatást. Látja, hogy

két szék között a földre került és naplójában felsóhajt: „érzem,

hogy mindenütt felesleges vagyok"
;

„je sens que suis partout

de trop." Késbb, midn már határozottan támogatja a kor-

mányt, Metternich herczegné, a ki honfitársait Bécsben mindig

buzgón támogatta, Széchenyit újból különös jóakaratába

fogadja. De arczába kergeti a vért, midn a pápai nunczius-

nak egy alkalommal úgy mutatja be t, mint a ki korábban

ugyan szintén szenvedett a liberalismus hóbortjában, de most

már megokosodott. Széchenyi ugyanis meg volt gyzdve
róla s ezt minden alkalommal és eszközzel hirdette, hogy

nem , hanem a körülmények változtak, melyekhez képest

ugyanazon magas czél elérhetése végett változtatnia kellett a

tényleg alkalmas eszközöket is.

A conservativek azután csakugyan felkarolják, de sokáig

nem jól, mert ügy érzi magát közöttük, mint Dániel próféta

az oroszlánok barlangjában. Naplóinak és különösen Tasner Beteges-

Antalhoz írt leveleinek tanúsága szerint ez idtájt mindig '^^'*•''•

betegeskedik; halni készül s öngyilkosságról beszél. Orvosai

Pesten és Bécsben elárasztják jó tanácsokkal, de az válasza

ezekre rendszerint az volt, hogy „hiába gyógyítgatják e nyomo-

rult testet, mert a lelkem beteg" ! Ennek daczára 1845-ben

igen nagy irodalmi tevékenységet fejt ki. Hosszú czikksoro- Megint

zatokat s egyes nagyobb és kisebb czikkeket ír. „A pisztoly "rodaimi

id eltti elsülése " -rl, „a pesti kiköt "-rl, „a magyar gj-ár- tevékeny-

ipar és a most született gyáralapító társaság "-ról, „az álta- ^^^^*j
^^*

lános nézetek"-rl, „a duna-tiszai csatorná"-ról s más fontos

közgazdasági és politikai tárgyakról behatóan értekezik.

Ezalatt gróf Apponyi György sürgetésére megalakul a

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 14
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helytartó tanács közlekedési osztálya, de annak dotatiója

körül a bécsi kormány rendkivüli szúkmarkosságot tanúsít, a

miért Széchenyi arról panaszkodik, hogy ily körülmények

közt a további mködéshez rendkivüli önmegtagadás szükséges.

Koronként elhagyja béketrése és az ördöggel viteti el az

egész hivatalos hierarchiát. Megéri azt is, hogy a pesti ifjú-

ság 1845. évi július 2-án kocsiját, melyen nejével együtt ült,

sárral dobálja meg, ellenben Kossuthnak egy hónap múlva

fáklyászenét ad.

Hivatalt Az említett közlekedési osztály élére az 1845. évi augusz-

a^mi nagv *^^^ 16-án kclt királyi kézirattal mint elnök, hanem szóba alig

bizalmat- jöhet fizetésscl és hivatalos helyiségül egy nyomorult zug

k^iudr átengedésével, gróf Széchenyi István neveztetett ki. Az

lenn. ellenzék ezt a tényt a legnagyobb bizalmatlansággal fogadta.

Némely megye magának a hivatalnak rendszesítésében is sérel-

met lát. A gyanúsítások özöne indul meg Széchenyi ellen, a

kinek ez ugyan fájt, de az általa helyesnek felismert

útiránytól t nem tántorította el. A valóságos bels titkos

tanácsosságot megkapván, excellencziázni kezdik; azonban ele-

inte ö úgy hallja, mintha gúny szólna ki belle. Hanem mind-

ezt eltrte, mert els sorban a Tisza szabályozása, azután a

közlekedési hálózat helyes megállapítása által oly szolgálatot

vélt még hazájának tehetni, melyekért érdemesnek látszott

eltte honfitársainak méltatlanságait és a legnagyobb megaláz-

tatást is elszenvedni. Arról, hogy helyzetének ekkori követel-

ményeire és így az saját hazafias kötelességeire vonatkozó

felfogása min volt, igen alaposan világosit fel bennünket

Kovács Lajos, a kit Széchenyi 1845-ben munkatársának akart

és tudott megnyerni, mert azt tapasztalta, hogy az éppen sz-

nyegen volt kérdések megoldásához szükséges mindenféle

képeségekkel és készültséggel birt. Kovács elenzéki birtokos

volt Szathmár megyében, a ki a jogon kívül a selmeczi bányász-

akadémia, hazánk akkor egyetlen mszaki fiskolájának tan-

Kovács
jjienetét is végezte, és összeköttetései révén Erdélybe kerül-

Lajos '^ '

munka- vén, ott hírlapokba is irt, tehát megtanulta a tollat is ügye-
társa lesz.

ggj^ fogatni. Neki feltárta akkor egész tervét és annak teljes

megokolását, melyet Kovács Lajos egy nagyon becses, st a

Széchenyi jellemének átértése szempontjából megbecsülhetet-
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len munkájában bven közöl is. ^ Kovács Lajos ez idtl
fogva három teljes évig* életének minden mozzanatában mel-

lette tartózkodott. Tanuja volt nemcsak tetteinek és izgalmai-

nak, hanem számtalan, másutt fel nem jegyzett, szinte szavá-

nak s osztályosa reményeinek, aggodalmainak és végül a

kétségbeesésig fokozott hazafiúi bánatának. tehát egyike a

legclassicusabb tanuknak és Széchenji bels világa egyik

legjobb és legalaposabb ismerinek. Neki mondotta a legna-

gyobb magyar az általa keresett els találkozás alkalmával

ezeket

:

„Nemzetiségünk és alkotmányunk megsznt valahára Széchenyi

ostrom tárgya lenni fölülrl. Ezeket mi átengedhetjük a sza- teendkrl
bad fejldésnek ; de e fejlesztés munkát követel és ha mun- i845-ben.

kálni akarunk, nem tarthatjuk fenn csökönyösen a medd
védelmi tért. A merev ellenzéki eljárás ideje lejárt; gondolni

kell annyi mulasztások után fleg hazánk anyagi kifejtésére,

a mi most politikai szempontból is fokozott fontosságot nyert."

így gondolkozott , midn a kormány hozzá ajánlataival köze-

ledett. A helytartó tanács kebelében egy új osztály élére

hivta meg, hogy az ország közlekedési ügyeit vezesse. A
kormány, mely úgy látszik némi súlyt fektet csatlakozására,

minden jóakaratot mutat iránta, igéri szinte támogatását, st
a teendk kijelölését is rábizza. Tarthatta-e hazafi kötelessé-

geivel megférhetönek, hogy ez ajánlatot visszautasítsa? Viszi

a rámért hivatalt, míg sikereket vivhat ki; ha nem tehet sem-

mit, akkor úgyis visszavonul. Lehet, hogy tle a kormány

mást várt, mint a mit elérni akar : de végre is szemesé a

világ, „Ok engem, én ket akarom utilizálni. Meglátjuk, mire

megyünk egymással. Az én mai állásomban a nyereség mér-

lege igen súlyos ; lehet, hogy nagy dolgokat hozhatok mozgásba.

Ellenben mit veszthetek ? Legföllebb elkoptatott népszerségem

utolsó foszlányait. Ezek pedig nem érdemlik meg, hogy riz-

zem, ha nem várna is egyéb reám, mint egy meghiúsulandó

kísérlet." Mindig Virág Benedekkel tartott, a ki azt mondta,

hogy „jó hazafinak lenni nehéz, de nem lehetetlen". Korábbi

mködése miatt a kormány gyanakvó volt iránta, Kossuth

' Kovács Lajos : Gi'óf Széchenyi István közéletének utolsó három

éve I. 9—12 11.

14*
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elleni támadásaiért pedig az ellenzék egy részénél lett nép-

szertlenné, a mit azért sajnál, mivel e pártban még leginkább

megvan a regeneratív er. Neki a népszerség soha sem volt

czélja, hanem mindig csak eszköz. Ismeri annak hatalmát,

jobban mint bárki más és senki sem sajnálja nála inkább

azon sajátságos helyzetet hazánkban, hogy most az egyik

fél bizalmát csak a másikénak koczkáztatásával lehet meg-

nyerni. A mily mértékben ngyanis nyer az ember támogatást

a kormánytól, azon mértékben idegenedik el tle a nemzet,

holott törekvéseiben egyiket sem nélkülözheti. így van a létez

pártokkal is. Nem lehet conservativ, mintán egész alkotmá-

nyos rendszerünk gyökeres átalakitását éppen ö hozta sz-

nyegTe. Azon párt, mely most magát conservativ czég alatt

reildezte be, sok igen jóravaló reformert is foglal magában,

de még nem tudja : megvan-e bennök a hajlam, és ha ez

volna is, a tehetség oly nagyszabású átalakításokra, a minket

annyi mulasztásaink után nemcsak szükségeseknek, de ége-

tknek is tart A most hatalomra lépett fiatal kormánytól

minden jót vár, de hogy min mértékkel mérnek majd Bécs-

ben annak is, az ma még egészen bizonytalan. A conservati-

vekhez tehát nem csatlakozhatik.

Az ellenzék majdnem kivétel nélkül a Kossuth hívei-

bl áll. pedig Kossuthnak „veletek, ha lehet; nélkületek,

st ellenetek; ha kell" politikájával nem barátkozhatik meg

soha, mert tisztán látja, hogy ez, ha erre kap, átgázolhatlan

bonyodalmakba sodorja a nemzetet. Ezért határozott pártállást

nem foglalhat el és meg kell elégednie két pad közti hely-

zetében azzal a kilátással is, hogy utoljára majd mindenik

fél ellene fordul.

A kormány néhány nagy hibája elkeserítette a pártok

mai állását. Nem szabad tovább folytatnunk e végzetes har-

czot, hanem keresnünk kell a semleges tért, a hol a kedé-

lyek lecsillapítására és a pártok érintkezésére nyíljék alkalom.

És ez egyedül az anyagi érdekek tere lehet, melyen minden

párt józanabb elemei egyesülhetnek és a siker kivívásában

nemesen versenyezve, egymáshoz közeledhetnek is.

Az felfogása szerint tehát a nemzetre nézve most a

legtanácsosabb, hogy egy idre felhagyva az agitationalis

kérdésekkel, az anyagi érdekek ápolását tegyük politikánk
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tengelyévé. Az ország felvirágoztatására fordítandó nagysza-

bású mködésünk általános politikánknak is józanabb irányt

fog majd mutatni. Ezen anyagi ügyek közt els sorba helyezi

a Tiszavölgy rendezését. ^

A Tisza mentének sík földje bölcsje fajunknak : ott él a a Tisza-

tiszta magyar nép. E sík földön több mint 200 négyszög mért- ^^\U'^'
földre terjed leggazdagabb talajon állandóan árvizek van-

nak. Ez áldott földön a mostani állapotok helyére rendezett

viszonyokat létrehozni, legmagyarabb népünket a jólét ma
alig képzelhet fokára emelni, a legáldásthozóbb kezdemény,

a mire csak gondolhatunk.

„Mindaz, mit addig tehettem, monda felmelegedve" —
„vajmi kevés, lígyszólva kapkodás. A lóversenyt, casinókat,

egy kis gzhajózást, egy hidat a Dunán, hajógyárt, gzmalmot
állíthattam el. De mi ez? Mi mindenben hátra vagyunk?

Mulasztásainkat nagy szabású eljárás által kell kipótolnunk.

Hogy erre mennyi idnk van, ki mondhatná meg azt? A
társadalmi tér nálunk még parlagon hever; pénzünk, hitelünk

nincs. Pedig hazánk természetes gazdagságát ki kell fejtenünk,

különben mások fogják ezt tenni. Akkor gazdag és virágzó

lehet Magyarország, csak hogy, ha itt az értelmi er s vagyoni

túlsúlv idegen, akkor az nem lesz magvar. E veszély fenve- ^ *^''*^'

° ^'' "^ "
. dalmi te-

getöbb, mint voltak a tatár és török dúlások a múltban Es vékenység

ebben fekszik anyagi fejldésünk vitális fontossága, melyet ^^^'^^y^-

annyian félreismernek. Azt hiszik, hogy a joggal és szabad- veszélyei.

Sággal mindent teremthetni. Megengedem, hogy fejlettebb álla-

potban a független állami helyzet elég volna rést törni s

tért nyitni a nép tevékenységének ; de nálunk elbb az ér-

telmet fokozni, az eszközöket és indefiniált politikai viszo-

nyainkat némileg rendezni kell. Isten látja lelkemet, én a

kapcsolati viszonyba Ausztriával szerelmes nem vagyok ; de Ausztriá-

az elutasithatlan szükségesség és geográfiai helyzetünk mellett
l^^^l^.

""

az egyedüli szövetség, melyben nemzetiségünk veszélyeztetése nyunk.

nélkül még létezhetünk.''

így fogta fel Széchenyi az legnagyobb horderej fel-

adatait. Kineveztetése után több, mint egy hónap múlva érke-

zett az a királyi kézirat a nádorhoz, mely szerint a Tisza-

^ Kovács Lajos : i m. 9—12 old
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szabályozás czéljaira százezer forint s azontúl is minden évben

ugyanannyi hitel utalványoztatott, és kimondatott, hogy a

megfelel nagyobb kölcsön felvételére felhatalmazás adatik.

Széchenyi és vele sokan ezt nagy vívmánynak tekintették.

Lázasan ^z Jelki szemci eltt a Tisza völgye, a hol a tsgyökeres

kához Tát. magyarság a tértilet nagy részének elposványodása mellett és

a miasmák között nem élt és boldogult, hanem csak teng-

dött, lézengett és pusztult, mint egy gazdag, felvilágosult,

terjeszked és boldog népnek virágzó szkebb hazája jelent

meg. Ott a vizeknek nemcsak káros voltát akarta meg-

szüntetni, hanem azokat a hajózás és öntözés czéljaira való

felhasználás által elnyösen értékesíteni is kívánta. A rom-

latlan magyar nép ezt ösztönszeren megértette és midn
1846. évi július havában a Duna gzhajózási társaság egy

Népszer- gözöséu Szécheuyí bejárja a Tiszamentét, képzelhetetlen lel-

sege VISZ-
jj^ggg^j^ssel fogadták t. Nevét a legszegényebb viskóban is

látszik, a hála hangján emlegették. Midn valahol elször híre futott^

hogy majd oda érkezik, a nép ezrével tolongott a partra,

hogy t színrl-színre láthassa.^ Az urak nem mindenütt men-

tek hasonló lelkesedéssel elébe, de a magyar nép iránti

szeretetét ezek kétesérték bókjai, gyakran azonban egyenest

sért óvatossága és bizalmatlansága által nem engedte magá-

ban lelohasztatní. Az árvízvédelmi egyletek alakulása gyor-

san haladt.— Ez az eredmény vonta maga után azt az 1846. évi

Megbizatik augusztus havábau hozzá intézet királyi leiratot is, melylyel

dés ügyé- megbízatott, hogy a közlekedésügy rendezése iránt megokolt

nek rendé-javaslatot kéSZÍtSCU.

Mindezen ügyek gondozásában és a maga elé tzött
József

feladatok teliesitésében hathatósan támogatta Széchenyit József
foherczeg, «'

. .

'
, r> ,

nádor fherczeg-nádor és pedig úgy, hogy 1846. évi január hó 16-án
hatásos bekövetkezett haláláig annyira elsegítette volt már a kér-

tása. dések fejldését, hogy azok megoldása akkor biztosíttotnak

látszott.

De míg Széchenyi az ország anyagi érdekeit így gon-

Bonyodai-dozza, azalatt a polítíkaí fejlemények mindjobban bonyolulván

oiit'ikai ^Sy pillanatnyi nyugalmat sem engedtek neki. A mint elre

téren, látta, a mcg nem akaszthatott agitatio folytán a közhangulat

1 Falk Miksa : gTÓf Széchenyi István és kora. Pest, 1868, 213 old.
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hullámverései mind nagyobbakká lettek. Kassandraként emeli

fel egy újabb röpiratában a hazafias kétségbeesés baljóslatát.

Megjelennek 1847-ben „Politikai Programmtöredékei", melyek- Politikai

nek a szerz iránt jóakaró censor sem igér jó fogadtatást, azért
törfdékei!

nyomtatásban való megjelenését tle tehetig gátolni igyek-

szik. — E mvében Széchenyi folytatja azon aggodalmainak,

csakhogy még keserbb kifejezését, melyek a Kelet Népében

láttak elször napvilágot. Azonban a fajáért reszket szeretet

felmagasztaltsága itt oly jóslatokban tetzik, melyeket akkor

beteges látományoknak tartott a közvélemény is, de a melyek

éppen azon egymásutánban és azon módon, mint írva voltak,

beteljesedtek az utolsó betig. Elre megmondta, hogy Kossuth

forradalomba fogja sodorni az országot s oly véres bonyo-

dalmak fognak bekövetkezni, melyeket ö nem akarhat, de

azokért nem fogja a felelsséget elháríthatni magától — mint a

szenvedélyes kártyás, ha banque-ot játszik ; midn ennek

következtében végveszélyekbe sülyesztendi nemzetét, szándé-

kánaktisztasága nem képezheti majd vigasztalását, ha ennek foly-

tán romba dönti az országot. A haza szent nevére kérte, lép-

jen le az agitatio terérl s alázattal esedezett, hogy mondjon

le a politikai vezérségrl, a melyre, hiddjen szavainak, nem

való, épp oly kevéssé, mint . Láthatja, hogy ismeri önmagát

;

de ismeri Kossuthot, és pedig jobban, mint az saját maga.

Engedjék át a vezérletet mind a ketten okosabbaknak s legye-

nek hasznos közlegények, a mi neki, bármilyen ezimei legye-

nek is, nem derogál, — Ha azonban Kossuth végig akarja járni

e villi-tánczot, ám tessék. Izgasson fel a bszületig minden

nemzetiséget a magyar ellen ; vessen ég kanóczot a szántó-

vet lakóházára ; korbácsolja a közbirodalom érdekeit a leg-

nagyobb ellentétre és töltse meg mérgével csordultig a vissza-

torlás poharát. Ha azonban egykor, midn már kés lesz, érezni

fogja s megvallani lesz kénytelen, hogy átok volt az, a mit

fejünkre hozott, akkor ne mentse magát azzal, hogy nem volt

a nemzetben egy is, a ki csalálmait ketté törni elég elszánt-

sággal bírt és tehetsége szerint igyekezett volna. ^

Ennek a felhívásnak akkor persze semmi hatása nem

volt ; de ez nem tartotta vissza Széchenyit attól, hogy az

' Pol. Prog. Tör. 135., 136. 11.
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Követté 1847. évi utolsó rendi ország-gylésre elébb Sopron, késbb
^'^*!'.^^' Mosón megyében ne jelöltesse magát követnek. Az elbbi

magát, helyen tetemes áldozatai daczára is megbukott, de az utóbbi

törvényhatóság némi küzdelemmel megválasztotta t. Erre

mindé aféle gyanúsító, st elitél hangokat hallhatott, hogy

csak azért lép az alsó táblához, mert ott a kormány szekerét

hathatósabban kivánja tolni. Széchenyi azonban csupán köteles-

ségét tartván szemei eltt, nem habozott a rendek táblájához

elmenni, mert azt gondolta, hogy ott neki, ezt mások tenni

A feladat, j^g^ akarváu. kerüljön bármibe, az elhatalmasodott izgatással
mclvrc

váiiaiko- szembe kell íjzállania. Nem azt remélte , hogy a Kossuth

^<*" példátlanul hatalmas szónoki erejével versenyezni lesz képes,

hanem csak a higgadtabb elemekre számított, a kiket annak

emelked terrorizmusával szemben bátorítani, tömöríteni és

ha csak lehet, harczba vinni kívánt. Mert tudta jól, hogy

békés gondolkozású követ sok lesz, st azok többsége is való-

szín volt, de az erkölcsi bátorság hiányát, mely az éljenek

elmaradásától és a gáncstól retteg, még a legjobbak részén

is fajdalommal volt kénytelen tapasztalni.

Megalkuvást nem ismer okos hazafisága szólal meg

azokban a beszédekben, melyeket ekkor választóinak mondott.

Azok mások ajkán csak szólamok lettek volna, nála ellenben

az áldozatkész mély meggyzdés épp oly egj^szer, mint igaz

kifejezései voltak. Elmondta, hogy szándéka tiszta s ha kicsiny

napszámosa is a nemzetnek, tudja, hogy az isteni gond^'ise-

lésnek tetszik olykor kicsinyek által is nagy dolgokat véghez

vitetni. ígérte Mosón megye rendéinek, hogy ket képviselve

ezáltal nemcsak az országnak, de az egész mívelt emberiség-

nek is szolgálatot kíván tenni. A követi pályán most legtöbbet

vél használhatni, mert oly pillanatok következtek be, midn
valóban mondhatni, hogy ,most vagy soha!" Ezen ország-

gylés fogja jóra, vagy rosszra eldönteni a haza sorsát.

.,Én, mint az ország egyik legvagyonosabb és függetle-

nebb állású polgára, ezt nagyobb sikerrel mozdíthatom el,

mint azok, kiket részint a szédít népszerség, részint a magas

kegyelem reménye tart lebilincselve. Vannak sokan, a kik

ezen politikámat érteni nem akarják s valami arcanunmak

tartják, melynek iránya gyanús s mely miatt eljárásom hatá-

rozatlan. De jaj a nemzetnek, ha ket követi I mert sorsát
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akkor nehezen kerüli el ; sorsát, mely szerint önlángja öli

meg, mint megölt minden népet, mely a józan haladás rendes

medrébl kiesett s majd az anarchia, majd a forradalom vér-

angyalának karjaiba dlt !

"
^

,A polgári kötelességnek érzete hitt engem is ez id
szerint a képviselk táblájához, s bár nem éltem le hereként

napjaimat, mint edzett katona és sokat túrt, izzadott élet

embere, megnyugodhatnám már eddigi borostyánimon is:' nem

búvok még sem sutra, hanem kiállók ismét a sikra s küzdök

az ifjú nemzedék dics harczában, úgy, a mint tlem kitelik,

mert elvem, hogy a hon jövjének nagy épületéhez, bármily

életszakban s bármily kis ervel is tehetségünk szerint járulni

soha sem kés és soha sem fölösleges."-^

„Némelyek azon gyanúval illetnek, hogy e lépésre én

kormányczélok miatt bírtam volna magamat. Ezt én kereken

tagadom s ünnepélyesen kijelentem, hogy azt önmagamtól

cselekszem. Büszkén mondhatom ki e teremben, hogy e gon-

dolat és szándék senki mástól nem jött, mint gróf Széchenyi

Istvántól."

„Óhajtása lelkemnek minden honíiert egy pontba egyesí-

teni, hogy a hazaszeretet így, mint domború üvegnek sugara

kétszeresen hasson s egymást megértve és kölcsönösen támo-

gatva, közös ervel s akarattal közeledjünk azon rég vágyott

czélponthoz, hol a hazának boldogsága székel; hol a nemzet

az emberi nem nagy társaságának, életdombjai között örök-

zölden virul."'

A Széchenyi hazafiságának legnagyobb megpróbáltatása Hazafisá-

most következett. Világosan egyedül látván, kénytelen volt ^^"^ ,^^^'

észlelni, hogy a legtiszteltebb honfiak és politikusok is meny- megpró-

nyire félreismerik az adott helyzetek kívánalmait. Az követté
''^'*^^**»-

választatása után sokan, mint báró Eötvös József is, azt remél-

ték, hogy a kormány ennek következtében az alkotmányellenes

eljárástól jobban fog tartózkodni. Gróf Apponyi György kanczel-

lár, a ki az administratori rendszert nem gondolta ki, hanem
csak eldeitl örökölte, hajlandó volt a mérsékelt szellem

' Beszédei, 523. 1.

- Beszédei 523. 1.

^ Beszédei 524. 1.
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Simán
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benmarad,

reformokat támogatni, az ellenzék pedig, vele Kossuth is,

fleg a beolvasztási törekvések ellen akart hathatósb oltalmat

biztosítani az országnak.

Az országgylésnek 1847. évi november 12-én történt

megnyitása alkalmával tehát, midn a király magyarul beszélt

a rendekhez, igen békés, st lelkes volt a hangulat. Széchenyi

e napon ezt írta naplójába : „ Csupa enthusiasmus uralkodik.

Sokan sírnak. Én magamba zárkózva csendesen élvezem a

nemzetem újjászületése feletti gyönyört ; magam is járultam

hozzá valamivel". A királyi elterjesztések tizenegy pontja

közt sok fontos reform jeleztetett. A közteherviselés elvét

a megyék nagy része már elfogadta. A sajtószabadság és

parlamenti kormányzat ugyan nem volt a megvalósítandó refor-

mok között, de az egész helyzet mindennek inkább mutatko-

zott, mint forradalommal terhesnek. És e helyzetbl mégis a

legnagyobb válságok nttek ki.

Széchenyi simán kezdte követi mködését. Miután hiva-

taláról lemondott volna, mosonymegyei követtársával együtt

látogatást tett még Kossuthnál is, a kit e figyelem meglepett.

Hanem az nem jelentette az álláspontjának megváltozá-

sát. Ilyen barátságos körülmények közt is nyílt ülésekben

nyomatékosan intette Kossuthot, a ki népszersége folytán a

jelen országgylésnek talán legnagyobb tényezje lesz, hogy

a jóakarat és loyalitás nem elég, meg is kell nyerni a csatát.

A mérsékeltek felirati javaslatát Széchenyi, az ellenzékét

pedig Kossuth nyújtotta be s a szavazás eredménye az^ ln,

hogy ez utóbbit csak három szónyi többséggel fogadták el.

A válaszfelirati vita után határozottan Kossuth ragadta ma-

gához a vezetést, mely merészsége által a kormány embe-

reit is zavarba hozta. Széchenyi egy ideig mindjobban hát-

térbe szorult, de midn az ország közlekedési viszonyainak

rendezésére vonatkozó javaslatát beterjeszti, akkor Kossuth

a vukovár-fiumei vasút eszméjével oly vereséget látszik szen-

vedni, melyet is könnyen végzetessé válhatónak tart

magára nézve.

Nem adhatom el e helyen a nagy horderej események

gyors folyamában felmerül fontosabb mozzanatokat sem.

De azt mégis ki kell emelnem, hogy a Széchenyi eszméi és

javaslatai becses tartalmuknál fogva koronként majdnem fordu-
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latot adnak a helyzetnek, mely akkor más embert uralt. —
Az alkotmány modernebb intézményekkel való felfrissítésének

követelése azonban mind határozottabbá lett, a mi ellen

Metternich merev állást foglalt el. Széchenyi a békés átala-

kulás kedveért akkor hajlandó lett volna a magyar kormány- a helyzet

zás rúdját, a melyet gróf Apponyi György is szívesen átengedett
J^^^^^^^j^^^*

volna neki, teljhatalommal kezébe venni. Bécsben egy ideig

mint a helyzet emberét ünnepelték is. akkor úgy nyilat-

kozott, hogy „hivatásom vonó állatként a terhes szekérbe

befogva lenni; ha azt ki tudom rántani a sárból, szívesen

áldozom fel életemet is". De az ingadozó bécsi kormány nem
ragadta meg a kínálkozó ment eszközt. Herczeg Eszterházy

Pál eltt azt mondta Széchenyi ez idtájt: „Majd csak akkor

fognak belém kapaszkodni, mikor egy halk, de hatalmas

szózat azt fogja fülökbe súgni: már kés." Mintegy magához

beszélve, írja ekkor naplójába, hog}' „becsületesen felajánlotta

magát és mossa kezeit".

Az említett közlekedési javaslat azonban egy pilla-

natra megváltoztatta a viszonyokat. A helyzet ezen ingadozását

a kérdésbe legjobban beavatott Kovács Lajos ^ igen plaszti-

kusan adja el. Szerinte Kossuth, mint a vukovár-fiumei '^
^'"'*°^'^''"

fiumei
vaspálya társulat felhatalmazottja már jóval elbb, hogysem vasút és

a Széchenyi „Javaslata" megjelent volna, beadta az ország- Széchenyi

gylésre a vukovan vaspálya terveit és kérte azok tárgya- a közieke-

lását. Az országgylés szokott módon annak tárgyalására '*^^' ^sy
vezetésé-

bizottságot küldött ki, melynek elnökévé Széchenyi válasz- ri.

tátott. A vukovár-fiumei vaspálya már évek eltt került sz-

nyegre s ez utóbbi években Kossuth speciális mködésének
tárgyát képezte, úgy hogy ezen kérdés egész összeforrt az

nevével és csaknem általános pártolásban részesült az ország-

ban. — Az volt alapgondolata, hogy a gzhajózás minden

évben élénkülvén, a Dunának valamely alsó pontja a magyar

kereskedés érdekében köttessék össze az egyetlen magyar

tengerparttal. De a mint a Széchenyi ellentétes terve, mely-

szerint a Fiúméval való vasúti összeköttetésnek közvetlenül

Budapestrl kell történni, a közönség kezébe került, azonnal

' Kovács Lajos: gróf Széchenyi István közéletének három utolsó

éve. II. k. 32—34.
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megsemmisült a vukovár-fiumei eszme iránt minden rokonszenv.

A törvényhatóságok belátták tévedésöket s határozott utasítá-

saikban siettek követeiket a Széchenyi tervének elfogadására

és ez által a vukovár-fiumei terv elvetésére felhívni. Any-

nyira kirívó volt a két terv ellentéte és annyira szembeszök

a Széchenyi felfogásának helyessége, hogy mikor a vukovár-

fiumei bizottságot összehívta, a többség már e vaspálya-

tervnek ellen volt. Ilyenre még a bizottságban sem volt

kilátása. — Látván ezt Kossuth, a ki mint a társaság meg-

hatalmazottja jelent meg a bizottság üléseiben, két eszközhöz

nyúlt, hogy legalább a bizottságban vigye tervét keresztül.

A febr. 16-iki ülésben kérte a rendeket, hogy a vasúti bizott-

sághoz sorolnák még Szerem és Pozsega megye követeit is.

A rendek e kivánatát teljesítették, a mi nagy engedménj"

számba mehetett, mivel ez a két megye közvetlenül érdekelve

volt. Azt is megkisérlette, hogy a bizottság üléseibe hallgató-

ságot vigyen be. Az egyik gylés kezdetén néhány fiatal ember

meg is jelent s bebocsátást kívánt a bizottság ülésére. Azon-

ban Széchenyi, mint elnök a hallgatóság bebocsátását oly

határozottan megtagadta, hogy azt tovább szorgalmazni nem

merték. — Széchenyi ezután kérte Kossuthot, hogy ne rontanák

egymást, hanem inkább egyezzenek meg a tervek felett.

De Kossuth mit sem akart hallani az egyezségrl, mert mint

mondta, a magáét kiviszi. — A vezéri szerep — Horváth

Mihály szerint — ekkor már kényuralommá kezdett válni kezé-

ben s társainak nagyrésze látszólag szabadulni óhajtott annak

lépten nyomon érzett nyomásától — Követtársainak ezen

növeked elidegenedése nem maradhatott titok Kossuth

eltt sem.

Egy levélben, melyet február vége felé rokonai egyiké-

hez Pestre intézett, a reménytelenség, st csaknem a csügge-

dés hangján írt a közel jöv fejleményeit illetleg. A Széchenyi

javaslatának élét mindinkább Kossuth terve ellen kezdek for-

dítani és az néhány nap alatt pártzászlóvá lett, mely körül

az ellentétes erk félelmetes tömegben kezdtek csoportosulni.

Kossuthot akkor az a veszély fenyegette, hogy saját, évek

óta egész erélylyel védett tervét leszavazni lesz kénytelen és

pedig a saját megyéjének utasítása folytán.

E tervéhez pedig az elzményeknél fogva annyira
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kötve volt, hogy annak diadalától vagy bukásától függött egész

politikai reputatiója.

Míg a Széchenj'i vállalatai : a gzhajózás, a hajógyár, a

hengermalom, a lánczhid, a lóverseny, a casinók napon-

kint nyertek méretekben és virágzókká lettek, addig a Kossuth

vállalatai egyenként betegeknek mutatkoztak.

A védegylet például inkább csak nagy port vert fel és

a vidéken számos panaszt lehetett hallani^ hogy miként zsák-

mányolja ki néhány pesti keresked a hazafias lelkesedést, a

házalók pedig a „honi" bélyeggel ellátott osztrák kebnéket

méreg drágán adták el. A kereskedelmi társaság nagyhangú

igazgatójának eltnése után nem volt többé fenntartható. A
gyáralapító társaság sem bírt eredményre vergdni. Most

végre a vukovár— fiúméi vaspálya, mely valahára sikert lát-

szott ígérni és a magj'ar terményeknek biztos és olcsó utat

helyezett kilátásba a tengerre, biztos bukásnak nézett elébe.

Kényesebbé lett a dolog Kossuthra nézve az által, hogy

az utóbbi idben mint a vukovári társulat megbízottja,

attól évi dijat kapott, mely akkor egyetlen keresetét képezte;

annak ügyét tehát, ha sznyegre kerül, nem hagyhatta cser-

ben. Ha pedig ezt nem teszi, úgy megyéjével és a közvéle-

ménynyel jött volna igen éles összeütközésbe.

E helyzeten segíteni alig volt száraára más mód, mint a

közfigyelmet minden áron elvonni a közlekedési ügyektl és a

közérdekeltségnek oly tárgyat vetni fel, melynek izgalmaiban

az anyagi érdekeket az teljesen elfeledhesse. Ez idnyerés

lehetett minden esetre és a véletlen hozhatott még segítséget.

Hozott is a párisi februári forradalom kitörésében és annak

rohamos terjedésében.

A párisi zavargások hírére Bécsben nvugtalan hangulat ^ p^'"'^*
^ '^ . o ö februári

kezdett támadni s csakhamar Pozsonyban is izgatottakká forra-

lettek az emberek. Ezt a hangulatot Kossuth felhasználva, a daiom.

korábban általa támadott centralisták eszméit ragadta meg
s az önálló magyar minisztérium felállítását sürgette. Midn
ehhez a budapesti tüntetések márczius 15-én megadták a kell

visszhangot, az események oly rohamosan fejldtek, hogy az

annyi id óta sürgetett, st még a csak távol jövben életbe-

léptetni kívánt reformok is gyorsan megvalósultak és az azo-

kat tartalmazó törvények már április hó 11-én kiráhi szentesi-
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tést nyerhettek. Ekkor egy pillanatra maga Széchenyi is

kételkedni kezdett, hogy vájjon az cunctatori politikája

csakugyan helyes-e? Örömmel látta, hogy a mit a legjobb

esetben évtizedek alatt véltelérhetnek, azt Kossuth — egyelre

legalább formailag— néhány hónap alatt meg tudta szerezni a

Széchenyi nemzetnek. Hogy ekkor Széchenyi miként gondolkodott, arról

^^lo'Ü^^^^a legvilágosabban az a czikke szól, melyet „Mi lesz bellünk
azl848.evi a o i , jj

átaiaku- magyarokból" czím alatt a Pesti Hírlapban Pozsonyból 1848.
lasroi.

^^j márczius 27- éri keltezve tett közzé s a melyet azután a

Jelenkor 44-ik száma is átvett. E czikk Kovács Lajos találó

megjegyzése szerint a jobb jöv lehetsége iránti hitének

utolsó fellobbanása volt, melyben Széchenyi végs ermeg-

feszítéssel kényszeritette magát az optimismusra. A felvetett

kérdésre azzal felelt, hogy ^,mi lenne bellünk egyéb, mint

dics nemzet, mely hamvaiból kiemelkedve, mikor egész

Európa bomladozik, az emberiség díszére úgy fog a rend,

béke és szabadság felett rt állani, mint a hogy hajdan a

kereszténységnek védfala volt." Meg van alapítva a felels

magyar kormány ; a népnek milliói be vannak véve az alkot-

mány sánczaiba és azok oly kedvezményekben részesítvék,

melyek lehetetlent hogy az égi hatalmak rokonkszenvét meg

ne nyerjék a magyar faj részére. E mellett évenként a lehet

legtágabb alapra állítva országgylés lesz Budapesten ; lesz

sajtószabadság, tehát szabad vitatkozáá, ezen egyetlen biztos

antidotuma minden subversiv hajlamnak. Ki ne örülne e

kifejlésnek és ki volna elég kaján elfelejteni hona iránti

kötelességét, melyen kívül széles e világon nincsen hazánk?

A mi t magát illeti, Batthányi Lajos grófnak azt a felszólí-

tását, hogy is lépjen a kormányba, minden tétovázás nélkül

elfogadta. De éppen nem nagyravágyásból tette azt, hanem

mert politikája sohasem volt egyéb, mint az ügyszeretet s

a fajához való hség, és mert abbeli imájának teljesülését

látta benne, hogy „Isten ne hagyj veszni puha ágyban, vagy

meleg kályha mellett, de ha lehet, honunkat szolgálva hám-

ban!" bálványozza a szabadságot, melyet azonban nemcsak

maga kíván élvezni, hanem annak áldásait minden ember-

társára ki akarja terjeszteni. De a szabadság így felfogva nem

jelentheti, hogy mindenki azt tehesse, a mi neki tetszik. Épp
azért barátja a rendnek és az alkotmányos formáknak. Az
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Istenért, tartsunk rendet, azaz tanuljunk engedelmeskedni,

mert másképp — mikor már minden meg; volna nyerve — a

legotrombább módon a part szélén szenvedünk hajótörést. Új

rendnek kell keletkezni ; sok érdek van megsértve. Szám-

talan egyén hely és kenyér nélkül teng. Mindezt rendezni,

minderrl gondoskodni kell. Ehhez azonban id és concentricus

mködés szükséges. Gondolja meg mindenki a helyzet nehéz-

ségeit, állja meg a maga helyét s ne adjon hitelt minden-

féle kritikának. a legjobbat reméli, csak azt az egyet

sajnálja, hogy miniszterré nevezték ki, mert jelenleg ügy

látszik, mintha pro domo beszélne. Most jobban szeretett volna

közlegénysorban szolgálni, a hol minden kitüntetés nélkül

gyakorolhatná a polgári erényt, mely igy nem kevésbbé magasz-

tos és szent kötelesség, mint a dolgok élén állani.^

De az els magyar kormányfejének Széchenyit elkerülhetet- ^^'^r^ i^"

lenül közlekedés- és közmunkaügyi miniszterré kellett kineveztet-

nie, mert javaslata a közlekedés rendezésérl egy idre t megint

népszervé tette, mert általában a miniszterjelöltek közül

senki sem volt, a ki tárczájára több igénynyel birhatott és

arra rátermettebb lett volna és végül mivel herczeg Eszter-

házy Pál. a kire pedig Batthányi nagy súlyt fektetett, csak

az esetre volt hajlandó a kabinetbe lépni, ha annak gróf Szé-

chenyi István is tagja lesz.

Nem volt a miniszterek közt senki, a ki az új hely-

zet követelményeit is minden irányban jobban tudta volna

megítélni, mint . Saját szemléletébl ismerte az angol par-

lamenti életet. Tudta, hogy abban a kormánynak és az ezt

támogató pártnak mily szoros és állandó érintkezésben kell

lenni. Azért midn látta, hogy a miniszterelnök ez irányban

nem tesz semmit, a dunaparti Ullmann-házban a maga költ-
j^öitsél^én

ségén gj'orsan fényes klubhelyiséget rendeztetett be, a hol pártheiyi-

gyakran meg is jelent, míg a többi miniszterek azt folyton és
^^^f^^t^^'^^J^'

következetesen kerülték.

Tudta azt, a mint czikkeiben irta is, hogy mennyi veszé-

lyes munkanélküli elem' volt ekkor a fvárosban és a vidéken Mindenre

egyaránt, azért nemcsak a maga hatáskörében követett el

mindent, hogy azoknak foglalkozást adjon, hanem másokat

^ Zichy Antal : Gróf Széchenyi István hirlapczikkei II. 676— 682. 11.
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is hasonló eljárásra igyekezett bírni. St egy dunaparti tel-

kén azonnal megkezdte a saját házának régebben tervezett

építését is. Batthányinak az állami rendrség Budapesten

való haladéktalan szervezése végett kész tervet nyújtott á^,

melynek foganatlanul hagyását annak késbb b alkalma volt

megbánni. volt az, a ki a zavargások hírére mszaki szak-

emberei által a hengermalom gépgyárával kapcsolatosan igen

rövid id alatt fegyvergyárt teremtett, melyet azután a kor-

mány tényleg át is vett. Az országgylésen is csakhamar el-

lépett a közlekedési hálózat alapjainak megvetésére vonatkozó

megokolt concrét javaslataival.

Azonban öröme a tevékenységben nem sokáig telhetett,

Aggó-
niivel az általa mindig veszélyesnek hitt politikai áramlat mind-

dalmai íd J f

ismét jobban megersödött és annak következtében oly ellentétek

felélednek támadtak, melyeknek szerinte okvetlenül törésre kellett vinni

sakká a dolgot. Már pedig a dinasztiával és a nemzetiségekkel fel-

lesznek. yeend nyílt harczban ö a magyarságot nem tartotta elég

ersnek. Mindehhez járult az, hogy a fejetlenség és a tanács-

talanság magában a kormányban és az országgylésen is

egyre növekedett. Tájékozatlan volt a ftényezk ereje és

szándéklatai iránt rajta kívül mindenki. az osztrák kor-

mányférfiakkal korábban fenntartott érintkezés folytán ismerte

azok felfogását; de bátyja, gróf Széchenyi Lajos, révén, a ki

Zsófia föherczegné fudvarmestere volt, értesült az udvar han-

gulatának mibenlétérl s annak minden változásáról is. Midn
az osztrák örökös tartományokban a zavargás és Olaszország-

ban a háború kitört, ö a válságot a maga teljességében be-

állottnak tartotta és arról volt meggyzdve, hogy a pragmatica

sanctío értelmében Magyarországnak a kölcsönös védelmi

kötelezettség alapján a kért ujonczokat egyelre minden ki-

kötés nélkül kell megadni. Szerinte késbb jött volna el

ideje annak, hogy úgy a most már külön független kormá-

nyok alatt álló magvar és osztrák államok közös ügyeinek

miként leend elintézése iránt, valamint arra nézve is, hogy

Magyarország az államadósságból milyen összeget vállaljon

magára, azok és a fejedelem megegyezzenek egymással.

X arról is mélyen meg volt gyzdve, hogy az, a mit

camariiia. camaríllának neveztek, ekkor még éppen nem viseltetett ellen-

séges indulattal Magyarország iránt. Ugyanabban a nézetben
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voltak egyébiránt ez idben Szemere Bertalan, st egy hirlapi

közleményének tanúsága szerint Kossuth is. Nem volt tehát,

mint akkor és utóbb sokan állitották, képtelenség az az

eszméje, hogy Magyarország ragadja meg az alkalmat és mint

1741-ben tette, mentse meg a dinasztiát és vele a monarchiá-

nak általa oly fontosnak tartott nagyhatalmi állását. Hiszen

maga Kossuth is úgy nyilatkozott, hogy jöjjön le a megtáma-

dott fejedelem Budára, a hol biztonságáról a magyar nemzet

gondoskodni fog, vagy, ha ezt nem akarja, küldjön maga

helyett ifjabb királyt ide a Ferencz József fherczeg szemé-

lyében. Széchenyi megmaradt ezen felfogása mellett, míg

Kossuth az olasz háború czéljaira kivánt újonczjutalék felté-

teles megszavaztatása és oly nyilatkozatok által, mint a milyen

az is volt, hogy jól es érzéssel, st örömmel vesz arról tudo-

mást, ha az olaszok még huszárjaink ellen is gyznek, nem-

csak régi álláspontját hagyta el, hanem miniszter létére

egészen kezébe vette a legradicalisabb ellenzék vezetését is.

Batthány csak késbb észlelte, hogy a helyzetnek többé

már nem az ura. Bécsben azeltt sohasem ismerték oly jól

a magyar politikai viszonyokat, mint éppen ekkor, azért csak-

hamar be is látták, hogy a hatalom kizárólag a Kossuth

kezében volt, minélfogva Batthánynak késn felébredt erélyes-

ségétl sem vártak már többé semmit. így fordult meg az

uralkodóház hangulata Magyarország iránt és ekkor vert nála

gyökeret az a felfogás, hogy Magyarország az adott viszonyok

között nem támasza többé, hanem olyan ország, melyet csak

akkor tarthat meg továbbra is, ha azt meg tudja hódítani.

Széchenyi ezen átalakulásnak fenn és lenn minden

mozzanatát látta, de mivel t akkor már a leggyanúsabb

hazafinak tartották mindenfelé, a kinek e miatt még élete is

veszélyben forgott, az események ezen végzetessé alakult

áramlatát nem volt képes feltartóztatni.

A minisztertanácsok üléseibl mindig fokozódó levert- izgalmai

seggel, késbb mondhatni lélekbetegen érkezett haza. Környe- „övek-

zete és különösen Kovács Lajos ismételve kérte, hogy maradna szenek.

el azokról, a hol úgy sem volt már semmi activ része; de errl

hallani sem akart, mivel ezt rámért kötelességnek nézte

és oda szigorú pontossággal járt el. Könnyebbülést látszott

érezni, ha onnan hazatérve, lelke fájdalmát kiönthette.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. lo
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E beszélgetéseibl állította össze Kovács Lajos Özéche-

imnek következ saját nyilatkozatait: „Nincs mentség, elve-

Kétségbe- g2ijnk menthetetlenül. Kossuth naponkint inkább sodortatik

töpren- a fori'adalom felé. Már is ritkán jut eszébe, hogy miniszter és

gései. bármit végezzen a miniszter tanács, a szószéken ö nem lehet

más, mint forradalmi pártvezér. — Ha akarna, sem tudna

más lenni. — Batthány azt hiszi, hogy úgy mentheti meg a

hazát, ha a minisztérium bomlását megakadályozza s össze

nem fér dolgokat akar kibékíteni egymással. Még ez meg-

járná, ha fenn tekintélye lenne. De ott nem szeretik és

benne sem bíznak már. Öt az uralkodóház nem' tanácsadójának,

de zsarnokának nézi. Azt tudták róla, hogy a forradalom

határozott ellenese és vas jellemétl sokat vártak, de mióta

pactálni látják a forradalmi elemekkel, azóta elvesztették

beniie hitöket. Mit tegyek én? Ha társaimat segítem a miniszter

tanácsban Kossuthtal megküzdeni s k végre kiegyeznek, de

oly áron, melytl irtózom, akkor én álljak elö ellenzésemmel

és nehezítsem azon szerencsétlen állást, a melybe a nélkül

is jutottunk? Tehetem-e ezt? Én idézzem-e fel a bomlást,

mely ellen annyi erfeszítéssel látom küzdeni társaimat.

Kilépnem nem szabad ; Batthánynak és Deáknak egyezkedései-

ben opponálnom szintén lelketlenség volna. Xem ! Viselem, e

szomorú felelsséget oly eljárásért, melytl borzadok s mely

okvetlenül veszélyt hoz reánk !
— Most még csak a horvátok

és ráczok támadtak fel ellenünk, — ez sem kicsinylend baj

;

de mi elkövetünk mindent, hogy Ausztria kényszerülve legyen

ellenséges állást foglalni el velünk szemben. Akkor a többi

nemzetiségek, az oláh és szász, tán a tót és ruthén is fel-

támadnak ellenünk és egy borzasztó fajháború minden pusztí-

tásai és vérlázító kegyetlenségei dúlják majd fel az egész

országot, a minek követketkezéseit és rombolásait, ha mi

maradnánk is a gyztesek, nem heverjük ki egy száza-

dig. — Pedig rohanunk a háború felé, holott a had-

viselés egyetlen eszközével sem bírunk. Van emberünk elég.

de nincsenek betanított katonáink, nincsenek tanult tiszteink,

nincs hadi felszerelésünk és nincs pénzünk. — líjúságunk és

népünk az egy nemzedéken át tartó békében egészen elszokott

a fegyverforgatástól, — Ez hamar nem képes használható anya-

got szolgáltatni a rendszeres hadviselés számára. — Ausztria
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már is kezd felülkerekedni Olaszországban. Nincs semmi

kétségem aziránt, hogy Radetzky végre gyzni fog, s ha

akkor sikerül kedvez békét kötni a szard királylyal, a dynastia

ránk hozhatja gyztes seregét. — Ellene és annyi fellázadt

nemzetiség ellen mit állithatunk mi a síkra? — Jellasich jól

ismeri helyzetünket. Tudja, hogy mi ez id szerint készület-

lenek vagyunk. Gyjti hadseregét a Drávához és harczedzett

katonákat vár Olaszországból : szóval komolyan készül a betörés-

hez. — Ily ránk nézve felette kritikus körülemények közt

mi a helyett, hogy eszünkre térnénk, megfoghatlan vak

elbizakodással szakítjuk el Ausztriával való kapcsolatos viszo-

nyunk utolsó szálait és erszakosan oda zaklatjuk a dolgokat,

hogy Ausztriának tenni sem kell, csak permissivnek lenni és

mi ki vagjTink téve nem egy nagyszer háborúban való

legyzetés nehéz következményeinek, hanem a horvátok általi

megveretés elviselhetetlen gyalázatának.

Agyam szédül, vérem fagy már csak arra a gondolatra

is, hogy mivé leszünk a világ szemei eltt. Eddig ha nem is

büszkélkedve, a mire okunk nem volt, de önérzettel említhettük

a külföldön fajunk tisztességes nevét. Ezentúl vagy pirulva

mondjuk el, vagy eltagadjuk, hogy ezen meggyalázott nemzet-

hez tartozunk. Multunk és jövnk — pedig egyik sem a

miénk — merülhet el egyszerre ez idétlen politikánk által

teremtett zavarok özönében.^

Én nem sokat foglalkoztam jogi tanulmányokkal, —
mondogatta máskor — de annyival többet hazai politikánk

és Ausztriával fennálló viszonyunk szövevényeivel. — Jurista

tehát nem vagyok, ez tán szerencsém is ; de annyi bizonyos,

hogy a politikában többet adok a lett dolgokra, mint az írott

szavaki'a. Ennélfogva én a pragmatica sanctiót is nem holt

szavaiból, de azon fejleményekbl ítélem meg, melyeket tény-

leg létre hozott, úgj-szólván teremtett. — Az kimondja egy

csoport országra, melybe mi is be vagyunk foglalva, hogy egy-

séges oszthatlan birodalom.

Ezen együttesség alapján nyugszik e monarchia nagy-

hatalmi állása Európában és ezen nagyhatalmi álláshoz fzdik
az európai súlyegyen felette fontos érdeke. — A nagyhatalmi

' Kovács Lajos id. míív. II. 215. lapján.
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állás Magyarország nélkül tarthatatlan volna. Csak Magyar-

ország által lehet és áll fenn ma ez a keleti birodalom,

melynek létezése a legfontosabb európai érdek. — De ezen

egységes er-kifejtésnek megvannak a maga elutasithatlan

feltételei. Ezeket seink indefiniált állapotban hagyták, mert

minden erejöket és gondjaikat részben a törökök elleni har-

czok, részben saját bens intézményeik megvédése vették

iéénybe. Engedtük az uralkodóházat végezni az európai ügyek-

kel, a mint tetszett neki, de adtuk katonáinkat és viseltük a

terheket, a mint tlünk tellett. — A márcziusi engedmények

a helyzetet teljesen megváltoztatták/* — Mind Ausztria, mind

Magyarország függelten minisztériumot nyert, de ezeknek

hatósága saját területök határain túl nem terjedhet. Ok nekünk,

mi nekik nem parancsolhatunk. — A minisztériumok meg-

alkotása által tehát még az egj'üttes, a birodalmi actió fontos

érdeke biztosítva nincs. A birodalom megsznik nagyhatalonv

lenni, hacsak a külföld irányában mint compact egység nem

áll és minden külactiójában nem szigorúan egységes.^ —
Ez a keleti birodalom világrészünkben a legfontosabb törté-

nelmi alakulás, mely Európának ma egyik legvitálisabb érde-

kévé vált. úgy hogy annak megdöntését Európa sem néz-

hetné el".

„És én hiába szólok, nem ért engem senki. Izolálva,

elhagyatva vagyok, reménytelen kétségbeesésemben egyedül,

Cassandra szerepére kárhozva, hogy hirdessem nemzetem

bizonyos pusztulását.^

Kifáradva, megtörve, az évek óta folytatott harczban a

sors ellen kimerülve, mindenkitl elhagyatva állok nézeteim-

mel, senkitl meg nem értve, senkitl nem gyámolitva

!

Lehetek-e hasznára valakinek"? Léleköl tétlenségben szót-

lanul nézni, miként sodortatik a nemzet az örvény felé és

látni egyfell a meggondolatlan elbizakodást, másfelöl a

jóakaratú balfogásokat, és viselni az egyetértés látszatát oly

eljárásért, melyért elítél minden gondolkozó ember és melyért

egykor pirulnunk kell az utódok eltt : nem borzasztó helyzet-e

ez. a hová akaratlanul jutottam ?'''

1 Kovács L. id. müv. II. 216. 1.

- Kovács L. id. müv II. 217. 1.

^ Kovács L. id. müv. II. 226. 1.
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Míg családja Pesten volt, addig ezen kétségbeesése még Megtébo-

csak enyhült koronként némileg, de a mint orvosainak és egy két
'y"^'*^-

bens, hü barátjának tanácsa ellenére annak biztonsága szem-

pontjából azt eltávolította magától, akkortájt azután egész

éjeket töltött a legnagyobb aggodalmak közepett virrasztva.

Míg végre az szívós szervezete is megtört a lelki küzde-

lemben és honfiúi kétségbeesésének esett áldozatul. ]\Iindenki

által ismert utolsó szavai, melyekben annak kifejezést adott,

a Kemény Zsigmond feljegyzése szerint ezek voltak: „Oh, én

a csillagokból olvasok; vér és vér mindenütt, A testvér a

testvért, a népfaj a népfajt fogja mészárolni rülten, engesz-

telhetetlenül. Pest oda van. Oh, az én füstbe ment életem.

Az ég boltozatán lángbetkkel vonul végig a Kossuth neve :

íiagellum Dei." Az a szomorú nap, melyen dr. Balogh Pálnak

t Pestrl a döblingi tébolydába kellett kisérni, 1848. évi

szeptember 5-díke volt.

Ámbár a sajtóban és késbb az országgylésen is méltat-

lanul azzal gyanúsították Széchenyit, hogy a betegsége csupán

tettetett volt azon okból, hogy a veszélyesekké vált közügyek-

ben való részvételbl kivonhassa magát, mindabból, a mit

ezidei állapotáról tudunk, kétségtelen, hogy lelki betegsége

a valóságos tébolyig fokozódott ekkor. Midn orvosának

kíséretében Bécsbe utazott,^ Vörösvártt kiszállván kocsijából,

a szántóföldön megfutamodott s cselédei által utóiéretvén, viseike-

alig lehetett t rábeszélni, hogy az utazást tovább folytassa, ungi útján.

Esztergomban látszólag nyugodtan hagyta el az ebédl asztalt,

de egy fasorba érve, pisztolyt szegezett magának s komornyikja

alig bírta az öngyilkosságtól visszatartani. Késbb pedig, midn
az t szórakoztatni kívánó orvos sétára vitte, egyszerre neki

iramodott a Dunának s elérvén a hajóhidat, arról a folyamba

vetette magát. Felülrl egy teherhajó haladt lefelé éppen

mellette s annak csolnakjával fogták ki. Gyrben találkozott

nejével, a ki további útján kisérni kívánta ; de azt nem
engedte meg. Mosonyban kiugrott kocsijából s kiabálva végig

futott a futczán, hogy ég s oly dühöngésbe esett, hogy

meg kellett kötözni és ágyba fektetni. Ugyanez történt meg

' Kecskeméthy Aurél: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála

a849—1860) I[. kiad. Pest, 1866. 21. 36. 11.
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vele közvetlen megérkezése után Döblingben is, — Évek teltek

el, míg állapota észrevehetleg javult. Idközben eleinte

teljes apathia fogta el, melyet koronként csak tomboló rohamai
ÁHapota szakítottak meg. Midn 1850-ben Bécsben tartózkodó nejét a

*ben"^'
tébolyda orvos-tulajdonosának kíséretében meglátogatta, csa-

ládját kisírt szemeivel, beteg kinézésével s kifogyhatatlan

önvádjaival megrémítette. De akkor maga is oly izgatott-

ságba jött, hogy e jelenet kínos hatása alatt megfogadta,

hogy azt a szomorú helyet élve nem fogja többé elhagyni.

Ezt a fogadalmát azután meg is tartotta.

Evek múlva azonban érdekldni kezdett a külvilág iránt.

Eleinte a sakkjáték, melylyel ekkor nem tudott eltelni, nyújtott

neki némi szórakozást,^ minélfogva egy fiatal, fizetésért vele játszó

magyar tanuló az által idegeit túlfeszítvén, szintén megtébolyodott

és erre nem sokára meg is halt. Késbb Lonovics József érsek-

nek látogatása után, a ki hazafias magaviseleteért volt Bécsbe

internálva, mint annyiszor életében a vallásban talált bizonyos

vigasztalást.

Hanem 1853-tól kezdve azután állapota lassan, de

fokozatosan javult. Azonban idegrendszere teljesen egész-

ségessé soha sem vált többé. Csak az igazságnak felelt meg
ennélfogva az a védelem, melyben — utolsó évi magatartá-

sának ugyan elitélésével — ifjúkori barátja, báró Wesselénj'i

Miklós a sajtóban, Horváth Boltizsár pedig igen melegen és

minden gáncs nélkül a debreczeni országylésen részesítették t.

Állapotában mindazáltal, annak zavarossága daczára, for-

duló pontot látszik képezni az a levél is, melyet 1850. évi szeptem-

ber 8-án Tasner Antalhoz magyar bevezetéssel, de aztán túl-

nyomólag németül írt. Ebben olyan vádakat szór maga ellen,

melyek arról tanúskodnak, hogy még rögeszméinek ers

befolyása alatt állott. Valamennyi ez idben kelt levelei

mindannak, a mit valaha életében hirdetett, éppen ellenkezjét

tartalmazzák. Ezek szerint nagyobb boldogság, több igazi

szabadság, emberszeretet és fölvilágosultság soha sem volt a

földkerekségén, mint a régi Magyarországban. Kossuth és társai

mind ártatlanok, mert mindent csak abban a lázban tettek,

melybe izgatta ket. Hova fejldött volna ez az ország,

' Kecskeméthy A. id. mfív. 37.
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ha ö nem zavar fel mindent? Eszébe jutott az öreg Horváth

István ama mondása, hogy a magyar volt az Isten választott

népe, mely a vízözön után fennmaradt valamennyi nemzetek

fölött uralkodni volt hivatva. 'Mlnö családok, min kitn fér-

fiak voltak itt nagy számmal? Ezek közül negyvenet név-

szerint is felsorol. Mi mindent vihettek volna ezek véghez, ha

ö nincs, a ki rossz útra csábította ket ? Végtelen volt az

uralkodóház minden tagjának szeretete és ragaszkodása a

dics magyar nemzet iránt, melynél még Metternich sem

ismert dicsbbet. És mindezt ö tette rommá ! Soha bölcsebb

nemzet nem létezett ! Mennyi ész és mennyi tapintat uralko-

dott itt ; s mindent ö zúzott porrá ! Szóval feldúlt kedélyének

egész zavara jelentkezik ekkorról megmaradt nyilatkozataiban,

melyek azonban a külvilág iránti érdekldésrl tanúskodnak.

De azután kedélye csillapodni, helyes felfogása vissza- Áiiapota

térni kezdett. A szabadságharcz minden mozzanatáról értesült ^ezd.

utóbb, anélkül, hogy a nagy nemzeti csapásokért magán kivül

bárkinek is valaha szemrehányást tett volna. St a bel- és

külpolitikának, de különösen Magyarország akkori politikai

viszonyainak részleteirl is oly tudomással birt, hogy a kik

vele ez idben érintkeztek, szellemének elhomályosulását leg-

alább jó ideig hajlandók voltak mesének tartani.

Deák Ferencz is meglátogatta t 1857-ben. Marienbad-

ból 1857. július 21-én sógorához, Tarányi Józsefhez, inté-

zett levelében igy nyilatkozik róla : „Bécsbl meglátogattam

Széchenyit Döblingben. Öregült ugyan, de nem többet, minr

bárhol is annyi id óta öregült volna ; valamivel kövérebb,

de fehérebb, s fogait elvesztette; de 65 éves embernél ez

sem rendkívüli. — A mi lelki állapotját illeti, abban, úgy
látom, semmi nyoma a betegségnek. Eszejárása épen olyan,

mint elbb volt ; eladása épen olyan érdekes. Negyedfélóráig

voltam nála. Igen örült, igen szívesen fogadott." ' Hasonló

benyomást tett az t akkor tájt meglátogatott gróf Desse\vfty

Emilre is. — Már korábban bekövetkezett egy korszak döblingi

magányában, midn már sem a sakkjáték, sem naplóinak és

leveleinek irogatása nem szórakoztatták t eléggé, hanem

^ Deák Ferencz emlékezete ; Levelek, Budapest, Ráth Mór, 189U,

szerkeszti név nélkül, '23d. 1.
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tettvágya felébredvén, kifelé is hatást akart gyakorolni. így

1856-ben, midn 24 magas állású magyar által a következ

évben megismételt kérvény beadása kiséreltetett meg fel-

ségénél, melyben t a helyzet veszélyessé alakulására figyel-

meztették, a közügyek menetével nagyon tördik. akkor a

A TimesbaTimesba kezdett czikkeket irogatni, melyek az angol közvéle-

ményt a Magyarország ellen elkövetett jog- és méltánytalan

eljárásról világosították fel. Ez idben rövid idközönként

politikai röpiratok is jelentek meg, melyek egyikét Széchenyi-

nek tulajdonították. Felemlítend még, hogy 1858-ban novem-

ber 6-án, midn a Bach-kormány a magyar tudományos aka-

démia alapszabályainak oly értelm módosítását követelte,

hogy abból hagyassék ki az a pont, mely szerint ez intézet-

nek czélja a magyar nyelv müvelése, ö az ellen a magyar

tudóstársaság igazgatótanácsához czímzett levelében forma-

szerinti óvást emelt. Ez iratában azt mondja, hogy felséges

óvása az
^^^j^jj^ elöbb-utóbb, de elvégre bizonvosan át fogja látni, hogy a

akadémia ' ° "
^ ,

nemzetiét- monarchia népeinek amalgamizácziója és elnémetesítése nem
lenítése

egyéb, míut az akkori államférfiak észficzamlott theoriája. Mert ha

egyszer zivatarra kelnek az idk, legtöbb népei kifelé fognak gravi-

tálni. Csak a magyarnak nincs e világon rokona és nincs más

hazája, mint a négy folyam közötti és három hegy alatti alkot-

mányos paradicsom. Az tehát jólétét, szerencséjét és boldogságát

egyedül törvényes királyának védpajzsa alatt remélheti. „En

szeretem hinni", írja, „hogy fiatal fejedelmünk, ha látni és

hallani akar és egyedül saját velejének tanácsát követendi

és egyedül szíve sugallata után indul, bizony mondom,

József Magyarország tekintetében még Corvin dics korát is ho-

P^Jgfj'.j.^j
mályba állitandja. De ünnepélyesen óvást teszek, hogy a

haza oltárán hozott áldozatomnak kamatait én fizetni nem

fogom, ha tapasztalni volnék kénytelen, hogy adományom

más vágásba szoríttatnék, mint az, a mely a magyar akadémia

eredeti czéljával megegyez és a törvény által megersíttetvén,

szentesíttetett is." Ö ez esetben a megmérgezett akadémiától

járulékát elvonván, maga és örökösei azt valamely más hazai

czélra fogják fordítani és e tekintetben csak a nyers ernek

fognak engedni. Gróf Dessewflfy Emil ezt a levelet nem ter-

jesztette az igazgatótanács elé, hanem Széchenyit annak

ellen.

Jóslata

Ferencz
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visszavételére birta, a mi az akkori viszonyok között magá-

nak az ügynek is érdekében állott.^

Mindez arról tanúskodik, hogy gróf Széchenyi István, a újból be-

mint magával csak némikép újra rendelkezett, megint a haza
f^^^^^^Q.

ügyének szolgálatába kivánt állani. De mivel egészségének ziu a köz-

szilárdságában nem bízott, ezt a szolgálatot csaknem kizáró-
"^^^

lag irodalmi tevékenységével vélte teljesíthetni.

Eletének utolsó éveiben két munkát írt Döblingben :

-

a következ fejezetben részletesen ismertetett „Önismeret" ^^ ^"'

ismeret és

czím paedagogiai mvét és a híres „Blick"et. Az elbbi Biíck.

csak halála után látott napvilágot, de a Blick Londonban

lS59-ben jelenvén meg, még az életében oly hatást idézett

el, a mely eleinte szerzjének örömet okozott ugyan, késbb
azonban végzetessé vált reá nézve. A munka keletkezésének

okát és történetét szintén a következ fejezetben mondom el ; itt

csak azt említem fel, hogy a Falk Miksa találó megjegyzése

szerint az akkori politikai rendszerre Széchenyi István vele

oly csapásokat mért, mintha az a korbács, melylyel ezt tette,

skorpiókból lett volna fonva. Soha sem vallotta be, hogy ezt

a müvet ö írta és pedig azért, hogy meghitt barátai számára

a netán felmerül rendri és birói zaklatások esetére ezáltal

mégis könnyebb helyzetet kivánt teremteni. Az eredeti kéz-

iratot Béla fiának, miután azt vele sajátkezüleg lemásoltatta

volna, meg kellett semmisítenie. E másolattal utaztatta t
Londonba, a hol azt az emigránsként ott él Rónay Jáczint

segítségével kinyomatta. A munkát azután különféle módon

számos példányban csempészték be a monarchiába, melynek

különösen akkori egyetlen székvárosában magas ára daczára

annak bámulatos keleté volt.

Habár e mü minden sora Széchenyire vallott is, de

mivel a legrejtettebb hivalos titkokba való rendkívüli beavatott-

sággal volt írva, ez a körülmény a gyanút jó ideig elhárí-

totta tle. Azonban attól teljesen nem menekült meg s

ennek volt tulajdonítható az a házkutatás, melyet 3 860. évi Házkuta-
''

, . tás Széche-
márczius á-án nála és a vele akkoriban gyakran ermtkezett nyinéi.

Falk Miksánál, Kecskeméthy Aurélnál, Hollán Ernnél és

1 Kecskeméthy A. id. müve 88—92. 11.

'-' Kecskeméthy A. id. mve. 75. 1.
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Széchenyi fiainál tartottak. Ezen házkutatás óta Széchenyi

kedélyhangulatában nagy visszaesés volt tapasztalható, a mit

még inkább fokozott az a levél, melyet báró Thierry rendr-

minisztertl kapott, a hol ez megírta neki, hogy nem küldheti

vissza a Széchenyi által tle kivánt nem politikai természet

iratait, st tudtára adja, hogy készüljön el, mert a döblingi

tébolyda megsznt reá nézve biztos menhely lenni. Ebbl a

válaszból Széchenyi látta, hogy t olyan állapotban levnek

tartják, a kit — esetleg nem is szabad lábon — bnvádi

kereset alá is lehet helyezni. Valószín, hogy az ezzel járó

összes körülményeket Széchenyi oly sötéten festette ki magá-

nak, minélfogva az evvel járó meghurczoltatásnak és gyalá-

zatos bántalmaknak elébe tette a halált. Attól különben soha-

sem félt és az öngyilkossággal is mint ment eszmével már

ifjú' korában megbarátkozott. Innen magyarázható meg, hogy

utolsó napjait balvégzet elhatározása daczára aránylag mégis

nagyon nyugodtan töltötte s mindenkire nézve nagy meg-

lepetéstképezett az a hír, mely tudatta a világgal, hogy 1860. évi

Halála, áprílís 8-án gróf Széchenyi István pisztolylövéssel önmaga

vetett véget életének.

Mindezen események, valamint hlt tetemeinek a Szé-

chenyi nemzetség csenki mauzóleumában való elhelyezésének

gyászos képe élénk színekkel vonultak el elttem, midn az

1901. év nyarán azt a helyet, valamint a fels-döblingi, most

a Bécs XIX. kerületében lev Billroth-utcza 69-dik szám

alatti, azóta tulajdonost kétszer is cserélt tébolydát meg-

látogattam. Nagy sajnálatomra ott a legelözékenyebb fogad-

tatás mellett sem találtam mást, mint azokat a puszta falakat,

melyek közt „a legnagyobb magyar" él halottként közel

tizenkét évig senyvedett, és az intézet régibb beteg-jegyzéké-

nek illet rovatában e szavakat olvastam: „56 Jahre alt,

katholisch, verheirathet, Minister der öífentlichen Bauten im

ungarischen Ministerio. Wurde auf Veranlassung seiner nitchsten

Angehörigen in Begleitung des Med. Dr. Balogh in die

Anstalt gebracht. Art der Krankheit: Melancholie. Erschoss

sich am 8. April 1860." Mutatja ez az akkori felületes eljárást

még az ily elkel magán intézetekben is, minek folytán

Széchenyi nagy betegségérl ezen kívül csak dr. Görgen

tulajdonosnak és két assistensének meglehetsen zavaros és
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ellentmondó vallomásai, melyeket a törvényszék eltt tettek.

vannak meg, mivel agyát a lövés teljesen szétrombolván, azt

halála után sem lehetett megvizsgálni, A sors ennélfogva

úgy akarta, hogy az utókor nagy reformátorunk szervezetének

fö baja tekintetében teljes bizonyossággal sohase bírjon.

De ha ezzel nem rendelkezünk is, életének minden fbb
mozzanatát annyira ismerjük, hogy lángelméjének és lelkü-

letének fenséges voltáról ma már egy józanul gondolkozó

ember sem lehet kétségben.

Gróf Széchenyi István jellemzése azonban a benne Gróf szé-

észlelhet nae,y, de csodálatosképpen kivétel nélkül kibe- ^
,^"7'

oj ! í'i
_

István

kül ellentétek miatt nem könny feladat. benne az jeueme.

alkotó lángész és a határtalanul szeretni képes sziv embere

egyesül. A magas eszményi felfogás és a gyakorlati érzék;

a tiszta ethikai álláspont és a reálpolitikának józan szá-

mítása; a legnagyobb áldozatra kész fajszeretet s az ildo-

mos és vallásos melegségú emberiesség; a hitbuzgó katholicis-

mus és a többi felekezetek iránti legnagyobb türelem ; a fel-

adatok egészének szem ell sohasem tévesztése és a társadalmi

kérdések legkisebb részletei fontosságának is átértése; a

legtávolibb czélok merész kitzése, de e mellett az azok meg-

közelítéséhez vezet ú.ion szükséges okos egymásután meg-

tartása ; a legnagyobb nemes becsvágy s a tisztult menyei

élvezetek utáni sóvárgás és a teljes megfeledkezés önmagáról;

a barátság és szerelem iránti legnagyobb fogékonyság s a

polgári erény és tisztesség által parancsolt önfeláldozó lemon-

dás azokról, helyettök pedig a nemzetért szenvedett vértanu-

ságban való kárpótlás-keresés : mindezek együtt képezik azt

a nagy lélektani problémát, melyet a gróf Széchenyi István

jellemének lehet nevezni.

És ennek a problémának helyes megoldása nemcsak

érdekes, hanem a Széchenyi által hirdetett tanok kell meg-

ítélése szempontjából egyúttal nagyon fontos is reánk nézve.

Én azt gondolom, hogv annnak f nehézségeit el lehet -'^"^•"^^^^

. nehézségei-
harítani akkor, ha életét, tetteit, müveit és alkotásait egy nek a

nagy egésznek tekintjük, mert ekképp az valója egyes "y'tí*-

oldalainak szemléleténél az ezek roppant méretei mellett mutat-

kozó ellentétek egy magasb rend harmónia elemeivé olvadnak

össze. De ez a harmónia éppen jellemének nagy ellentétetei
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folytán nem valósulhatott meg könny szerrel, hanem csak

úgy, hogy avégbl neki igen sokat kellett szenvedni. Csengery

Antal egy ízben azt mondta róla, hogy Széchenyi a leg-

boldogtalanabb ember, a kit valaha látott. Annyi minden

iránt volt érzéke és mégis mennyi mindenrl kellet lemondania,

hogy egységes nagy reformtervének megvalósulását tle telhe-

tleg elmozdíthassa. Maga is oly nagynak és nehéznek

tekintette hivatását, hogy az adott viszonyok között elérhet
Küzdelme sikerében sokáig kétkedett. De nehogy ez iránt másokat is

teiyeivei. kétségbe hozzon, neki az abba vetett feltétlen bizalmat kel-

lett hirdetnie.

Midn azután ebbeli kételyei elhárultak és maga is

szintén kezdett bízni a jövben, jött egy áramlat, melyben

az általa felébresztett életer túlcsapongását ismerte fel.

Ekkor meg mindent, a mi eltte kedves, nagy és szent volt,

veszélyeztetve látott az által. Mintha lidércznyomás nehe-

zült volna keblére, ismét bels küzdelmei támadtak, melyek-

tl martyr életének végs perczéig nem szabadult meg soha.
^"'.^*"" Küzdelmeinek terei és azon tárgyak, melyek ellen harczolnia

tusát vív. kellett, változtak tehát, de végczélja állandóan mindig egy

volt, azt egy pillanatig sem tévesztette szemei ell és annak

biztosítása végett folyton óriási tusát kellett vívnia.

Meg volt gyzdve arról, hogy a nemzetet nem a hatal-

munk körébl kiesett múlton való merengés, hanem a jelen

szükségeinek kielégítése és a jöv hathatós elkészítése által

lehet megmenteni. Abba tehát mindenek eltt oly önbizalmat

kívánt önteni;, mely kész a legnagyobb nehézségekkel is szembe

szállani. Erejének fokozása és szervezetének kiegészülése vé-

gett központosítani és nagyobb összetartásra igyekezett bírni

Mély meg-
.^ társadalmat. A magyar nvelv erejét és fejldési képességét

gyzdései
és határo- i^^m gyzvéu eléggé bámulni, annak a maga természetes

zott czéjai JQgail^a való helyezésétl a nemzet részeinek tömörítése tekiii-
voltak. ,, . , r i . , • .

tétében igen sokat vart. A tisztult es nemesbült nemzetiség-

ápolását, mert az isteni eredet, elébe tette az alkotmány

fejlesztésének, mert ez csak emberi m. A szabadságról az

volt a felfogása, hogy az nem illet meg egyaránt minden

népet. A szabadság teljessége csak az oly nemzetnek való,

mely azt önfegyelmezése által a renddel meg tudja egyeztetni.

A haladást tehát biztos alapra fektetend, azt mindenki ön-
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reformjával akarta meginditani, e végbl pedig a haladási

vágyat kivánta minél több emberbe beoltani. Minden tényezt

piegragadott, mint mondani szokta volt, „mindent utilisálni''

iörekedett. A iegaprólékosabb dolognak lélektani hatását für-

vkészte és lehetleg alkalmazta; a nagyobb nyomatékú ténye-

zk hasznositásáért pedig, a min a nemzet és a trón között

fennállott nagyfokú bizalmatlanság eltüntetése, áldozatkészsé-

gében nem ismert határt. Ez az áldozatkészség az anyagiak

odaadásán s ennek állandóan tehetése végett saját gazdálko-

dása és életmódjának teljes átalakításán, az emberi ert felül-

múló titáni munkásságon, egészségének csaknem teljes elha--

nyagolásán kívül fleg abban a megalázkodásban állott, melyet

koronként szükségesnek ismert fel, hogy tervei megvalósulásá-

nak erkölcsi hatását az emberileg lehet legnagyobb mérték-

ben biztosítsa. Miután pedig a húszas évek alatt is nagyon

koczkázatos lett volna a Bécsben visszatetszésre találó poli-

tikai reformokkal lépni fel. de mert ezeket különben is

csak késbb megérend kérdéseknek tartotta, kezdeményeit a

kormány által el nem nyomható, loyalis, óvatos módon okos

számítással kizárólag a társadalmi mködés terén indította

meg. Hogy mily lelkiismeretesen járt el, arról naplóiban fog-

lalt folytonos tépeldései, de hogy ezek daczára mily határo-

zottan lépett fel, arról els három nagy irodalmi munkájának

tartalma és a velk elért rendkívüli hódítás tanúskodik, mely

a hazai szellem\'ilágnak kivétel nélkül minden terén észlelhet

volt. Ismerjük a történelmünkben páratlanul álló óriási hatást,

melyet egyedül ers erkölcsi és még csak az ezek által is

kitaktikázható lanyha állami tényezk mozgásba hozatalával

az els nagyobb mvének megjelenésétl számított tíz év alatt

elidézett.

Ekkor csak az szomorította el. hogy oly kevesen értet-

ték meg. Hányszor tördeli kezeit s vádolja önmagát, hogy

nem tud elég értheten írni, minélfogva nemzete a reá nézve

életérdek nagy igazságokat nem szívleli meg, melyeket pedig

oly tisztán lát és élénken érez át, de azokat meggyz er-

vel eladni nem képes. Mily irigylendk, de egyénüeg — teszi

hozzá — mily sajnálatra méltók azok, a kik minden gondo-

latukat tökéletesen képesek kifejezni ! irigylésre méltók, mert

a beszédnek hatalmával bírnak, de sajnálandók. mert oly ke-
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vesét gondolnak és éreznek, hogy azt emberi nyelven is el
tndják adni.

Ennek folytán közte és a nemzet nagy többsége közt

Lelkének ÜF támadt, melyet lelkének odaadásával sem volt képes áthi-
is armo-^

j j j keletkezett az kedélvében is az a disharmonia,
maja. oj j y

mely azután csak halálával sznt meg. Késbb az események

neki adván igazat, a nemzet nagyrészt felismerte, hogy a

köztük sokáig fennállott félreértésben nem egyedül Széchenyi

volt a hibás.

Azonban kétségtelen, hogy a test, szellem és erkölcs

erejének összhangja eredetileg nem volt meg a Széchenyi

valójában, azért annak létesítése és fenntartása mindig vég-
vaiójának telén fáradtságába került. Midn az ilv nehezen létre jött egven-
összhangja

,

'

., , i . '

mindig fá-snly azután huzamosabban megbomlott, azt o többe nem
radságos bírta ísuiét hclvreáUítani. De az összhang eredeti hiányát ki-
munkájá- ."

, iii-. •!-
nak ered- zarolag tosti szcrvezctenek egyoldalúsága idézte elo.

""^ny^ Széchenyi kinézését általán ismert remek jellemzajzában

báró Kemény Zsigmond oly pontosan irta le, hogy mindazok,

kik életében valaha jobban megfigyelték t, az abban róla

festett képet felette találónak jelentették ki. „Széchenyi —
írja báró Kemény Zsigmond\ — ers, de nem athlétai, magas,

de nem túlemelt alakú férfiú volt, a legaranyosabb növéssel,

hajlékony tagokkal, jólformált mellel, izmos, edzett karral és

középnagyságú napsütött kezekkel. Pofája miatt, mely széles

s eléggé telt vala, inkább látszék testesnek, mint szikárnak;

bár valósággal, ha nem is sovány, de kövérségre legkevésbbé

sem vala hajló. Arcza sötét-sárga, rézvörös színezettel a pofa

közepétl a száj és szem vonalai közt. Homloka széles, magas,

gondolkodó és redkbe vont. Alkotása egészben különbözik a

Wesselényiétl ; mert ennél az alsó homlok volt csodálatosan

kiformálva s annyira emelt párkánya, hogy a szemnek mélyen

kellett alatta fekünni ; míg Széchenyinél a fels homlok — a

nagyszerbb intellectualis erk helye — vala oly domború,

oly teljes és oly széles átmérj, min igen ritkán található.

E méltóságos, de sötét homloknak jellemét kiegészítette a

(j^zéclienyi István czímíí nagyszer jellemrajzában, i Elször Csen-

gery A. Magyar statusférfiak és szónokok könyve, másodszor K. Zs.

tanulmányai közt. Kiadja Gyulai Pál Ráth Mórnál 1870. 279, 280 11.)
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sr, nagy szálú, szögletes ív és egymásba folyó két szeinöld,

mely animra komor, annyira kivételes vala, hogy maga a

gróf is élczeket csinált reá, s népszersége egyik akadályá-

nak monda. Széchenyi szürke szemei nem voltak azon lel-

ket áthasitó, megköveszt, leigézö élüek, azon éget, rejtélyes,

majdnem diabolikus tüzüek, mely Görgey Arthur szép met-

szet szemeit oly vonzókká és félelmesekké teszi. Nem köze-

litek meg hatásban a Teleky László méla, kedélyes, ábrándos

nagy fekete szemeit ; de jellemökre nézve e kettnek vegyü-

letébl állottak. Széchenyi nézése majd fürkész, éles s a kebel

apró titkait kikntató volt ; majd andalgó, bornlt, a szellemélet

és eszmevilág tévetegeibe merül . . . Orra vastag töv, me-

rész hajlású és tág nyilású volt. Sr, nyirott, fekete bajusz

takarta a középszernél nagyobb szájat. Álla oly ers, oly

csontos, oly széles és tömör, hogy az állati élet és a nyers

er kinyomatát. a szigorú akarat daczát s majdnem durvasá-

gát veté az arcz alsó részére. Hangja ers. férfias volt, ha

emelni nem akarta ; bár a magasabb fokokon vékonynyá, sipi-

tóvá, rekedtté vált. Széchenyi koponyája nagy vala, de a ki-

formált hátulsó és középrész fölött uralkodott az elagy tanyája,

a széles átmérj magas, domború homlokkal s az emelkedett

fels fcsontokkal.

"

Ezen küls alatt alapjában igen ers és szívós szervezet szervezete

mködött. De az részint örökölt hajlamainál, részint ifjúságá-

ban folytatott életmódjánál és már korán túlfeszített munkás-

ságánál fogva nagyon hamar feltn rendellenességeket tün-

tetett fel. Atyja alig 50 éves korában búskomorrá lett, anyai

nagybátyja, gróf Fesztetich György pedig igen szarkasztikus,

epés ember volt. Idegrendszerének rendkívüli érzékenysége

kitnik abból, hogy már mint 20—21 éves fiatal ember egy

t izgató levél írása közben elájult. Késbb is, férfikorá-

ban, nyilvános helyen — az országgylésen — ájulás vesz

rajta ert, midn érzékeny oldalát, az ország iránti szinte

odaadását látszanak egyesek gyanúsítani. Az idegesség tehát

vele született baj volt. Errl gyznek meg bennünket naplói,

melyek szerint törekvései sikerének vagy sikertelenségének

hatása alatt az már az ifjú Széchenyinél is annyira fokozódik,

hogy az élet derült tavaszán is nem egyszer csaknem a két-

ségbeesés karjaiba kergeti t. Ezzel párhuzamosan igen korán
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fejldött ki májbaja is, mely ellenrzetlen pillanataiban igen

hajlandóvá teszi t a pessimismusra. Izomereje azonban ifjú

korában igen ruganyos volt ; kitnen lovagolt, úszott és vívott.

Katonáskodása alatt könny szerrel csinál bravourokat. Késbb,
midn már a „nemzet napszámosává" szegdött, kortársai mindig

fáradhatlannak látták a munkában. Termékenysége az iroda-

lom terén, különösen, ha meggondoljuk, hogy a cselekvés is

mennyire igénybe vette, tüneményszer. A munkában akkor

sem tartott mértéket, midn a testnek ápolása már észszer

életrendszabály lett volna nála. Még 1846-ban is, midn a

szabályozási ügyek megindítása végett heteket tölt a Tisza

vidékén, daczára annak, hogy a mellette volt Kovács Lajos

tanúsága szerint igen jól tudott volna még aludni, mert akkor-

tájt egészséges, ers álma volt, a hajón pitymallatkor rende-

sen felzavartatja magát, csakhogy írásbeli munkálatain dolgoz-

hassék, mivel késbb az egész napot az érdekeltekkel kellett

töltenie.

Ideges És habár idegessége a korral fokozódott, még 1848-ban

is úgy ír és beszél, mint egy fiatal ember, és ifjú munkatár-

sainak oly utasításokat tud adni a legbonyolultabb szakkérdé-

sek feldolgozása tekintetében, hogy sikeres mködése által

régi befolyását csaknem visszanyeri és ezáltal Kossuth politi-

kai posiczióját népszerségének delelpontján egy pillanatra

komolyan veszélyeztetni képes. Lehet-e ily jelenségek közt

azt mondani, a mit Grünwald Béla állít róla,^ hogy egész

életét megmérgez súlyos idegbajban szenvedett? E titkot

állítólag Naplói derítették fel, mert 1848 eltt a hozzá köze-

lebb álló személyek, st családjának tagjai, de még orvosai

sem tudták azt. Vájjon lehetett volna-e, a mint az idézett

mben mondatik, azt ily sokáig gondosan titkolni, és létezik-e

valóban súlyos idegbaj, mely harminczöt évig oly nehéz viszonyok

közt, mint a mink gróf Széchenyi Istvánéi voltak, feltnb-

ben nem haladt volna úgy, hogy csupán naplói, melyekben

szenvedéseit maga eltt már nem takargatja, árulhatták el

testi és lelki állapotának szomorú képét? Csak a saját el-

zetesen megállapított tételének kedvéért felállított érv tehát

1 Az Üj Magyarország, gróf Széchenyi István, irta Grünwald Béla.

Budapest, 1900. 15. 1.

termé-

szete.
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Grünwaldnál az az állítás, hogy azon folytonos naplójegyzeteiböl,

melyek bajának jelenségeire vonatkoznak, biztosan meg lehet

állapítani a betegség természetét s fokozatos fejldését. Felü-

letes állítás ez, mely a szóban lev naplók természetének

félreismerésén alapszik. Jól jegyzi meg Kovács, hogy azok

alapos megértéséhez a Széchenyi élete folyásának minden

mozzanatát jól kellene ismerni. Szerinte csak Tasner Antal

lett volna abban a helyzetben, hogy e naplójegyzetek egyes

feltn és meglep részleteinek valódi hátterérl és igazi

okairól felvilágosítást adjon ; de a Széchenyi szívbeli titkait

sem ismerte. A Grünwald könyvében következik ezután a

melancholia tüzetes leírása, melynek tünetei már most egyen-

ként reá illenek — nem a Széchenj'i nagyszabású gondolkozá-

sára és eljárására, hanem bizonyos feljegyzéseire, melyekben

gyakran semmi más nem jelentkezik, mint az szintesége,

önmaga iránti szigorúsága, sokszor szeszélye és változó han-

gulata. Jegyezze fel csak valaki, a ki ersen érez és mélyen

gondolkozik, oly pontosan, mint a hogy Széchenyi tette, összes

érzelmeit és valamennyi felvillant gondolatát, akkor nem ritkán

még nagyobb kedélyhullámzást fog magánál észlelhetni, mint

a naplókban, melyek tudvalevleg sokáig a Széchenyi önneve-

lésének egyik segédeszközét képezték. Idegbaja, mely oly

roppant küzdelmeket bírt ki negyedfél évtizeden át, eredetileg

nem lehetett tehát veszélyes jelleg, ha a mellett oly férfiak,

a kik utolsó évei alatt csaknem szakadatlanul vele éltek s

t folyton megfigyelték, nemcsak semmi józantalanságot nem
vettek észre rajta, hanem azok szintén nem közönséges fel-

fogása az mély gondolkozását, éles elméjét, okos alkalmaz-

kodását és tervei megvalósítása közben tanúsított mérsékelt

bölcseségét nem gyzik bámulni. Báró Kemény Zsigmond azt

mondja rója, hogy övé volt Magyarország leggondolkozóbb

agya. Kovács Lajos pedig megállapítja, hogy a vele közösen

intézett országos ügyek kisebb részletei tekintetében néha

talán igen, de azok egészére és általában a nagy dolgokra

nézve tudtával még az utolsó három év alatt sem tévedett

soha. Orvosai közül is az egyik, midn már idegrendszere

csakugyan bomlásnak indult, a politikai szakadatlan nagy

izgalmak folytán csak idegláztól féltette t.

Gaal Jen ; Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I k. 16



242 MÁSODIK FEJEZET,

Lángesze Miiidezzel nem akarom azt állítani, hogy a gróf Széchenyi
es te o ya.

jg^^^j^ szervezete normális volt, hanem csak annak akarok

ellene mondani, hogy ö már ifjúkorában, vagy férfikora delén

is veszélyes melancholiában szenvedett. Átlagos emberi szer-

vezet az övé már csak azért sem lehetett, mivel, mint azt

kétségbe senki sem vonja, a legnagyobb magyar valóságos

lángész volt. Hogy pedig a lángelme és a téboly számtalan

esetben igen közel állanak egymáshoz, azt nemcsak az újabb-

kori kutatók, hanem már Aristoteles is említi, midn megjegyzi,

hogy sok ember a vérnek agyába való tódulása folytán köl-

tvé és prófétává lehet. A rendkívül izgékony agyúak, mint

szerinte Socrates, Empedokles és Plató, okosak és beszédesek

voltak, míg a hideg epéj emberek kevés tehetségúeknek és

gyáváknak mutatkoznak/ Az újabbkori íróknak egy egész

hosszú sorozata pedig tudományos munkákban bizonyítja, hogy

a lángelme ugyanazon okok folytán lesz alkotó erejvé, a

melyek sok esetben végre rültekké teszik az embereket."^ A
nagyon szellemes, vagy éppen alkotó szellemi ervel bíró

emberek általában rendkívül érzékenyek szoktak lenni. Okét

olyan dolgok, a melyek másokat csaknem érintetlenül hagy-

nak, képesek a legnagyobb izgalomba hozni. De éppen ezért

a lángelmék számtalan oly dolgot is látnak, a mit a közön-

séges halandók nem tudnak észrevenni és ezen tehetségök

által képesítve válnak k önkénytelenül is nagy felfedezések

és alkotások értelmi szerzivé.

Azonban halandónak nem adatott meg az, hogy egyes

szerveit túlságosan, emberfeletti módon és mégis büntetlenül

vehesse igénybe. Az ilyen rendkívüli tulajdonságoknak megvan

a maguk nagy ára is s az agynak túlságos használata késbb

' De pronost. 1. és Problemata Sectio XXX., idézve Lombroso

„Genie und Irsinn" czimü muukájának 4. lapján.

^ Lombroso : Genie und Irsinn, übersetzt von A. Courth, Lipcse.

Reclam-féle kiadás.

Mantegazza : Del Nervosismo dei grandi nomini, 1881.

Réveillé-Parise, Physiologie et liygiéne des hommes livrés aux

travaux de I'esprit. Paris, 1856.

Wachakoff: Physiologie des Genies 1875. — Latorneau. Science

et matiére. 1879.

Hagen: í'ber die Venvandschaft des Genies mit dem Irsinn, 1877.
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kimerültséggel, levertséggel, az idegrendszer zavaraival, bete-

ges érzékenységgel, esetleg az idegrendszernek kisebb-nagyobb

megrendülésével is szokott járni. Az érzképesség természet-

ellenes megfeszítése s az erk és képességek arra következ

kimerülése gyakran okai az oly különös viselkedésnek, a mely

a genialis embereket és a lelki betegeket egyaránt jellemzi.

A lángelme eltökélt szándékaiban, melyeket helyeseknek

ismert fel, vajmi gyakran épp oly makacs, mint a mink a

tébolynak áldozatai szoktak lenni. Rendesen hiúk és az ön-

becsérzet nagy mértékben hatalmába keríti ket, a mi ha

betegessé fajul, a nagyzási hóbortnak képében jelentkezik.

A lángelmének alkotása rendszerint öntudatlan és eredeti,

míg a nagy képesség csupán a rendes utakat tudja másoknál

jobban felhasználni. A lángelmének a maga eredetiségérl és

különösségérl épp oly kevéssé van tiszta tudomása, mint az

rültnek. Hanem ezen öntudatlan eredetiség által k sokkal

nagyobb mértékben képesek gyarapítani az emberiség szellemi

közkincseit, mint a legnagyobb tehetségek a maguk kiszámí-

tott és mindent megfontoló eljárásával. A tehetség csupán

felfedez és reprodukál, a lángelme ellenben feltalál és teremt.

A tehetség az adott czélba mintegy kitnen l, a lángelme

pedig oly eredeti czélpontokat tz ki és talál el, melyeket

mások még látni sem képesek.

Mindazáltal egyáltalán nem következik abból, hogy valaki

lángelmével bír, az, hogy neki okvetlenül meg kelljen rülnie,

de nehéz körülmények között és érzékenységénél fogva az

eredeti szenvedélyeinek szükségképp makacsul hódolva a

lángész könnyebben megrül, mint a csupán nagy tehetség.

E tekintetben egyébiránt minden attól függ, hogy a lángelme

egyfell milyen hajlamokkal jön a világra, másfell, hogy

földi pályafutása alatt milyen küzdelmeken megy keresztül.^

Ezek a tudomány által megállapított igazságok sok min- Lombroso

dent megmagyaráznak a Széchenyi viselkedésében és az ^^'^^^^y^-

naplóinak tényleg nem egyszer másként alig megfejthet

ellentmondásait is érthetkké teszik. Lombroso idézett mvé-
ben, igaz, hogy semmi különöst nem mondva, Széchenyivel

is foglalkozik, midn öt a lelkileg beteg lángelmék között

^ Lombroso idézett mvének .338—340. lapjai.

16*
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Bolyai Farkassal együtt felemlíti. Azt állítja róla, hogy tébo-

lyának alapját az a kielégithetlen szükségérzet képezte, hogy

hazájának mennél nagyobb szolgálatokat tegyen. Midn tehát

az ehhez megkívántató módok és eszközök elvonattak tle,

egy revolverlövéssel vet véget életének. De felemlíti azt is,

hogy midn idegrendszere a megrázkódtatások romboló hatá-

sát kipihente, gondolkozás! ereje ismét nem volt zavart, ha-

nem ellenkezleg erben határozottan még nyert is, a minek

bizonyítása végett Széchenyinek egy pár utolsó évei alatt írt

levelét, mint szellemi erejének kétségbevonhatlan tanúságait

Kortársai- idézi. Kortársaí eltt a gróf Széchenyi István jelleme, mint

kedése ^^^ ídézett cssayébeu báró Kemény Zsigmond mondja, mindig

róla. talány volt s azt a véleményt is, mely róla az értelmes

közönség többségénél végre megszilárdult volt, közpályájának

utolsó perczeiben, sorsának tragikuma szintén teljesen fel-

forgatá. A világ t hideg számítónak tartotta, midn az anyagi

vállalatok és a politikai sakkjáték mestereként bámulta meg.

És íme, a döblingi szenved azeltt egyszerre csak mint a

szív martyrja jelenik meg. Sikerei miatt a magyarság önkén-

telenül is csodálta t, de tartózkodás nélkül nem merte sze-

retni azt, a kirl ersen hitte, hogy mindent fonttal mér, a

szellemi tényezkre aránylag sokkal kisebb súlyt fektet, mint

az anyagi sikerre, a ki az embereket pusztán eszközöknek

tekinti, mert a haszon hideg tanának az apostola, s mint

ilyen bens természetének megfelelöleg kérlelhetlenül osto-

rozza a lelkesedést. Azt ugyan kénytelenek voltak elismerni,

hogy önz és okos számítása daczára jó hazafi, de hozzá

tették, hogy olyan, a kinek meleg kedélye nincs ; az erény

útján jár ugyan, de szívtelen ember. Késbb azután irigy-

nek, szenvedélyesen gyülölködnek, másokat gyanusitónak s

önönmagát bálványozónak tartották, a ki a hazafiságra kizá-

rólagos jogot követel magának. A közelg szerencsétlenségek

jósolgatását ezen kétes becs érzelmeinek tulajdonították és

csak akkor kezdték jóslatait nyomatékosabbnak tekinteni,

midn azok szórul-szóra beteljesedtek s látnoki tehetséggel

bírónak gondolták t, a ki úgy beszélt, mint a szent könyvek.

Érz szívét is csak akkor ismerték fel, midn a honfi bú és

kétségbeesés laocooni fájdalmai miatt megrült. Észrevették

az összefüggést állításai és az események, továbbá szavai és
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tettei között, midn látták, hogy a számitó ész, mely a

politikai érzelgések üldözje volt, magát tépte szét, mivel az

általa védett szent érdekeket megmentenie többé már nem

lehetett.

Érthet azonban az a félreértés, melyben Széchenyire

vonatkozólag az kora oly gyakran leiedzett, mert szivének

és eszének gazdagsága mellett csak némi egyoldalúsággal is

épp lígy lehetett belle szenvedélyes, túláradó, kicsordult sziv,

önmagát epeszt, csalódott kedély, fájdalmai miatt fullánkos

s izgékony idegei folytán szeszélyes férfiút alkotni, mint azt

mondani róla, hogy mindent arany mérlegre vet, a szellemi és

erkölcsi eredményeket fitymálja, a hasznot, bárhonnan szár-

mazzék is, jószagúnak tartja s az embereket nagyszabású, de

fleg anyagi czéljainak csupán vak eszközeiként használja

fel. És pedig azért lehetséges ez, mivel átható esze s izzó

érzelmei egyformán ersek levén, folyton nagy harczot vívtak

egymással, míg végre nagyban és egészben az összhangot és

súlyegyent megteremtették benne. Ez az antagonismus bizto-

sította eljárásában a következetességet is. Báró Kemény
Zsigmond szerint csaknem rögeszméjévé vált nála az, hogy

esze által szívén zsarnokoskodjék és ez férfi korában több-

nyire sikertilt is neki, st szíve iránt igazságtalan is tudott

lenni, gyakran játszván a közönyöst, akkor is, midn egy-

általán nem volt az. Jelleme hasonlított írmodorához, mely

szétáradozik, bonyolult, közbeszúrt mondatokkal van terhelve,

egyenetlen és tárgyától jobbra-balra csapong, minélfogva abban

a logikai fonalat nem az találja meg, a ki egyes eszméit, ha-

nem csupán az, a ki eszmeinek nagy tömbjeit veszi tekintetbe.

Az eljárását és ennek rendszerességét is csupán az
„akTg^/sz"-

értheti meg, a ki azt a maga egészében veszi figyelembe. De ben véve

ekkor aztán arról kell meggyzdnie, hogy az a rendszer bá-
j-endlle-

mulatosan van kigondolva, annak egyes részei szorosan össze- ressége.

függnek s mélysége és magassága szédületes. Csodálkozhatni-e

azon, ha egyfell ezt a nagyszabású rendszert kortársai nem
értették, másfell pedig Széchenyi magát a nemzet egyedül

hivatott orvosának tartotta. Egy 1842. évi beszédében mon-

dotta azt, hogy az „axióma tisztaságában véli látni nézeteinek

kirekeszt helyességét". Mély hite volt azok nagy horderejé-

ben s elszigetelt állása a magyar társadalomban méltán han-
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golta öt méla búra és fájdalmas érzésre. De oly melegen és

odaadással szerette faját, hogy annak méltatlanságai sem

riasztották el kötelességének váltig való h teljesítésétl, mert

mindent mérlegel, számba vev s a mások szemei eltt ho-

mályt terjesztett ködön is átható agyának munkássága meg-

döbbent világosságba helyezte az látása számára azokat a

veszélyeket, melyek felé makacs elszántsággal látta rohanni

nemzetét. tudott színlelni a siker érdekébén és oly indokok

alá rejtette valódi szándékát, melyekkel a félreértések töme-

gén keresztül is mindig eljutott az eredményhez. Áhítozta fa-

jának igaz elismerését és mégis kitette magát gyanúsításainak,

de csak annak saját érdekében. Tudott trni s a tett alkalmas

idejét hidegnek látszó önmérséklettel bevárni. Tudott alkudni

az eredményre nézve az általa annyira óhajtott végered-

ménynek, a magyarság minél magasbbra emelésének czéljából.

És mindez annál bámulatosabb, mert eljárása részleteinek

helyessége tekintetében folyton töprengett, folyton tusakodott

önmagával. Midn a negyvenes években éles harczot folyta-

tott Kossuth ellen, mindig elvette szakadatlanul írt korábbi

naplóit ; kikereste a támadás tárgyaira vonatkozó régibb né-

zeteit s különböz idpontban történt följegyzéseit és össze-

hasonlítván azokat, mindig arra az eredményre volt kényte-

len jutni, hogy sajnos még sem csalódott.
Hajlama Hailama volt egész életében az önkinzásra. Természetét
az onkin- "^ '^

zásra. maga is Úgy ismerte, hogy annálfogva ne azon az úton

járjon, a melyen a többi emberek haladnak, hanem hogy

mindent másképp tegyen, mint mások. De 1824. évi január

15-én például naplójában így is nyilatkozik : „Egy bölcsész

elméjével tekintem az életet, s derült szemmel nézek a jöv
elébe." Nagyon találó, a mit mindjárt pályája kezdetén ir

magáról, midn azt mondja

:

„Ha az ember azzal van megáldva, hogy mélyebbre és

messzebbre lásson, mint a többiek, s ha ehhez még az a bi-

zonyos originalitás járul, mely az önállóság, függetlenség és

szabadságszeretet válhatlan társa szokott lenni, úgy megtör-

ténik sok más országban is, hogy félreértik, de nálunk egye-

nesen kikaczagják az embert s futó bolondnak nézik. Pedig

az nevetséges ám igazán, mikor egy ostoba ember a nálá-

nál okosabbal és tanultabbat jóizen ki tudja nevetni. S én
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oly hiú vagyok azt képzelni, hogy szülföldemen ez velem

számtalanszor megtörtént."

Midn 1846-ban Kovács Lajost munkatársának akarta

megnyerni, eltte önmagáról következleg nyilatkozott:^

„Nekem meglehetsen construált agyam, de túlérzékeny önisme-
'

"^ rete.

idegrendszerem és heves véralkatom van ; észlel hajlamom

azon szerencsétlenséget hozta nyakamra, hogy a legtöbb dol-

got a politikában úgy, mint az életben másképp látom, mint

azt köznapi embereink felfogják. Ezért kevesen ismernek

;

kiilöncznek, szeszélyesnek, tán hóbortosnak is tartanak. Gon-

dolkozni, kutatni ritka ember szeret, ennek folytán a meré-

szebb, néha szemtelenebb adja a hangot. így lesz az ember-

bl itt ggös aristocrata, különcz anglomán, a lelkesedés

ostora, az utilisatio embere, szívtelen számító s tudja az Isten

még mi. Senki sem ismerhet jobban, mint saját magam, mert

az önismeret nehéz stúdiumára nem kevés gondot fordítottam.

De mondhatom mindez mer tévedés. Ismerem eléggé az éle-

tet is arra, hogy tudjam mennyit ér a megférhetés. Elvem

azért úgy a politikában, mint a magánéletben az alkalmaz-

kodás, mert senkinek sem lehet kiváltsága mindent csak köve-

telni és ennek fejében nem adni semmit sem."

Ugyancsak Kovács Lajos mondja róla, hogy szokása Gondoi-

volt a dolgokról gondolkozva, azokat magasabb szempontok- „ldja

ból tekinteni és azokról nagyban és egészben határozott néze-

tet alkotni magának. Gondosan kerülte a részleteket ; fleg a

szálas erdt nézte s nem ment a srbe, a hol eltévedhetett

volna. E rendszert követte messzebbre ható terveinél és hiva-

talos mködése közben is.

Elvesztette türelmét, ha t oly részletek iránt kérdezték

ki, melyek alapiránya már adva volt. Mindig csak a saját

agyával tudott gondolkozni és csak önmaga által volt capaci-

tálható. De azonnal tisztán látott, mihelyt valamely dolgot

komoly figyelemmel átgondolt. Gyanút vagy kételyt lelke nem
trt és ha ez feltámadt benne, addig nem nyugodott, míg azt

szét nem oszlatta. Másokat is megkérdezett, tanácsokat kért

és fogadott el, meghallgatott minden véleményt, de végül

^ Kovács Lajos : Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó

éve I. 24. 1.
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mégis a maga fejével gondolkozott, és mindent, a mit tett

azt saját magában érlelte meggyzdéssé, melyet aztán teljes

joggal mondhatott a sajátjának, mert agyának erfeszítésével,

néha arczának verejtékével szerezte meg azt.

Ezért volt • meggyzdéseiben hajthatatlan. Heves vér

alkotánál, ideges természeténél fogva nem igen tágított

;

örökösen kereste a vitát és azt rendkívüli élénkséggel és igen

szellemdúsan folytatta. Élczeinek élénk szórásában, gazdag

humorának csillogásában mindig felette érdekes, de soha,

vagy helyesebben mondva, csak ritkán volt bántó.
Bámulatos q^^ voltam — íría Kovács— néha órákig dolgozó szobáiá-
szellemi " '' ö ö J

munkás- ban, szcnieim eltt vonultak el az ország és fváros napi esemé-
saga nyei; egymást váltották fel a politika, az irodalom, az iparvállala-

tok emberei, s mindenkinek mondani és végezni valója volt vele.

A bécsi dolgokról nála hívebben senki sem lehetett értesülve.

A haza ügyeit részletesebben senki sem ismerte, mert a

nemzeti élet minden szálai nála futottak és szövdtek össze.

A szív ekkora meleg szenvedélyérl, a lélek ily fokozott

tevékenységérl, melynek egyedüli tárgya a haza, az isme-

retek ezen gazdagságáról, a felfogások ily mélységérl ember-

ben eddig még sejtelmem sem volt."

Társai- Társalgás közben mindig felette élénk, minden benyo-
^^^^'

másra fogékony, rendkívül elmés, gyakran gunyoros, de

unalmas sohasem volt.

Ember- A lélek Örvényeit sokkal jobban ismerte, mint számos

és"iéiek!
kiváló tehetség halandó. Az embereket tanulmányozván,

buváriata. azokkal sohasem lépett készületlenül érintkezésbe. Elhamar-

kodni nem szeretett semmit, pedig vérmérsékleténél fogva

óhajtotta, st szomjúhozta a gyors munkát, de tudott, vagy

legalább teljes erejébl igyekezett uralkodni magán. „Fej-

töréssel gondozzuk" gyakran szólt ilyformán „földünket és

kertjeinket, de arra alig gondolunk, hogy kedélyünket és

másokhoz, a kikkel az élet köt bennünket össze, való viszo-

nyunkat ápolnék. Pedig ezek épp oly, st nagyobb gondot

érdemelnek, mint anyagi érdekeink."

„Nem lehet oly emberrel jó viszonyt fenntartani, a ki

véralkatának legalább is annyira nem ura, hogy míveltsége

megóvja az oly gyöngédtelenségektl, melyeket megbocsátani

igen, de feledni nem tudunk. Ilyen érintések, legyen az elég-
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tétel bármin, mindig szálkát hagynak maguk ntán és a

szálka megteszi mindig romboló hatását."

Kovács Lajos szerint munkatársai iránt gyöngédségének ^ánas-

nem volt határa.^ munka-

Az anyagi gondokkal túlterhelt fejével sem feledte el
társaival

soha a fegyelem azon csekélységeit, melyek aprópénznek

látszanak az élet vásárán, de valóban a gyöngy értékével

bírnak, mert szívünknek végtelenül jól esnek és érzelmeinket

bilincselik le. Nem volt pl. rá eset, hogy hivatalos iratokat,

melyeket hozzá aláírásra Jíészen küldtek be, elbb alá nem
írta, mieltt elolvasta volna.

Megtörtént nem egyszer, hogy átolvasás után félretette és

késbb megbeszélve a dolgot, a kiadványt megváltoztatták,

de mindig alázva semmisítették meg azt.

Széchenyit azoknak, a kikkel valamely ügy intézése

közben a sors t huzamosabb idre összehozta, magánügyei,

különösen jóléte és megelégedése is élénken érdekelte. Büszke

volt például arra, hogy cselédei jól nézzenek ki és jól érezzék viseike-

magukat. Ez idben Pesten udvariasabb és csinosabb cseléd- mazottjai

sége nem volt senkinek, pedig komornyikját és huszárját ^s<=s«í^'*«'-

vcl SZCItl-

kivéve, valamennyi szolgáját czenki jobbágyainak fiai közül ben.

szemelte ki és nevelte fel.

írott naplóinak els kötetében már 1820-ból október

21-érl keltezve találtam: „Embereimnek viszonya hozzám"

felirattal egy rendelkezést. Abban örököseit arra kéri, hogy

halála esetén cselédei közül az ott fizetéseikkel együtt név-

szerint felsoroltakat egész javadalmazásuk élvezetében hagy-

ják meg azok éltének fogytáig. Ugyanott felemlíti, hogy ha

valaki közülök nála 20 évig szolgált, akkor javadalmazásának

csaknem megfelel nyugdíjjal vonulhat vissza. Gyakran emle-

gette, hogy nem kivánhatni a hivatalnokoktól az odaadó

munkásságot, ha anyagi gondok nyomják ket és zsibbasztják

erejöket, mert elve volt : Semmmi jutalom munka nélkül, de

viszont semmiféle munka se maradjon jutalmazatlanul. jutai-

Felette érdekes, a mit az irodalmi munkásság tisztelet-
™*''°i

díjáról mond kérdve, hogy az irodalmi pályán azért éjjelez-

zenek és fáradozzanak-e a nemzet jobbjai, hogy a munkálkodni

' Kovács idézett müve I. k. 42—43. 11.

Nézete a

munka
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és dolgozni nem szeret közönség asztalára könyveket ingyen

rakjanak? maga is mvei után a tiszteletdíjat fleg azért

követelte, hogy a szegényebb sorsú írók a közfelfogás által

ne kényszeríttessenek olcsón, vagy ingyen dolgozni és hogy

a megfelel jutalom elvételétl az emberben oly felette köny-

nyen támadó álszégyen ne tartsa ket vissza.^

Vagyonos- Jövedelmét 1821-ben 204075 forintra, kiadásait pedig
sága. *

132330 forintra számította. Ebbl édes anyjának 51666, kasté -

lyára és ménesére 12000, régi adósságok törlesztésére 17181,

juhokra, üzletekre 15484 frtot számit fel, de a maradó összegbl

is még 60000 frtot ki kell adnia, úgy hogy összesen 11745 frtot

takarított meg, mivel a maga személyes szükségeire 36000 frtot

költött. Ezen összegek azonban minden valószínség szerint

nem conventiós pénzben, hanem bécsi értékben voltak fel-

számítva. Széchenyi tehát vagyonos ember volt ugyan, de t
dúsgazdagnak nem lehetett mondani, a mi minden téren

mutatkozó rendkívüli áldozatkészségét még csak nagyobb

becsnek tünteti fel. De ezen a közczélok szempontjából nála

mindig észlelhet bkezség más irányban takarékossággal és

gondos beosztással párosult. Hanem így is folyton hálát adott

az Istennek, kogy nagyobb tkét bízott reá, melyet faja meg-

mentésére és felemelésére a lehet legnagyobb „uzsora kamat-

tal iparkodott fordítani."

Hivatása- Annyira uralkodott felette hivatásának tudata, hogy

uralkodott összes magán- és közéletét annak teljesithetése szempontjából
rajta, rendezte be. Roppant elfoglaltsága daczára, a mennyire csak

lehetett, magánügyeit személyesen intézte. Gondoskodása kiter-

jedt minden apróságra s késbb, midn már családja volt,

házi rendje oly bölcsen vala leosztva, hogy azt senuniben

sem feszélyezte, de mködésében miattok hátramaradást

sem szenvedett. Annyira hivatásának élt, hogy az élet örömei

reá nézve mködésének késbbi évei alatt alig léteztek már.

Étkezése rendkívül egyszer és frugalis volt, habár az

asztal élvezeteit nála senki sem ismerte jobban és azokkal

szolgálni másoknak nála tökéletesebben nem tudott senki

sem. Gondjai étkezés közben sem hagyták t pihenni. Pél-

dául, ha otthon evett, sokszor fel-felpattant székérl s a szom-

' Üdvlolde 54—58.
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széd szobába futott Íróasztalához néhány feljegyzést meg-

tenni, vagy pedig kivette zsebkönyvét s abba a sok közé

még hamarjában egyes újabb végzendket irt bele. — Korábbi

éveiben gyakran szenvedett álmatlanságban, de mködésének
utolsó 3—4 éve alatt, valamint étvágya, úgy álma is általá-

ban jobb volt. Azonban egyik élvezetének sem tudta magát

még a szükséges mértékben sem átengedni. Izgékony természete

nem hagyta t nyugton ; a folytonos mozgás és a szakadat-

lan munka életszükség volt nála.

Vérmérsékletére vihet vissza az a fatalismus is, mely

igazi vallásosságával és mély bölcseségével els pillanatra

alig egyeztethet össze. Fölfogása az volt, hogy „mi halandó

férgecskék csak eszközök vagyunk az égi hatalom kezében,

s kénytelenség a reánk mért küldetés «tját megfutnunk".

Természetének ezen alkatelemébl folyt gyakori tépeldése

és kegyetlen hajlama az önkinzásra. Személyes bátorságban

alig volt párja, de a mint a nemzet fejldése elé koronként

tornyosuló akadályok tömegét meglátta, azokban a végzet

ujjmutatását vélte szemlélhetni. Míg a közönséges nehézségek

erejét csak aczélozták, addig az ilyen baljóslatú jelek oly ^ ^aijós-

nyomást gyakoroltak kedélyére, mely alól szabadulni nem befolyása

tudott. Összefüggésben volt ez positiv irányú vallásos lelk- ^^edéiyére.

létével, mely minden bölcselked hajlama mellett is gyakran

feltétlenül uralkodott rajta. Látjuk ezt ifjú kori leveleibl és ^'auásos-

tudjuk a protestáns Wesselényinek megütközésébl, a felett,

hogy a felvilágosult, de hitbuzgó Széchenyi az önfeledt áhitat

milyen küls jeleinek mutatásával imádkozik esténként. Volt

ájtatoskodásában valami rajongás, a melynek értelmét a val-

lásról való elmélkedései közt részben maga igyekszik meg-

magyarázni, mondván, hogy a vallásnak külsségeit sem sza-

bad mellzni, mivel a tömeg csak ezek által bírható a vallás

lényege iránti tiszteletre. Hogy Széchenyi ez utóbbira fektette

a súlyt, azt vallásbeli tökéletes türelmessége a legjobban

bizonjítja. Kétségtelen azonban, hogy impressionabilis termé-

szete és neveltetése folytán a vallásos külsségek is tényleg

nagyon mély benyomást tettek reá. — Föltétlen és rendületlen

hite volt a saját hivatásában, de a hivatást felismerte mások-

ban is, mely ha ellentétes volt az övével, akkor végzetének

tartottá azt, hogy teljes önfeledtséggel küzdjön ellene. Ez

saga.
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meg mentette t a személyes gylölködésnek alacsonyságától.

Legnagyobb ellenfelét, Kossuth Lajost, a mint maga is

elismeri azt irataiban/ személyesen nem gylölte, st egyike

volt az elsknek, a kik tüneményszer szónoki és agitáló

képességét, nemes szívét és rajongó hazaszeretet elismerték.

A Széchenyi könyvei és feljegyzései tanúskodnak errl, még
|azok is, melyekben Kossuthot a legélesebben megtámadta.

De a Kossuth hatalmas egyéniségében oly félelmes ténye-

zt fedezett fel, melynek diadalra jutását végzetesnek tartotta

a nemzetre nézve. Kovács Lajos, a kivel nyilvános mködé-
sének utolsó három éve alatt Kossuthról is számos alkalom-

mal leplezetlenül beszélt, idézett mvében azt áílitja, hogy

hallotta t tréfás humorral, aggódó fájdalmas hangon, néha

keserséggel is, de gylölettel vagy kicsinyléssel sohasem

hallott róla beszélni. Kossuthot éppen úgy a hivatás embe-

rének tartotta, mint önmagát, csakhogy ettl a hivatástól

remegett. Meg volt gyzdve arról, hogy Kossuth nem szán-

dékosan, hanem „keblének Istene" által vezettetve, mely a

legmegbízhatatlanabb és a legszeszélyesebb halványként tnt

fél eltte^ fogja az országot veszélybe dönteni. Azonban

Széchenyi Kossuthot a népszerség túlságos szeretetéért tény-

leg hibáztatta, mert szerinte a népszerség a közpályán szük-

séges eszköz ugyan, de az czél helyesen soha sem lehet.

A népszerséget lehetleg gyjteni kell és a ki azt köny-

nyelmen elpazarolja, az bnös. Hanem éppen oly vétkes az

is, a ki semmi áron, még hazájának boldogságáért sem bír

kilépni annak fénykörébl,

sá 'kuN
^^ igazság kultusza és a valónak mindenekfelé helye-

tuszanáia.zése annyira jellemezte, hogy nemcsak naplóiban és késbbi

irataiban, hanem szintén hódolt neki akkor is, midn a

tényeknek leplezetlen közlése a saját hátrányával járt. így

például a rendszerének alapjait megvet nagy munkák egyi-

kében ^ felemlíti, hogy atyja után sok adósságot vévén át,

azok nagyon nyomasztólag hatottak viszonyaira. Midn a deval-

vatio alkalmával két áramlat mutatkozott : az egyik, mely a

kölcsönvett összegek teljes mértékben való visszafizetését

^ Kossuth Lajos: Irataim az emigraczióból. II. 45 <. 1.

- Stádium 38., 39. 11.
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követelte, a másik pedig, mely a 40**/o-os visszafizetés mellett

is törleszthetönek kivánta az adósságokat kijelenteni, nem

szégyenli bevallani, hogy koronkint egy kis démon, az ö

önzése, ellenállhatatlan varázszsal súgta fiilébe a rút szava-

kat, hogy „a lOO^/o-osok helyett bárcsak gyznének a negy-

venesek". Pedig ha kellett és helyén levnek tartotta, tudott

felette fortélyos is lenni. Egy érdekes ilyen tréfáját maga

beszélte el a döblingi látogatóinak. Ez elbeszélés szerint egy

alkalommal a Tisza vidékén utazván, valamely ottani korcs-

máros megtudta, hogy kivel van dolga. Ennek folytán a nyújtott

rendkívül gyenge szállás és ellátásért rettenetes számlát adott

be neki, mely miatt Széchenyi valamiképp meg kivánta lakol-

tatni azt. Nem alkudott vele, nem szidta le, hatósághoz sem

folyamodott ellene, hanem csodálkozva összecsapta a kezeit,

bámulattal emelvén ki, hogy ez a jó korcsmáros mily kevés

költséget rótt fel neki. Meg volt gyzdve, hogy annak a

Ingnagyobb lelki fájdalmat azzal a tudattal szerezte, hogy

milyen oktondi is volt, mikor a bkez és gazdag gróftól

jóval többet nem mert követelni.

Ha Széchenyinek egyéniségével valaki behatóbban foglal-

kozik, lehetetlen az szellemének és kedélyének roppant gazdag-

ságát nem bámulni. És ezt a nagy kincset kizárólag nemzetének

áldozta. A legtökéletesebb igazságot tartalmazzák eme szavai

:

„Dicsséget sohasem szomjaztam, e bntl ment vagyok.

Czélom szinte és nemes vala. Habár a világegyetemben csak

egy észrevétlen parány, egy féreg vagyok, mégis sóvárgott

lelkem a Legnagyobb és Legnemesebb felé. S ha porhüvelyem

elbomlása után nem is ébredek fel többé, míg eszmélek,^

semmiféle er sem ragadhatja el tlem azt a kéjes öntudatot,

hogy néha elttem is megnyílt az ég, mert emberi gyarlósá-

gim árjai között is honomért mindig hn dobogott szívem."^

Ugyanezt irta róla a „Kelet Népé"-t bírált Hazay Gábor

álnév alatt Vörösmarty, a kihez pedig a hízelkedés gyanújá-

nak még árnyéka sem fér, midn a következleg jellemezte

öt.^ „Széchenyi, a haza legéberebb és legmunkásabb férfia,
^„farty

-emeli fel int szavát, kinél eddig az ige többnyire testté ln,
*chen\^ifóf

"

^ Kelet Népe 323. — - Vörösmarty összes müvei VI. k. 359. 1.

Elször az Athenaeum 18il évi folyamában.
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ki az ábrándozás fellegeibl a gyakorlat és lehetség meze-

jére vezeté a gondolkozást, s hogy a szó után példát is mu-

tasson, egyesületeket is alapított, melyek fennállanak, melyek

ha egyéb hasznot nem hajtanának is, megtanítanak bennünket

kicsiben a belrend fentartására, a szorosabb gazdálkodás s

önkormány eddig gyéren ismert vagy balul gyakorlott eré-

nyeire. Azon férfiú szólalt fel, ki hazájának tanult, hazájának

tapasztalt, hazájának adakozott, hazájának fáradt, kinek öröme

és búja annak jó s bal szerencséjén függ, s ki megbizonyítá^

hogy országunk állapotának megismerésére, bajainak enyhíté-

sére éppen oly éleslátással, mint ügyességgel bír, s hogy lel-

kesedése e nagy foglalkozás körül nem múló hevület, hanem

folytonos és tartós, mint élete. A Széchenyi név e jeles örö-

kösét tisztelettel, legalább figyelemmel fogják hallgatni honosai^

még akkor is, midn honszeretetbl ered aggodalmai túlságo-

saknak tetszenek, kitörése éles és keser, tán bántó, azok

iránt, kiket rossz úton vél járni."

Valójának ^g összes nemzetek reformátorainak sorában Széchenyit

erkölcsi Valamennyi felett magasan kiemeli az az erkölcsi er, a mely
ereje,

g^ maga Szepltlen érintetlenségében, az egy Franklint kivéve,

egjáknél sem jelentkezik. Bármelyiket tekintsük is a kiváló

államférfiaknak, politikusoknak és íróknak, a kik a maguk

nemzetének nagyságát tetteikkel, vagy eszméikkel hathatósan

elmozdították, egyiknél sem fogjuk találni, hogy a nagy alap-

igazságokat, melyek a nemzet bens életmködésének örökké

érvényes irányelveit képezik, egész életökkel összhangzatosan,

a maguk tisztaságában és csorbítatlan erkölcsi tartalmukkal

együtt úgy hirdette volna, mint gróf Széchenyi István. Mindaz,

a mit kivívott, létesített vagy mondott, teljes összhangban

van ezen nagy alapigazságokkal. Becsesebb ez az erkölcsi

hagyatéka mindennél, a mit nemzete örökölt tle, mert ez a

nagy kincs örökké élni hivatott eszméibl s azokért szenvedett

vértanuságából áll. Ezeknek köszönhetjük azt, hogy a magyar

nép elbb társadalommá, azután pedig néhány évtized alatt

nemzetté lett, s hogy a magyar nemzet nagy tusák és nagy vál-

ságok után, de végre mégis kivívta magának a magyar államot.

Befejezés. ^2 tagadhatatlan, hogy Széchenj-inek öröklés útján, szár-

mazásából, vérmérsékletébl, ideges, pessimistikus, önkínzó ter-

mészetébl, sarcasmusából, kedélybetegségre való hajlamából,
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neveltetésének rendszertelenségébl, pályájának szaggatott

voltából oly hátrányai is keletkeztek, melyek haladásának,

szellemi és erkölcsi hatásának s megjelenése fényének két-

ségkívül akadályai, illetve foltjai voltak. Nem volt az övé

sem tökéletes szervezet. Annak összhangját sok minden zavarta.

A lángelmének egyoldalúsága nála is szükségképp nyilvánult,

és itt szintén bebizonyult az, hogy az alkotó genius árnyéká-

ban ott leselkedik a téboly, mely az elsnek gyakran tszom-

szédja. De hát nem nagyobb dicssége-e neki az, hogy mindez

akadályokat leküzdve, gyzelmet tudott a nagy reformátor

fkivánalmainak biztosítani önmagában ? Ha kivételesen oly

tökéletes szervezetet nyer örökül, melyben a természet a har-

mónia teljes tökélye által remekel; ha mások valamely bölcs,

sokoldalú s rendszeres nevelés által felvezették volna t a

következetes és kényelmes társadalmi és politikai mködés

sima pályájára ; ha az eredményes mködés feltételei mind

meglettek volna adva részére s a kedvez körülmények

idegbontó megteremtésére képességeinek legjavát elhasználni,

s physikai erit már nagyobbrészt kimeríteni nem lett volna

kénytelen ; ha szeretni tudott volna önelhamvasztás, munkál-

kodni önfeláldozás, használni önmegsemmisítés, boldogítani

lett volna képes a saját boldogságának áldozatul hozatala

nélkül : vájjon akkor nagyobb ember, nagyobb polgár, nagyobb

társadalmi bölcsész és politikus, nagyobb államférfi és hazafi

lett volna-e? Az éppen a legbámulatosabb benne, hogy

látszólag kell elkészület, de mindenesetre az elkészület

rendszeressége nélkül, majdnem ellentétes irányban folytatott

tapasztalatszerzés mellett, a legtöbb tekintetben magára ha-

gyatva, a késbbi hivatás felismerésére majdnem teljesen

alkalmatlan és fiatal emberre nézve rendkívül veszélyes körül-

mények közt, sok tévelygés és tényleges ballépés után annak

tiszta tudatára volt képes jutni. És pedig oly mértékben fogta

fel azt, hogy reformátorként történt els fellépésének pillana-

tától fogva hivatásának következetes és odaadó betöltésében

minden nemzet reformereinek örök idkre alig követhet esz-

ményi példányképe lett belle.



HARMADIK í^EJEZET.

SZÉCHENYI REFORMTEVÉKENYSÉGÉNEK ESZKÖZEI,

ALKOTÁSAI ÉS MÜVEI.

ABevezetés. A ^^'^' ^^SY ^ Széclienyi reformtevékenységének valódi

bens természetét megismerjük, alig lehet alkalmasabb

mód, mintha e részben használt segédeszközeinek

lényegét közelebbrl vizsgáljuk. Egyéniségénél, hajlamánál,

képességeinél és összes küls viszonyainál fogva ö olyan szü-

letett reformer volt, a minre Magyarország abban az idben

mint megváltójára várakozott. Bven kifejtettem, hogy a refor-

mok a múlt század els negyedének végén sikeresen miért

indulhattak meg csupán és egyedül a társadalom terén. De

a közmüködésnek ez a mezeje is felette süppedékes volt, arra

tehát a nemzeti lét épületét egyszeren rárakni nem lehetett,

hanem mindenekelttt mélyreható alapozásra volt ez irányban

is szükség. De ezt a mveletet egy ember magára hagyatva

nem vihette keresztül, a társadalomtól pedig e részben csak

késbb és csak akkor lehetett támogatást várni, ha az elbb

hátramaradottságának és a haladás múlhatatlanul szükséges

voltának tudatára fogott jönni. A politikai téren való mozgo-

lódás mindenfelé a legnagyobb féltékenységet keltette volna,

már pedig a tényleges hatalom jóakaratát nélkülözni nem

lehetett. De azt éppen oly kevéssé volt szabad akkép

igénybe venni, hogy vele a nemzeti elemek elriasztassanak a

közremködéstl, a mint népszerségre nem lehetett úgy

szert tenni ezeknél, hogy azáltal a kormány váljék bizalmat-

lanná, gyanakodóvá, vagy éppen ellenségessé. Amennyiben

Széchenyi mint politikus kezdi meg reformátori munkáját, akkor

a teljes elszigeteltségtl csak úgy menekülhetett volna, ha

határozottan szint vall, vagyis az akkor egymással szemben-

álló politikai tényezk egyikéhez, vagy másikához, a bécsi
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kormányhoz, vagy az ellenzékhez csatlakozik. Azonban mint

aulikus, szemben találta volna magát a nemzet zömével és

minden jóakaratú törekvése félremagyaráztatott, mert azt hitték

volna róla, hogy nem a nemzetnek, hanem csak a hatalomnak

akar szolgálatokat tenni. Ha pedig a nemzeti közérzület tol-

mácsává szegdik és ebben következetességet tanúsít, akkor

nagy alkotásainak keresztülvitelénél és megvalósításánál a

bécsi hatalom támogatására nem számíthatott volna. Ez magya-

rázza meg, hogy miért nem fektetett oly nagy súlyt a megyei

és országgylésekben való vezérkedésre, mint a hogy azt Beöthy

Ákos „A magyar államiság átalakulási küzdelmei" czímü mvé-
ben kifogásolja. A Széchenyi alkotásai föltétlenül szükségesek

voltak arra, hogy tanításainak nyomatékot adhasson és bebizo-

nyíthassa a nemzetnek azt, hogy nem egyszer, közönséges

tervezget. Csupán szóval vagy írással a maga korában az

adott viszonyok között sem lett volna képes eszméinek meg-

gyökeredzését a magyar társadalomban biztosítani.

Más idben és más körülmények között talán hiba és

fogyatékosság leendett Széchenyiben az, hogy családi hagyo-

mányainál, neveltetésénél, múltjánál és hajlamainál fogva a

hatalommal minden áron jól akart lenni, a nélkül azonban, hogy

végczélját annak szolgálata, vagy külön érdekeinek elmozdí-

tása képezte volna. Hiány lett lett volna, a mint késbb azzá

is vált, politikai készültségének rendszertelensége ; hiány lett

volna az, hogy nem tudott politikai pártember, annál kevésbbé

ügyes pártvezér lenni. Ezt maga is nagyon jól tudta. Erezte,

hogy mint politikus általában, de különösen a nagy tömegeket

nem lett volna képes itt csupán szóval hatalmában tartani.

Azonban ezen korban éppen e hiányainál, de egyúttal már

kifejtett sok mindenféle nagy elnyeinek és más téren mutatkozó

sokoldalúságánál fogva válhatott a helyzet emberévé. Az tehát,

hogy legalább másfél évtizedig az ország köztudata is a nemzet

vezérének tekintette t, bármily szerencse is reánk nézve, nem

csupán a véletlen eredménye, mert akkor ugyan éppen olyan

tehetség kellett az országnak, mint a milyen az övé volt, de

azzá Széchenyi nem kis részben képezte magát. Csak így

vált lehetvé az, hogy a magyarságot oly társadalompolitikai

kezdés által ébreszsze fel és fejleszsze, melynek elvei nemünk

természetében és az emberi társadalmak bens lényegében

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 1'
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gyökeredznek. Azok az elvek szoros összefüggésben vannak

és egymást kölcsönösen feltételezik. Érvényesek minden — már
némi öntudattal bíró— nemzetre nézve általában, de különösen

alkalmasok voltak lethargiájából és önelhagyatottságából ki-

emelni a magyar nemzetet, mely magával nagyobb mértékben

még nem tudván rendelkezni, a különben iránta nem szintén

jóakaratú állami hatalomnak is legalább valamelyes támogatására

utalva volt. Ezt az állami támogatást pedig csak úgy lehetett

megszerezni, ha a nemzet vezére a bécsi hatalommal szemben

ellenzéki állást nem foglal el, ha annak képes folyton kedvében

járni, a nélkül, hogy ezen támogatás kieszközlésének fczélját,

a nemzet életérdekét, azért föl kellett volna áldoznia. Igaz, hogy

így Széchenyi, majd a nemzet, majd a hatalom kisebb-nagyobb

fokú gyanakodását vonta magára. Igaz, hogy ennek következté-

ben gyakran került két szék közzé. Igaz, hogy e szerepnek

roppant sok mindenféle nehézségei voltak, mert így ö sem a

hatalomban, sem a népszerségben egészen megbízható alapot

nem tudott szerezni magának, s mint kötéltánczos folyton az

egyensúlyért volt kénytelen küzdenie. Igaz, hogy ilyen álla-

potban reformátori hivatásának valóságos vértanújává lett.

De az is bizonyos, hogy faját oly gyorsan másként nem ragad-

hatta volna ki a tespedésböl, nem alakította volna át azt ismét

nemzetté és nem hagyhatta volna örökül minden melléktekin-

tetektl ment, magas ethikai alapon nyugvó nagyhorderej

társadalompolitikáját, melynek rendszerét a saját példájával,

önfeláldozó mködésével, a nemzeti lét sarktételeit hirdet

alkotásaival s gazdag eszmei és erkölcsi tartalommal bíró

irodalmi tevékenységével — és pedig mindezzel együtt — álla-

pította meg.— Nála voltaképp minden, a mihez nyúlt, a mit mon-

dott vagy tett, s a mivel vagy a kivel érintkezett kivétel nélkül

eszköze volt ennek a politikának. Nincs az részletesen és sza-

batosan kidolgozva egyik mvében sem; de egész élete s minden

törekvése alkatrészét képezi annak. Töredékes részletei fel-

találhatók kisebb-nagyobb mennyiségben valamennyi mvében;

de azt csupán szavai teljesen nem domborítják ki. Hogy rend-

szerét alaposan átérthessük, ahhoz arra a magyarázatra van

szükségünk, melyet egész valójával és önfeláldozó pályafutá-

sával maga nyújtott nekünk. Ennélfogva tüzetesen taglalandó

reformtevékenységének eszközeit öt csoportba kell osztanunk.
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Az els csoportot képezi az a példa, melyet mindenki- Eszközei,

nek adott. Hogy erre képes legyen, valósággal nevelte magát.

Ö els sorban osztálytársaira kivánt hatni, s meg akarta nekik

mutatni, hogy a magasabb társadalmi állású és vagyonosabb

elemeknek az állami és társadalmi élet minden terén mi a

kötelességök.— Másodszor azon meggyzdésbl indulva ki, hogy

az egyén elszigetelve semmi, legfeljebb egy atom, a társadalom

ellenben a maga tömör összeségében mindenható : politikájá-

nak sarkelvévé a társítást, egyesítést és szervezést tette. Azért

minden téren egyesületeket és társulatokat igyekezett létesíteni,

melyeknek, míg azok megersödtek, állandóan mozgató ereje,

lelke és jó szelleme volt. — Harmadik nagyhorderej eszköze a

társadalom minden rétegével való érintkezésében állott. Esz--

méinek szolgálatában agitált és folyton propagandát csinált.

Fajszeretete, honszerelme s utolérhetetlen, magas szárnyalású

becsvágya által sarkalva, a reform terére való kilépés els

pillanatától fogva haláláig életének minden perczét politiká-

jának szentelte. Nem volt oly nagy és olyan kis tényez,

melyet, ha annak hasznát vehette, minden alkalmas módon

megközelíteni és felhasználni ne igyekezett volna. Példájának

személyes hatását azáltal szakadatlanul hatványozta. — Negyed-

szer nagyhorderej tényezk voltak politikai rendszerében

azok az alkotások, melyek sikerének biztosítása érdekében

áldozatkészsége nem ismert határt. — Végre ötödször általános

és társadalompolitikai eszméinek gazdag letéteményét irodalmi

mvei képezik, melyek együttvéve a nemzetnek eddig nem

eléggé megbecsült és felhasznált közkincsét képezik.

Az els nagy tényez társadalmi politikájában tehát az P^'í^a-

egész valója volt, melynek minél nagyobb nyomatékot kivánt

kölcsönözni. Miután azt hirdette, hogy „a reformot kezdje kiki

önmagánál", csak következetes volt az az eljárása, melylyel,

a mennyire tle telhetett, saját magát is például állította külön

minden magyar ember és az egész nagy közönség elé.

Hogy ezt tehesse, mindenekeltt nevelte magát és pedig önneve-

értelmileg és erkölcsileg egyaránt. Már maga ez a gondolat '^^*'

is csupán reformátornak született embertl származhatott. Erre

vall hivatásának felismerése is. Ifjúkori leveleiben maga mondja,

hogy a ki úgy gondolkozik, mint , az kénytelen egész életét

a közügyeknek szentelni.

17*
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Önnevelése mindenekeltt saját magának megfigyelé-

sével kezddött. Általában az észlelés útján való megisme-

résben mester volt. Azonban sokkal könnj-ebb a külvilágot,

mint önmagunkat jól megfigyelni. De Széchenyi erre is képe-

sítette magát és oly önismerettel, mint , csak kevés ember

dicsekedhetett. Számtalan hibát fedezett fel magában, me-

lyekrl le akart szokni. E végbl Franklin példáját utánozva,

elhatározta, hogy naponkint meg kell emlékeznie a halálról és

arról, hogy mértékletesnek, rendesnek, határozottnak, takarékos-

nak, munkásnak, szintének, igazságosnak, önmegtartóztatónak,

a tulajdont tisztelnek, nyugodtnak, vallásosnak, irgalmasnak és

a világ ítéletét bizonyos mértékben szem eltt tartónak, tehát

azzal tördnek kell lennie. Minden nap feljegyzi, hogy az erkölcs

és az ildom ezen szabályai ellen vétett-e vagy nem? Az ily

rovásokat azután havonként összegezte és az így kapott ered-

ményekbl észlelte, hogy az önfegyelmezésben haladt-e vagy

nem? Az önmegismerésre képessé tette t az, hogy általá-

ban véve minden idegessége mellett, ha uralmát izgékony

szervezete felett megtarthatta, nagyon tárgyilagos tudott lenni.

Magával szemben még szigorúbb volt, mint mások irányában,

st csaknem betegséggé fejldött ki benne az önkínzás és a

gyakran nem egészen alapos önvádaskodás is. Ennek köszön-

hette azonban, hogy szemlélet útján rendkívül sok helyes

képzetet gyííjtött fiatal korától fogva magának, és hogy késbb
a természetbl s abból, a mit nagyvilágnak szokás nevezni

mint nyitott könyvbl, úgy tudott olvasni. Roppant sok rész-

letismeretre tett így szert, e mellett vele született jó és biztos

gyakorlati érzékét is bámulatos tökélyre fejlesztette.

Hanem fereje mégsem ebben állott, mert a hozzá

közel állott eszes, kiváló munkatársak, a min volt pl. Kovács

Lajos is, tanúsága szerint sokkal könnyebben tévedett a rész-

leteknél, mint a valamely tárgy nagy egészére vonatkozó fel-

fogásban. Bírt avval a képességgel, hogy a jelenségek meg-

figyelése útján inductiv módszerrel elvonásokat csinálhatott

;

de sokkal ersebb volt a deductióban. Az alaptétel helyes

felállításában és a logikai következtetésben kortársai közül

Tanulása, vclc náluuk scnkl sem versenyezhetett. Ebben t nagy mér-

tékben elsegítette igen nagy, széleskör és rendkívül vál-

tozatos olvasottsága. Tudós ugyan nem volt, de roppant sokat
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tudott és pedig nemcsak azért, mivel észbeli képességei mel-

lett világot renget eseményeket és állami felfordulásokat

szemlélve s az európai legels társadalmak minden rétegei-

ben megfordulva igen sokat nagyon jól látott, hanem mivel

töménytelen dolgot tényleg tanult is. Midn egész ifjan uta-

zott a keleten, görög szaktudóst és fest mvészt is visz ma-

gával. Az elbbivel Anakreont, késbb pedig Hornért és Platót

is eredetiben olvasta; az utóbbival pedig a tájakról, a hol járt

és az emberekrl, a kikkel érintkezett felvételeket készíttet.

Angliában napokig szobájába zárkózva, eleinte csak az angol

nyelv kedvéért, késbb azonban megkapó tartalmukért is,

elragadtatással olvassa, st tanulmányozza annak a Shakes-

pearenek mveit, a ki az összes világirodalom legkiválóbb

férfiai közül legjobban ismerte az embert, úgy hogy egyik

ítészének nyilatkozata szerint, ha az esetleg teljesen kihalna,

munkáiból az ember természetét reconstruálni lehetne. Olasz-

országban Ariosto és Tasso mveibe mélyed el; majd Goethe

és Schiller ragadják meg figyelmét. Késbb JeanPaul, Voltaire,

továbbad Montesquieu, Gibbon, azután Bentham, st Lord

Bacon is, ^ a nemzet gazdák közül Smith Ádám, Malthus,

Xebenius és Sismondi a mesterei. Az emberek és nemzetek

nevelésének alapeszméit Franklin és Lord Brougham iratai-

ból meríti elször. Franklinról egy franczia életrajzot talál

az úton, melyrl naplóiban azt írja, hogy ez a könyv dönt
befolyással lesz egész életére. Lord Broughamnak 1818. évi

parlamenti beszédei, azután pedig 1825-ben a népek neve-

lésére vonatkozó gyakorlati megjegyzései tesznek reá mély

benyomást.

Ehhez járult, hogy nagyobb utazásokra már korán vezette utazásai,

t jó ösztöne. Az utakon számtalan benyomást nyer, melyek

lelkére és eszére egyaránt alakító, fejleszt befolyást gyako-

rolnak. Eleinte csak világot akart látni ; de jó hajlamai abba

az irányba terelték t, a hol a reformatori hivatáshoz szük-

séges észleletek és ismeretek szerzésének legkitnbb alkal-

mai voltak. A társadalmi és áUami élet mindenféle mködé-
sével és azok intézivel is közelebbrl, személyesen ismerkedik

^ „Az orgánum stieutiariumot" másodszor is elolvastam. írott Xaplói

1831-böl.
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meg. A legnagyobb és a legkisebb emberek légióival érint-

kezik. De azért a sok fától mégis meglátja az erdt, vagyis

nemcsak a nagy tömeg embereket külön és együtt, hanem

a nemzeteket és országot sem veszti el szemei ell,— Valószinü,

st bizonyos, hogy így tanulmányozva többre ment a maga köz-

vetlen nagy czéljának — tökéletes önnevelésének — megköze-

lítésében, mintha hosszas, unalmas egyetemi tanfolyamokat

hallgatott volna végig, mert ekkép az óriási ismerethalmaz

gyííjtése mellett a tudóskodás egy nagy veszélyétl, a doctrina-
^

rismustól menekült meg. — Utazásai alkalmával mindig tanul-

mányozott valamit. így pl. Olaszországban oly irodalmi, festé-

szeti és szobrászati tanulmányokat folytat, melyek akkor sok

aesthetikusnak is elegendk lettek volna. De ez nem akadá-

lyozza abban, hogy a gyakorlati élet, különösen a gazdálkodás

minden ágának érdekes és tanulságos mozzanataira szintén

kiterjeszsze figyelmét. St késbb is, midn itthon már reformjain

dolgozik, például 1830-ban els aldunai útján, latinul tanul

a hajón és naplóiba azt írja, hogy e nyelvvel akkor két óráig

behatóan foglalkozott naponkint. Már elbb Triestben bámu-

lattal állapítja meg, hogy az ott kezébe került görög és latin

szövegeket igen jól érti. Tanulmányozza Young politikai szám-

tanát. — Szellemi erejének és önálló gondolkodásának, de

magasztos erkölcsi alaperinek is fényes bizonyságát szolgáltatja

továbbá az, hogy fiatal, heves vérének felpezsdülései alkalmá-

val elkövetett ifjúkori kisebb-nagyobb botlásaiból mindig épü-

letes tanulságokat tud levonni és azokat a közjó iránti szolgá-

latokra vonatkozó szentül megtartott fogadalmak által expiálja.

Szerencsétlen szerelmei is mindig azon a réven enyhülnek, hogy

általuk okozott sajgó fájdalmai nemes drágagyöngyöket terem-

nek faja és az egész emberiség cultusának oltárára.

Itthon is minden szabad pillanatában folyton olvas és

tanul. Az újabb magyar költk közül Berzsenyi és Vörösmarty

kedves írói. Azután pedig a törvények ismeretében mutatkozó

hiányainak pótlása végett szorgalmasan forgatja a Corpus

Juris-t, melybl, hogy azok mindig keze ügyében legyenek, az

alaptörvényeket kiírja magának.— Részben önnevelésének. rész-

Napiói. ben tanulmányozásának fontos segédeszközét képezik naplói,

melyeket 1814- ti kezdve 1848-ig, késbb pedig döblingi tar-

tózkodása alatt is vezetett. Eleinte azokba nemcsak minden
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gondolatát és érzelmét beirja. hanem különféle tárgyakról

hosszú értekezéseket is iktat beléjök. Továbbá részint azokba,

részint a velk párhuzamosan vezetett feljegyzési könyvekbe

német, franczia, angol és olasz írók remek mondatait és m-
veik reá benyomást gyakorolt töredékeit gondosan, igen olvas-

hatóan, st itt-ott szépen lemásolja. Ezen naplóit gyakran

forgatta késbb is, miáltal a saját múltjáról és szellemi életé-

nek alakulásáról kivánt számot adni magának. Nem restéi abba

sok olyasmit is bejegj'ezni, a mit más még gondolatban sem

vallana meg magának. De nála az önellenrzés rendszert képe-

zett és az szinteség magával szemben az önnevelésnek és

önfegyelmezésnek hatalmas eszköze volt. Ezen naplókba be-

jegyezte sokszor kisszer, sajnálatraméltó töprengéseit és

önkinzásai közben nyilvánult összes szeszélyeit s vérmérsék-

letének fékezhetlen kitöréseit, be nem számítható kedélyviharait,

nem egyszer indokolatlan érzékenykedéseit és igazságtalan-

kodásait. Sót elkel származásának, neveltetésének és állásá-

nak az izgalmak közepett akarata ellen is ki- kibúvó aprólékos

ggjeit is megörökítette naplóiban, melyeket némely— másokra

nézve compromittáló — részletek törlésének kikötése mellett

odaajándékozott titkárának, Tasner Antalnak, a kirl feltette,

hogy azokat nem fogja örökké pecsét alatt rizni. Ennek

180 l-ben bekövetkezett halála után fia csakugyan 30,000 forint-

ért el is adta azt a Magyar Tudományos Akadémiának, mely a

huszonkilencz kötetnyi kéziratot a komoly kutatóknak szívesen

bocsátja rendelkezésére. Megjegyzend azonban, hogy döblingi

naplójegyzeteit az 1860. évi emlékezetes házkutatás alkalmá-

val elkobozták tle s azok máig sem kerültek többé el.

Széchenyi valamint évtizedek alatt jól megérdemelt nép-

szerségét könnyen áldozta fel a hon javára azáltal, hogy ha

kellett, kétértelm álláspontokra is vonakodás nélkül rálépett,

úgy a síron túl is színrl-színre akkép akarta magát bemutatni,

a milyen tényleg volt. Odadobta egész valóját és annak minden

mozzanatát a nemzetnek, mint a hogy tenne valamely ritka

bajban szenved orvos, a ki nemének használni akarván, elaján-

dékozná hlt tetemét is annak a tudományos intézetnek, a

melynek szolgálatában állott. Széchenyi a maga tiszta lelki-

ismeretében bízva, a mindent összefoglaló ítéletet nyugodtan

várta az igazságos utókortól, melyet csodálatraméltó eljárása és
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a szó szoros értelmében veend önfeláldozásával a legnagyobb

igazságszeretetre és annak alapján a legmesszebb men hálára

kötelezett maga iránt,

önhaszno- Az ily eljárás azután nagy mértékben képesítette öt

arra, hogy személye és viselkedése is hatalmas eszköze legyen

az ö reformpolitikájának. Ezt az önhasznositás nevével jelölte

meg. És életének csaknem minden mozzanata példaadás volt.

Errl az elz fejezet figyelmes olvasója könnyen meggyzd-
hetik. Itt csak egy pár esetet akarok fölemlíteni, melyekben

ezt az önutilizálást valamivel jobban maga szándékosan*

domborította ki. Az egyik eset az, midn a gondos elre-

látásra kívánta szoktatni elször is a társadalom felsbb réte-

geit. Azt tapasztalta t. i., hogy akkor hazánkban csak kevés

ember csinált végrendeletet; gyakran hagyták annálfogva nyo-

morban övéiket, mert elmulasztották idejében gondoskodni róluk.
Vegrende- ^j- ^^jj. ^lúsz esztendösuél idscbb s már megírta vég-

letei. ° o o

rendeletét, jól lehet akkor érezte, hogy mily messze áll tle

még a halál. Sem neje, sem gyermekei nem voltak és azon

egy pár cselédje, kik körülte forogtak, sem követelhetett igaz-

ság szerint tle valami nagy jutalmat vagy holtig tartó el-

látást. De éppen nagyobb útra készült s úgy gondolta, „tegyünk

ebben is rendet " Késbb 1830-ban az országgylésen, miután

több ízben csinált változásokat végakaratában, azt az ország-

gylésnek vagy hatvan leglelkesebb tagja által ismét aláíratta,

s pedig ennyivel egyedül azon okból, hiszen t is elvégez-

hette volna, mert remélni szerette, hogy az efféle példák által

tán némi fordulatot fog nyerni a „divatozó gyönyör non-

chalance", mely szerint nem egy sem övéire, sem híveire

egy perczig sem gondolván, valóban mint állat múlik ki a

világból. „Tisztelet, becsület, de igazság is" írja „némi keve-

seken kívül, kik példákra nem szorultak, mert azokkal maguk

mehetnek elé, a nagyobb rész a felhozott alkalommal szint-

úgy kaczagott s gúnyolt, mint mikor évekkel ezeltt írtam leg-

els végakaratomat. Különczködésnek, vagy már a kereszthez

csúszó-mászó bnös annyiszor alkalmazott fogásának tartá ezt.

Kicsiségnek látszik tán a dolog, de engem felette elszomoríta,

mikép csak kevesen fogak fel, czélom mi volna. Elszomo-

ríta, búba sülyeszte pedig azért, mert lelkem legbelsbb rej-

tekébl szólva, alig liiszem, hogy oly népbl valaha sok lehes-
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sen, melynek legkitnbb tagjai is oly szórakozottan élnek és

oly kevéssé térnek magukba s ennélfogva oly kevéssé szilárd

elvek emberei; mikép napot nap után láthassanak kelni s

alkonyodni a nélkül, hogy hátramaradó vérük- és híveikrl

rendelkezzenek. Oly. honban pedig, hol a lakosok nagyobb,

kitnbb része nincs tökéletesen tisztában azon kötelességek

summája iránt, melyek teljesítése nélkül bizony here vagy

bitor fény az ember, nemzeti becsület és dicsség ugyan soha

nagy magasságra emelkedni nem fog. Hiába esküszik nekem

azért hazafiúi érzetrl, fejedelem iránti hségrl, honszeretet-

rl, barátságról akárki, nem hiszek neki, ha állatként képes

hátrahagyni s minden ellátás nélkül a kétes jövendre bizni

vérét, vagy csak hivét is. Végre 1836-ban a pesti Casinóban

újra megpendítem a dolgot. Minél többet forgatám t. i. bel-

smben a tárgyat s minél nagyobb vágygyál szomjaztam,

sóvárogtam honunk egykori magasabb és dicsteljesebb állása

után : annál inkább nyilvánvaló lett elttem, hogy boldogságra,

diszfokra és hatalomra csak úgy virulhat és emelkedhetik

nemzet, ha minél több fiaiban él az emberi kötelességek

összege, melyek azonban oly szoros lánczolatban állanak egy-

mással, mikép egynek elhanyagolása által csorbát szenved az

egész s hatásának minden varázsa rögtön semmivé lesz. A ki

nem h rokon, bizony nem is lehet hü hazafi és a ki nem

h embertárs, az nem lehet h barát. Ehhez képest, a ki hát-

rahagyandó vére és hívérl nem gondoskodik, annak hazához

és fejedelemhez vonzó hsége is, ha nem színlelt, legalább

kétséges. Mert hiszen egyedül ingatag szenvedelembl s

mivel kedve éppen úgy csosszan, vagy haszna végett h, és

nem azon polgári erénynek parancsa folytán, mely nélkül

soha nemzetté nem virul a nép, st az egykor legersebb

nemzet is, ha annak szavára többé nem hallgat, végkép szol-

gaságba sülyed, vagy vad csordává fajul.

Azonban e próbatétnek sem vala nagy sikere ; mert

azóta néhány elhunyt, saját aláírással vállalt elfogadása da-

czára sem rendelkezett ^ és ekképp nemcsak a polgári köte-

lesség summája ellen védekezek, de részletileg is, mert még

1 A nemzeti casinó ívén köteleztette barátait, liogy végrendeletök-

ben annak valamely csekély tárgyat fognak hagyni.
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csak írott szavának sem ln ura. Az egyetlenegy gróf Desseffy

Aurél kezdé meg ezt. de t senki sem követte.^"

A casino Ugyané tárgyban írta 1835. évi január 4-én Bécsbl

^^g*j.^''j^^g, Tasner Antalnak: „Fáy indítsa meg a testamentalis aláírást,

kezesre igen kéretem. Ilyes Valami volua jó : „ „Ki testének elpusztultá-

Wrnr ^^^' ^^^^^ halálnak szoktak nevezni, nem hiszi egész lényé-

nek elenyésztét, annak utolsó pillanataiban, mikor még nem

ritkán egész világos a f, de sem kéz, sem nyelv nem mo-

zoghat többé, felette kellemetlen érzés lehet végakaratjának

el nem rendelése miatt övéit, barátjait, vagy csak cselédjeit

is minden ellátmány nélkül hátra hagyni. Ez okból mi alul-

írottak végakaratunkat jó eleve el fogjuk rendelni. Hogy pedig

emlékezetünk honíitársainknál hosszabb ideig fennmaradjon és

a jöv kor kövesse nyomdokainkat, azt is ígérjük, hogy a

nemzeti casino társaságnak egy kis emlékjelet hagyandunk.'"'

^

A példaadás czéljából is már korán gondoskodni kívánt

cselédeirl, a kik részére, ha nála húsz évig, vagy bekövet-

kez halála esetén kevesebb ideig is szolgáltak, holtuk nap-

jáig azoknak évenként kétszász forint lesz kifizetend.-'

Nyiiatko- Az önliaszuosítás tekintetében egykor nyilvánosan, szóval

önhaszno-^^ kifejezte a saját eljárása által illusztrált nézeteit. A Tisza-

sításrói. szabályozás tárgyában 1846. évi augusztus 3-án a szabolcsi érde-

keltekkeltartott debreczeni gylésen, a hol kétértelmííen, st hatá-

rozott czélzattal emelgették a kormánynyal való összeköttetését,

elmondta leplezetlenül, hogy miként jutott hivatalba. Bevallotta,

hogy nincs oka bízni a németben; de látta, hogy személyének

megnyerésére nagy súlyt fektetnek s ennek fejében t nagy

hatáskörrel és eszközökkel kínálják „Mily nyomorult hazafi lettem

volna, ha e kedvez körülményeket meg nem kísértem utílízální

nemzetem számára ! Ha van a nemzetben józanság és életrevaló-

ság, valamint a kormány személyemet, úgy ez viszont engemet

s helyzetemet fogja a maga javára utílízální. Ez a ti feladato-

tok ! Gondoljátok-e, hogy a Széchenyi névhez s multamhoz egy

kicsinyes helytartótanácsosság vagy exellentiás czím valamivel

járulhatott, a mi becsét emelné ? Én félretéve meg\xtésemet az ily

» Üdvlelde, 21—25. 11.

^ Széchonjá Levelei I. köt. tS.
^ írott naplói, Bécs, 182U. okt. 21-iki kelettel.
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velleitások iránt; járomba fogattam magamat. Ötvenhárom

éves ember létemre helytartótanácsossá lettem. És vájjon

miért ? Tán hogy egy nyomorult czímecskéért, vagy olyan

hivatalos állásért, melyet már 25 év eltt kellé elérnem, ha

keresem, hazámat áruljam el? És húsz éven át nehéz mun-

kával szerzett multamat szennyezzem be ? Én bíztam és bízom

nem a kormányban, hanem önmagamban. A kormány engemet,

én a kormányt akarom utilizálni. Melyiknek fog ez sikerülni?

Bizonymal az élelmesebbnek. Mondjátok már most: Ez veszé-

lyes játék ; ez koczkázat ! De hát egész nemzeti életünk nem
koczkázat volt-e mindenkoron ? ! S mit veszthetünk, ha eszünkön

járunk? Ha én a támogatás fejében, melyet a kormánytól

nyerek, hazám érdekeit feledni bírnám, nevemet örökre be-

szennyezném. Mitl féltek ti ? Hogy elfogadva a kormány anyagi

támogatását, ez lábatokról levesz? S nyomorult szolgáivá

lesztek a kormány minden törekvéseinek? Kétségbe kellene

esnem nemzetem felett, ha ennyire gyáváknak kellene látnom

benneteket. Én nemzetem felvirágoztatására a regenerationális

ert a magyar ellenzékben keresem és látom. Minden attól

függ, van-e annak elég bátorsága s önbizodalma, van-e elég

belátása, hogy hivatását betöltse ? Én a Tiszaszabályozást

nemcsak kiszámíthatatlan anyagi eredményeiért indítottam

meg, de ezt egy józanabb magyar politika tengelyének tekin-

tem. Ki akartam emelni az ellenzéket az olcsó dicsség medd
állásából. Legyen valahára alkotó s szervez elem az ország-

ban. Ennyi szellemi er ne veszszen el a rideg tagadásban. —
Feltártam elttetek lelkem minden gondolatját ; rajtatok áll,

ítéljetek s válaszszatok : a haza sorsa kezetekben van!"^

Ezzel megfordult s a háta megetti ajtón szobáiba vonult.

A terem zsúfolva volt, a hallgatóság nagy részét a református

collegium hallgatósága képezte. Ha Széchenyi a teremben

marad, mindnyájan lábaihoz borulnak. A gylés után nyomban

következett a nagy bankett. Az ebéd kezdetén els szónok a

gyanúsító szabolcsi alispán volt, a ki bünbánólag kért bocsá-

natot oly szívbl jöv érzéssel, hogy a hallgatóságot elragadta,

mert porba hullott a nagy hazafiság eltt, melyet eszménykép

gyanánt állított a közönség szemei elé. A gróf lelkesülten

hagyta ott székét s megölelte és megcsókolta az alispánt.

1 Széchenjd beszédei, 628—630. 11.
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Ugyanig}^ nyilatkozott az országgylésen is ez idötájt, midn
a következket mondta

:

„Én már öreg legény s kifáradt ember vagyok. Ezen

elfoglaltatást nem kerestem s valóban szerettem volna, hogy

ha más vállalta volna el azt. De bona fide mondom, hogy

míg a hámból ki nem dlök, dolgozni fogok con amore, mert

itt sok a munka. Hanem czélszeren akarok dolgozni.^" Méltán

állítottam tehát, hogy Széchenyi reformtevekenységének leg-

els és legfbb segédeszköze -^ ö maga volt.

Saját Széchenyit terjedt birtokkal áldotta meg a sors. Örök-
gazdáiko- gégképp négy szép uradalmat^ a nagyczenki, szentgyörgyvári,

pölöskei és csokonyai birtokokat nevezte sajátjának. Azonban

elbb a fiatalkori élet s katonáskodás sok adósságba verték,

késbb a közügyek elvonták saját magánügyeitl. Egyszer

csak azt vette észre, hogy vagyoni állapota a sok adósság,

azok mellett a közügyekért legjobb indulata szerint hozott

áldozatai miatt is zavarban van, birtokai rendezetlenek s

jövedelmével a kiadásokat fedezni nem bírja. Habozás nélkül

és gyorsan azon útra lépett, melyet gyakorlati szelleme a

a józan gazdasági elv szerint : markolj keveset, de azt

fogd meg jól, eléje írt. Azért csokonyai birtokát már

1831-ben átadta testvérbátyjának, gr. Széchenyi Lajosnak, s

az azért kapott pénzen megmaradt három uradalmát szerel-

tette fel s adósságait tisztázta, hogy amazok megfelel jöve-

delmezségre emelkedhessenek, emezek pedig ne emészszék

tovább a megszerzett jövedelmet. Azután a százalékos rend-

szert hozta be uradalmi tisztjei fizetésében, hogy míg földes-

urukért ügyességgel és szorgalom kifejtésével erélyesen igye-

keznek mködni, addig nekik is méltó arányban meglegyen

kettztetett szorgalmuk jutalma. így tett rövid idn szert a

legértelmesebb és legszorgalmasabb gazdatisztekre ; így fej-

lettek uradalmai gyorsan jövedelmezkké és mintaszerekké.

Különösen kitnt Sopron megyében nagyczenki uradalma, a

mely csakhamar magas szintájú iparos gazdasággá fejldött.

Ennek 1837 körül mindenek eltt úrbéri viszonyainak rende-

zésével vetette meg az alapját, mely szokott nagylelksége

szerint barátságos egyezség útján mint jobbágyainak mél-

tányos örök váltsága hajtatott végre. E lépés által meglévén

1 Beszédei. 589.
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szerezve a lehetség az uradalom majorsági részének akadály-

talan használatára, azt haladéktalanul követte a jobb gazdál-

kodási rendszernek a fennállott körülményekhez képest való

szervezése. A legels lépés a gazdasági földeknek arányos

táblákra felosztása s azoknak élfákkal szegélyezése volt,

mely czélra a selyemtermelés tekintetébl fképp az eperfa

használtatott. Ugyancsak 1837-ben írt egy önálló becses

munkát a selyemtermelésnek hazánkra való fontosságáról.

A mit ebben irodalmilag fejtegetett, azt a saját birtokán

azonnal gyakorlatilag alkalmazta. Ezzel kapcsolatosan folyt

a váltó gazdasági rendszer behozatala és kifejtése; melynek

alapjául a takarmánytermesztés növelése mellett az állat-

tenyésztés gyarapítása és nemesítése szolgált. A rét és legel-

területekbl is minden alkalmas föld, a melynek termése

természetes állapotban kielégítnek nem mutatkozott, szántás

alá vonatott. A meghagyott természetes kaszálók és legelk

szintén alkalmas mívelési módban részesíttettek. Szántóföldein

nemcsak a kasza alá vetett takarmány, azután a gyök- és

gumós növények termesztése, hanem a vetett legel mívelése

is nagy terjedelmet nyert. Kivált a trágyázott ugarföld szaporí-

tására fektetett nagy súlyt. Mindenféle czélszerú gazdasági

gépeket és eszközöket alkalmazott, st azok készítése és

eladás útján való terjesztése végett a gazdaság körében

gépmhelyt és gépgyárat is rendeztetett be. így kaptak csak-

hamar hírre a czenki vasekék és vetgépek. Végre már a

negyvenes években a czukorrépatermesztés kiterjesztésével

Czenken czukorgyárat állíttatott fel.

Ezen uradalomnak eleinte Liebenberg, az ötvenes évek-

ben pedig a jeles Hajnik János volt igazgatója. Ekkor a

takarmánytermeszt váltógazdasági rendszer úgy ki volt fej-

ldve ott, hogy a szántás alatt álló földeken az szi gabonafélék

30, a tavasziak 207o"í'^ való terjedése mellett, a zöld ugar

12, a veres lóhere 10, a luczerna 5, a burgonya és répa

szintén 5, végre a vetett legel 187o-ot foglaltak el. Derék

eperfája 60000 darabon felül volt a gazdaságban és évi

selyemgubó-termése 200 mázsára volt tehet.

Halála után ez a selyemtermelés és czukorgyártás vállal-

kozók kezébe ment át.^

^ Galgóczi Károly : Az 0. M. G. E. Évkönyve 1. kötet 49—51. 11.
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Egyesítés. Második reformeszköze a szerteszét hullongó és elszige-

telve hatálytalan erk egyesítése volt. Minden nagyobb vál-
"^^'^^"^

lalatát egyletek alkotásával vezette be. De midn mint reformá-

torlépett fel, fleg három társulás létrehozatalával íogialkozott

:

ilyenek voltak a lóversenyek, az országos magyar gazdasági

egyesület és a nemzeti casino. Els próbálkozásának tárgya

a lóverseny. Arról volt meggyzdve, hogy az a lótenyésztést

magasb fejlemfokra emelendi, és hogy vele a más eszköz

vagy mód és intézmény által össze nem hozható birtokos

elemeket egyesíteni fogja. Meggyzdése szerint semmi sem

hozott annyi elevenséget az angol társadalmi életbe és a ló-

nemesítést semmi sem mozdította el annyira, mint a lóversenyek.

Ebbl azt következtette, hogy ugyanazon okok nálunk is

ug}^anazon okozatokat fogják maguk után vonni.^ Már 1822-ben

egy beadványt nyújtott át Bécsben a legmagasabb intéz körök-

nek, de az els lóversenyt csak négy év múlva tudta rendezni

Pozsonyban.

Ez ott 1826. évi ápril hó 9-én Nagy-Szombatra vezet

útvonal mellett két angol mértföld hosszú pályán tartatott

meg ; folytatását Pesten 1827-tl kezdve azután tíz-tíz napi

évadokkal a lóverseny-egylet biztosította. Termékeny elméje

ennek a kezdeménynek ugyanis mindjárt két irányban is

hasznát vette. Nyomban összehozta a pozsonyi els újabbkori

lóversenyen megjelentekbl a „lótenyészt-társaságot" és egy

oly müvet írt a lótenyésztésrl, melylyel publiczistai nagy

tevékenységét megkezdte.

Az erk egyesítésének szükséges voltát fleg az 1825-iki

országgylésen tapasztala Széchenyi s elhatározta, hogy a

sérelmi politikáétól különböz, más, gyümölcsözbb útra tereli

a nemzet erejét. Számításában a legfontosabb tényez a

a magas aristocratia volt ; azt kellett legelször közremiíkö-

désre bírnia. X társadalom többnyire attól függött s azt sze-

rette utánozni. Az aristocratiát akarta itthon tömöríteni,

mely jövedelmét többnyire Bécsben költötte el ; azt kellett

minden módon az országba visszacsalogatni. Más valaki e

végbl talán csak szép beszédeket tartott volna nekik, hazafi-

ságukra hivatkozott volna, seikre emlékeztette volna ket.

1 Világ, 473. 1.
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Széchenyi ezt is megtette, de módjával ; hanem sokkal gya-

korlatibb érzékkel bírt és sokkal jobban ismerte az embe-

reket, semhogy ezzel beérhette volna. Tudta, hogy ez urak

Bécsben vagy külföldön igen jól mulatnak, s felhívására a leg-

jobb esetben néhány forintot küldtek volna valamely hazafias

czélra, azután pedig csak úgy, mint azeltt, mulatságaik után

láttak volna. Benn az országban kellett tehát nekik alkalmat

nyújtani, hogy líri passióikat kielégíthessék. Szórakozást, vál-

tozatosságot s lehetleg keveset kellett nekik nyújtani az

unalmas politikai vitákból.

Az országgylésre 1825-ben Pozsonyban összegylt f-

nemesség lelkesülten fogadta a lóversenyben kínálkozott mulat-

ságot. Széchenyi ekkor pendítette meg azt az eszmét, hogy

e lóversenyeket évenkint ismételjék, a mi általános tetszéssel

találkozott. így alakította gróf Eszterházy jVühálylyal, gróf

Károlyi Györgygyel és báró Wesselényi Miklóssal együtt az

els
,,
pályafuttatási társulatot". Midn 1827-ben az ország-

gylésnek vége lett s a furaknak Pozsonyban nem volt többé

semmi teendjük, azt indítványozta, hogy a pályafuttatási

társulat tétessék át Pestre, s hogy egyéb társas mulatság ne

hiányozzék, a pozsonyi országgylési club is folytattassék és

tágíttassék ki Pesten. így alapíttatott a Nemzeti Casino, a hol

eleintén csak dohányoztak, ettek, ittak és kártyáztak az

urak. Hanem Széchenyi szelleme ellenállhatatlanul serkent-

leg hatott rangtársaira, s a Nemzeti Casino nemsokára nagy

politikai clubbá lett, melyben megvitatták az ország minden

fontosabb érdekét s az anyagi érdekek különféle gyakorlati

módon is elmozdíttattak. Ez különösen a hazai borok ismer-

tetésében s ez által a bortermelés és kereskedésnek el-

mozdításában nyilvánult, mely czélra fennállásának már els évé-

ben lerakó helyül nyitották meg annak pinczéjét.

A Pestre áttett pálya- vagy lófuttatási társulat a Nem-

zeti Casino közvetlen közremködése folytán számos taggal

gyarapodván, minthogy a czél, melyet maga elé tzött, els

sorban a gondosabb lótenyésztést tette szükségessé, 1828-ban

„Lótenyészt társaság-"gá alakult át. Nemsokára ismét tágult

az egyesület mködési köre, mert az 1829-ben keletkezett

„Állatmutató-egyesület"-et is kebelébe vonván, 1830-ban „Állat •

tenyészt-társaság"-gá változott. Azután egy lépéssel tovább
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haladván, késbb az ,,Állattenyészt-társaság" a földmivelés

és állattenyésztés elmozdítását tzte ki rendeltetésül magának.

1835-ben társaság munkálkodásának körét az egész

mezgazdaságra kitágítván : „Országos Magyar Gazdasági

Egyesület" czimet vett fel, melynek V. Ferdinánd királylyal,

Ferencz Károly és József fherczegekkel együtt összesen 497

tagja volt ekkor.

Az Ez a ma is mköd ,,Országos Magyar Gazdasági Egye-

aiapítása sület" els kezdete, melynek ugyanekkor elnöke gróf Andrássy

György, alelnöke pedig gr. Széchenyi István lett.^

Ez az egyesület az absolut korszak azon része alatt,

midn már a társadalmi életnek valamivel több szabadságot

engedtek, a nemzet legfbb tanácskozó testületévé ntte ki

magát, melyben az ország akkori els állami és általában

vezérférfiai a királj^lyal való kibékülést és egyengették

az 1867. évben létrejött kiegyezésnek utait elkészítették. Ma
az 0. M. G. E., ha nem is a politikai, de a közgazdasági

téren a maga különböz irányú szervezeteivel valóságos

hatalom.

A Nemzeti Széchcnyi a Nemzeti Casino fczéljául a társadalmi.erk
egyesítését tzte ki. Gyakran ismételte, hogy alapítására,

nem az els emeletbe helyezett kávéház szeretete bírta t,

hanem annak higgadt meggondolása, hogy nem kis részben

általa indíthatja meg az ötvenkét megyében annyi felekezeti

és osztályellentét által szétszaggatott társadalom egységessé

alakítását. Valamint nem egy pár sovány gebe pályáztatása

végett létesítette a lóversenyeket, úgy ezt a kört sem azért

alapította, hogy kellemetlen pipafüstben üldögélhessen. Nem
azért tette magát ki a sok utánjárás, írás, lótás-futás, tobor-

zás és sárral dobáltatásnak, hanem magasb gondolatok ural-

kodtak agyán és nemesb érzelmek hevítették szívét, midn a

Casinoban való egyesülést javasolta."^ Már csak nyomtatásban

kiadott leveleinek áttekintése is meggyzhet mindenkit arról,

hogy ennek a körnek létesítése milyen fáradságába került.

Az 1827. évi június 10-iki els tanácskozást és az 1828. évi

' Gálgóczy K. : ,,Gr. Széchenyi István, az 0. M. G. E." els ala-

pítója", az 0. M. G. E. emlékkönyvbe, 1879-iöl. 43—45. 11.

2 Világ, 112-113. 1.
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január 20-án tartott alakuló közgylést megelzleg buzgón

beszélte rá az embereket, hogy vegyenek részt a létesítésben.

Nemcsak a furakat, hanem az elbbkel polgárokat, ügyvé-

deket, orvosokat, tanárokat és írókat is össze akarta hozni

abban. így 1827. évi szeptember 4-én levelet írt Sartory

pesti polgárnak, melyben azt magyarázza, hogy születés,

osztály, felekezet és pártkülönbség nélkül minden mvelt

viselkedés és tisztességes embert szívesen látnak a Casinó-

ban, a hol nem egyesek, hanem a tagok többsége fog — a

vélemények kell figyelembe vétele után — mindenben

határozni. Azon napig már 204 tagot sikerült kapnia. Ezeket

eleinte, mint maga is írja, helytelenül részvényeseknek nevez-

ték ; talán azért, mivel azt kívánták, hogy mindenki a leg-

nagyobb erkölcsi osztalékot húzza részvénye után.

Az els aláírási cyclus lejártával újból fáradhatlan buzgó-

ságot tanúsít, hogy a régi tagok megint aláírják magukat és

ezeken kívül mennél több tag társuljon hozzájuk. Ekkor a

tagok létszáma 50 forint tagsági díj mellett már 400 és

1835 elején a Casinónak 20.000 forintja volt gj'ümölcsözleg

elhelyezve. Már ez idben utalhatott Széchenyi arra, hogy

Pest a gzhajózás megindulása folytán napról-napra emel-

kedik. A Casinóban alkalmat kívánt adni az ismerkedésre

és az eszmecserékre, hogy a társadalmi teendk természetes

sorrendje itt derüljön s a társadalmi élet hivatott vezérei

onnan válhassanak ki. A társadalmi szervezkedés minden

kéznek foglalatosságot adhat, a m', ha bekövetkezik, talán a

legnagyobb áldás leend hazánkra nézve.

Remélte, hogy a Casinóba nk nem járván, ott szépel-

gés nem lesz folytatható ; titkokat leleplezni az emberek oda

nem mennek, a kártya — miként írja— már nincs divatban

;

tehát vagy némán kellene ott ülni. vagy komolyabb tárgyakra

is rá kell vinni a szót.' Ha a Casinóban mindenféle foglal-

kozású egyén, birtokos, keresked, mvész és idegen meg-

fordul, olyan társalgást folytathatnak, mely mindenkinek és

így végs elemzésben a közügynek is csak használhat. Ha a

pesti casino csupán arra adna valaha módot, hogy a nemzet

önbizalma kifejldjék s általános legyen a meggyzdés,

' Vüág, 35.3—355. 1.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. l"^
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hogy mástól semmit sem várhatunk, tehát a magyar merjen

segíteni magán, már akkor is több hasznot teendett, mint a

mennyit alkotója merész vágyaiban várni mert tle.

A Casinóban nem levén házi gazda, a fesztelen társal-

gás lehetséges. Nincs ott pedáns tanácskozás, a végtelen fej-

tegetek nem alkalmatlankodnak s az okoskodások nem rang

és czim, hanem értelmi súly szerint gyznek.^ Az étkezés jó

és olcsó lehet, mert az egész felszerelést és helyiséget is a

Casino adja. Jó és hamisítatlan borok lesznek itt kaphatók.

Hírlapok, könyvek,' térképek minden bel- és külföldi forrás-

ból megszerezhetk. Alkalom kínálkozik ott a szellemi élve-

zetekre és önképzésre. A festészet és szobrászat remekei,

szép bútorzat, a melyek csak nagyon gazdag emberek által

szerezhetk meg, láthatók és használhatók lesznek e helyen.

Ez a jó ízlést is terjesztené az országban.^ Hány hazafi,

a ki jelenlétével a parosi márványból készült palotát is éke-

sítené, lakik Magyországon sivár magányban, úgyszólván

sivatag közepén. A többieket, azokat a gazdag furakat, a

kiknek lakásaiban k anyagi viszonyaik különbsége folytán

rendesen nem jelenhetnek meg, mert elszobáikban ácsorogniok

tiltja önérzetök, semleges téren akarta összehozni ezen kiváló

férfiakkal. A dúsgazdag nálunk az ily önérzetet, a hol bátran

teheti, gyakran tapossa; itt ellenben az emelt fvel jelenhetik

meg és hozzájárulhat társadalmunk nemes értelemben vett

demokratizálásához. A Casinóban a legszegényebb legény is

minden protectio nélkül, saját joga és elnyei alapján mind-

azon élvezetekben részt vehet, melyek rendszerint csak a

nagyok palotáiban találhatók fel. Ez lassanként oly önbizalmat

fejleszthet ki a közönségben, mely, az igaz, nem nagyon

használ annak az aristokratiának, mely csupán és egyedül

genealógiai táblákra, jószágainak terjedelmére és magas össze-

köttetéseire alapítja az embertársai feletti elsbbségét, de

annál több áldást hozand elbb utóbb a honra, melynek népé-

bl ez úton végre nemzet lesz.^ A felvétellel és a Casinóban

való megtüretéssel járó vizsgálódásnak nagy elnye az is,

' Világ, 355. 1

- Vüág, :375-:576. 1.

^ U. o. :577.



SZÉCHENYI KEFORMTEVÉKENYSÉGÉNEK ESZKÖZEI, ALKOTÁSAI ÉS MÜVEI. j! <

hogy a közönség bírálata alatt tartja az egyént, a ki igy a

tisztesség útján való megmaradásra fokozott mértékben törek-

szik. A mi pedig az ott folytatható eszmecserét illeti, azt

hitte, hogy egy barátságos szóbeli vitából jobban és gyorsab-

ban fejldik ki a való, mint száz nyomtatott értekezésbl.^

Eszmesnrlódások keletkeznek s minden rend, rangú és fele-

kezet ember nézete szabadon nyilvánnlhat.^ Végre nem

helytelen dolog a comfortot, a finom otthonosságot sem keresni,

mivel a férfiasság és az élvezet nem okvetlenül ellentétes

fogalmak. Hiszen még az állatok is keresik az enyhe helyet

és az idk sanyarait tehetségök szerint kerülik. Miért ne tenné

ezt a civilizált ember ?^

A Nemzeti Casinó mintájára az egész országban mindenütt

keletkeztek ily társas körök. így Egerben 1832. decz. 9-én.

Marosvásárhelyen ugyanazon napon, Tordán 1833. január

10-én, Xagy-Enyeden 1833. január 14-én. Szatmáron 1833. már-

czius 30-án és Pápán 1884. január 4-én.^ Jelen munkám utolsó

eltti fejezetében vizsgálom, hogy ez a Casinó, valamint

utánzatai oszágszerte Széchenyi várakozásának mennyiben

feleltek meg. Itt csak azt jegyzem meg, hogy a casinók a

közvélemény alakulására nagyon sokat tettek, és az, hogy

Széchenyi mvei megjelenésök után mindjárt oly mély és

általános hatást gyakoroltak, nem kis mértékben nekik tulaj-

donitható. A Xemzeti Casinónak 1871 óta saját palotája van.

a hol, ha Budapestre jönnek, fejedelmi vendégek is fordulnak

meg. Van végre a Széchenyi 1833. évi április hó 27-én Pozsony-

ban kelt és 1841. évi deczember 5-én Pesten ^módosított

végrendeletének 17. pontja értelmében hozott határozata folytán

1864 óta egy évenként a gróf Széchenyi István emlékére

rendesen tartott bankettje, melyen a Casinó mindig más és

más tagja az általa ajándékozott Széchenyi billikommal

kezében az dicsítése és példájának felelevenítése után

ennek követésére hívja fel nemcsak a többi tagokat, hanem

minden jó érzés polgárát is ez országnak.

1 Világ 378.

- U. o. 428.

•' U. 0. 437.

* Ballag! Géza: Magyar államalkotás kora, Budapest. 1^97. 192. 1.

18*
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Agita- Fontos eszköze volt Széchenyinek az agitatio, melyet

tiója. szóval és Írásban oly niértékben és kitartással folytatott, hogy

róla, mint szónokról és Íróról úgyszólván külön jellemrajzot

kell adnom.

Szónok- Széchenyit, mint szónokot sokan jellemezték már. Vol-
*^*^*'

tak, a kik ezt a minséget egészen megtagadták tle, mert

nem tartott szabályszer dikcziókat és nem tudott, de nem

is akart pathossal deklamálni. Nála valamint az írás, úgy a

szó is csak annyiban bírt értékkel, a mennyiben tettek alap-

jául szolgáló eszmék kifejezésére, vagy tisztázására irányult.

Pedig érzéke a szép és megható beszédek iránt is volt, habár

számtalanszor emlegette, hogy az ilyen tehetség hiánya kép-

telenné teszi t a pártvezérségre. De az korában, különö-

sen reformtevékenységének els másfél évtizede alatt, nem

szép beszédekre, hanem mindenekfelett tettekre volt szük-

ség. Azért feltétlenül el lehet fogadni, a mit e részben az t
mint szónokot kitnen jellemz Zichy Antal mond róla, t. i.,

hogy Széchenyi éppen az a szónok volt, a ki annak a kör-

nek, melyben mozgott s annak a kornak, melyben élt, a leg-

jobban kellett.

Szónoki tehetsége mellett tanúskodik az, hogy oly izgató

s egészen a nagy közönség szája ize szerint beszél szónokokat

is, mint a mink akkor Wesselényi és Balog voltak, ellen-

súlyozni tudott. A fels táblán és másutt is fojtott lélekzettél

hallgatták meg mindig; st ez idtájt bármilyen csekély ki-

jelentését barátai és ellenfelei egyaránt szinte eseménynek

tekintették. A hol Széchenyi beszélt, oda tódult, a ki csak

hozzáférhetett. Szavait felkapták, ismételgették, magyarázgat-

ták : vele emelkedtek, vele sírtak, vele nevettek s a szerint

bíztak vagy csüggedtek, a mint akarta.

Csakhogy Széchenyinél mindig tettek elzték meg és

követték a szót. így történt az, hogy érdemei fényében szavai

elhomályosodtak.

Széchenyi egész lényében és már küls megjelenésében

is eredeti alak volt, azért, hogy fellépésének hatását méltá-

nyolni, kellleg megbecsülni és felfogni képes legyen valaki,

nemcsak hallani, hanem látnia is kellett t. Élénk arczjátéka,

domború keskeny homlokának mély redi, melyek mintegy

magvas eszméinek barázdái voltak, vastag szemöldökeinek
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folytonos mozgása, melyeket néha, mint a bajuszt, ujjaival

szokott volt lesimítani, a szája körül játszó gúnymosoly,

melyet arczizmainak egy bizonyos állandó keser vonása

kisért, hangjának a meghatottság pillanataiban szinte elreke-

dése, mindannak, a mit mondott, vagy a mit elhallgatott, sa-

játságos, eredeti közvetlenséget kölcsönzött. Beszédeit elre

még vázlatosan sem készítette el, annál kevésbbé tanulta be

azokat, hanem mindig rögtönzött. St gyakran úgy beszélt,

mintha gondolatait a gylésben mellette ül szomszédjától

kölcsön kért szóval fejezte volna ki. Távol minden szabályos

beosztástól és mondatszerkesztési szabatosságtól úgy árado-

zott, mintha csak fennszóval gondolkozott volna. De kivétel

nélkül mindig mély benyomást tett hallgatóira, mert azoknak

lehetetlen vala az emberi elmében és szívben rejl isteni

világosság és er közellétét nem érezni, ha vele voltak szemben.

Az ülésekbe nagy táskákkal járt, melyekbl, mihelyt

helyét elfoglalta, egymásután rakosgatta ki a zöld asztalra

iratait, íróeszközeit és leveleit. Ez utóbbiak egy jó részére

az unalmas vitatkozások alatt írta meg válaszait. Tle nem
követelték, hogy minden részletet figyelemmel kisérjen, vagy

ha beszél, hogy a tárgytól el ne térjen és szorosan a kérdés-

hez szóljon, ne pedig, mint szeretett, a kérdés körül beszél-

gessen addig, a míg neki tetszik. Tudták, hogy valamint nem
ért rá röviden írni, úgy röviden szólni sem volt ideje. Hosz-

szabb felszólalásai s gyakori ismétlésekkel telt fejtegetései

után, mint Zichy Antal írja, nem egyszer hallá tle e szólás-

formát : „Ezeket pedig elre bocsátván".. .
— Most jön még

csak a java, gondolták hallgatói és új lélekzetet véve készültek

a további hallgatásra. Azonban kiderült, hogy ez volt a beszéd

befejezésének kezdete. Daczára a megszokásnak, a közön-

ségre nézve mindig meglep volt ez a befejezés. Olykor még
hozzátette azt is, mint a levelek végén szokás, hogy: „marad-

ván alázatos szolgájok, gróf Széchenyi István."

Eredeti volt egész magatartása, taglejtése és öltözéke

is. Magyar díszruhához gyakran viselt pantalont, kard mellett

pedig nem egyszer láttak nála esernyt. Arra, hogy beszé-

deinek czáfolatát is meghallgassa, nem mindig tartotta magát
kötelezettnek. Egy pesti megyei gylésen, mikor már men-
félben volt, marasztalták, mert Nyári Pál akart neki felelni.



278 HARMADIK FEJEZET.

„Kossuthot meghallgattam" felelt , „fagylalt után nem eszem

paczalt." Úgy látszik, levelezéseit, s a külföldi hirlapok olva-

sását nemcsak idkimélésbl hagyta a gylésekre, hanem

azért is, hogy magát ott a nyugton-iilésre kényszerítse. Ha
dolga elfog}^ott és ha mondandóit már eladta, nehéz volt

t visszatartani ottan. Néha beszéd közben is egyet fordulva

s hirtelen kifelé tartva, elindult, de nyomban visszatért, mintha

csak beszéde egy elejtett lánczszemét kereste s találta volna

meg, mire azt folytatva be is rekesztette. Állóhelyben vesz-

teg maradni különben sem szokott, hanem beszéd közben is

folyton mozgott és járkált.

Eredeti módon tudta a tapsok és helyeslések nem mindig

szinte megvetését mutatni. Ha beszédével küls hatást is

ért el, hirtelen megállott, kérdezvén, hogy „nem mondott-e

valami bolondot, mivel hogy annyira tetszik nekik." Késbb
ilyen tréfákra nem igen nyilt alkalma.

Széchenyit, mint szónokot Kossuth az ., Országgylési

Tudósítások" -ban igy örökítette meg:

„Gróf Széchenyi beszédjét a szép gondolatok és szív-

rázó képzetek tömött massájának nevezem. Szólott^ mint az

alkalom, nemes lelkének felhevülése s keblének istene kész-

teté. Azért gyakran el-eltért hevében a tárgytól, s az ily

beszédet, ha csak maga le nem írja, extractive sem lehet

jegyezni. Beszédje a maga nemében hasonlíthatlan s gyö-

nyör volt, de nem tartozik azon osztályba, melyben a Wes-

selényié els helyen díszlik, ügy mint a tömött, élénk, logicai

rendszer beszédek osztályába."

Ugyancsak Kossuth 1833. évi január 22-iki beszédét az

„oly drága ritkaságok gyjteményéhez hasonlítja, mely össze-

vissza hányva hever egy teremben, de így elszórtan is nagy

értéket képvisel."

Kölcsey, a ki e beszédet Eötvös mellett állva hallgatta,

naplójában így ír Széchenyirl, mint szónokról : „áradozni és

csapongani szokott; sajátságai közt leguralkodóbb a szeszély.

Tárgyról-tárgyra röppen ; nevetésre ragad, majd ismét egy

pillanatig komolyságba vonz. Beszédén szembetünleg látszott

a discursivus parlamenti angol szabás; hasonlít eladása

Nagy Páléhoz, csakhogy gesticulatiója hevesebb, néha han-

gosan is összecsapja kezét. Szerencsés népszónok."
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Agitatiójának hatalmas eszköze volt levelezése is. Szé- Levelei.

chenyi mint levélíró irodalmi szempontból szintén igen magas

fokon áll, mert levelei nemcsak a tárgyakhoz és személyek-

hez, a helyzetekhez és hangulatokhoz való bámulatos alkalmaz-

kodási képességének classicus tanujelei, hanem nyelvezete is

legszabatosabb és a legszebb azokban. Hogy nagy beszédekre

elkészüljön, hogy 20—30, st több nyomtatott ivre terjed

mveinek külalakjára, azok tartalmának rendszeres beosztá-

sára és irályának simaságára kell gondot fordítson, arra

tényleg nem ért rá. Ellenben, ha akár a rajta uralkodó

érzelmeknek, akár a közvetlenül eltte lebegett czélok elérése

érdekében felmerült gondolatainak és eszméinek kellett kife-

jezést adnia, akkor magán és tollán jobban, st gyakran fel-

tétlenül tudott uralkodni. Az élet lüktetésének közvetlen

hatása látszik úgy gondosabban, valamint sebtiben írt levelein.

Azok öblössége épp oly kevéssé kong az ürességtl, mint a

mily plasticusak és suggestivek szaggatott, rövid, hirtelen

papirra tett, sokszor be sem fejezett mondatai.

De nemcsak a forma, hanem a tartalom is nagybecs

leveleiben. Gyönyör eszmék és meleg érzelmek szólalnak meg
gyakran azokban is, melyek fleg azért írattak, hogy szinte

hálájának, vagy meleg óhajának legyenek tolmácsai. A melyek-

ben pedig egyeseket valamely a közügy érdekében kifejezett

kérelmének teljesítésére akar rábírni, ott írmodora meggyz és

nem egyszer ellenállhatatlanul behízelg; Ha azután valakivel

állandóbb levelezést folytatott, vagy valamely ügyet közösen

szolgált, ahhoz intézett levelei sokszor valóságos emlékiratokká

bvülnek, melyek az illet ügynek bizonyos mozzanatait oly

kimeríten tárgyalják, hogy azok közül nem egynek bels

története is megírható bellük. Számos levele van József

nádorhoz, a kinek támogatására legtöbb elsrend akotásá-

nak keresztülvitelénél méltán igen nagy súlyt fektetett. Ezek

mindig nagy alázattal, de bizonyos nemes önérzettel is és

igen jó németséggel vannak írva. Általában különösen mkö-
désének els évtizedében német irálya szabatos és gördülékeny.

Nem is alkalmazza azt a sok közbeszúrt mondatot annál; a

melyek magyar nyelv dolgozataiban szabályszerek. Jól írt

francziául is, st angol levelein sem látszik az, a mit mindig

felpanaszol, hogy azok megírása nagyon nehezen esett neki.
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Néhány latin levele is maradt ránk ; valószinú azonban, hogy

ezeket legalább is kijavittatta. Tasner Antalhoz intézett nagy-

számú levelei a legnagyobb és minden részletre kiterjed

gondoskodást mutatják. Különben egész levelezésében az

mindent áttekint, mindenütt jelenlev s a legteljesebb jóaka-

ratot és odaadást személyesít egyénisége tükrözdik vissza.

Az a négy nagy vastag kötet, melyek három elsejét Majláth

Béla, utolsóját, szüleihez írt német leveleit pedig Zichy Antal

adta ki, valószinúleg nemsokára még egy ötödik pótkötettel

fog szaporodni, ha az összes tevékenységére vonatkozó és

ma még valahol meglev eddig kiadatlan levelei is napfényre

kerülnek. Levelezése a maga egészében az agitatiónak egy

oly eszmeáradatát képviseli, mely magábanvéve is bámu-

latot kelthet. De annak mozgása és hullámzása szintén oly

természet, mely érthetvé teszi azt, hogy a régibl kibonta-

kozó új Magyarország fejldését Széchenyi jó ideig miért

tudta souverain hatalommal irányítani.

Röpiratai Gróf Széchcnyí István müveinek legnagyobb része agita-

' torius természettel bír és így irodalmi tevékenységét általában

itt kell fölemlítenem. De mivel nagyobb mveit egyenkint, külön

alább méltatom, itt fleg egy-két röpiratáról, azután pedig czik-

keirl kell megemlékeznem. —• Röpiratai közül ki kell emelnem

az „Adó és két garas", „A balatoni hajózás", „Eszmetöre-

dékek a Tisza rendezése körül" czímeket, melyek önállóan is

megjelentek.

Az elsben kifejti, hogy a haza oltárára eddig önként

letett áldozatokat részletfizetés gyanánt a kötelesség-teljesítés-

bl elfogadja ugyan, de azt hiszi, hogy a haladó kor igényei-

hez mérten csak kicsinyes eszközök. Szerinte Magyarország

62.398,500 holdjára egyenkint két garast vetvén ki, évenkint,

mint biztos bevételre, 6.239,850 forintra lehetne számítani, a

melynek alapján „vétessék fel egy nagy, körülbelül 100 millió

forintnyi nemzeti kölcsön. Ez arra volna fordítandó, hogy az

ország annyira szükséglett közlekedési hálózatát elteremthesse

s a mveltségi és egyéb közczélok megvalósítására szükségelt

összegek birtokába jusson. E kölcsön kamatainak fizetése és

törlesztése tekintetébl léptettessék életbe egy általános telek-

adó, mely minden nemes és nem nemes által évenkint minden

hold föld után két garasban lenne fizetend ; a mi egy évben



SZÉCHENYI KEFORMTEVÉKEMYSÉGÉNEK ESZKÖZEI, ALKOTÁSAI ÉS MtVEl. 281

mintegy 5—6 milliónyi összeget képezeiid. s akkép volna keze-

lend, hogy vele ama 100 milliónak megfelel 3 V2 milliónyi

kamat fizettetnék, a törlesztési részlet IV2 millióval lerovatnék,

a többlet pedig földhiteli bank alapítására fordíttatnék olykép,

hogy belle honfiainknak olcsó kamatokra kölcsönök nyújtat-

hassanak. Az összes adósság azután 35 év alatt lefizettethet-

nék s az ország e müvelet alapján 30—40 év alatt körülbelül

másfélszáz millió forintnyi beruházmányra tenne szert, mely

közgazdaságunk emelésére hathatós rugóul szolgálna".

Széchenyi indítványa sokak által tetszéssel fogadtatott,

így Kossuth által is oly föltétel alatt, hogy az ekkép szer-

zend forrásokból a jobbágyosztályt is kell jótéteményekben

részesíteni, különösen azokat, a kik magukat meg akarják

váltani. Széchenyi ez indítványa azonban nem fogadtatott el.

Az ismertetett röpiratokban kifejtetteket bvebben óhajt-

ván elemezni, „Magyarország kiváltságos lakosai" -hoz czím

alatt 1844-ben a „Jelenkor" hasábjain két czikket tett közzé,

melyekben említett tervét részletezve mondja, hogy mindenek-

eltt egy nagy országos pénztárt akarna létesíteni és abból

Budapestet az árvíz ellen biztosítani kívánná, a honnan továbbá

5—6 kisugárzó közlekedési vonal is lenne építend. Abból fedez-

tetnének az aldunai munkálatok folytatásának és befejezésének

költségei is ; elömozdíttatnék a tengerparthoz való eljutás s

annak használhatóvá tétele. Öt reáliskolát kellene alapítani,

a lónevelést fejleszteni, a vizeket szabályozni és függ adós-

ságainkat visszafizetni.

„A balatoni hajózásról" szóló röpiratában eszméket ad e

nem általa kezdeményezett, hanem csak felkarolt gondolat meg-

valósításához. Nem hiszi, hogy a vállalat részvényesei nagyobb

osztalékra fognak számíthatni, de azért azt a közvetett haszon

miatt mégis föl keU karolni. — Hasonló vállalat lenne a budai

alagút és egy második híd a Dunán, a Gellérthegy átellené-

ben. Tehát ezen alkotások eszméit is Széchenyi adta. — Siü'geti

a kszéntelepeknek felkutatását és ez által az ország földének

gyomrában fekv kincsek kiaknázását. A Balatont magát sza-

bályoztatni kívánja és pedig úgy, hogy a déli partján lev
lápok lecsapoltatván, azok helyén az érdekeltek hasznavehet

földeket kaphassanak. A haltenyésztés felkarolását ajánlja,

továbbá a Balatonból utat kíván nyitni a Dunához. Végül föl-
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említi, hogy Balaton-Füred olyan hely, a mely ápolást és gon-

dozást igényel, miáltal jelenénél annak szebb jövt lehet biz-

tosítani.

A Tisza-völgy rendezésére vonatkozó említett röpirata

termékeny gondolatokban szintén gazdag. A többi ezen id-

tájban megjelent politikai eszméi itt is ismétldnek, ezekre

tehát e helyen nem kell kiterjeszkednem. Magára a Tiszaszabá-

lyozásra vonatkozólag részletesen kifejti annak nagy nehézsé-

geit és akadályait, melyek között a csekély esésen, alacsony

partokon, a koronként jelentkez igen nagy vízmennyiségen

kívül a forgalom hiányát, a különben általa nem igen fájlalt ritka

népességet, de annak határozottan rosszalt dologtalanságát,

továbbá az ottani földek értékének csekélységét, a mindenek-

felett észlelhet igénytelenséget s egyszerséget, de e mellett az

érdekeknek mégis jelentkez összeütközését említi fel. A Tisza-

völgy körüli teendket két nagy csoportra osztja. Anyagi teendk

lettek volna : az egységes, mindenre kiterjed terv készítése

;

a fegyelemnek behozatala, a mit így fejez ki : egy paran-

csoló, sok szótfogadó ; közös pénztár létesítése és kezelése

;

végül a mnnkálatok jókarban tartására éber és egységes fel-

ügyelet. A szellemi teendk között els helyre az siségnek

általa annyiszor szorgalmazott eltörlését teszi ; be akarja hozni

a birtokminimumot ; ipartanodákat és jelzálog-bankokat akar

alapítani ; a közlekedés ügyét pedig törvény által kívánja ren-

deztetni. Emelkedni kellene a belfogyasztásnak is ; végül pedig

itt is hangsúlyozza, hogy a kormánynyal jó egyetértésben

kell élni.

A legkülönbözbb hírlapok és folyóiratokban megjelent

magvas, mindig eszmedús és nagyrészt ma is tanulságos,

történeti becscsel kivétel nélkül bíró czikkeit a magyar tudo-

mányos akadémia — Zichy Antal által szerkesztve — 1893-ban

két vaskos kötetben adta ki. Különösen a Társalkodó és

a Jelenkor voltak azok a közlönyök, melyekben Széchenyi

czikkei 1828-tól 1848-ig megjelentek. Ezek közül érdeme sze-

rint itt egyet sem méltathatok, de fontosságánál fogva néhá-

nyat névszerint föl kell említenem. Ilyen a Duna gzhajózásról

1834—36-ban írt 12 czikke s a minimum tárgyában a Társalgó

útján 1839-ben közölt 12 lapra terjed, de igen érdekes és

tanulságos értekezése. A kisbirtoknak túlságos elaprózása ellen
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emel ebben szót. Eredetileg 30 holdban kivántii a már fel

nem osztható birtokok nagyságát megállapítani; de Pestvárme-

g3'ének az országgylési követek számára utasítást kidolgozó

bizottsága a holdak számát 50-re emelte. Széchenyi ehhez is

hozzájárult, mert czélja csak az volt, hogy a föld végnélküli

elaprózás „képtelenségének" valamiképp határt szabjon.

azonban a minimumot behozó törvény érvényét csak a jöv
nemzedékre kivánta volna kiterjesztetni, mivel az akkor élö

nemzedéknek e tárgyra vonatkozó fölfogását nem akarta sér-

teni. Széchenyinek ezen fajszeretet által sugallt eszméjét Pest-

vármegye közgylése nem fogadta el és az országban sem

talált az visszhangra. ~— Ugyanekkor egy másik javaslattal is

lépett fel, melyet most tárgyalt czikkében említ. Azt indítvá-

nyozta ugyanis Pestmegye közgylésén 1839-ben, hogy Pesten

megyetem állíttassék fel, melynek czélja az lenne, hogy

hazánkban a jómódú ifjak a nélkül, hogy kénytelenek lenné-

nek a külföldre kimenni, mszaki szakférfiakká is kiképez-

hessék magukat. Ezt az indítványát Pestvármegye el is fogadta,

mert abbeli érvelését, hogy ne csak jogászokat képezzünk,

igen nyomatékosnak találták annak rendéi.

Igen nevezetes czikksorozata volt az, melyet a „Szent-

gróti levél elemzése" czim alatt 1845-ben a Jelenkor tizennégy

számában tett közzé. Ebben a védegyleti mozgalmat támadja

meg, a mire neki alkalmul Deák Ferencznek a Védegylet szent-

gróti fiókjának megnyitása alkalmával mondott beszéde, illetve

egy errl szóló tudósításnak az akkor már Szalay László szer-

kesztése alatt állott Pesti Hírlapban való közlése szolgált. E
közleményt bonczolgatta ezen terjedelmére nézve is jelentékeny

munkálatában. A védegyleti agitatiót politikai és közgazdasági

érvekkel támadta. Politikailag helytelenítette azt, mert attól

tartott, hogy medd ellenzéki tusává fog fajulni, a mit

általában felette rosszalt ekkor; a 40-es években megjelent

mveiben részletesen is kifejtette, hogy miért V De helytele-

nítette azt nemzetgazdasági okokból is, mert szerinte költi

ábrándnak lehet szép ideál ; ellenben gyakorlatilag képtelen-

ség az oly védrendszer, a melynek szerzi azt hiszik, hogy

lehetséges a külföldre, vagy csak Ausztriába is, készpénzért

terményeket folyton kivinni a nélkül, hogy onnét árúkat ren-

desen hoznánk be. Az iparfejlesztés hangoztatása általában
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véve még nem sokat ér, hanem elismeri, hogy e két szót „ipar

és szorgalom" nem lehet eléggé szivére kötni a magyarnak, a

kinek azokra; valljuk meg, koránt sincs annyi hajlama, mint

sok más fajnak.

Az ipar magában, bármilyen legyen az, még nem boldogítja

a népeket, s csak ott virágzik és ott ersiti az országot, a hol

természetes vágásában mozog, mikor t. i. oly termelésre egye-

sül a közer, mely az illet országnak minden körülményeihez

illik. Az iparnak tehát mesterséges gyarapítása gazdaságilag

nem használna ; ellenben míg a magyart iparra nem lehet szok-

tatni, addig az idegenek esetleges betódulása a magyar nem-

zetiség ügyének árthatna.

Magyarország ugyan nem szegényedett azon idben, mint

állították, hanem gyarapodása kétségkívül csak csigaléptekkel

haladt elre, és szégyen, hogy annyi szükség között él, holott

bségben úszhatna. Az bizonyos, hogy egyes családok pusztul-

nak, de ennek okát els sorban maga a nemesség képezi,

mely hasznos kereseti módokra ivadékait nem adja. A jólét

megszerzésének útjaira lépni az nem akar, hanem pipázva és most

már szivarozva, vagy a Corpus Jurisban vagy a holdban, leg-

újabban status lexiconokban s más eíféle politikai szakács-

könyvekben keresi nemzeti gyarapodásunk és üdvünk recipéjét.

— Baj az, hogy mindent praecipitálunk vagy halogatunk s

nem találjuk el a szeg fejét. Minden átmenet nélkül jogi intéz-

ményeket hozunk be, melyekkel nem tudunk élni. A politiká-

ban is gazda nélkül számolunk ; ernkön túl, vagy a hasznos

dolgokra egyáltalán nem költünk. Megczáfolja a merkantilisták

azt a fallaciáját, mely szerint a pénz kimenetele magában

véve képes az országokat szegényiteni. Nem akar ugyan ez

alkalommal a nemzetgazdaság mélyeiben búvárkodni, de azokra

a beviteli kimutatásokra, melyeket a védegj'leti alapeszme

mellett érvekül hoznak fel, mégis kénytelen hangoztatni, hogy

az élet vajmi sokszor kineveti a tabellákat. Eddig a magyar,

ha gazdagodni akart, élére verte a pénzt és kincses ládájára

ült; de hogy miképpen kell szerezni s becsületes fárad-

ság után a jövedelem egy részét félretéve, a másik részével

pedig a családi és hazafias kötelességeket okosan teljesíteni

azt még nem tanulta meg fajunk. Holott ez az a szellem,

mely életet és ert önt a lelkekbe és nem a karthausi önmeg-
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tagadás. Nem pártolja ugyan a sybaritismust, hanem az olyan

civilisatiót sem, mely mellett a lótej és a nyereg alatt puhult

hús képezik a feledelt. De talán a védegylet sem ezt akarja,

hanem azt, hogy a külföldi helyébe honi kelméket rendeljünk.

Azonban ezt oly reactionarius, természetellenes úton és mijdon,

mint a védegyletiek javasolják, nem lehet elérni. Nem lesz

annak sikere, mert az ipar fejlesztésének az egyes fogyasztók

jóakaratára való fektetése oly biztos alapot teremt csak, mint

a minn a légvárak nyugszanak.

A védegyleti mozgalom kútfeje szinte hazafiság — el-

ismeri, de egyúttal az ábrándozás is. Sok abban a demonstratio

és a furfang, mely a védegyletet és annak magas czéljait

csupán csalétkül használja. Divatba hoznak egyes dolgokat,

de azok fogyasztása a divattal együtt megsznik. Van benne

dacz, hypokrizis, ármány és népszerséghajhászat. Lehetetlen,

hogy ennek a mozgalomnak vezérei folyton egyetértsenek, és

ha nem értenek mindig egyet, akkor biztos annak a bukása,

a mi helyzetünket aztán Ausztriával és az iparfejldéssel szem-

ben is csak rosszabbitani fogja. Nem lehet nemesebb dolog,

mint a védegylet elé tzött feladat, t. i. hazánk jólétének az

ipar és kereskedelem fejlesztése útján való elmozdítása ; de

annak hibásabb és czélszerütlenebb megoldási módját alig

lehetett volna javasolni. Ennek a czikksorozatnak végén intézte

Deák Ferenczhez azt a felszólítást, melyet az elbbi fejezetben

már idéztem.

Hasonló tárgyú czikke az, melyet a magyar gyáriparról és a

€sak most született „Gyáripari társaság"-ról valamivel koráb-

banírt és közölt a „Jelenkor'-ban. Ez a czikke fleg azért neve-

zetes, mert abban a részvénytársaságok alapításának és keze-

lésének alapelveivel behatóan és igen találó módon foglalkozik.

írt még tanulmányszer czikket a pesti kikötrl, a duna-

tiszai csatornáról, a selyemtermelésrl, a hídról és más egyéb

tárgyakról^ melyek tartalmával az olvasó ezen munkámnak
különböz fejezetében találkozni fog.

Eszméi terjesztésének egvik fontos módját a minden rend, szózata
' ni czenki

rangú, nemzetiség és felekezet emberekkel való állandó jobbágyai-

érintkezése képezte. Bizalmas levelei telve vannak ügyesen, ^oz.

st megkapóan alkalmazott tanácsokkal. Megjelenvén kis és

nagy embereknél, továbbá a közhelyeken, gyléstermekben, a
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társas körökben, st az utczán is szóba áll mindenkivel. Csak-

nem állandóan központja minden szellemi és anyagi mozga-

lomnak. Nem mulaszt el egy alkalmat sem, hogy ne hasson,

ne alkosson és ne gyarapítson. Mindenkihez a saját viszo-

nyaihoz és felfogásához ill hangon és nyelven beszél. Az

aristokratáknak a változó helyzetek szerint majd jóakaratú

tanácsot ad, majd böjti prédikácziót tart, majd pedig, ha szük-

ségét látja, bókol nekik és hiúságuknak hízeleg. A városi

polgárokkal szemben néha keresetten elzékeny, és hogy a

parasztokkal miként bánt, annak classicus példáját az a levél

szolgáltatja, melyet magyarajkú czenki jobbágyaihoz az úgy-

nevezett nagy cholera idején, 1831. évi július 24-én, intézett.

Ez a más tekintetben is becses irat így szól

:

„Kedves Jobbágyaim ! Az okos ember semmitl sem

retteg, mert földi létéhez kapcsolt veszedelmeit s nyomorúságait

és bizonyos halandóságát ismeri, elrelátja s így az elkerülhet

rossznak gátat vet, a sorsnak azon csapásait pedig, melyeknek

eleit venni nem képes, férfiúi elszántszággal tri. Azonban

jóllehet a bátor ember, ki a legrémítbb bizonyossal is szembe

szállani mer, sokszor valami nem ismert bizonytalan eltt,

mely semmi egyéb, mint képzeletének ivadéka, gyáván gyen-

gül el, s félénk és esztelen viselete által magát a gyermekek,

st sokszor az oktalan állatok sorába állítja.

S íme ezen igazság, melyet a legrégibb tapasztalás min-

den kétségen túl tesz, bírt engem arra, hogy ti nektek, hü

fiaim, minden hímezés és öncsalás nélkül, mely a magyarhoz

nem illik, szintén kinyilatkoztassam, hogy hazánkat egy nagy

veszély, melyrl már ti is egyet-mást tán hallottatok, nem-

csak fenyegeti, hanem annak némi részét már siralmasan

sújtja is. Egy ragadós, döghalálos nyavalya ez, melynek

fulánkját kitanulni s azt bizonyos sikerrel ártatlanná tenni

emberi ész még ekkorig nem tudá.

Ezen betegség, melynek eddigi neve cholera morbus,

Ázsiából vévé eredetét, s miután a roppant nagy orosz, azután

a lengyel birodalomban dühöngött, úgy látszik, Dél és Nyugat

felé veszi útját, s hazánkban is a Tiszán túli részekben már

itt-ott mutatkozván, meglehet, hogy a mi csendes vidékünkbe

is beüt. Ugyanezért : mivel nem bizonyos, ámbár remélni

szabad, hogy a kormánynak ezen veszedelmet gátló, atyai
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rendelései elejét vehetik-e a naponkint terjed nyavalyának,

földesúri kötelességemnek tartam, ily súlyos körülmények

között egyenesen s minden visszatartás nélkül hozzátok szólni.—
A könnyelmek nagy száma, kik csak máról-liolnapra gondol-

koznak, semmibe sem veszik ezen most fenyeget veszélyt,

midn a félénkek még nagyobb serege azt hiszi : ,,vége a

világnak, s mindenkinek halnia kell." Az igazság pedig ezen

elöhozottaknak egyik végén sem áll, hanem a közepén.

A veszély ngyanis tagadhatatlannl nagy, de más részrl az

is igaz, hogy a mely tartományokban a cholera leginkább

dühöngött, csak minden harminczadik ember lett áldozata.

Igaz az is. hogy mértékletesség és okos magára való vigyá-

zás által szinte mindenki bizonyosan elkerülheti e nyavalyát.

Az eddigi tapasztalás nyilván azt mntatja, hogy a rendet-

lenül és mértékietlenül él, nemkülönben a nyúlsziv, félénk

s testét tisztátlanul tartó legveszedelmesebben ki van téve ezen

nyavalya ragályának. S ekkép, h jobbágyaim, midn ily

veszélyek között hazánkban és a mennyire hazafiúi köteles-

ségeim engedik, jószágomon szándékozom maradni s veletek

élni és halni is, arra kérlek benneteket : éljetek józanon s

mértékletesen. Az isteni gondviselés kedvez termeléssel

áldott meg ez idén s ekkép takarékos gazdálkodással a

bizonytalan jövt is bevárhatjátok, minthogy én, minden jó-

akaratom mellett is, annyi tehernek viselje, melyet kívülem

senki nem ismerhet, korántsem volnék tán képes mindazokon

segíteni, kik e körülményeket nem ismervén, könnyelmüleg

vennék a dolgot s a legnagyobb takarékossággal nem élnének

vagyonnkkal. Tartsátok lakhelyeiteket s rnhaitokat a lehet

legnagyobb tisztaságban, mert semmire sem ragad oly köny-

nyen az említett nyavalya mérge, mint szennyes rongyokra

;

kerüljetek lehetleg minden embersokadalmat s gyanús háza-

kat, ha vagy vásár vagy egyéb foglalatosságtok nem kívánja,

szívjátok inkább tiszta falusi levegtöket, s a mindenható

Istenben bízván, tartsatok rendet, folytassátok víg kedvvel

munkáitokat s engedelmeskedjetek elüljáróitoknak. Én pedig

fogok atyai kötelességem szerint, a mennyire tehetségemben

lesz, rólatok gondoskodni s Isten után remélem jó sikerrel,

de ha az egek Ura másképpen rendeli, a veszélyben veletek

híven osztozni. S addig is, míg további rendeléseimet vele-
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tek, hü fiaim, elüljáróitok által közölni fogom, magamat fiúi haj-

landóságtokban ajánlom." ^

Alkotásai. Mieltt irodalmi tevékenységét méltatnám, czélszer-

nek tartom alkotásairól beszélni, mivel azok részben elbb
keletkeztek, vagy indíttattak meg, mint könyvei és mivel kelet-

kezésük története alkalmas nagyobb consistentiát adni mindig

concret czélokra irányuló irói mködésének. Ha ezen sorrend

mellett még valamely érv szükséges lenne, akkor ilyenül

szolgálhat az, hogy irodalmi munkássága természetes átme-

netet képes rendszerének eszmetartalmához, melynek azzal

úgyszólván keretét alkotta meg.
Akadémia. Széchenyinek legels és valamennyi között legnagyobb

horderej alkotása a Magyar Tudományos Akadémia. Az ily

intézet létesítésének kérdése nem volt új a múlt század els

negyedének végén hazánkban. Az erre irányuló törekvések

els nyomai a tizenötödik századba nyúlnak vissza.^ De azok-

nak czélját inkább tudományos, mint magyar társulás képezte

volt. A Celtes Konrád által alapított „Sodalitas Litteraria

Ungarorum" késbb a Danubiana nevet vette fel, azonban,

mint annyi más becses dolog, szintén a nagy nemzeti pusz-

tulás örv'ényében veszett el. Két századdal késbb, a szathmári

békekötés után, alakult egy „^lagyar Xyelvja^^tó Társaság"

1730-ban f de buzdítás és pártolás hiánya miatt nem szilár-

dulhatott meg s csakhamar fel is oszlott. Néhány év múlva

tervbe volt véve egy politikai, gazdasági és irodalmi osztá-

lyokban mköd tudományos, de nem magyar tudós társaság

létesítése Pozsonyban. Az eszme mindazáltal sem anyagi, sem

erkölcsi támogatásban nem részesülvén, nem valósult meg.

Valóban magyar irodalmi társaságot akart ellenben létesíteni

Csernátoni Bod Péter 1760-ban, hanem sikertelenül. A követ-

kez évben alakult meg Vindisch Károly Teofil kezdése foly-

tán a „Pozsonyi Tudós Társaság", de másfél év múlva az is

megsznt. Ezenkívül mások is folyton foglalkoztak egy ily

intézet alapításával. így 1770-ben merült fel egy Pozsonyban

1 Majláth B. : Széchenyi Levelei. I. 189—191. 11.

^ A Magj^ar Tudó.stáisaság Évkönyvei I. 1—47. 1; Toldy F.: Az
akadémiai eszme Magyarországon Bessenyei eltt, 1871.

^ Szász Károly : Gr. Széchenyi l8t\:án és az akadémia megalapí-

tása. Budapest, 1880. 12. lap.
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felállítandó magyar tudományos akadémia terve, melynek

Mária Terézia királynt is megakarták nyerni; de az még
ugyanabban az évben el is ejtetett. Bessenyei György 1779-ben

mondja egyik mvében/ hogy „ha a nemzet akarja, fundál-

hat egy Magyar Társaságot, mely neki mindig magyarul irna.

Beh dicsséges dolog lenne az." „Csupán idegen nyelven soha

még egy nemzet is e földön bölcsességre, tudományra nem
emeltetett." „Valameddig a nemzetek anyanyelveikkel el nem
kezdettek fényleni, addig homályban nyögtek." Két évvel

késbb, 1781-ben, az ország frendéihez „Egy Magyar Társa-

ság iránt való Jámbor Szándék" czímmel ugyan röpiratot

intéz, melyet 1790-ben Révai adott ki. Ebben kifejti, hogy az

ország boldogságának legfbb eszköze a tudomány, a tudo-

mánynak pedig kulcsa a nyelv, az az „minden Országnak

született nyelve." De Bessenyei „Jámbor Szándéka" szintén

nem valósulhatott meg. Ebben az irányban mindazáltal a hal-

hatatlan Révai Miklós agitált tovább és II. József halála után

Bessenyeinek és saját magának az akadémia létesítésére vo-

natkozó tervét^ személyesen azzal a kérelemmel nyújtotta át

Sándor Lipót fherczeg-nádornak, hogy atyjánál, a királynál,

annak helyben hagyását eszközölje ki. Ezt a tervet a hely-

tartó-tanácsnak küldték le s annak elnöke nem sokára bvebb
felvilágosítást kért tle, melyet nem is késett megadni.

Erre a terv az országgylés által kiküldött irodalmi deputa-

tióhoz tétetett át, a hol azután a bizottsághoz utasított akkori

javaslatok rendszerinti sorsára jutott. A Révai javaslatával a

késbbi országgylések is foglalkoztak, de csak annyi ered-

ménynyel, hogy a Nemzeti Múzeum létesítésérl szóló 1808.

évi Vm. törvényczikk kimondja, hogy míg a jövend ország-

gylések által tudós társaság is felállíttathatnék, Felsége a

^múzeumot támogatni és annak fejldését elmozdítani kegyes-

kedjék. — Ugyanez idben vitte a lelkes Aranka György egy

tudományos akadémia létesítésének ügyét Erdély külön ország-

gylése elé 1691-ben. Néhányan az országgylésen, köztük két

örmény város, anyagi áldozatokat is hajlandók voltak annak

érdekében hozni ; de a dolog némi érdekldés után ott is el-

^ Bessenyei Gy, Halmi. Bécs 1779.

- Plánum erigendae Eruditae Societatis Hungaricae, 1790.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 19
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aludt. Nem aludt el azonban soha többé az a meggyzdés,

hogy ilyen intézményre a magyarságnak feltétlenül szüksége

van, és nem sznt meg élni a míveltebb és h hazafiakban a

vágy, hogy az tényleg fel is állittassék.

Ennek a mélyen gyökeret vert óhajnak megyalósitását

biztosította Széchenyi 1825. évi november 3-án, midn a

rendek kerületi ülésében általán ismert ajánlatát annak javára

megtette. A pozsonymegyei székház tanácsterme, a hol ez a

kerületi ülés tartatott, volt kiindulási pontja annak a nagy

átalakulásnak, melyet ez alkalommal kevésbbé anyagi

eszközökkel, mint az áldozatának hátterében észlelhetett nagy

erkölcsi hatalommal, mely benne lakott, t. i. okos fajszere-

tetével és a nemzet legszentebb ügye iránti feltétlen oda-

adásával megindított. Hogy ez a korszakot alkotó ajánlat

miként történt, arról röviden már szólottam
; az másutt ^ sokkal

bvebben van meg írva. Néhány alkalmas idézettel én itt

csak azt akarom megvilágítani, hogy mi volt e lépéssel Szé-

chenyi szándéka és miért volt ez reformátori pályáján az

els lépés.—Midn azt hallotta, st tle kapott leveleiben olvasta

is, hogy Nagy Pál magának tulajdonítja érdemül, hogy Szé-

chenyit e dics ajánlatára hangolta, 1830. évi január hó

30-án levelet intézett hozzá, melyben a való tényállást e rész-

ben minden kétséget kizáró módon megállapította. Ez iratában

fontos a következ kijelentése: „Leveledben azt írod": —
„Tudod, hogy az akadémia felállítása is csak az én eladásomból

és a te erre következett nagy hazafiúi ajánlásodból eredt." —
„Többször szóval is hallottam tled, hogy te azon hiedelem-

ben vagy, hogy a te eladásod bírt engem a tett csekély

áldozatra. Most se hoznám el, hogy ez másképpen van^

mert nem hiúság a bálványom s tiszta lelkembl azt kívánom

csak, hogy hazánk haladjon. Ki által, az mindegy. De sokak^

eltt ismeretes s egyébiránt napi könyveimbl is bebizonyít-

hatnám, hogy már számos esztend eltt, mikor még sem

országgylésrl, sem circulusról szó sem volt, mindig érez-

tem magamban azt a vágyat, hogy hazám elmozdítása végett,

melyet csak központosítás által hiszek lehetnek, tetemes

1 Szász Károly: Gróf Széchenyi István és az akadémia megala-

pítása, Budapest, 1880. 110—1:59. 1.
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áldozatot tegyek. Több, mint 15 esztendeje, ha nem csalat-

kozom,^ hogy itt Pesten egy álló hidra esztendei jövedelmemet

ajánlottam ; de akkor szavam nem hallatott. Az országgylés

eltt jó idvel számos barátaimmal azon tanácskoztam, min

kellene kezdeni?

Pályafutás, rókavadászat stb. által? Mindez az egyesítés

végett történt volna. De végre abban egyeztünk meg, hogy

semmi által sem emelkedhetik honunk nagyobb méltóságra,

mint a nemzetiség nemesebb s hathatósabb kifejtése s így

az anyai nyelv csinosítása által. Eltökéllett szándékom volt

tehát, még mieltt az országgylésre mentem volna, egy

magj^ar tudós társaságot hozni létre s arra tetemesen áldozni.

S azt, akár az országgylésen lettél volna, akár nem, minden-

esetre mozgásba hoztam volna. Meglehet, hogy nem a circu-

lusban történt volna ajánlásom s tán nem is oly korán, de a

te s mások hathatós és valóban szívreható lelkes eladásai

engem annyira elragadtak, hogy azt a helyet a legjobbnak

s legczélszerbbnek tartottam oly kinyilatkoztatás tételére.

Ha azt gondolod rólam, barátom, hogy én 33 esztends

koromban — mert annyi ids voltam akkor — oly számos

háborúim, utazásim s annyi tapasztalásom után egy ékes

beszéd által annyira ragadtattam el, hogy 60,000 peng
forintot, mely majdnem három esztendei tiszta jövedelmem,

minden meggondolás nélkül odavessek, valóban gyermeki

agj'velt tulajdonitasz nekem. Azonban csak sikerüljön egy-

szer ezen intézet, reméllem, hogy erkölcsi súlyunk, mely való-

jában honunkban nem felette nagy, jobb s nagyobb kifejl-

dése által hazánkra nagy áldást fog hozni." — Késbb is

azt mondja, hogy midn ezen intézetre másokkal együtt áldo-

zott, sokan megjegyezték, hogy jobb lett volna valamely

közlekedési intézmény létesítésére hozni az áldozatot, mivel

szófaragó úgy is több van, mint kellene, az országban. Akkor

egyeseknek azt felelte, hogy „ilyet létesítsetek ti !" Másoknak

egyáltalán nem is felelt, mivel az ez iránt érzékkel nem bírók-

kal szemben az akadémia fontosságát megértetni épp oly

hasztalan fáradság lett volna, mint a vakkal színekrl, a

1 1821-ben volt. — G. J,

19*
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sikettel hangokról okoskodni. „Teljes lehetetlen ugyanis, egy

csöbör vizet valamely csak pintes palaczkba önteni." ^

De bizton remélte, hogy lesz majdan egy kor, mely

jobban fog csodálkozni azokon, a kik — habár magas tár-

sadalmi állást élveztek — az akadémiától a támogatást, mely

a közértelmiség és nemzetiség kifejtését hathatósan van

hivatva elmozdítani, megtagadták, mint azokon, a kik be-

látván, hogy mily nagy elny származhatik belle, létesítésé-

hez erejökhöz képest járultak.

-

Nem véletlen fordulat eredménye tehát az, hogy els

alkotása éppen a magyar szellemi élet legfbb intézetének

megteremtése volt, hanem ebben a sorrendben nagy hódolat

nyilvánul az erkölcsi tényezk iránt is. Ez ugyanannak a

mély belátásnak nyilvánulása, melylyel minden emberi és

nemzeti nagyság alapját az értelmi és erkölcsi míveltségben

állónak mutatja ki. De egyúttal oly taktikai ügyesség és

lélektani bölcsességrl is tanúskodik az, mely a nagy dolgokban

a leghomályosabb láthatár mellett is mindig a helyeset el-

találó vezérre vall, a ki nemzetét a sivár és veszélyes jelen-

bl a ders és biztosabb jöv elé volt hivatva kalauzolni.

Azt, hogy mily higgadt megfontolás után tette ezt az els

lépést, bizonyítja azon az emlékezetes napon tartott második

felszólalása, melyben, midn látta, hogy els beszéde min
lelkesedést és áldozatkészséget idézett el, biztosította a ren-

deket, hogy mindezt nem azért teszi, hogy éljen-eket kapjon,

vagy másokat hasonló tettekre tüzeljen. Tudja, hogy nem
mindenki áldozhat úgy, mint , a ki ntlen és katona. Né-

melyek szerint ekkor, mások vélekedése szerint, azonban

késbb mondta azt is, hogy „érett megfontolással tette ez

ajánlatot ; de épp azért czéh'a vezet felvigyázást kivan,

nehogy a nemzetnek felajánlott összeg haszontalanul paza-

roltassék el".

A példáján fellelkesed furak és rendek két nap alatt

154,000 ezüst forintot írtak alá a jelzett czélra. November

8-án a négy els alapító a nádorhoz és az országgylés

mindkét házához intézett kérvényben megújította ajánlatát.

1 Világ, 361. 1.

- Világ, lOU.
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1826. évi január 28-án a követek táblája elfogadja azt ; az

ebbeli határozathoz a frendek február 17-én járulnak. 1827.

évi april 11-iki egy királyi leírat megengedte, hogy a Tndós

Társaság felállittassék, mire ez az 1825 7. évi XT. törvény-

ezikkbe iktattatik.

Széchenyi a legnagyobb szeretettel és odaadással mkö-
dött közre folyton az akadémia tevékenységének hatályosbitásá-

ra. Ezt nemcsak a tanácskozásokban való részvétele, hanem

a fontos és becses intézet fejldési utalnak lehet egyenge-

tése által is teszi. így például a Széchenyi grófi család iránt

annyira lekötelezett Kis János soproni ágostai evangélikus

superintendenst felszólítja, hogy adjon neki véleményt az iránt,

hogy kiket lehetne haszonnal az akadémia tagjaivá választani.

Erre igen hosszú felvilágosítást kap, mely az akadémia els

megalakulására valószínleg nagy hatással volt. — Három
ízben elnökölt az akadémia nagy gylésein : 1842-ben, 1844-ben

és 1846-ban. Elnöki beszédei közül az'els politikai tekintetben

rendkívül fontos. Errl más helyen bvebben beszélek. De
ezen beszédek általában azért is nevezetesek, mivel az aka-

démia magasztos nemzetfejleszt hivatását folyton hangoztatta

bennök. Az akadémiának szerinte sajátságos körülményeink

közt nemzeti újjászületésünk ftényezjeként folyton mködni
szoros kötelessége. „Lélektelen gép volna ez intézet, ha nem
venne a haza ezen szent mveletében a legbuzgóbb és leg-

ernyedetlenebb módon részt. Ebben az akadémia tisztelt tagjai

menjenek ell!'' 1844-iki elnöki beszédében szintén utal arra,

hogy az akadémia, ha h marad rendeltetéséhez, „egy-egy

lépcsvel magasbra segítheti ügyünket azon czél felé, mely

nem kevesebb, mint a nemzeti \'irágzás." 1846. évi beszédé-

ben pedig ismét azt fejtegette, hogy nemzetünk mindig akkor

hibázott, midn nem bízott magában, vagy elbízta magát.

Okuljunk végre már. Az akadémia sokat tehet a magyar név

megbecsültetéseért és pedig a mindent kibékít nemzetiség-

nek nemesítése és díszes magaslatra emelése által.

Széchenyi István alkotásai közé számítandó a Duna D^nasza-

szabályozásának nagyobb mérv felkarolása is. Régebben a és^(fJ*naf-

közvélemény a Duna és általában a folyók szabályozása eUen hajózás,

volt. A hajózásnak még II. József korában is mesterségesen
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emeltek akadályokat ;
^ a vizek mentén ugyanis kivágták a

fákat és a folyókba dobták, hogy a vontató utakat elállják

velk. E közvéleményt Széchenyinek sikerült megforditani.

Ers meggyzdése volt késbb is, hogy vizi utak nélkül nem
fogunk boldogulni és hogy a vasutak kizárólagos felkarolása

nagy egyoldalúságot képez. A Világban e tárgyra vonatkozó-

lag így nyilatkozik : „A Dunaszabályozás elbb kezdend
meg, mint az álló híd építése ;

'^ a Dunát a magunk költségén

szándékozunk rendbehozni, az Adriai tengerrel való közleke-

dést eligazítani s ez által földirati fekvésünk mostohaságain

némileg segíteni." " A Stádiumban pedig azt mondja, hogy a

Duna akármi módon, de tökéletesen rendeztessék.^

A Duna folyásának iránya ellen Széchenyi sokat panasz-

kodott, ' mivel az oly vidékek felé siet, melyeknek nyers ter-

mékeinkre nincsen szükségök, ellenben oda irányuló vízi utunk,

a hol legfbb termékeink jó piaczra találnának, nem létezik.

Azt is fájlalta, hogy nem valamely óceánnak szabad vizébe,

a hol a világkereskedelem lebeg, hanem csak a Fekete

tengerbe torkollik, melynek vize korántsem keresztel vize a

civilisatiónak. ^ De mivel a tényleges viszonyokon nem lehet

változtatni, azokat is lehetleg javunkra kívánta fordítani.

Ezt a gzhajózásnak hazánkban leend meghonosításával

gondolta elérhetni. — A gzhajózás els nyomával Magyarorszá-

gon 1793-ban találkozhatni, midn egy, azon évi augusztus

24-érl kelt, helytartótanácsi leirat által a víz ellenében men
hajó építésére gróf Batthyány Tivadarnak és társaságának

„exclusivum privilégium" adatott. Késbb 1818-ban a Duná-

nak gzösökkel való hajózására Bernhard Antal és társai,

azután külön Saint León lovag kaptak kiváltságokat. Ez

utóbbi a maga privilégiumát Abbatucci lovagra és Scháfer

Keresztély Lajosra ruházta át. Azonban gyenge kísérletnél

nagyobb eredményre ezen kiváltságokkal együtt sem juthattak

s e szabadalmak azok gyakorlatba nem vétele miatt elenyész-

* Marczali: Magyarország története 11. József korában I. 128—132.

- Világ 373.

3 U. o. 435.

* Stádium 249.

^ Stádium 246. 1.

*' Hírlapi czikkei II. k. 325. 1.



SZÉCHENYI KEFOEMTEVÉKENYSÉGÉNEK ESZKÖZEI, ALKOTÁSAI ÉS MÜVEI. 295

tek. Végre 1828. évi ápril hó 17-én Andrews John és Prit-

chard József, velenczei angol hajóépítk, kaptak javított

szerkezet gzhajóikra három évi kiváltságot. Ezek igyeke-

zetének is kevés sikere mutatkozott eleinte, míg végre külö-

nösen gróf Széchenyi István közbenjárására több elkel

bécsi bankár, mint Geymüller, Benvenutti és Puthon, a vállalat

iránti érdekldésre hangoltatván, 1830.-ban a „császári királyi

szabadalmazott els dunagzhajózási társaság '-ot, melyre

Andrews és Pritchard kiváltsága is átruháztatott, megala-

kították. Annak „Franz I." nev 60 lóerej gzhajóját 1830.

évi szept. 4-én bocsátották elször vízre, midn a Kaiser

Ebersdorftól Pestig terjed utat tette meg. ^ Megjegyzend

azonban, hogy már ezt megelzleg 1829-ben az említett

két angol hajóépít az általuk javított szerkezet gzhajóra

itt is szabadalmat szerezvén, annak hasznosítása végett gz-

hajózási részvénytársaság alakítása iránt felhívást bocsátottak

ki és Széchenyit is felszólították, hogy abban vegyen részt.

O azonban ekkor a már korábban tett hasonczélú kísérletek

sikertelenségére gondolva az új vállalattal szemben várakozó

állást foglalt el. — De késbb annak alapeszméjét egész-

ségesnek találván, mint irataiban ismételve mondja, beállott

€zen ügy convertitájának. ^ Hanem meglévén gyzdve arról,

hogy ha a Duna medre nem szabályoztatik, a gzhajózás e

folyamon kellleg nem fejldhetik ki, elhatározta ennél-

fogva magában, hogy annak egész hosszában használható

víziút létesítését fogja minden erejébl elmozdítani. Párhu-

zamosan fejleszté tehát a két ügyet. ^ Egj^éb feladatokkal is

el lévén foglalva, csaknem érthetetlen nagy és odaadó tevé-

kenységet fejtett ki. így történt, hogy habár csak 1830-ban

állott be a dunagzhajózási részvénytársulat tagjai közé,

már 1833-ban annyi részvénye van, hogy ugyanazon év

deczember 13-án kelt naplójegyzetei szerint vállalkozási szen-

vedélyétl csaknem megijedt. — Azonban ekkor sem vezette t
üzleti szempont, mert a mint a gzhajózási társulat megerö-

^ Galgóczi M: Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület évkönyve,

1879. 45—46. 11.

^ Gonda Béla : Magyar hajózás 1899, 24. 1.

^ Kisfaludi Lipthay Sándor -. Gróf Széchenyi István mszaki al-

kotásai 44— 71. 11.
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södött, tehát éppen akkor, midn részvételébl valamelyes

haszna lehetett volna, részvényeit eladta. Hanem azért nem
sziint meg a vállalatot tovább is támogatni és minden befo-

lyását felhasználni arra, hogy virágzó magyar vállalatot teremt-

sen belle. E végbl nem tekint semmi oly akadályt nagynak,

hogy szembe ne szálljon vele. A vállalat fbb érdekeltjeit

meggyzni igyekszik arról, hogy csak úgy fognak boldo-

gulni, ha székhelyét annak az országnak fvárosába teszik

át, melynek területére vizi útjának legnagyobb része esik.

Midn pénzben, fáradságban, személyes megalázkodásban azt

a sok áldozatot hozza, midn a Dunának ismételt végig-

tanulmányozása alkalmával még életét is veszélyezteti, nem
akar mást, mint hogy az ország felvirágzásának egy újabb

hatalmas segédeszközét teremtse meg. A hajózási társulat

virágzóvá tételét annyira nem tekintette önczélnak, ' hogy nem

vonakodott a vállalat fembereinek neheztelését is magára

vonni, midn késbb a tiszai és balatoni hajózásnak általa

történt felkarolását az a maga érdekei ellen irányzott törek-

vésnek hajlandó tekinteni.

Nagy napja volt Széchenyinek, de az országnak is 1835-ben

szeptember 25-dike, midn a Dunán Vácz tájékán az els

gzhajótalálkozás megtörtént. Ott ugyanis a Pozsonyból

leúszó „Panonnia" és a Pestrl ötszáz kirándulóval eléje

ment „Zrinyi" gzösök a jelenvoltak szinte lelkesedéssel

üdvözölték egymást. Az utazók hazafias érzelmeik által elragad-

tatva magasztalták ekkor Széchenyit, a kinek ez a nagy

vívmány els sorban köszönhet volt.

De t a jöv fejldésének nagy akadályai egy pillanatig

sem engedték nyugodni. Azoknak elháríthatása végett határt

nem ismer áldozatkészséggel dolgozott, tanult, küzdött és

szenvedett. Mindjárt a dunagzhajózási társulat megalakítása

után, mint már említem, leutazott, s a Dunát a maga költsé-

gén Pesten összetákoltatott hajóján^ a Desdemonán, tanulmá-

nyozni kezdte és pedig oly sikerrel, hogy csakhamar képes

kijavítani azt az els számvetést, melyben a szabályozás költ-

sége nevetségesen alacsonyan 50000 forintra volt megállapítva.

Ekkor gróf Waldstein Jánossal, Beszédes József mérnökkel

^ Lipthay S, icl mve, 68. 1.
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s még öt más kisérvel Galaczra, onnan pedig Konstantiná-

polyba utazott. Ebbeli szándékának megvalósitása majdnem

életébe került. Gróf Waldsteinon és Beszédesen kívül kiséröi

ragályban tényleg mind nagyon megbetegedtek s részben el

is hunytak. Öt szintén igen súlyos baj lepte meg, úgy hogy

Hirsova közelében a Dunán 1830. évi július 17-én halálos szen-

vedések közt mondotta Gróf Waldsteinnak tollba búcsú leve-

lét a magyar közönséghez, melyben egyebek közt ezen vég-

rendeletszer szavak foglaltatnak: „Magyarország fölemelésére

csak három eszköz van : nemzetiség, közlekedés és végre a

többi nemzetekkel való kereskedési összekapcsolás. Ezeket

kötöm szivetekre. Emeljétek az elst tehetségtek szerint s

díszítsétek igazi nemesség által. Fejtsétek a másodikat ki

Budapest fuvarosunkban. Tegyetek meg mindent, hogy Buda-

Pest megsznjék vak zsáknak lenni, és ennek elérése végett

a Duna vizét a hajózásnak és kereskedésnek nyissátok meg."

Szerencsénkre azonban Széchenyi ekkor csakhamar meg-

gyógyult. Hazaérkezve a nádor segítségével elször is a Duna

szabályozásának elhatározását eszközölte ki. Azután, hogy a

gzhajós társaság meneteit egész a tengerig kiterjeszthesse,

annak anyagi erejét igyekezett gyarapítani. Mindkét ügyben

számtalan levelet irt, több emlékiratot terjesztett be a nádorhoz és

a társaság igazgatóságához. Példátlan fáradozásait siker koro-

názta. A vaskapunál a hajók járhatását lehetvé tett sziklarepesz-

tések és az Alduna más részein is a hajózást gátló akadá-

lyok elhárítása és egyéb szükséges szabályozások elrendel-

tetvén, az ehhez megkívántató munkálatok fvezetése mint

királyi biztosra reá ruháztatott. Mind e munkálatok végre-

hajtatván, a társaság üzletét kiterjesztette és a vízmagasság

is elegend lévén, annak Argó nev gzöse 1834. évi április

hó 7-én hatolt át legelször az Alduna Tachtalia nev zuha-

tagán, késbb pedig április 11-én a vaskaput is meghaladván,

április 23-án Galaczra érkezett.^ — A bécsi kedveztlen han-

gulat mellett gyakran fél attól, hogy cserben fogják hagyni;

^ A cs. k. szab. els Dimagözhajozásai társaság kifejlése, törté-

nete. Statisztikai közlemények. Kiadja a M. tud. akad. statisztikai bizott-

sága IV. k. I. Füzet. 1863. 59—73. 1. és Galgóczy : 0. m. g. e. évkönyve

1879, 46—47. 11.
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de nehogy az ügy más kezekben kedveztlen fordulatot vehes-

sen, valamint eleinte habozás nélkül fogadta el a munkálatok

vezetésével való megbízatást, úgy késbb is állhatatosan kitar-

tott annak betöltésében.

Az ily müveletekben a legelször alkalmazott Beszédes

Józsefnél sokkal jártasabb Vásárhelyi Pállal felvételeket csi-

náltat és általa a szabályozási terveket is kidolgoztatja. Ugyan-

akkor megindítja a késbb róla nevezett dunamelléki nagy

mút építését is, melylyel szemben Traján híres útja mszaki

féríiaink eltt, a kik három évtizeddel ezeltt azt emléktáblá-

val jelölték meg, nyomorúságosnak tnik fel. Tárgyal a török,

szerb és oláh megbízottakkal ; velk barátságot köt és fra-

ternizál, hogy lehetleg kedvezen hangolja ket az ügy iránt,

a mi nagy emberismeretének és bámulatos alkalmazkodó

képességének csakhamar sikerül is.

Azzal, hogy Bécsbl féltékenyen ellenrzik és gyanakvó

szemmel néznek reá, nem tördik. Naplóiba feljegyzi, hogy

a lenn utazó egyik fherczegtl visszautasítást kap, midn
kísérjéül ajánlkozik, a másik kocsijának meg a bakjára ül.

Azzal vigasztalja magát, hogy: „il faut souffrir pour le bien

public'', szenvedni kell a közjóért. Az 1833-dik év végén

Vásárhelyivel Angolországba is elment, a hol hajózási és víz-

szabályozási irányban hihetetlen tudvágygyal, kitartással és

gyors felfogási képességgel tanulmányokat folytat. A szükséges

munkagépeket beszerzi, a legjobb vízépítési anyagok készítési

módját megtanulja. A West-Indiadocknál búvár harangban a

Temze fenekére ereszkedik, miközben rettenetes érzések

fogják el. A munkálatok mielbb leend megejthetése végett

ugyanez alkalommal angol tökét is igyekszik szerezni. Xeni

veszi el kedvét az sem, midn arról értesül, hogy Bécsbl

utána járatnak, vájjon nem conspü-ál-e a lengyelek érdekében,

és a pozsonyi országgylésen azok javára mondott beszédeket

nem igyekszik-e az angol lapokba becsempészni.

De a gzhajótársaság ügyeirl, bármennyire el van is

mással foglalva, ez alkalommal sem feledkezik meg Útköz-

ben a württembergi és a bajor királyt is — ennek némi vona-

kodása után — megszerzi részvényeseknek. Hazaérve hosszú

czikksorozatot írt, melyben a magyar közvéleményt a dunai

ügyeknek akarta megnyerni. Azután a munkálataival nem
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éppen rokonszenvez és gyakran gúnyolódó katonai köröket

fegyverzi le. E mellett a szabályozás ezernyi fontos jogi és

administrativ kérdését oldja meg és intézi el. Ha a rendelkezé-

sére bocsátott pénzösszegek késnek, a magáéból tízezreket

ellegez, csakhogy a dolog késedelmet ne szenvedjen, és biz-

tatja Vásárhelyit, hogy ezzel a tkével létesítsen annyit, mint

Krisztus a hét hallal és két kenyérreP. Buzgalma csak foko-

zódik, midn látja, hogy vállalkozását Bécsbl nem pártolják

szintén, mert az „quasi magyar jelleg". Még 1837-ben

február 16-án is azt írja Naplójába, hogy megbízatásában alig

tud haladni, mert nincs pénz, nincs jóakarat. Késbb is foly-

ton gáncsoskodtak vele, úgy hogy 1841-ben már ott akarta

hagyni az egészet. De mégis kitartott. Ennek köszönhet,

hogy 510000 forintért, melynek felét a mút készítése vette

igénybe, tehát voltaképp csak az ennek levonása után meg-

maradt aránylag csekély összeggel teremtette meg a folyton

emelked gzhajóforgalom számára a trhet állapotot. Ezzel

a csodás eredménynyel tette lehetvé azt, hogy félszázad

elteltével eszméi végre, nem ugyan teljesen, de nagyjában

mégis megvalósultak, a mennyiben az aldunai hajózási akadá-

lyok most már alaposan eltávolítvák annak útjából. De nem

valósította még meg az utókor abbeli törekvését, hogy a feje-

delmi Dunán a magyar hajózás uralkodjék és tegye hasznossá

annak ezen fontos életerét az országra nézve.

Érdekes tudni, hogy midn az Aldunát tanulmányozta,

az akkori oláh politikusok versenyezve mutatták ki jóindu-

íukat és hálájukat a magyarok iránt, a kiknek vendégszere-

tetét élvezték s emberies érzelem sugalta támogatásban

részesültek akkor, midn az üldöztetések ideje alatt fleg Er-

délyben menedéket nyertek nálunk. '^ A mai Turnu Severin

is Széchenyinek köszöni létét, mert a Csernetz nev mez-
várost az aldunai munkálatok ideje alatt helyezték át a Duna
partjára. Az ott épült és a fennjelzett névre keresztelt község-

ben neki egy nagyobb telket ajándékoztak és fterét is róla

nevezték. Ennek azonban ma ott már semmi nyoma sincsen.

Dunaszabályozási mködésének utolsó mozzanata az az

^ Széchenyi Naplói 1836. aiig. 26.

- Hirlapi czikkei I. köt. 60. 1.
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Utazás volt, a melyet a bevégzett munkálatok megszemlélése

czéljából József nádor kíséretében az 1841-ik év nyarán tett.

De a hajózás ügyét késbb is figyelemmel kisérte és min-

den irányban támogatta. Az annak fejldését akadályozó

rendri vám és vesztegzári szabályokat enyhíteni, s az azok

alapján kifejldött eljárást amarra nézve kedvezbbé változ-

tatni igyekezett. Sok fáradságába és rendkívüli utánjárásába

került ez, mert neki minden nehézséget úgyszólván részleten-

kint kellett leküzdeni. — Közremködött az ó-budai hajógyár

létesítésében, mely czélból már 1835-ben tette meg a kezde-

ményez lépéseket, mert abban ipari fejldésünknek is egy

iskoláját akarta megteremteni. — A mint már említettem az

újpesti kiköt létesítésének eszméjét szintén megpendíté. 1848-ban

pedig mint miniszter odahatott, hogy a Dunagzhajózási

Társulat igazgatóságának központja Pestre helyeztessék át.

E törekvésével azonban tudvalevleg ezélt nem ért, pedig

valószín, hogy ez esetben az emiitett társulat fejldése is

sokkal kedvezbb lett volna, mint a milyen tényleg volt.

Lánczhid. Az általa javasolt budapesti állandó híd nagy hiányt volt

hivatva pótolni.^Míntláttuk, a létezett hajóhíd nagyon kezdetleges

mtárgyat képezett. A jégállás és zajlás ideje alatt hóna-

pokig merben lehetetlen hasznát venni. De a hajók átbocsá-

tása alkalmával a közlekedés czéljaira máskor sem szolgál-

hatott. Miután e tájon a Dunán nem volt híd, a kedveztlen

idszakok alatt egész országrészek forgalma megakadt. A tke-

hiány és az akkori fejletlen viszonyok magyarázzák meg,

hogy az állandó híd kérdése elbb nem jöhetett komolyan

szóba. Széchenyi már az 1821. évi január havában a fváro-

sokon keresztül utaztában minden áron át akar menni a

Dunán, de a jégzajlás megindulása küszöbön levén, kocsijával

és embereivel csak egy dereglyén kelhetett át és pedig

rendkívüli veszély közepett, a miért 25 forintot fizet. Egy

negyed órával késbb a jég már megindult. E látvány hatása

alatt, a mi a tarthatatlan állapot feletti megbotránkozását

jelzi, mondotta, hogy egy évi jövedelmét is szívesen felál-

dozná azért, hogy a Dunán álló híd épüljön. Késbb egy

levelében^ említi, hogy ez ajánlatát komolyan értette, de

1 Majláth B: Széchenyi levelei I. 14:3. 1.

- K. Lipthay S. Gróf Széchenyi István mszaki alkotásai 9—44. 11.
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szava elhangzott a pusztában. 1828-ban újra foglalkoztatja

t annak eszméje, melyet azután többé nem is ejtett el/

Említi, hogy mily boldog lenne, ha a kereskedelemnek oly

hasznos eszme csakugyan megvalósulna. — Nemsokára három

angol elkel hidépítészszel értekezett s midn késbb látja,

hogy mások is érdekldnek iránta, nagyon megörül annak,

hogy az általa megpendített jó eszme hódít. — Az a nádor-

nál is visszhangra talált. Már 1829. évi június 30-án a híd

tervével megy hozzá. Azonban irodalmi tevékenységének éppen

€zen idre esett megkezdése, továbbá az els nagy cholera-

járvány 1831-ben más irányban foglalták el t és a híd

létesítésének tervéhez csak 1832-ben térhet vissza. Ekkor a

nemesi adómentességhez még annyira ragaszkodó közvélemény

megfordítása végett legelbb is híd-egyesületet alapít, mely-

nek képviseletében az elérend czél iránt fogékonyságot tanú-

sító Pest vármegyéhez fordul. — Gróf Andrássy Györgygyei

erre útra kel Angliába, a hol három hónapon át a híd ügyét

tanulmányozza. Annak eredményét együttes jelentésök az

állandó híd tárgyában képezte, mely Pozsonyban az 1833. év

folyama alatt nyomtatásban is megjelent. A közvélemény

nagyon hidegen fogadta, mert a vele járó óriásinak tartott

költségek mellett nem látta annak szükségét, mikor még jó

utak sem voltak, a Duna szabályozatlan, forgalom nincs, st
az uralkodó vámrendszer mellett ennek fejldésére nem is

volt kilátás. Hiszen állítólag az állandó híd legfeljebb Pest

ésBuda lakosainak kényelmére szolgálhatna. — Széchenyi szemei

eltt annál sokkal nagyobb horderej czél lebegett. Buda-

pestbl az ország nagy. sok mindenben elljáró, egységes,

mívelt magyar fvárosát, annak úgyszólván szivét akarta

megalkotni, melynek verése vért hajtson egész dermedt szer-

vezetébe, azt életre ébreszsze és tle folytonos táplálékot

kapjon. — Ez eszmével kapcsolatban a nemesi adómentesség

archimedesi pontját keresi, mert ennek megdöntése politiká-

jának kezdettl fogva egyik programmpontját képezte. Eleinte

azt képzelte, hogy e nagy mtárgyat a nemesség a szükséges

költségek szabad megajánlásának útján létesíthetné és a

híd fenntartásáról is egy bizottsága által az gondoskodhatnék.

1 1828. júl. 30-áról kelt levele.
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De már a Hídjelentésben elejti e téves eszmét. A szabad

megajánlás által alkosson a nemesség inkább a szellemi

szükségek számára anyagilag úgy sem jövedelmez intézete-

ket : színházat, múzeumot, Lndo-viceumot, megyetemet, festé-

szeti és zeneakadémiát. A gazdasági vállalatokat ellenben

teremtse meg az erre alkalmasabb részvénytársaság. A válla-

lat alapjául a régi hajóhíd 40000 frtnyi átlagos tiszta hoza-

déka nem levén elég, mert az álló híd költségeinek kamatai

nagyobb összegre rúgtak, azért a kezdeményezknek a hídvám

emelésével és általánosításával kellett megbarátkozni. Bátor-

ság kellett ez idben ahhoz, hogy a vámfizetést mindenkitl,

még a nemesség részérl is követeljék. De ez a kezdemény

egyúttal megtörhette az utat is a közteherviselés akkor sokak

által megvalósíthatatlannak tartott elve számára. Voltak fel-

világosultság hírében állott honfiak, a kik a szóban forgó

terv hallatára azt mondták, hogy az új hídon, ha az fényes

aczélból készülne is, a legcsekélyebb vámot sem fizetik meg;

inkább jeget törve csónakáznak át sokkal drágábban Budára,

vagy három napig is megvárják a hajóhídnak ismét beállí-

tását Pesten. Széchenyit az ily nyilatkozatok, mert bennök

a reformeszméi iránti ellenzéket látta jelentkezni, igen el-

szomoritották. ^ Érezte , hogy az oly társadalom, melyben

az igazság és méltányosság szerint általuk viselend terhet

egész osztályok nem vállalják el, hanem másokra tolják, a

kik azután ennélfogva bizonyára roskadozni fognak, egész-

séges, erteljes fejldésnek nem indulhat.^ Ezt az állapotot

azonban egyszerre megszüntetni s a mentességeket rögtön

eltörölni nem levén lehetséges, Széchenyi a hídvámfizetésnek

a nemességre való kiterjesztése által enyhén és fokozatosan

akarta az átmenetet a nemesi kiváltságokról való lemondás-

hoz megteremteni. A Hídjelentésben mindazáltal elérend

végczélul nem ezt helyezte kilátásba, a mivel a nemességet

bizalmatlanabbá tette volna, hanem a kiváltságosak lel-

kére csupán annak kiemelésével kívánt hatni, hogy a sza-

bad elhatározás útján elvállalt terhek, melyekért a magyar

nemes nagy és új elnyöket biztosíthat magának, nemcsak

1 Világ 161. 1.

' Világ 120. 1.
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nem ellenkezik az alkotmány valódi szellemével, hanem az

ily eljárás azt még; jobban kifejlesztvén, az igazi szabadság-

nak szilárd talpkövévé válik/

Angliában a legels hidépitészek tanácsát kérte ki és

az ö felvilágosításaik alapján nyugtatta meg a közönséget

az iránt, hogy a hídépítés ellen táplált mszaki jelleg aggo-

dalmak nem alaposak. Kimutatta, hogy a Duna a hídoszlo-

pokat nem fogja alámosni s azok, ha minél kisebb számmal

és nagyobb nyílással alkalmaztatnak, nem fognak áradást

elidézni. Azért csak függ, tehát lánczhid építését ajánlotta,

de azt sem a régi híd helyén, mivel ott egyetlen oszlop is

kárt okozhatna ; az egy ívre való híd építését akkor még

Angiiában sem javasolta senki.

A közöny, a szkkebl felfogás és a nemesi eljogok-

hoz való ragaszkodás azonban a lecsillapult mszaki aggo-

dalmaknál sokkal nagyobb nehézségnek bizonyult. A pesti

választott polgárság gylésében 1833. éxi június 12-én meg-

jelent Széchenyi is. Ott három javaslatot tett, melyek a f-

város emelkedésének az id szerint a leghatékonyabb emel-

tyivé válhattak : építessék állandó híd, a város szépítessék és

a nemzet felsbb osztályainak ide vonzhatása végett lóversenyek

rendszeresítessenek. Mint naplóiban e napról keltezve írja

:

hidegséget tapasztalt minden javaslata iránt, s a két els

eszme tárgyában egy lépéssel sem tudott elbbre jutni. Ked-

vezbb volt a hangulat a megyékben, a honnan az illet kö-

vetekhez a hídépítést pártoló utasítások mentek. Itt jobban

haladt a dolog, mint várta, mivel a pestmegyei egyik követ

indítványára elkészít-bizottság küldetett ki, mely alapjában

hozzájárult Széchenyinek a Hidjelentésben foglalt javaslatához,

de azzal a módosítással, hogy a szükséges pénzer nem nem-

zeti kölcsön, hanem részvénytársaság alakítása útján szerez-

tessék be. Azontúl is sokat kellett dolgoznia. Benn az ország-

ban és a külföldön számtalanszor tanácskozott és küzdött,

mint naplójában 1833. évi január 11-én jellemzen írja: „a

hidért vagy helyesebben szólva annak alapelveért." Végre

ezután két nap múlva a kerületi ülés a nemesség vámfizetési

kötelezettségét kimondotta. Nagy volt akkor az diadala és

1 Hidjelentés 19. 1.
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Öröme. De a sok dicséretbl, melyekben mint nagy hazafit

magasztalják, kiérzi, hogy nem minden hangos szerencsekivá-

nat jött az illetk szivének mélyérl. Ezek közé a nádor azon-

ban nem tartozott.^ Ellenben ekkor gróf Cziráky Antallal, aki

a hidépités eszméjének nyilt ellensége volt, mivel ezáltal nem
csak a nemesség vámmenteségét, hanem az si magyar alkot-

mány alapjait látta veszélyeztetve, örökre meghasonlott. A két

tábla február 6-án végre egyetértleg elfogadta az egész

javaslatot. Az ó conservativek most a fvárosok hidjogának

megóvásában találták fel az ürügyet, mely alatt azt meg-

buktatni igyekeztek. Egy fél évi küzdelmébe került, míg Budán

augusztus 5-én ezt a nehézséget legyzi. Újabb fél év kell,

hogy Pesten is hasonló eredményt érjen el, mivel itt a vá-

lasztott polgárság a tanácstól azt követeli, hogy ez menjen a

királyhoz és eltte térdre hullva esedezzék a városnak

ilyen károsodástól való megvédése és kiváltságos jogainak

épségben tartásáért. A polgárok ezen mozgalom vezetjét fák-

lyászenével is megtisztelik. De a pesti tanács elvileg mégis

beleegyezett abba, hogy a hajóhíd tulajdonjoga megfelel

kártérítés fejében átengedtessék a vállalatnak. A nemesi vám-

fizetés megakadályozása érdekében mindazáltal folyton újabb

és újabb kísérletek tétettek egész addig, míg a lánczhid épí-

tésérl szóló 1836. évi XXVI. t.-cz. nem szentesíttetik. Hogy

e siker elérhetése végett mennyi izgalmon kellett Szé-

chenyinek keresztül menni és min lankadatlan erélyre volt

szüksége, arról az egész hosszú idszak alatt irt összes

naplójegyzeteibl meggyzdhetik mindenki. Sokszor oly roszul

áll a dolog, hogy már maga is csaknem kétségbe van esve,

a minek kitörései az ujjongás fetkiáltásaival váltakoznak,, ha

egy kis reménysugár hatol át a sötét kilátásokon. De a

törvény meghozatala után sem látta az általános vámfizetési

kötelességet teljesen biztosítva, mert azon kifejezés alatt,

hogy „mindenki" tartozik vele, a kormány embereit és a

katonaságot sokan nem akarták érteni. Ezt a nem várt utó-

lagos nehézséget azzal az ajánlatával szüntette meg, hogy a

katonaság vámfizetésének megváltása egyszer mindenkorra azon

1 „II commerce á croiie que je suis quelque chose" írja 1833. évi

június 14-dikén naplójába.
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terület kisajátítási árába tudassék be, melyet a liidvállalatnak

attól úgyis meg kellett szerezni. A jogi akadályok ilyformán

mind elhárittatván az útból, következtek a nem kevésbbé nagy

és nyomatékos pénzügyi nehézségek. Széchenyi tudta, hogy

e vállalat sikerének milyen hordereje van^ s hogy valamint a

nemesi vámmenteség megszüntetésével beleverte az éket a

rendiség egész szerkezetébe, úgy a pénzügyi és mszaki kér-

dések lehetleg elnyös és megnyugtató megoldása által a

további nemzetgazdasági alkotások erkölcsi alapjait kellett

leraknia. Ennél is bámulatos tapintatot tanúsított. — Szeren-

csésen választotta meg a pénzerket és a technikai szakembe-

reket. Báró Sina György megnyerése nemcsak azért volt az

részérl kitn sakkhúzás, mivel anyagi ereje és nagy hitele

a költségek megszerzésénél szabad mozgást biztosított és mert

annak becsvágya volt, hogy e korszakos nagy alkotáshoz nevét

fzhesse, hanem azért is, mivel a bécsi kormánykörökkel ben-

sbb, bizalmasabb viszonyban állott.

Mint egész reformtevékenysége alatt, itt is minden irány-

ban meggyzni, rábeszélni, összehozni, aggodalmakat meg-

nyugtatni, szakadatlanul rködni és hatni volt kénytelen. Sina

is sokáig habozott, azután meg más, kevésbbé kívánatos pénz-

erk is érvényesülni törekedtek. Az elbbi— Széchenyi ismételt

sürgetései daczára — hónapokig várt végleges elhatározásának

kimondásával és azt csak akkor adta meg, midn Széchenyi

az idbeli egész ingó vagyonának, 300,000 forintnak, a vál-

lalatba fektetése által tle telhet módon anyagilag is úgy-

szólván jótállott a világ eltt annak sikeréért. A belföldi

tkések, a Wodianer consortium, meglehetsen gorombák vol-

tak a feletti haragjukban, hogy a vállalat pénzügyi része nem
reájuk bízatott, s oly dolgokat követtek el, melyek folytán

Széchenyit a pénztelen hazafiak gyanúsítani kezdték, hogy

az egész agitatióval csak a saját zsebének érdekeit szolgálja.

Kevesebb küzdelme volt a mszaki férfiak megnyerésé-

ben, mert Tierney Clark Vilmosnak neve segítségére jött.

De a hídépítés rendszerének megválasztása és a mszaki
kérdések lehet egyhangú eldöntése, nehogy a szakbeli eltér

nézetek által üthetett résen az általános vámfizetés ellensé-

geinek még mindig meg nem nyugodott és veszélyesekké

válhatandott áskálódásai behatolhassanak, folytonos éberséget

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politiiiája, I. k. 20
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és szakadatlan ápoló tevékenységet kívántak az [ részérl

is. De a nehézségek ezzel nem szntek meg. Több hazai vas-

gyáros, Maderspach és Hoffmann, a saját hídépítési rend-

szerüket akarták a lánczhíd létesítésénél alkalmazni, és hogy

ezt a czéljukat elérhessék, megmozdítottak minden követ.

Törekvésüket a hazai gyártmányokért itthon maradó pénz

czélzatos hangoztatásával igyekeztek népszersíteni. A Szé-

chenyi ellenségei nem is késtek ezt az ö terveinek kivitelére

nézve most felmerült akadályozó eszmét megragadni. Küz-

denie kellett tehát ellene és pedig úgy, hogy az ügyet ne

tegye gylöltebbé, mint a min az sokak eltt már úgyis

volt. Azért egyes mozgékony belföldi pénzerket kellett meg-

nyernie az által, hogy Sina révén — több hónapi huza-vona

ntán — a vállalatban részeltette ket is. — Közbejött az 1838.

évi márczius 13-iki árvíz, mely a hidat, vagy, miként Szé-

chenyi ekkor irt naplójában felkiált, „annak üldözött elvét",

ismét veszélyeztetni látszott. Hogy e csapás hatása alatt a

közvélemény ne forduljon a vállalat ellen, ez által tetemes

összeget adományoztat a vízkárosultak javára és a városnak

pénzügyi zavarában közvetlenül is segítségére küldi azt.

A mint a baj elvonult, azonnal újból hozzálátott a híd ügyé-

nek fejlesztéséhez és lehet biztosításához. Ez múlhatatlanul

szükséges is volt, mivel hét évi fáradságos munkájának ekkor

még nem sikerült a vállalattal kötött szerzdés számára a

királyi jóváhagyást kieszközölnie. Az ebbl származhatott

erkölcsi hatástól fél hatalmas ellenfelek ugyanis köröm-

szakadtig küzdöttek ellene. Gróf Pálífy Fidél, az új magyar

udvari kanczellár, abból a szempontból támadta meg, hogy

a híd alapeszméje nem a kormánytól indult ki. Midn ez a

kanczellár megbukott, kibékíthetlen ellenfele, gróf Cziráky

Antal, államminiszteri ranggal került Bécsbe és elvbarátaival

együtt azt hirdette, hogy a hídépítés nem ér fel az érte hozandó

áldozatokkal. Voltak, a kik újból nem is hazafias gondolko-

zás, hanem megint csak nyereséget hajhászó üzleti szellem

kifolyásának jelentették ki azt. Több törvényhatóság, neve-

zetesen Nógrád és Zemplén vármegyék, felvették követi uta-

sításaikba a híd vámtarifája és a hosszú törlesztési id elleni

tiltakozást. Akadt pénzcsoport is, mely túlvérmes számitások

alapján kimutatta, hogy a híd jövedelmébl annak építési
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tökéjét a megállapitott 97 év helyett 48 év alatt törleszt-

hetni. Széchenyinek minden súlyát, minden tevékenységét és

összes befolyását latba kellett vetni, hogy ez áramlatokat

ellensúlyozhassa. A megyék kedveztlen hangulata ellen

Pestmegye gyüléstermében szállott siki*a és pedig ismételve,

mert ellenfelei annak egyszer már meghozott kedvez hatá-

rozatát is fel akarták forgatni. A bécsi kormánykörökkel

folyton érintkeznie kellett, hogy a minduntalan felmerül

káros hangulatváltozásokat újból visszafordíthassa. Midn ezen

emészt küzdelmek után 1839. évi május 14-én a hid-

szerzdés végre aláíratott, egy másfajta küzdése kezddik
meg. ugyanis azt akarta minden áron biztosítani, hogy a

híd, mely reformjainak rendszerében oly nagy horderej

tényez szerepére volt hivatva, mszakilag is teljesen ki-

fogástalan, st külsleg, szépészeti szempontból is remekm
legyen. E mellett nem téveszti szem ell, hogy a mennyire

csak lehet, alkatrészei az országból kerüljenek ki. Minden

technikai és pénzügyi kérdés összes részleteivel a legnagyobb

odaadással foglalkozik és az e tárgyú tanácskozásokban szám-

talanszor irányitólag hat. Ezt az érdekldését megint félre-

értik és azzal vádolják, hogy 820 darab részvényén sokat

fog nyerni. erre báró Eötvös Józsefnél rögtön letévén, az

ilyeneket venni kívánók rendelkezésre bocsátja azokat : vev
azonban egyetlen részvényre sem akadt. A lánczhíd alap-

kövének letétele napján, 1842. évi augusztus 24-én korábban

nagy népszersége már annyira romlásnak indult, hogy a

reá halm ázott dicséretek egy részét gúnynak veszi, a fáklyás

-

menetet pedig, melylyel egyúttal Kossuth Lajost is megtisz-

telni akarják, egyszeren nem fogadja. De a híd ügyét azért

egy perczig sem szolgálta kevesebb buzgalommal. Van is

folyton alkalma, hogy annak érdekében nemcsak apró és

nagy munkát végezzen, hanem ismételve ki is tegye magát.

Az utolsó napokban szembe száll azzal a zavargással, melyet

mintegy ezer magyar munkás szított a hídépítésnél alkalma-

zott szakavatott külföldi munkások ellen. — Féltette a hidat

mindentl, mert ezen alkotásán nemcsak szeretettel, hanem
egyúttal babonás félelemmel is csügött. Midn már a közteher-

viselés elve a hídnak általa — borongó elérzetéhez képest —
soha sem láthatott befejezte eltt törvénybe volt iktatva.
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a híd sorsában az ország végzetének alakulását látta

visszatükrözdni. A láncz utolsó szakaszának felhúzása alkal-

mával ez ugyanis vízbe esett és is majdnem áldozatává

ln e balesetnek. E miatt igen levert hangulat fogta el,

mivel balvégzetünk beteljesedésének rossz eljelét látta

benne. — A kész hídon Széchenyi sohasem mehetett át s

nem volt tudomása arról a veszélyrl sem, mely azt úgy

Haynau, valamint késbb a magyar hadvezérek részérl

fenyegette. De a lánczhíd azt a legnagyobb czélját, hogy a

nemesi eljogok szétrobbantásának éke legyen, még az

tényleges közremködése mellett érte el. Monumentális emléke

ez a nagy alkotás az ö üdvös reformeszméi diadalának. Nagyon

találó volt ennélfogva, a mit a hídoszlopok alapkövének letétele

után a Pesti Hírlapba 1842. évi augusztus 26-án Kossuth

Lajos erre vonatkozólag írt, mondván, hogy : „a nagy hazafinak

méltó hagyatéka lesz a lánczhíd, a ki fáradhatatlan munkával

igyekezett jólétet teremteni e honban, s a ki sikerrel koro-

názott terveivel dicsbb emléket épite magának, mint a mint

neki a mvészet nyújthatna."

Hogy Széchenyit ezen alkotása közben milyen messzeható

tervek foglalkoztatták, mutatják a Hídjelentésben foglalt követ-

kez szavai : „ez egy oly varázslata példa lesz, mely ellen-

állhatatlan ébreszti fel azon nemzetdicsít közszomjat, mely

Dunánkat s többi folyóinkat regulázni s azokat a tengerrel

összekötni vágyna ; Ludovica útjára vasutat rakna ; mocsa-

rainkat szárítaná ; egész hazánkat vízcsatornákkal kapcsolná

össze ; minden folyóra hidat vonna ; Pestbl kikötheh''et

bbájolna, hová csak egyetlenegy a Tiszából jöv csatorna

ásása után kikeletkor legolcsóbb s legjobb úton, melylyel a

Teremt megálda, Tokajból, Aradról, Zimonyból, Eszékrl,

Sziszekrl, Bécsbl, st még Konstantinápolyból is bátran

jöhetne a most annyira kifejtett gzhajó."^
Tisza- ^ Tiszaszabályozás rendszeres megindítása is a gróf

zás. Széchenyi István érdeme.^ eltte ez a munkálat csak ötlet-

szeren, apró részletekben, az erk folytonos elforgácsolásával

eszközöltetett. A mit az egyik vidéki társulat épített, azt a másik

1 Hid-Jelentés 1U6. 1.

2 K. Lipfhay: idézett müve 71—102. 11.
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mulasztása, vagy a különböz szakaszokon a munka egyön-

tetségének és tervszerségének hiánya csakhamar elrontotta.

Széchenyi, mihelyt ez ügyet is kezébe vette, a társulásra alkal-

mas erk tömörítésében álló nagy elvéhez hiven ez irány-

ban mindjárt arra törekedett, hogy vidéki társulatokat léte-

sítsen és szaporítson. Az érdekelteket közvetlen anyagi hasznuk

feltüntetésével buzdította erre, azután pedig a helyi társulato-

kat egy központi nagy társulatban egyesítvén, azok összevágó

mködését akarta biztosítani. Más részrl evvel egyidben

minden erejébl oda törekedett, hogy a nagyszer terv részére

a király és a nádor pártfogását megnyervén, a kivitelhez szük-

séges költség nagyságának megfelel országos elölegezési

alapot teremtsen.^ — Okos és lelkes fellépése megtermetté gyü-

mölcsét. Már 1846. évi márcz. 26-án a királynak egy legfel-

sbb kézirata érkezett a nádorhoz, melyben a Tiszaszabályo-

zás czéljaira százezer forint kormány-segélyt adott, továbbá

kilátásba helyezte, hogy a munkálatok egész tartamára éven-

ként százezer forintnyi állandó összeg fog e végbl az érde-

keltség rendelkezésére bocsáttatni. Egyszersmind engedélyez-

tetett ekkor az is, hogy, e czélra egy nagyobb kölcsön vétethes-

sék fel. Széchenyi e nagy tervet rögtön másikkal egészítette

ki, mert komolyan szóba hozta, hogy a Tisza necsak szabá-

lyoztassék. hanem egyszersmind a gzhajózásnak is nyittassék

meg. Ennek valósítása érdekében 1846 nyarán beutazta a

Tiszát Ekkortól fogva a szabályozás ügye gyorsan haladt,

és annak nyomán a Tisza a gzhajózásnak csakugyan meg
is nyílt. Nemsokára, 1846. évi augusztus havában, Széchenyit

egy legfelsbb kézirat azzal bízta meg, hogy a magyarországi

egész közlekedési ügyre nézve teljes programmot készítsen.

Ugyanazon évben a helytartótanácsnál közlekedési osztály

szerveztetett és annak élére gróf Széchenyit állították.

Rendkívüli odaadással fogott ennek folytán nagy felada-

tának megoldásához. Ismételve beutazta az egész Tiszavölgyet

és annak érdekeltségét a szabályozásnak tényleg meg is

nyerte. Midn azután az erre vonatkozó kérdések érni kezdtek,

1848. évi január hó 30-án a pozsonyi utolsó rendi ország-

^ Kovács Lajos : Gróf Széchenyi István Közéletének három utolsó

éve, Budapest, 1889. I. kötet IV. fej.
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gyléshez véleményes jelentést adott be a Tiszaszabályozás,

ügyének fejldésérl/

E jelentésben elmondja, hogy mikor a közlekedési osz-

tály élére állíttatott, belátta, hogy csak törvényhozási támo-

gatással lesz kéjjes eredményt felmutatni. A Tisza völgyét a

magyarság bölcsjének tekinti, de a hol az folytonos vizveszély-

nek kitett lapályon telepedett le. E nép igy nemcsak az ár-

vizeknek, hanem a süppedékes föld egészségtelen voltának

is martaléka. A Tiszavölgy rendezése tehát nemzeti fontosságú

ügy, melyet minélelöbb a cselekvés terén a megoldás stá-

diumába akar juttatni.

Ez azonban roppant nagy vállalkozás. A törvényhozás

már korábban foglalkozott a Duna és egyéb folyók szabályo-

zásának tervével és az 1840. évi lY. t.-cz. e részben tüze-

tes rendelkezéseket foglal magában.

A Tisza és mellékfolyóinak szabályozása is országos

teendnek jelentetett ki ottan. Széchenyi a szabályozás czéljából

egyes vidékeken már alakult, vagy alakulni készül egyesüle-

teket egy nagy társulatba kivánta egyesíteni. Ot fejezetben

fejtegeti ezután a Tiszaszabályozás kérdését e helyen. Az els

fejezetben a Beszédes József és Vásárhelyi Pál terveit tár-

gyalja. Az elbbit Zemplén vármegye terjesztette fel, de a

helytartótanács azt nem hagyta helyben. A Vásárhelyi Pál

vezetése alatt készült terv az elbbitl lényegesen különbözött

s abban a tiszai birtokosok nagy részének 1845. év június 12-ki

értekezlete megnyugodott, de egyes pontjaira nézve külföldi

vizmérnöki tekintély véleményét kivánta meghallgattatni. Vá-

sárhelyi Pál az alakulóban lev nagy társulatnak tervét az

1846. év január 19-én tartott els nagygylésen mutatta be.

Ez a szabályozás alapjául ugyan elfogadtatott, de mivel Vásár-

helyi Pál egy tiszai ülésben Széchenyit mélyen megrendít

módon hirtelen elhunyt, ennek folytán még kívánatosabbá

lett az, hogy Paleocapa Péter lombard-velenczei építési figaz-

gatónak véleménye arra nézve meghallgattassék. Ez a kitn
szakember 1846. évi július, augusztus, szeptember havában

Széchenyi kíséretében a Tiszavölgy több vidékét beutazván,

^ Széchenyi : Tiszaszabályozás ; véleményes jelentés a tiszaszabá-

lyozási ügy fejldésérl. Kelt Pozsonyban, 1848. január 30-án.
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„Véleméii}' a Tiszavölgy rendezésérl" czim alatt a tiszavölgyi

társulat által kiadott füzetben mondta el arról nézeteit. Eze-

ket a társulat jórészt magáévá tette. Széchenyi véleménye

szerint a szabályozási részletes terv megállapítása azonban

egyelre nem czélszerú, mert a kivitel folyamában sok figye-

lembe veend tapasztalat fog majd felmerülni, azért csak álta-

lános alaptervrl lehet szó. Az egész ügy vezetését a sza-

bályozási országos igazgató bizottságra kivánta ruháztatni,

mely minden kormányszéki befolyástól függetlenül az orszá-

gosan megállapittatott terv szerint eszközölné a folyók sza-

bályozását. A szabályozási költségeket az érdekelt birtokosok

a birtok és a nyerend haszon arányában fizetnék. A Tisza-

szabályozás pénzügyi felveit e jelentés részletesen tárgyalja

és kimondja, hogy a költségek igazságos kivetése végett

érdekszövetségek keletkezzenek. Tisztázandó volt az is, hogy

a szabályozási költségek együttes viselése végett kik tartoz-

zanak ugyanazon érdekszövetségbe. Az ártér fejlesztésének

módját szintén tüzetesen kifejti e munkálat. Megállapítja, hogy

a tiszavölgyi érdekeknél sem a teherviselési, sem a járulékbefize-

tési készség nem hiányzik, de fizetési képességök nagyon

csekély. Hangsúlyozza ezért, hogy a Tiszavölgy rendezését

az állam segedelme nélkül végrehajtani nem lehet. Az állami

támogatás mellett a nemzetiségi, közgazdasági és egészség-

ügyi indokok egyaránt szólanak. Azonban az állam semmit

sem ajándékozhat, mert a mit az ország egyik érdekeltsé-

g'ének az igazságos mértéken túl nyújt, azt a többiektl kell

elvennie. Behatóbban fejtegeti azután, hogy a szabályozó

társulatok miként lennének szervezendk. Az állami és társa-

dalmi befolyásnak egyaránt helyet kivan biztosítani annak

keretében. Ez a feladat szerinte nehéz ugyan, de nem lehe-

tetlen. Az államnak az a joga határozottan fenntartandó, hogy

a társulat ügyeibe egyenesen befolyhasson valahányszor ezt

a kényszerít szükség mellözhetlenné teszi. De a társulat

szabad mködését azért szükségtelenül ne korlátozza.

E tekinletben tüzetes javaslattal is lép fel. Az eddigi ered-

ményeket abban állapítja meg, hogy a vízmentesítend 2^'., mil-

lió holdból már 654912 íratott össze mint olyan, mely leg-

közelebb szabályozandó volna.— Jelentése utolsó fejezetében az

alkotandó vízszabályozási törvények alapelveit tárgyalja. Ezeket
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fejtegetve kiemeli mindeiiekeltt, hogy a törvényhozásnak a

folyók rendezését magasabb szempontból kell tekinteni, és kívá-

natos odáig emelkednie, hogy azt a provincialismus nygétl
megszabadíthassa. A tiszavölgyi társulat pénzügyei a birói

eljárás alapján rendezendök be. A szabályozási költségek

viselésére nézve kimondandó, hogy a szemben lev partok

érdekeltségei ugyanazon társulatban egyesitendk, mert külön-

ben a két partvidék könnyen küzdelembe bonyolódhatik egy-

mással. A szabályozást igen erélyesen és gyorsan kívánta

keresztülvitetni. A pénz és munkaer megszerzésénél az adott

viszonyokat lehetleg figyelembe veendknek tartja. Az úrbéri

földek szabályozási költségeit szakmány munkára kell átvál-

toztatni s a jobbágynak a törvényes közmunkán felül igazságos

kulcs szerint kellene azt évi részletekben ledolgozni. Az ily

évi külön közmunkák egy negyedét minden érdekelt törvény-

hatóság a saját területén alkalmazhassa. A szabályozási mun-

kálatok költségeit a hatóságok kényszereszközökkel is behajt-

hassák az illetkön. A kölcsön vett tkékért az állam csak

jót állana s az birtok- és haszonarányban terhelné az átellen-

ben lev földbirtokok tulajdonosait. A Tiszavölgy szabályozása

tehát helytartótanácsi felügyelet alatt ugyan, de autonóm módon

kezeltessék az érdekeltségek által. Annak költségeiben az állam

annyiban vegyen részt, a mennyiben hajózási és közlekedési

érdekek azt megokolnák. Mindennek részletei iránt a törvény-

javaslatnak kell intézkedni ; e tárgyra vonatkozó nézeteit csak

fvonásokban kivánta bemutatni és megvilágítani. — Igaz,

hogy ezen munkálat készítésénél jobb keze Kovács Lajos

volt, de a ki maga bevallja azt, hogy e nagyszer és fvo-

násaiban megvalósult conceptio a gróf Széchenyi Istváné,

a kinek nevét már csak ez a nagy és sikeres vállalkozás is

örök idkre alkalmas lenne megmenteni a feledés homályá-

tól. — Azonban Széchenyi a Tiszaszabályozással sem csupán

árvízvédelmet és újabb viziútnak nyerését czélozta. — Kovács

Lajos szerint, kinek azt maga Széchenyi ismételve mon-

dotta,^ az lelkében a Tisza és mellékfolyóinak szabályozá-

sánál az átvágások és töltések készítése ezen kérdés anyagi

» Kovács Lajos : Gróf Széchenyi I. közéletének három utolsó éve,

Budapest, 1880. 1. l.j— 16. 11.
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oldalának is csak alphája volt. Az tervében voltaképp a

Tiszavölgy gazdászati berendezése eszmeileg a csatornázás

és nagyszer öntözés rendszerére volt alapítva. Lelki szemei

eltt a magyar alföld nagy siksága mint apró szakaszokban

beültetett virágoskert és mint egy gazdag nép boldog tanyája

lebegett.

Ezenkívül a fontos ügy erkölcsi oldalára is igen nagy

súlyt fektetett.

A tiszavölgyi nagy társulat alakításában alapját akarta

megvetni a késbbi társulati alakulatoknak az országban. Ez

által kívánta megmutatni azt, hogy a népek életében csak

a társadalmi út, az érdekeltek józan egyesülése és a közös

vállvetés hoz valóban áldást.

Mi magyarok pedig inkább, mint bármely más európai

nép, az önsegély útjára vagyunk kényszerítve. Rokon és barát

nélkül, vegyes házasságban élve Ausztriával, ha önmagunk

nem, ki gondol velünk ? Utat kell tehát törnünk az érdekek

csoportulásának és nagyobb szabású szabad mködésének.

A tiszai ügy rendezésésében és ezen más tekintetben

is elkerülhetetlen vállalkozás kezelésében nagy iskolát kell

nemzetünk számára felállítani. Hadd lássa meg az, hogy egye-

sült ervel és vállvetett munkával mit tehet. De lássa meg

a bécsi kormány is, hogy a folyton háborgó, renitens erk
józanabb czélokra irányozva mennyire hasznosíthatók, ha

azok a haza és saját érdekök fejlesztésének tudatához

jutnak. Ehhez nekünk sok pénz kell, vagy pedig pénzetlen

állapotunkban ers hitel. Ámde akkori chaoticus állapotaink

mellett ez csak a kormány jóakaratával volt elérhet; annak

ellenére a siker nem is képzelhet. Ha néhány száz, talán

ezer négyszögmértíold leggazdagabb európai talajnak érde-

keltsége egy nagy társulatba egyesülve és viszonyaiban meg-

szilárdulva lép hitelköveteléssel a külföld elé, mily egészen

más alapot nyer ebbeli ügyünk ott ; mert ekkor a tkék verse-

nyezve fognak kínálkozni. Talán tiszai papírokat fogunk kibo-

csátani, melyek kelendségben a continens bármely hitelpapír-

jaival egy vonalon állandnak. A magyarok tiszai kötvényei lesz-

nek a hollandi és belga földmives legkeresettebb értékpapírjai,

így válhatik hitelünk szilárdsága és országunk felvirágzása

az annak elmozdításában résztvev népekkel közös érdekünkké.
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Ennek a közösségnek mi azután nagy hasznát vehetjük bens
fejldésünkben is.

íme az nagyszabású rendszerének már egymagá-

ban véve roppant fontos, de azért mégis csak töredékes

részlete

!

A Tiszán Széchenyi a gzhajózást is meg akarta hono-

sítani s lelkesedéssel karolta fel gróf Andrássy Gyulának egy

Tiszagzhajózási Társulat alapítására vonatkozó indítványát,

melyet egy 1846-ik évi tiszaszabályozási gylésen tett Deb-

reczenben. Maga is gzhajón utazta be akkor az egész Tiszát

és terve volt, hogy összeköttetését Fiúméval a tisza-szávai

gzhajózással, a sziszek-károlyvárosi vasúttal és a károly-

város-tiumei Lujza-út felhasználásával létesítse. — A tisza-

szabályozási ügy gondozása éppen úgy, mint az Országos

Magyar Gazdasági Egyesületben tartott összejövetelek, bizo-

nyos tekintetben a parlamenti életet pótolta az absolut kor-

szak alatt

Henger-
^^ hengermalom és vele a magvar nagv malomipar is

malom. "- "" „
"- '^

gróf Széchenyi Istvánnak alkotása. volt az, a ki egy

nagyobb gzmalomnak Pesten leend felállítása végett Pest

vármegyéhez már 1827. évi június 7-én levelet intézett, mely-

ben kimondja, hogy e szándéka nem oda irányul, hogy csupán

egy gzmalmunk legyen, hanem azt fleg mintául akarja

alapítani, mely után lassankint mindenütt állíttassanak fel

mmalmok és hazánk gabona helyett liszttel zze kereske-

dését, miáltal nemcsak mezgazdáink nyernének tetemesen,

de a gyengébb sorsúaknak is új kereseti kör nyittatnék, mert

hiszen ennek következtében pl. Mohácsnál kszenet ásnának

s a lisztes hordók számára dongákat kellene készíteni. Arról

gyzdött meg azonban, hogy e vállalatának biztos sikerét nem

várhatni, ha azt a liszt hatósági árszabásának súlya nyomja.

Esedezik azért a tekintetes karok és rendek eltt, hogy ezen

tárgy megvizsgálására küldöttséget méltóztassanak kirendelni.

Azonban több, mint tíz esztend telt el, míg reibeggi Putzer

János báró kiváló iparossal, a Botzenban letelepedett Holtz-

hammer czég fnökével, szövetkezhetett és pedig úgy, hogy a

300.000 peng forintban megállapított tke felével az járul-

jon a vállalathoz, másik fele pedig itt az országban gyjtes-

sék össze.
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A „Pesti József-hengermalomtársaság-"^ megalakulása

az 1838. évi deczember hó 26-án tartott els közgylésen

határoztatott el Ennek a vállalatnak elnöke maga gróf Szé-

chenyi István lett. Xevét azért vette fel, mert vele a nádor

támogatását akarták megszerezni és mivel az rlés benne egy

akkor egészen új szabadalom szerinti kis aczél hengereken

nyugvó rendszerre alapíttatott. A hengerek rendszere addig

sehogy sem tudott tért hódítani magának, s a külföldön is

mindössze három, vagy négy nagyobb malomban alkalmaztatott,

A hengerszékek javítása tlünk indult ki, midn az ezen els

modern szerkezet malomban szerzett tapasztalatok alapján

a Ganz és Társa-féle javított rendszer révén elterjedt az

egész világban. Érdekes, hogy Széchenyi a henger alkal-

mazását már 1838-ban merte kezdeményezni. — József nádor

pártolása és gróf Széchenyi István lelkes támogatása, mely

sok esetben vezetésnek minsíthet, oly nagyszabású mmalmot
létesített 1839-tl 1842-ig, mely több más malomnak mintául

szolgált a hatvanas évek közepe táján és alapját vetette meg

a lisztgyártás világszerte ismert és utánzott magyar rend-

szerének, a mi által lisztünk világforgalmi czikké vált. Gróf

Széchen^'i István, miként idézett levelébl is látható, öntuda-

tosan nagy czélokat tartva szemei eltt alapította e vállalatot

és, mint minden alkotását, ezt is a leggyöngédebb és leg-

gondosabb ápolásban részesítette. E vállalat jegyzkönj-Aei

nyomán é^Tl-évre kimutatható, hogy mennyi s milyen fontos

eszmék származtak tle, s hogy mennyi és mily fontos szolgá-

latokat tett és áldozatokat hozott annak felvirágoztatása érde-

kében is. — 1838. évi deczember 27-én az ö javaslatára és

vezetése mellett bizottságot küldenek ki, a mely József nádor

pártfogását szerezte meg. Néhány nap múlva bízatott meg
a malom építéséhez szükséges engedély kieszközlésével. Az

építés folyama alatt tettel és tanácscsal folyton segédkezik.

Mindenféle nehézségek elhárítása érdekében utazásokat tesz
;

a Holtzhammer czéggel, Sulzberger mérnökkel és Sarti építész-

szel létesíti és fenntartja az összeköttetést ; közremködik a

^ Az erre vonatkozó részletes adatokat és gr. Sz. I említend

még kiadatlan beszédének szövegét kérésem folytán a Hengermalom

igazgatósága volt szives rendelkezésemre bocsátani. G. J.
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telek megszerzésénél, átíratásánál, a tervek elkészítésénél, a

szükséges gzgép és gépezetek beszerzésénél; a malom

részvényeseinek megszerzi a legelbbkel polgárokat, a miért

a választmány neki jegyzkönyvileg legforróbb és leghálá-

sabb köszönetét fejezte ki. A következ évek alatt mindig,

midn Pesten lehetett, nemcsak a köz-, hanem a választ-

mányi üléseken is rendesen jelen van s oly észszer és életbe-

vágó javaslatokat tesz, melyek elfogadtatván, a malom fenn-

állásának biztosítására és fejldésének irányítására szolgálnak.

Nagy segítségére volt az els igazgató helyébe jött Fehr

Vilmos. Midn aztán e malomnak idközben néha pénzre van

szüksége, ezreket fizet ki a sajátjából és késbb megengedi,

hogy pesti házainak a malom javára jelzálogul való lekötésével

50000 forintnyi hitel vétessék igénybe. A választmányi üléseken

késbb Széchenyi a mszaki fejlesztésre is befolyást gyako-

rolt, a miért csaknem minden közgylésen hálás köszönetet

szavaznak neki. De már 1842-ben nem elégszik meg a henger-

malom gondozásával, hanem egy hasonló vállalatnak Szegeden

való létesítése végett a maga társulatát egy consortiummal hozza

érintkezésbe. Sopronmegyében szintén megindítja a malomala-

pítás iránti mozgalmat. — A pesti vállalat évrl-évre emel-

kedvén, daczára roppant elfoglaltságának, e malomnál neki is

mindig több dolga akadt. Késbb az avval kapcsolatban kelet-

kezett gépgyárat és vasöntdét is támogatja, mert ezen 1847-ben

alapított vállalat szellemi vezetése szintén gróf Széchenyi

István és "Fehr Vilmos igazgató kezeiben volt. Ebbl a gyár-

ból létesített 1848-ban oly fegyvergyárt, melyet azután a

magyar kormány jónak látott átvenni.

A hengermalom részvénytársaság 1842. évi január 4-én

tartott közgylésén Széchenyi a többször említett vezérigaz-

gató német jelentése által megszakított nagy magyar beszé-

det mondott, a mely az említett közgylés jegyzkönyvébe

hibátlan magyar helyesírással idegen kéz által van beírva,

de azt gróf Széchenyi István, mivel a végén jelentésszer

közlés is van, Trefort Ágosttal együtt sajátkezleg irta

alá. E beszédben Széchenyi a vállalat közgazdasági czél-

jainak azt jelenti ki, hogy általa a nagy magyar közön-

ség az eddiginél jobb és olcsóbb liszttel láttassék el, továbbá

azt, hogy vele a gabonakivitel helyett felkarolandó lisztkeres-



SZÉCHENYI REFORMTEVÉKENYSÉGÉNEK ESZKÖZEI, ALKOTÁSAI ÉS MÜVEI. 317

kedésnek alapja vettessék meg. Felemlíti; hogy az irigy fon-

dorkodás e malomvállalatban sem lát egyebet, mint a sze-

gény molnárok ádáz ellenségét, pedig az nem akar egyebet,

mint szerény polgári haszon mellett, a mint minden észszer

munka megérdemel, a molnároknál még szegényebb fogyasztó

közönség javára dolgozni. — Rengeteg sok bajjal kellett e

vállalatnak küzdeni, melyeket beszédében részletesen felsorol.

Üzleti pangás is gyakran volt. — A malom lisztje azonban az

akkori közlekedés mellett csak szúk körben, csak a belföldön

fogyasztatott, holott már arra gondol, hogy liszttel Bécset és

Prágát is ez a malom lássa el. Ha késbb a liszt a belföldön

annyira kelt is, hogy a gyártás a keresletnek alig volt képes

megfelelni, azt a tengerpartig nem lehetett elszállítani, pedig

Széchenyi ott szeretett volna a magyar liszttel az odessai

gabonák ellen küzdeni. — Ekkor a hengermalom 80000 po-

zsonyi mérnél évenkint nem tudott többet megrölni. Ezt

csak kezdetnek fogadja el, «azért, ismerve a hozadék emel-

ked nemzetgazdasági törvényét, a vállalatot folyton nagyob-

bitandónak véli. Panaszkodik, hogy a vállalat hármas czélját :

a nagyközönség jó és olcsó liszttel való ellátását, a gabona

helyett a lisztkivitel elmozdítását s a vállalkozók fáradozá-

sának és koczkázatának mérsékelt diját azért nem lehet kel-

lleg elérni, mivel az utak feneketlensége miatt a szállítás

mindenfelé rendkívül költséges. Ez által a közlekedés javítá-

sának sürgs voltát kívánta megvilágítani. Czáfolja azután a

vállalat ellenségeinek kicsinyes önz kifogásait; majd fejtegeti,

hogy annak létérdekei min üzleti elvek követését teszik szük-

ségessé s megvitatandónak tartja azt, hogy mily módon sze-

rezhet magának a vállalat elegend forgó tkét, s mikép

biztosítandó az üzem folytonossága. Ez alkalommal indítvá-

nyozta azt is, hogy a malom a nádor tiszteletére az nevé-

vel is jelöltessék meg. — Ilyen gondos ápolás mellett sikerült

azután neki e malomvállalat megszilárdulását tényleg bizto-

sítani. Még miniszter korában is elnököl egyszer annak —
1848. évi július 9-iki — közgylésén, meg levén arról gyzdve,
hogy ez a vállalat lesz alapköve hazánk nagy malomiparának.

Széchenyi az országnak egész közlekedési ügyét ösz- a közie-

szefüggésben, egyönteten kívánta volt rendezni. Erre vonat- u^j^énök

kozó általános nézeteit külön nagy jelentésben terjesztette a rendezése.
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„felséges haza", vagyis az ország egybegylt rendéi elé, úgy

a mint azokat „több jelesb fk segítségével" összeszedni

alkalma volt. E munka is tudvalevleg legnagyobb részt Ko-

vács Lajosnak, Széchenyi köztevékenysége utolsó évei alatt

jobb kezének dolgozata, mely azonban túlnyomólag az saját

reformeszméit adja el.^ Hét fejezetben tárgyalja itt hazánk

közlekedési érdekeit. A bevezetésben hangsúlyozza, hogy e^

a tér hazánkban majdnem egészen járatlan még, de tlünk

függ a polgárosult világ drágán szerzett tapasztalatait fel-

használni, a mi fleg attól függ, hogy miként tudjuk azokat

saját viszonyainkra alkalmazni s e közben megóvni magunkat

a vak utánzás, vagy pedig a szertelen elbizakodás ballépé-

seitl. A nagy világgal állandó kapcsolatba kell lépnünk.

E végbl a sokoldalú tárgy áttekinthetése végett szakaszokra

osztja arra vonatkozó fejtegetéseit. — Az általános szempon-

tokról szólva kiemeli, hogy hazánkban a közlekedés ügyét

eddig a véletlen vezette. Az egyes törvényhatóságokban

sokszor érdekelt egyéni tevékenység állította össze a vidéki

úthálózatot s annak fenntartása is mindig egyes egyéniségek

nézeteitl és erélyétl függött. Egész vidékek közlekedési

állapotát felforgatta egy tisztújítás. Hajózható folyóink álla-

potát még inkább a véletlen határozta el. Azokat sokan

magántulajdonnak tekintik. A köz- és magánérdek határai

azeltt nem voltak kijelölve. A vizek medreit átengedték a

természet romboló hatalmának ; sem hajózási törvény, sem

úti és vízi rendrség nincs. Az ügy fontossága miatt ez nem

maradhatván így, a közlekedés minden eszközét országos fel-

ügyelet alá kell helyezni, és sem vasutat, sem vízépítményt

a folyókon, sem csatornát vagy közutat az ország által e

czélból felállított hatóság tudta és beleszólása nélkül létesíteni

ne lehessen. Szükséges továbbá, hogy a czél és azok esz-

közei iránt tisztába jöjjünk. Az építkezéseknek általában, de

különösen a vasúti létesítések terén, takarékosan kell történni,

mert különben olcsó szállítás nem remélhet; pedig iparfej-

lesztés e nélkül merben lehetetlen. Tisztába kell jönnünk

azzal is, hogj' a közlekedési ügy intézése nem tri a foltoz-

' Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezéseirl. Gróf Széchenyi

István. Pozsony, 1H48. jannár 25. L. Lipthay S. id. müvét 1Ü3— 126. 11.
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gatást, hanem egyöntet országos szabályozást kivan, mert

csak ez által kerülherjük ki hazánk százados átkát, a vidé-

kek érdekharczából szükségképp keletkez visszavonást. A Tisza

termékeny völgyében harmadfél millió holdra terjed gazdag-

talajt adhatunk vissza a hazai termelésnek. De ezen hódít-

mánynak nincs értelme, ha termékei számára i'ij piaczokat

nem tudunk szerezni. Szükséges tehát egyszersmind a hajóz-

ható Tisza, Bodrog. Szamos, Körös és Maros folyók rende-

zése is. Múlhatatlanul szükséges a debreczeni, miskolczi, sze-

gedi és aradi vasút. Ha ezen összes vidékek olcsó termelé-

sének Pestet és a forgalmat a Dunán felfelé megnyitjuk, az

okvetlenül nyomni fogja a dunavidéki mezgazdaságot. így

azután az egyes vidékek érdekharcza gerjesztetik fel és a

nemzeti felvirágzás sohasem következhetik be. Ennek kikerü-

lése egyedül az összes érdekeket felkaroló s minden vidéket

kielégitö egész rendszer megállapítása által érhet el. A köz-

lekedési hálózat együttes megállapítása azért is szükséges,

mert a fvonalok eldöntésétl függ az. hogy a további köz-

lekedési eszközök iránya milyen legyen. Hazánkban a vas-

pályák sok vidéken egészen új viszonyokat fognak teremteni

s pusztáinkon a telepedések irányát és gazdaságunk rend-

szerét azok határozandják el. A kamatbiztosítás egyes vona-

lokra alkalmazva végelemzésben nem egyéb, mint az egyik

\'idéknek nyújtott kedvezés a másik rovására. A tarifapolitika

szintén csak országos szempontból intézhet helyesen, külön-

ben az igazságtalanságokat fog maga után vonni s a félté-

kenységeknek gazdag forrása lesz a jövben. Bizonyos vona-

lokon országos szempontból különös kedvezmények fognak

némely czikkekre nézve szükségeseknek mutatkozni. így. pél-

dául a galaczi és odessai verseny kiállhatásáért kedvezmény

lesz adandó a gabonaszállitmányoknak a fiumei vonalon, és

pedig nem egy, hanem minden vidék érdekében. Az egyik

vidék érdekét azonban a másiknak javára feláldozni nem

szabad. Igyekezzünk minden érdeket kellleg figyelembe venni,

kielégíteni s számot vetve ernkkel úgy sáfárkodni, hogy

ne legyen vidék, mely az országos közlekedési ügy szabályo-

zásánál mellzöttnek érezhesse magát.

A javaslat ezután a külföldi államok közlekedési fejl-

désének rövid, de nagyon tanulságos vázlatát adja, s azokból
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azt következteti, hogy a közlekedési eszközök között a nem-

zeti kereskedelem felélesztésére legalkalmasabb a vaspálya,

mert csak a vasút képes biztos, gyors, szakadatlan és olcsó

összeköttetést létesíteni. — A közlekedés többi eszközeinek

a vasutakkal szemben csak alárendelt szerepet lehet adni.

A csatornákat csupán arra lehet használni, hogy a hajózható

folyók útját megrövidítsék, egyes pontokon kiigazítsák, vagy

egymással összeköttetésbe hozzák. A köutak rendeltetése,

hogy az egyes helyeket egymással s a közel fekv vasúttal,

vagy hajózható folyóval hozzák kapcsolatba, mert csak lassú,

fleg pedig aránylag igen drága szállítást eszközölhetnek. A
közlekedési eszközök mindenikének építési adatai a fbb
államokból bven közöltetnek ezután.

Igen érdekes és tanulságos a következ két fejezet,

melyben a hazai közlekedési rendszer követelményei szaba-

tosan jelöltetnek meg. Általában mondható, hogy a Széchenyi

által javasolt vasútvonalak és folyószabályozások tényleg meg-

valósultak, és pedig nemcsak az elsrangú, hanem a másod-

és harmadrangú vasutak is.

Annyira ismerte az országot és annak közlekedési szük-

ségeit, hogy olyan életrevaló és tényleg bevált tervet tudott

készíttetni, melytl okosan el sem lehetett térni. — A vas-

pályák építésének költségvetését, azután pedig a folyók sza-

bályozásának s a kutak létesítésének els sorban szükséges

kiadásait úgy állapította meg, hogy a vaspályákra 80, a folyó-

szabályozásokra 8, a kutakra 12 millió ezüst forint beruhá-

zást okvetlenül szükségesnek mondott.

Ezen elirányzat azonban szerinte még nagyon sok vál-

tozásnak lesz alávetve és bizonyos, hogy az említett összeggel

sem a közlekedési hálózat létesítése, sem a nagy folyószabályo-

zások bevégezve, sem a kijelölt útvonalak kiépítve nem lesz-

nek. Azonban e munkálatokat befejezni nem is egy évtized,

st nem is egy korszak feladata. — „A mi tisztünk — írja e

munkálatban — azt helyes alapokon megindítani s annak

további kifejtését az ország kifejlend ergyarapodására

bízni."

De miután a közlekedési eszközök minden ágában egy-

séget és összhangot akart teremteni, az ország akkori törvény-

kezési és közigazgatási viszonvai mellett szükségesnek tartotta
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részletesen elmondani véleményét a kisajátításról és az akkori

végrehajtási eljárás részleteirl. E részben a felveket a

felelsség és központosítás vezérszavai körül csoportosítja. A
végrehajtási rendtartás részleteit azután a közlekedési esz-

közök kiállításának módjáról és az állami kölcsön felvételének

czéljairól és módozatairól, továbbá a végrehajtó hatóságokról

szóló szakaszokban foglalja össze.

Annyi elrelátás, szakismeret és mindenre kiterjed

figyelem foglaltatik e jelentésben, hogy, daczára csak 134

lapra való terjedésének, gyakorlati közgazdasági irodalmunk-

nak 1848 eltti termékei között azt mindenesetre a legbecse-

sebbek egyikének kell tartani. — Kovács Lajosnak e munka
elkészítésében kétségkívül nagy érdeme van. Bizonyos, hogy

nemcsak az adatok összegyjtése, de a Széchenyi alapesz-

méibl levont következtetések szabatosítása körül is igen sok

van benne, a mi az tollának köszönhet. De a szellem itt

is határozottan a Széchenyié, és ö e munkálatot az általa is

kijelölt fenntartással, t. i. hogy azt mások segítségével

készítette, bátran írhatta alá.

Befejezésül megint általános igazságokat sorol fel. Hang-

súlyozza ismét a nemzeti egységet s annak szükséges voltát.

Felpanaszolja, hogy az egymást alig ismer hazai népfajokat

eddig nem tömörítettük, s a hegyvidékek idegen ajkú lakóit

az ország szívéhez és a magyarsághoz közelebb sohasem

hoztuk. Pedig ha e haza minden lakosa a maga vágyait itthon

elégítheti ki, s szorgalmának jutalmát a hazában találja meg,

akkor annál, a mi ezt elmozdítani képes, nemzetiségünk ers-

bítésére hatalmasabb lépést nem tehetünk. Az összefügg, jól

berendezett és gondosan fenntartott közlekedés ugyanis nemcsak

líj életet, erélyt, soha nem ismert, st nem is álmodott tevé-

kenységet és emelkedést fog az egész országban elidézni

s alkalmas a hazai közgazdaságnak is új fejldési irányt

adni. Vége lesz a felföldön az éhhalálnak, az alföldön pedig

a saját zsírjába fulladásnak. És hazánk a maga fekvése, ked-

vez alkata, kimeríthetetlen természetes kincsforrásai mellett

többet várhat a közlekedés javulásától, mint bármely más
ország. Hivatva vagyunk ezen változatos fekvés, minden

anyagban gazdag és csak szellemileg nem eléggé fejldött

országban az ipar minden ágát meghonosítani. — Azonban

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I k. 21
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itt is rátér arra a föelvre, hogy mindennek biztosítása végett

a közlekedés fejlesztésén kívül az ország népét is emelni és

nemesbiteni kell. Javaslatát azzal az óhajjal zárja be: „Vajha

azoknak, kiknek kezébe a végzés hatalma van letéve, a nem-

zetegyesítéS; érdekösszeszövésnek, és fleg nemzetiségünk szel-

lemi súlyának azon irányát, mely t vezette, föllelnék abban".

Gróf Széchenyi Istvánt a vasutak fejlesztésének nagy

kérdése különben már jóval ezen jelentés eltt foglalkoztatta.

Az 1836-ik évi XXV. törvényczikk az ország közjavát és jó-

létét gyarapító magán vállalatairól kimondta, hogy mindazok,

a kik az ország szívébl az els szakaszban megemlített

irányokban, a melyek összeesnek a szélrózsa minden irányával,

csatornákat, vasutakat és ezek czéljaira hidakat a magok

költségén építeni akarnak s erre magukat kötelezik, az ezen

törvényben megállapított kedvezményeket használhatják s

annak oltalma alatt állanak. A jelzett kedvezmények legfb-

bike a kisajátítási jog megadása volt, ezen kívül elnyösebb

közigazgatási és törvénykezési elbánásban részesültek. Ezen

törvényjavaslat elkészítésének idején báró Sina György a

Duna jobb partján a Bécstl Gyrig vezetend vasút elmun-

kálataira kapott engedélyt, melyet az l838-ik évben a Gyr-
tl—Budáig" építend vasútra való engedély pótolta ki. A
Duna balparti vasút építésére pedig 1837-ben Ulmann Móricz

kapta meg az elmunkálati engedélyt. — Széchenyi külön-

böz tárgyi okok miatt eleinte a jobbparti vasút eszméjét pár-

tolta, késbb azonban a balparti vasút kiépítését sem kívánta

akadályozni, csak az országnak hozzájárulását akarta annak

anyagi elnyeivel arányba hozni. Öt ezen, valamint minden

eljárásában kizárólag az ország érdeke vezette, melylyel szem-

ben semmiféle melléktekintetnek nem engedett befolyást a

maga elhatározására. — Életrajzában már eladtam a vukovár-

fiumei vasút létesítésére nézve közte és Kossuth közt felmerült

véleménykülönbséget. A késbbi tapasztalat e részben a

Széchenyi álláspontjának adott igazat, s a vasúti összeköttetés

Fiúméval nem kerül utakon, hanem egyenesen létesült az

ország szívébl. —- Miniszter korában rögtön hozzálátott a közle-

kedési hálózat megteremtéséhez. Az 1848-dik évi XXX. t.-cz.

3. szakaszában felhatalmazást kapott hat új vaspályavonalnak

építésére. Ennek a felhatalmazásnak kieszközlése végett igen
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erélyesen kellett fellépnie, és íiogy az által a vasutak építése

czéljából 8 milliót, a vizszabályozásokra pedig 2 milliót meg-

kaphasson, a tárczakérdést kellett felvetnie, mely aztán minden

ellenállást legyzvén, a maga hatását meg is tette.

Reformtevékenységének elsrangú eszközét és állandóan Irodalmi

becses emlékét képezi irodalmi tevékenysége. tevékeny-

E részben Gyulai Pál, Zichy Antal, Grünwald Béla, az ^^^®"

eltt balázsfalvi Orosz^ és különböz müvében saját maga is Széchenyi

igen találóan jellemezték t. — Széchenyi mint magyar pub-
"'"

licista meglepetésszeren lépett fel. Korábban németül íro-

gatott, németül fejezte ki gondolatait, st németül gondolko-

dott is. Ezt tanúsítja hátrahagyott iratainak és 1848-ig veze-

tett naplóinak immár birtokunkban lev huszonhét kötete.

Hogy írónak született, az nem szorul tüzetesebb bizonyításra.

Azt a vels, sajátságos, minden ízében eredeti, áradozásaiban

is szellemes, mikor emelkedik, egekbe ragadó, mikor ütni

akar, agyonsújtó s midn tétovázva keresi a szót, naivsága

által meglep, soha eltte nem létezett s utána ismét alig

létezend írmodor a legjobban bizonyítja. Szabályszeren írni

és beszélni a hasznosabb tettek miatt nem ért rá ; legalább

nem ügy, mint a hogy maga szerette volna, mert a szónok-

lásnál és irka-firkánál, a mely szép, ha szép, mégis haszno-

sabb dolognak tekintette a tettet. Maga világosan mondja,

hogy a szó, vagy bet nem több, mint eszköz, mely csak

alkalmazása által válik hasznossá, vagy károssá és magában

véve még nem tett. ^ Els mvének elkészítése alkalmával

érezte, hogy nem tud eleget és a feladatnak, melyre vállal-

kozott, követelményeihez képest készületlen. Sokat fáradt,

dolgozott és aggódott ezen elhatározása következtében^ míg

munkáját darabonként össze tudta állítani. Oly nehézségekkel

küzdött, hogy csaknem szégyenli bevallani. De mégis meg-

próbálkozott vele, mert látta, hogy más tanultabb és oko-

sabb emberek a reformok megindítására nem tesznek sem-

mit. Elhatározta tehát magában, hogy „jobb, ha pendíti

meg a húrt, mint senki sem." ^ Erezte hátrányait e téren,

^ Orosz József: Széchenyi mint iró. Pozsony, 1832.

* Kelet Népe, :?49. 1.

" U. 0. 14.

21*
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sokszor így kiált fel: „Bár világosabban tudnám magamat ki-

fejezni!"^

„Istenem ! Oly szerencsétlen író lennék, hogy legfbb

óhajtásaimnak éppen az ellenkezjét lehetne következtetni

homályos szavaimból." '^ Vizsgálódásainak eladásában nem

tart rendet, „mert az tárgyánál fogva nehéz, vagy annak meg-

tartása tehetségét múlja felül, azért csak egész munkájának

(és egész irodalmi munkásságának, teszem hozzá én) elolvasása

után tnik ki világosabban annak veleje." "^

A fontos tárgyakat, melyekkel foglalkozott, több adagra

igyekezett osztani, és lehetleg víg, tarka és változatos kön-

tösbe burkolva kellemesebbé tenni azokat. így szándékozott

évente olvasóit lassankint közelebb vinni az eltte fekv és

talán, mint írja, erejét is felülmúló óriási munka végs hatá-

rához. ^ Érzi; hogy vannak olvasók, a kiknek elég világosan

nem írhatni, s a kik az okoskodás fonalát mindjárt elvesztik,

azoknak tehát mindig kötetvastagságban kell azt feltüntetni.^

Gróf Dessewífy József szemére veté, hogy a rendszer

szükségét prédikálja s aztán gondolatainak menetében köny-

nyen kivehet rendszert maga még sem tart. Erre felelte, hogy

„bátran vetheted azt szememre." Néha alig bírok a csaknem

magyar mértföldekre terjed mondatokból kibonyolódni." ^ Des-

sewfify azt is szemére lobbantja, hogy „ez a huzalékos beszéd

erkölcsi tudományban is díszlenek". Széchenyi azt feleli erre :

„Az erkölcsi tudomány minden egyébnek talpköve. Ez az

egyetlen tudomány visz bennünket közelebb az istenség esz-

ményéhez. Engedd csak az erkölcstant bevinnem a nép szí-

vébe, és fellelem az archimedesi pontot, melybl minden más

tudományt kiforgatok sarkából."^

Maga sem tudja miként botlott az írói pályára, mert

szerzi becsvágya nem volt. És valóban ebbeli fáradozásainak

1 Világ 283.
•^ Világ 239.
'

U. 0. IV.

* U. o. IX.

' U. 0. IX.

« U. 0. 210. 1.

"
Kelet Népe, 130. 1.

^ Világ, 266. és 267. 1.
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semmi egyéb oka nem létezett, mint az a tiszta és becsü-

letes szándéka, hogy használjon. De minden czélzatát mind-

járt eleinte nem mondhatta ki, mert a közönség megkövezte

volna. Hanem bízott abban, hogy az lassanként megszokja

ers mondásait, és igy késbb bátrabban küzdhet majd az

elítéletek ellen. ^ Azonban maga írja, hogy ha iratait sokan

olvasták is, kevesen értették t meg igazán.'^ — Széchenyi a

magyar nyelvet a szüli háznál még mint gyermek tanulta

meg, a hol Liebenberg János is magyarul oktatta t. De

onnan kikerülvén, gyakrabban és így jobban beszélte a többi

európai nyelveket. Azokon jobban is irt. Késbb tudatára jött

a nemzeti nyelv nagy fontosságának, eszméit azután tehát ki-

zárólag magyarul terjesztette. A nemzet emelésére irányuló

törekvéseit elsegítend, íróvá lett s könyveivel oly befolyást

gyakorolt a magyar közönségre, hogy müveit akkor leginkább

olvasták az országban. Maga írja, hogy „Hitel" czim mun-

kája néhány hónap alatt több kézen és tartalma több ajkon

fordult meg, mint azeltt a legjobb magyar müvek évek

alatt.^ — Az írói pályára azonban nem készületlenül lépett, ha

arra való készülésében eleinte nem is volt czéltudatosság.

Ifjúkori német levelei, melyeket az 1813— 14-diki hadjárat-

ból szüleihez intézett, remek stylgyakorlatok voltak, melyek-

ben a helyzetek, viszonyok, emberek s érzések leírása érde-

kes és megkapó. Késbb naplóinak szintén németül történt

rendes vezetése alkalom volt arra, hogy gondolatait találóan

igyekezzék papírra tenni ; de az írói önfegyelmezésben

nem gyakorolja magát. A magyar nyelvvel irodalmi szem-

pontból Wesselényivel való megismerkedése után 1821-ben

kezd foglalkozni. Midn az újabb magyar írókat elször

olvasgatja és tanulmányozza, meg van lepve a magyar

nyelvben található bens er által. Ennek felismerése nem
volt a legkisebb ok, mely arról gyzte meg t, hogy az így

beszél nemzet kimúlásra szánva még nem lehet. Már 1825. évi

október 12-én magyarul, és pedig e nyelven ott elször, szólal

meg a frendiházban. Kevés id múlva bátorságot érez magá-

1 Világ-, 410. 1.

^ U 0. 1. XII.

^ U. o. XI.
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ban már arra is, hogy magyarul polemizáljon egy felvidéki folyó-

iratban. Neki csakis a nyelv könnyebb kezelhetése czéljából volt

gyakorlatra szüksége, mert hiszen 1814. óta folyton irogat,

a tollforgaiásban tehát nem volt kezd. Naplóinak egyes

részei valóságos értekezések, melyekben világnézetének adott

kifejezést. A mily mértékben a közügy t elfoglalja, úgy
sznnek meg ezen naplóbeli értekezései, s lesznek azok az

események és az ezek által ébresztett érzelmek rövid jelzé-

seivé. Azonban nagy akaraterre és iránta nagy szeretetre volt

szüksége, hogy teljesen hatalmába keritse a magyar nyelvet,

miután fejldésének legnevezetesebb korszaka alatt az kisiklott

kezei közül. — Gyulai Pál Széchenyi íróságát általában a követ-

kezleg jellemzi : Müveiben elszórva a nyelvre vonatkozólag

sok oly megjegyzés foglaltatik, melyeket jó lenne a változott

viszonyok között is megfontolni. A nyelvet a nemzeti lelkü-

lettel együtt akarta fejleszteni. Panaszkodik, hogy a magyar

társalgási nyelv még nincs eléggé kifejldve. Az „ön" szót

tette közkeletvé. „Könyveit balul ítélnk meg, ha akár

tisztán tudományos, akár tisztán irodalmi szempontból bírálnék

azokat. nem új igazságokat búvárlott a tudomány mélyén,

haneai már Európaszerte ismert igazságokat hirdetett nemze-

tének" s eredetisége abban állott, hogy ez igazságokat a

hazai viszonyokra alkalmazta és a nemzeti újjászületés alap-

jává tette. ^ Olvasottsága széleskör volt. A német, franczia

és olasz irodalomban nagy jártassággal bírt. Az írókban

mindenütt az érzés melege és a gondolatok mélysége hatott

reá. Könyveiben a gondolat és érzés uralkodott a formán,

de malkat alig van bennök. Logikája alapjában ers, de

fejtegetéseit csapongások és kitérések szaggatják meg.

A részek közt nincs arány, a kidolgozás egyenetlen, s abban

a szikrázó szellem mintegy küzd a mondatfzés nehézségei-

vel. Ezen írásmódra nemcsak nyugtalan, ideges természete

és gyors dolgozása szoktatták, hanem hosszas naplóírása is.

Magának írva semmi tekintet nem korlátolta, hogy eszme-

társítás útján szabad röptét ne engedjen forró eszméinek s

hullámzó érzéseinek. Azt hitte továbbá, hogy rendszeresen írt

könyvet Magyarországon nem igen olvasnak. Szellemének és

' Gyulai Pál: Gróf Széchenyi István mint író lí). 1. Olcsó Könyvtár.
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írói stylusának legjellemzbb oldala a mély érzés és metsz

gúny vegyülete; mely majd szatírává élesül, majd humorrá

lágyul. Mindez az ö egyéniségébl folyt, melyet benne Byron

és az angol humoristák tápláltak. Az ers szeretet és gylö-

let volt forrása; a faj- és hazaszeretet valóságos szenvedélye.

A magyarnak jelenét azonban szégyelte, de bízott fejldé-

sében. A ,,Hítel"-ben legtöbb a lelkesedés, de a m maga

töredékek halmaza. Nemzetgazdasági eszméket fejteget benne,

de nem tárgyilagosan, hanem mindenféle bölcselettel és tár-

sadalmi kérdésekrl folytatott okoskodásokkal vegyesen.

A „Világ" 'tulajdonképpen bvebb magyarázata a „Hitelé-

nek. Ez is csapongó módon van írva, de eszmékben leg-

gazdagabb müve. Nem franezia kertbe vezet bennünket, st

angol parkba sem, hanem egy rengeteg erdbe, a hol el-el-

tévesztjük az ösvényt, de mindenütt az eszmék dús növény-

zetére találunk.^

Harmadik munkája a „Stádium", mely rendszeresebb

m, mint 'társai. Bentham utilitarismusából indul ki abban,

s az eljogaiktól megfosztandókat arról kívánja meggyzni,

hogy veszteségök voltaképp úgy magunkra, mint az államra

nézve is elny. Ez a munkája a leghiggadtabb ; de itt

sem tudja magát kibeszélni. A „Kelet Népe" irodalmi szem-

pontból fölülmúlja régibb müveit. Hanem küls formájára

hasonlít azokhoz. Abban is kedveli a kitéréseket; de az

egész mégis egyenletesebb, irálya élénkebb, lelkesedése nem

oly lobogó, érzése mélyebb. Bizonyos melancholia ömlik el

rajta. Sehol sem nyilatkozik vonzóbban Széchenyi írói egyé-

nisége: a mély érzés és a gúny vegyülete, mint e mvében.

De e munkája már nem talált kedvez fogadtatásra. Még

nagyobb vihart idézett el akadémiai beszéde 1842-ben.

Ebben a magyar nyelv erszakos terjesztésének veszélyeit

ecsetelve, az észszer magyar nemzetiségi politikának alap-

elveit rakta le. Hírlapi czikkeiben számos eszme van letéve,

melyek a rendszerét tartalmazó jelzett müveket egészítik ki.

Késbbi müvei közül „Politikai Programmtöredékei"-ben neve-

zetes a forradalomnak úgyszólván megjóslása. Ugyanaz van

benne élesebben kifejezve, a mi a ..Kelet Népé''-beu. Ha a „Kelet

^ Gyulai Pál: Gróf Széchenyi í. mint író. 27. 1.
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Népé"-ben búskomorság fogja el, itt már kétségbeesésének

erélye nyilatkozik. Teljesen sötétnek látja a láthatárt és a

vihartól óvja a nemzetet. Ennek egyes részei a leghatáso-

sabbak összes müvei között. A magnk korában ngyan nem^

de késbb annál inkább hatottak.

A tébolydában is több munkát írt, de azok közül életében

csak egy látott napvilágot : a „Blick". Kéziratban megtalál-

ták nála még az „Önismeret" czimü munkáját.

,,Irói egyéniségének két f sajátsága : a mély érzés és

metsz gúny vegyülete a ,,Blick"-ben hág tetpontjára s beteg

lelkébl nyer folyvást tápot. Rendszer nélkül csapong abban

s egészen átengedi magát féktelen felindulásának és kegyet-

len humorának. Osszevegyíti benne a köznapit és fenségest^

az érzelmest és démonit, a bohózatost és a pátoszt. Maga
az egész m különben inkább töredékek halmaza, mint bár-

mely más müve; néha fárasztó is; de néhány lapja vetekedik

a legnagyobb humoristákéival."^

Irodalmi tevékenységének ezt az általános jellemzését

legnagyobb részt saját beható tanulmányaim alapján a követ-

kez — szerintem szükséges — részletezéssel egészítem ki.

A Lovak- Széchenyi els müvének czíme : „A lovakról", mely

boldogult gróf Hunyadi József árnyékának ajánlva, Pesten

1828-ban ezzel a híressé vált jeligével jelent meg : „A kisded

makkból, ha nem romlott, idvel term tölgyfa lesz, csak

senki el ne gázolja." A feledhetlen érdem nagy hazafihoz,

illetve annak boldog és csendes árnyékához fordul, mint a ki

életében sok jó magot hintett el hazánk gazdag, de még ill

mvelést nem mindenben nyert tájain. Azok kikelését és virág-

zását az elhunyt ugyan nem láthatta, de jótéttel másokat is

hasonlók véghezvitelére gerjesztenek. Gondolkozó földije a

hála meleg érzetével járul nyugvóhelyéhez s ezt rebegi hálá&

könyek között: „Minden nemesb szívnek mily édes a haza!"

E müvében Széchenyi a lótenyésztés észszer folytatásának

fontosságát tárgyalja. Az 1827-iki pesti lófuttatás alkalmával

sokan gondolkozni kezdtek e tárgyról, azért az e részben

uralkodó balvélemények, eljárások és hibás elméletek kiigazí-

tása végett el akarja mondani gondolatait, és pedig nem csupán

* Gyulai P. i. ni. befejezésébl.



SZÉCHENYI REFORMTEVÉKENYSÉGÉNEK ESZKÖZEI, ALKOTÁSAI ÉS MÜVEI. 329

elméleti ismeretekre és feltevésekre, hanem a gyakorlatra és

tapasztalatokra alapítva. Midn azonban a lótenyésztés álla-

potát vizsgálja s megállapítja, hogy a lónak tenyésztése

hazánkban javítást tesz szükségessé, e tárgytól gyakran eltér

és általános elmélkedésekbe bocsátkozik. Ekközben számos

oly arany igazságot mond el, melyek késbbi müveiben más

tárgyakkal kapcsolatban elfordulnak, de már itt is úgy

jelentkeznek, mint világnézetének és politikai rendszerének

alkalrészei. A lótenyésztés emelése végett müvének azon

fejezetében, melyben azt tárgyalja, hogy mit kellene tehát

nekünk tenni, haladást, egyesülést, a ló természetének megisme-

rését és a lótenyésztésnek, mint gazdasági ágnak, haszonra irá-

nyuló okszer folytatását ajánlja. E végbl annak nyereséges

üzhetésót mennél hihetbbé kívánja tenni. A nagylelksé-

get és hazafiságot a gazdálkodással nem kell összetévesz-

teni. Azután a versenyt kívánja nálunk is állandósítani. E vég-

bljutalmakat óhajt kitúzetni, versenypályát, lókikészítö (idomító)

intézetet, lótenyészt egyesületet, országos törzskönyvet, id-

szaki közjelentéseket, bérért való hágatást és rendes országos

lóvásárokat akar behozatni. Mindezt részletesen indokolja s a

külföldi példákra és tekintélyekre hivatkozva, bizonyítja azok

czélszerségét. Azután pedig kimutatja, hogy mindez nálunk

is megvalósítható. E mben sok olyan részlet is foglaltatik,

a mely mint kivánalom ma sem avult el, így pl. az, hogy ne

csak fürge, hanem munkabíró lovakat is tenyészszünk.^ A vékony

lóra azt a megjegyzést teszi, hogy az szép lehet, de egy ers,

vállas és nehéz ember nem igen tudja, hogy üljön-e az ilyen

lóra, vagy azt vegye a hátára ? Az ítélete szerint inkább

angol telivérekkel, mint keleti fajtákkal kell lovainkat nemes-

biteni, mert ez által több csontot, ert és ideget adhatunk a

magyar lónak. De azért a tenyészt semmiféle mániában ne

szenvedjen; ne legyen sem anglomán, sem araboman, hanem

tartson középutat. Az angolok eljárását ajánlani mégis meri,

mert avval biztosabban és gyorsabban remél czélhoz juthatni.

De mindenekeltt a jó ló iránti szükséget kívánja megterem-

teni. Az észszer lótenyésztés épületének ez legels talpköve.

A jutalmak kitzése, a lóháton való vadászás a jó ló szükséges

> Lovakról 218. 1.
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voltát fogja általánosabbá tenni. De ahhoz, hogy az ifjabb

gazdák derekas tenj'észtk legyenek, hosszabb id kell. Isme-

retet, tapasztalatot kell szerezniök, nehogy ezreket dobjanak

ki hiában. Különben a lótenyésztést semmiképp sem kivánja

sablonszerén folytattatni, hanem az apaállatokat a kanczák

véralkata szerint ajánlja megválasztani. A hideg, durva kancza

vére a keleti ló nemes vérével legyen elegyítve ; ellenben, a

hol a kancza gyenge, de csupa tz, ott a csendes és csontos

mén alkalmazandó a tenyésztésnél.^ — A mü végén egy barát-

jának 1827-bl való oly értelm levelét közli, melyben az

komolyan kivánja tle, hogy ha csakugyan oly jó hazafi,

akkor hágasson czenki nemes ménéivel ingyen^ mely esetben

öt mindenki dicsíteni fogja. E levélre, mint az uralkodó

fogalomzavar classicus bizonyítékára, nem egyszer hivatkozott

késbb is.

,Hitei''. Második müve, melynek jelszavát ez a mondat képezi

:

„Az ers ellenáll; a gyenge kétségbeesik," (the strong resist,

the weak despair.") és a mely honunk szebblelk asszonyai-

nak van ajánlva, a „Hitel". Kemény Zsigmond szerint egy

lángész ragyogó, de szabálytalan elmeterméke, egy higgadt

terv agitátornak a lelkesedés és költi képzelem virágai

közé takart vakmer kezdeményezése ez, Toldy Ferencz sze-

rint pedig oly nagy tett, mely a század legnagyobb eseményei

közé számítandó.

Széchenyi gazdasági hátramaradottságunk okainak kuta-

tásával foglalkozik e dolgozatban. Azt bizonyítja, hogy az

akkori bajoknak gyökere a hbéri intézményekbl és az ezek-

kel kapcsolatos elmaradott felfogásból táplálkozik. A sérelmi

politika a kormány által kívánta volna bajainkat meggyógyít-

tatni, a minek következménye a tétlenség, az erélyes közre-

mködés hiánya és a sikertelenség minden téren. Az siség

lehetetlenné teszi a hitel kifejldését, mert biztosítékot a ne-

mesek nyújtani nem képesek. Inkább az adósokat, mint a

hitelezket pártolja a törvény, a minek következtében a tke
azután nem áll a birtokosok rendelkezésére. Ez képezi egyik

okát annak, hogy a magyar birtokos szegényebb, mint birto-

kához képest lennie kellene.

1 Lovakról 245. 1.
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A föld és a munka töke által nem levén kellleg meg-

termékenyilhetö, semminek sincs itt oly értéke, mintha a for-

galom szabadabb lenne ; most a földesúr tehetetlen, mert bir-

toka le van kötve. A tkés nálunk kevés és félénk, mert

hitelviszonyaink rosszul vannak rendezve. Innen az általános

pangás, az ipar fejletlensége, a csekély üzleti szellem és a

tájékozatlanság. A másutt oly nagy sikereket elmozdító köz-

gazdasági vívmányok felhasználása tekintetében káros a robot

és dézsma, az osztatlan legelk és birtokok s a czéhek és

árlimitatiók rendszere. A magyar gazda nem javíthatja földjeit;

tkéket nem ruházhat be. Mindenféle kiváltságok és egyed-

árúságok akadályozzák a fejldést. A jobbágy felületesen

végzi kényszermunkáját, mely igy termelékeny alig lehet.

A munkaid elpazaroltatik, mert öU.OOO robotos napszám nem

eredményez több munkahatályt, mint a mennyit 20.000 meg-

fizetett napszámmal könnyen lehetne elérni. A dézsma oly

szolgáltatás, mely a jobbágy törekvését úgyszólván bünteti,

mert mennél jobban iparkodik az, és mennél többet termel,

annál nagyobb tizedet kell neki beszolgáltatnia. Hogy Magyar-

országnak nincs kereskedelme, ennek okát els sorban ugyan

kedveztlen földrajzi fekvésünk, forgalmunk irányával ellen-

tétes folyású folyamrendszerünk, utaink rosszasága és általá-

ban közlekedési eszközeink tökéletlensége és tkeszegénysé-

günk képezi, a mihez a kiviteli vámok súlyos volta is járul

sok esetben ; de ennek részben magunk is okai vagyunk, mert

nem eleget, elég olcsón és nem megbízhatóan termelünk.

A bels fogyasztás nem nagy; ennek következtében egész

belforgalmunk lassú folyású.

Mindezen segítene az, ha a hitelt biztosabb alapokra

fektetnk, ha nagyobb szorgalommal és jobban elrendezett

munkával termelnénk, ha a versenyt jutalmak kitzése által

megteremtenk a gazdák között, ha az alaposabb szakis;ue-

retek elterjednének, ha a megbízhatóság és szilárdság jobban

áthatná a forgalmat, ha az erket inkább tudnók egyesíteni,

s a kereskedelmi, ipari és általában az üzleti élettel szemben

táplált elítéleteket ki tudnók irtani, ha a munkafelosztást

jobban vinnk keresztül, váltó- és kereskedelmi törvényt hoz-

nánk be s az egész igazságszolgáltatást javítanók. Azonban

voltaképp nem teszünk semmit.
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Az emberek csak panaszkodnak. Mindenki épületet akar

emelni, de alapokat csak kivételesen rak valaki. — Telve

van Széchenyi e munkája köz- és társas állapotaink éles,

íjyakran gúnyos bírálatával. Megtámadja a nemességet és

különösen a furakat azért, mert nem teljesitik kötelességöket;

még a kik tesznek is valamit, sokfélét akarnak egyszerre

tenni. Eljárásuk hasonló a szalmatz fellobbanásához. Magun-

kat és országunkat folyton csak dicsérjük, pedig ez kevésbbé

visz elre, mint hátramaradásunk és hibáink szinte beisme-

rése és azoknak férfias elhatározással való orvoslása. Jobban

véljük birni magunkat, mint a hogy tényleg birjuk s ezen

képzelgésünknek megfelelleg élünk. Rosszul gazdálkodunk,

mert a pénzt vagy ész nélkül pazaroljuk, vagy oktalan módon

fukarkodva felhalmozzuk. Ismeretekben is hátra vagyunk, mert

a legtudósabb is közöttünk annyit nem tud, hogy abból több

százezer tudós lehetne bölcs. De van azért sok jó tulajdon-

ságunk, s ha feleszmélünk és a rendelkezésünkre álló eszkö-

zöket felhasználjuk, akkor kiváló helyet foglalhatunk el a

nemzetek között. Azonban a törzsökös magyar egy lépésnyire

sem akar haladni a világban. Pedig a föld forog ! Ezt a neve-

lés hiányos voltának s a túláradó balvélen)ényéknek kell

tulajdonítani.

Xem rekedt, vagy gyönge hangon szükséges ezt hir-

detni, hanem harsányan, mert többet használ hazájának az,

a ki hátramaradását fejtegeti, mint a ki annak dicséretére

pazarolja idejét. Ha mindezt megszívleli a magyarság és

megemberelvén magát, népbl nemzetté válik, akkor jóslata

az, hogy Magyarország tulajdonképp nem volt, hanem lesz.

Ez a m nálunk példátlan hatást idézett el. Az ifjúság

és az ország haladni kívánó összes elemei, mint a megváltás

szózatát ünnepelték azt. Ezek hangulatát tükrözteti vissza

báró Wesselényi Miklósnak Széchenyihez intézett következ

levele : „Tsak a napokba kaphatám a Hitelt kezembe. Lelkes

munka; szép, jó, ers; nem lehet, hogy sokat ne használjon.

Gyönyörrel kóstolom, ízlelem, táplálom vele magam. Tiszta

szívembl örülök neki, pedig több, s megvallom kedves, mag-

zataimat gyilkolta meg ; a miket írtam, sokat ki kell törölnöm,

mert Te éppen azt, de sokkal szebben, jobban már mondod.

Érzésink s látásunk egyformasága oly nagy, hogy egész dara-
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bokát, st constructiókat is találok, melyek az enyimben is

megvannak.

Ezen egész munkád oly velsen van írva, a képek

annyira az eleven éllettl véve, annyi a fszer benne, oly könny
és játszi fordulások s felsbb gyalultság szagjával teli, hogy

minden kedvemet elvesztettem írni. Most édes anyámnak

olvasom a Hitelt. Nagyon, igen nagyon szereti. Áldom az eget,

hogy oly tiszta lélekbe az ész oly eleven fáklyáját gyújtotta s

annak ers akaratot adott, még pedig nem 1—5— 10 évekre

valót, hanem aere perenniust, s azt a férfit hazámfiává, bará-

tommá tette." — Azonban nem mindenütt fogadták ily lelke-

sen Széchenyi ezen munkáját. így például 1831. októberben

gróf Károlyi György levélben értesíti t, hogy a felvidéken

Klobusitzky házát a cholera miatt fellázadt cscselék ostro-

molván, ez alkalommal egy zugprókátor ott találván az asztalon

a Hitel egy példányát, felkapta és annak némely helyeit tótul

magyarázgatta a parasztoknak, hogy ket még jobban fel-

ingerelje. Az öreg báró Eötvös Ignácz pedig czélzatosan

terjesztette a Hitel ilyen forradalmi, lázitó hatásának hírét.

^

Továbbá hatalmas ellenfele támadt gróf Dessewífy Józsefben,

ki a Hitel Taglalatja czím alatt bírálatot írt róla ; minden

gyengéjét, egyes látszólagos következetlenségeit, zilált irmodo-

rát, törvényeinkben való járatlanságát észreveszi és el nem

hallgatja, hanem azt a kritika minden fegyverével, a jó szándék

és nemes érzület elismerése mellett is kegyetlenül széttagolta.

Legmelegebb tiszteljébl, a ki Széchenyi „szép példa "-ját

az 1825-iki országgylésen egy fennkölt ódával dicsíté, lett

az ö legszigorúbb kritikusa.

Gróf Dessewöy ezen bíráló munkáját kissé bvebben ^ "'*^^

elemzem, mert ez az azon korbeli haladottabb politikusok

felfogását kellleg feltüntetni alkalmas, és mivel ezt tudtommal

eddig egy újabbkori hasontárgyú dolgozat sem nyújtja, pedig

a kiváló fúr és hazafi emléke megérdemli, hogy t ne úgy
ismerje az utókor, mint a ki a Széchenyi reformeszméivel

szemben egyszeren az avas maradiságot képviseli.

A magyar ifjúságnak ajánlja e mvét,"- a mint Széchenyi

' Zichy A.: Széchenyi Naplói 224. 1.

'^ Gróf Desseioffy József: A Hitel cziraü munka Taglalatja Kassa, 1831.
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szebblelkú honi asszonyinkhoz intézte ajánlatát. kivan ja,

hogy a kiket az asszonyok szültek, azok a szép lelk és test

hölgyek kegyeit erényeik és magukviseletök által igyekezze-

nek megérdemelni. Elszavában azt mondja, hogy örvendhet

az ország és irodalom Széchenyi könyvének, mert az tele van

szellemmel, gondolatokkal, részvétet kelt eladással és ere-

detiséggel. A Széchenyi szép elméje sok eszmét ébreszt, habár

eladása nem rendszeres, s gyakran kiméletlenül rázza nem-

zetét, hogy azt aluszékonyságából felébreszsze. De bármily

nemes volt is czélja, mivel egyben-másban tévedett, sokszor

pedig túlzásba esett, barátainak kérelme folytán ezt a mun-

kát szakaszról szakaszra véve, elemezni fogja és pedig a mü
azon példányának alapján, melyet a szerztl kapott aján-

dékba, meg levén gyzdve, hogy ez az szinte szóért nem
fog megharagudni, mert vele együtt a jót, a hasznost, a szépet

akarja szolgálni azáltal. — És csakugyan gr. Dessewffy József

.

általában véve e mben is^ mint ISSS-ban a „Felsmagyar-

országi Minervá"-ban közölt költeményében, nagy elismeréssel

nyilatkozik Széchenyirl, de munkájának részleteiben sok olyat

talál, a mi kifogásolni való.

Elször is kifogásolja, hogy mindenrl többet beszél e

mben, mint a hitelrl. Kitérései ugyan igen mulatságosak és

tanulságosak, de nagy tehetségével nem alkalmazkodik a

kevésbbé emelkedett elmék igényeihez. Szereti a nagyon kép-

leges beszédmódot, st következtetései sem mindig folynak

az általa felállított elzményekbl. A fszerezett szellem

eledelben s.ok a bab, a honi paprika és sok a külföldi bors.

Általában véve Széchenyi nemes törekvéseit elismeri, de kifo-

gásolja azt, hogy az országnak intézményeit s különösen al-

kotmányát nem ismeri eléggé. A tapasztalható hiányokat és

visszaéléseket nagyon is általánosítja s egész osztályokról,

st az egész nemzetrl gyakran igazságtalanul elítélleg nyi-

latkozik, pedig a prózában mindenkinek mértéket kell tar-

tani, fleg midn egész nemzeteket dicsér, vagy gyaláz az

ember. — Mindezt azonban gr. Dessewffy József szintén nem

rendszeresen adja el, hanem Széchenyi Hitelének eszme-

menetét követve, oly rapszodikusan és rendszertelenül, mint a

milyen az általa taglalt munkának egész szerkezete. — Nem
tagadja azt, hogy sok baj van nálunk. a hibákat nem
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akarja leplezni. Sok mindenféle nemzeti hibát szívesen vál-

toztatna át nemzeti erénynyé. Általában pedig jobb nevelést,

felvilágosodottabb hazafiságot óhajtana. De egészben véve

nem tartja helyesnek azt, hogy a nemzet ellen felhozható

gáncsokat túlozva adják el.

Dessewffy József a Széchenyi által Magyarországnak

közállapotairól festett képet az által igyekszik kiegészíteni,

hogy az annak alkatelemeit képez tényezk közül mindegyik-

kel az osztó igazság szerint bánik el. Elismeri, hogy a magyar

nemesség is hibás egyben-másban, de hogy az ország annyira

hátra maradt, azt 'gr. DesseTvÖy József túlnyomólag annak

tulajdonítja, hogy a királyság már századok óta úgy bánt

hazánkkal, a hogy nem kellett volna. A censurára való tekin-

tettel e munkálatában ugyan óvatos kivan lenni, de a nemzet

közönyössége és álomkórsága következtében beállott elmara-

dottság okait még sem engedheti egészen a nemzetnek tulaj-

donítani. Az ország függetlensége, önállósága ellen századok

óta folytonos támadásokat intéznek, különösen a gazdasági

téren. Ezt világosabban csak azért nem fejezi ki. mert a cen-

sura különben nem engedte volna meg, hogy munkája meg-

jelenjék. De ott, a hol szabadon szólhat, sohasem mulasztja

el, hogy a nemzet ellen felhozható vádak mellett fel ne tün-

tesse az enyhít körülményeket is.— A külföldi példa ajánlását

csak módjával tartja hasznosnak, mert igaz ugj'an, hogy id-

jártával eléggé elkorcsosodtunk és elfajultunk, s haladásunk

sem követte mindenben nemzeti szellemünk és sajátságaink

természetes útját; de vigyáznunk kell, hogy csupán a jó kül-

földit honosítsuk meg, s ne hintsük el valamely új dudvának is

magjait, melyek által azután csak a saját gazunkat szaporítjuk.

Helyesli, hogy Széchenyi az erk egyesítése által igyekszik

hatni, de a nagymérv munkafelosztás ajánlásával szemben

azt hiszi, kötelessége utalni arra, hogy a magyar míveldés-

nek egyik elnyös sajátságát a sokoldalúság képezi. Külön-

ben azt észleli Széchenyi modorában és eljárásában, hogy

úgy tesz, mint a szeretk szoktak : legyaláz, felbosszant, meg-

ráz, azután pedig édes balzsamot önt sebeinkre. — Határozottan

rosszalja azonban, hogy a reformokat rögtönösen, minden átme-

net nélkül akarja keresztül vinni, hogy a nemességet a maga
egészében elítéli azokért, a kik visszaéléseket követnek el.
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Egyoldalúságot tanúsít akkor is. midn azt állítja, hogy

minden a nemzettl függ, és szem eltt téveszti, hogy kezeink

sok irányban mennyire meg vannak kötve. Szerinte Széchenyi

félreismeri a földesúr és jobbágy közötti viszonynak lényegét

és újabb alakulatát is. Van visszaélés, van helytelenség elég,

de a jobbágyokhoz Széchenyinek más hangon kellett volna szó-

lani. Nem helyes azokat felizgatni a földesurak ellen, a kiket

igazságtalanság volna a robottól és a dézsmától kárpótlás nél-

kül megfosztani. A jobbágyok sorsán az 1791. évi törvény-

hozás és még korábban az urbáriumok nagy mértékben

javítottak. Azt, hogy a viszony a két fél között nem jó s

nem teljesen kielégít, nemcsak a földesurak egy részének

túlzásai és mind súlyosabbá váló visszaélései, hanem a job-

bágyok helytelen viselkedése és hibái is idézik el. Különben

Magyarország jobbágysága jobb viszonyok között él, mint a

külföldi államok nagy részének taksás parasztsága. Iparunk

és kereskedelmünk, az igaz, hátra van, st hanyatlik; de annak

okát szintén nem els sorban lakosságunk renyhesége, vagy

lanyhasága, hanem az képezi, hogy az országot gyarmati

függésben tartják.

Az igazság az volna, hogy ha Magyarország kénytelen a

drága és rossz osztrák iparczikkeket vásárolni, akkor iVusztria

kényszeritessék arra, hogy viszont köteles legyen mindenféle

körülmények között a magyar nyersterményeket vásárolni. Ez

lenne a valódi- és igazságos viszonosság. Kimutatja továbbá,

hogy a Hitel legtöbb reformjavaslatának indokolásában hiány-

zik a sok árny mellett, a fény is. aztán az elnyöket 260

lapra terjed munkájában mindenütt érvényesíteni kívánja

az ország érdekében. A kimívelt fvel szemben, melyre Széchenyi

nagy súlyt fektet, egyenrangúnak tartja a fenkölt érzelm

szívet is. Az ész adhat ugyan szerencsét, de jó és ers szív

nélkül sohasem adhat boldogságot. Széchenyivel a nemzetiség

ápolásának fontosságára nézve tökéletesen egyetért, de éppen

azért megfontolandónak tartja, hogy a régi intézményeket

egyszeren, minden átmenet nélkül kell-e eltörülni? Szerinte

nem áll az, hogy nincsen hitel az országban. Ha e tekintet-

ben az állapotok nem kielégítk, akkor annak okai miatt

nem lehet egyedül a nemzetet felelsségre vonni, mert pl. a

devalvatio az értékeknek példátlan pusztulását idézte el. A
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a birtokforg-alom teljes szabadsága a jószágoknak a magyarok

kezébl való kivételét és idegenekre való átszállását vonhatja

maga után, a mi pedig a Széchenyi czéLzatát sem képezheti, mert

a régi családoknak lehet fenntartása nemcsak az illetknek,

hanem a nemzetnek is érdeke. A Széchenyi által javasolt gyógy-

mód tehát nagyon heroikus. Nehéz volna az idegen csalá-

dokba nemzeti szellemet önteni, és alkotmányunk tartósságának

egyik okát gr. Dessewffy József abban véli feltalálhatni, hogy

itt a birtok állandóan a családokhoz volt kötve. Ha valami-

kor a születési nemességnek meg kell sznni, akkor az alkot-

mány tartóssága érdekében Napóleonnak azt az eszméjét kell

itt is meg-valósitani, melylyel a becsület légióját teremtette

meg. Különben bizonyos jólét nélkül a természettl kiváló-

sággal felruházott szellemek sem volnának képesek az alkot-

mányosság oszlopaiként szerepelni.

Könyvének utolsó fejezeteiben élessé válik Széchenyi-

vel szemben. Azzal vádolja, hogy az okokat a következteté-

sekkel cseréli fel és megfordítva.

Igaz, a mit Széchenyi mond, hogy minden vagy elre,

vagy hátra megyén a világon ; de mindennek menni, nem
pedig', mint akarja, ugrani kell. Javítani és támogatni, nem
pedig egészen eldönteni kell a régit, míg nincsen meg az

líj építkezésre szükséges egész anyag. Helyes az, hogy ne

legyünk a magunk elnyeinek és jelességének kürtöli, de

ne kürtöljük ki fogyatkozásainkat se. Már pedig, ha a kül-

földiekre bízzuk a magunk megítélését, azok nem ismervén

bennünket eléggé, az irigység és gylölködés által befolyásolva,

szintúgy tévedhetnek ítéleteikben, mint az önszeretet kétes

világú szövétnekénél mi. Gyakran olyanokat mond Széchenyi

a magyar nemzetrl, hogy .az ember elragadtatással látja,

miként teszi fel a valóban fejedelmi gondolatokra és érzé-

sekre azok felséges koronáját. Máskor azonban úgy lerántja

nemzetét; hogy azt csak neki lehet megbocsátani, a ki ezen

bírálat által sem akar egyebet elérni, minthogy azt minél

elbb a legmagasabb fokra emelje. De a bírálatban nagyon

gyakran nem ismer kíméletet. Lustasággal és hereséggel

vádolja a nemességet, nem gondolván meg, hogy annak tag-

jai mint katonák, hivatalnokok és mint a földnek tulajdono-

sai is mennyi áldozatot hoznak az országnak. Ellentmondásba

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 22
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jut önmagával, midn a nemesektl nagy áldozatokat kivan,

de egyszersmind azt követeli, hogy azok a robotot és dézs-

mát elegend kárpótlás nélkül engedjék el a jobbágyoknak.

Valamint nem a király hibája, hogy ha a nemesség elpaza-

rolja a maga birtokait, úgy nem a nemesség az oka annak,

ha a parasztok rosszul szántanak és vetnek, ha ugarnak

hagyják a föld Vg részét, ha nem trágyáznak, és ha henyén

és korhely módra élik napjaikat. Az egész nemességnek ilyen

elitélése nem igazságos. A gúny, melyet alkalmaz, sincs min-

dig a maga helyén, s tle mint hazafitól és magyar mágnás-

tól elvárta volna, hogy az ország alkotmányát és körülmé-

nyeit jobban ismerje. Már pedig a nemességnek ilyen meg-

támadása kevés emberi, nemzeti és kivált magyar nemzeti

önismeretre mutat. Nagy egyoldalúság a szerztl, hogy min-

dig ellentétben állóknak tünteti fel a birtokos nemességet és

a jobbágyságot; mintha ellentét volna a fejedelem és a kor-

mányzottak, s a szülk és magzataik között. Széchenyi csak-

nem mindig összezavarja, vagy felcseréli a haladást a sietés-

sel, és szélsségeken szeret lovagolni. A halogatás vádjával

szemben utal az 1791. évi országgylési küldöttségek munká-

lataira. Olvassa el azokat és látni fogja, miként rágalmazza a

nemzetet. Ne csudálkozzék ezután, hogy éppen a haladás

legigazabb barátai eladásában azt a mérsékletet, részrehaj-

latlanságot, érettséget nem találják, melyet tle méltán meg-

várhattak volna.

DeseAvflfy nem idegenkedik a közteherviseléstl. Nem
irtózik attól, hogy a nemes épp úgy fizessen vámot, mint a

jobbágy ; hogy a parasztot terhének egy része alól fel kell

szabadítani. Csak határt akar szabni mindennek és mindent

a maga idején kivan tétetni, s inkább lassan, mint nyargalva

óhajt haladni. Szükséges volt, hogy valaki lerántsa sebeinkrl

a fátyolt ; de arra nem volt szükség, hogy e sebeket nagyító

üvegen mutassa be a külföldnek, itthon pedig lancéta helyett

bárddal forogjon körülöttük. „Csak ez fájt, egyéb semmi."

Széchenyi már korábban kötelezve érezte magát arra, hogy

reformterveit bvebben fejtse ki, illetve a közönség eltt igazolja.

Már kezdte is írni „Eeform"-ját, mely késbb „Stádium" czím

alatt kész programmot tartalmazott ; de a Taglalat arra kényszeri-

tette, hogy elbb írja meg s adja ki mint feleletet erre a
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„Világot". E mvét 1831. évi ápril 5-én kezdte sajtó alá

adni, mely annak 3250 példányával július 3-án készült el.

Hatása dönt volt, melyet sem a Sas recensiói, sem Ponori

Thewrewk szerény, felületes s a Világ Homálya czim és álnév

alatt megjelent, sem végre Orosz éles, beható elleniratai a leg-

kevésbbé sem bírtak meggyengíteni. ^

A „Világa' a Hitel-nél nemcsak irályára nézve sokkal a viiág.

szebb és szabatosabb, hanem indokolásaiban is kimerítbb, a

lángész elmeszikráival csülogóbb munka. Általában hatásosabb

s kétségkívül valamennyi közt legjobb mve a nagy refor-

mátornak. A hatásról és a lelkesedésrl, melyet e könyv a

reformpártiak sorában ébresztett, némi fogalmat adhatnak egy

akkori bírálójának eme szavai: — „A „Világ" elhírnöke a

tzoszlopnak, mely minket magyarokat egykor e terméketlen

és sötét pusztából az ígéret földére vezetend ; a „Világ" els

derengése a ragyogó keleti csillagnak, mely a hatalom embe-

reinek és a népnek utat mutat a Megváltó felé ; a „Világ"

egy fénytorony, mely vigasztaló sugarait messze kiküldi és

irányt jelöl, midn a viharos éjben megtörhetlen talaját a

hullámok siker nélkül ostromolják."^ Ketts czélja van: a

Hitel fogalmát újból behatóbban fejtegetni és új eszméi mel-

lett erélyesebben izgatni. Az els czél megvalósítása közben

modora általában szenvedélyes. Xem elégszik meg azzal, hogy

elleneit megczáfolja s a maga eszméinek diadalát kivívja,

sem azzal, hogy a mozdulni nem akaró, megcsontosodott sta-

bilismus elveit és tanait halomra döntse s ingadozó barátaiban

ers meggyzdést támaszszon : elleneit egyúttal leverni s

egyszer mindenkorra megsemmisíteni akarja. Fölkeresi gyön-

géiket s ket okoskodásaikból kiforgatván, érveiket szétpor-

lasztja, s kíméletlenül nevetség és gylölet tárgyává teszi.

Azután a lerontott épület helyén rakni kezdi az újnak alap-

jait. Azon alapeszméhez híven, melyre a nemzeti újjászületés

egész tervét fekteté, a nemzetiség ftényezjének, a magyar

nyelvnek, diplomatikai jogkörét kívánja mindenek eltt a nyil-

vános élet minden ágában szélesbíttetni. Innen tovább ha-

^ Zichy A. : Széchenyi Naplói, 222. 1.

'\ Horváth Mihály : Huszonöt év Magyarország történetébl. I.

211—213. 1.

22*
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ladva, az örökös medd panaszok és sikertelen vágyak elle-

nében, melyeknél fogva addig minden haladást lehetetlennek

állítottak, míg annak akadályai a kormány által el nem hárit-

tatnak, Széchenyi a társulási szellem terjesztése s érvénye-

sítése mellett izgat. A „Világ"- ban kidomborítja azt a csodás

ert, melynek eredményei az ö vállalatai és alkotásaiban

máris oly megiepleg mutatkoztak. Példázatokkal átsztt okos-

kodásaiban oly emeltynek mutatja be ezt, mely bennünket

daczára az „Ausztriával létez vegyes házasságunknak", da-

czára a kormányrendszerbl ered akadályoknak, pangásunkból

képes kisegíteni. Kapcsolatban az egyesületi szellemmel, annak

bvebb kifejthetése végett, a központosítási eszme apostolául

lép fel.

De nem azt a központosítást sürgette, mely a muni-

cipálís helyhatóságot elnyelvén, önkormányzatunkat megsemmi-

sítheti, hanem a szellemi mozgalmak s az anyagi vállalatok

központosítását. Bebizonyítja, hogy haladásunk egyik f aka-

dálya eddigelé abban az eldaraboltság és decentralisatióban

feküdt, mely még a központi kormánynyal is igen laza kap-

csolatban lev megyei igazgatásnál fogva minden társadalmi,

anyagi s erkölcsi érdekekre egyaránt kiterjedt. A minden

tekintetben szétdarabolt erk semmi egyesít középponttal

nem bírván, egyenként fecséreltettek el, és így képtelenek

voltak valamely szebb, jelentékenyebb eredményt elhozni. A
megyék egymással még társadalmi tekintetben is oly kevés

és gyönge kötelékek által füzvék össze, hogy az egyiknek

lakosa magát a másikban csaknem idegennek érezte.

Ennek folytán, ha felmerült is egyik-másik megyében

valamely közhasznú eszme, melynek valósítása a megyéknél

több ert igényelt : az vagy ismét feledésbe merült, vagy

pedig a közérdekldés hiánya miatt csak eltörpülve valósult

meg. Központosítást sürgetett Budapesten, a hol mint a vér-

forgás a szívben, egyesüljön minden értelmi mozgalom, az

anyagi érdekek minden fonalszála ; onnan terjedjen ki viszont

minden haladás eszköze is az ország valamennyi részeibe.

Hatása e könyvnek is széleskör volt a közönségre ; mélyen

hatott ers meggyzdéseket keltett a kedélyekben. A régi

rendszer emberei ezentúl óvakodtak nyíltan megtámadni t,

a ki ellenfeleit a „ Világ" -ban oly nagy szellemi felsbbséggel
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gyzte le szikrázó élczeivel és éles gúnyjával nevetség tár-

gyaivá tette ket.

Pótlólag megemlítend, hogy Wesselényinek egy levelére,

melyben em megjelenése alkalmából is üdvözölte t, Széchenyi

Czenkröl 1831. évi október 3-án következleg felelt: „A mit

„Világ"-omról mondasz, hogy abból elbiiszkülve látod lelkem

épségét, legnagyobb örömömre szolgál; de hidd el: baráti és

igy kedvez szemmel tekinted ezt, mert az teli van hibákkal,

vagy inkább hiányokkal. Igen szapora munka volt; három

hónap alatt készült. Ha heverhetett volna ! -De úgy elvesztette

volna minden becsét. Azonban az egésznek tán használhat

;

hogy némi felszólítás és felemelkedés a tiszta kebelbl ne fakadt

volna annak folytán, azt nem mondom, st bizonyos vagyok

benne, hogy itt-ott barátom Wesselényi felhevülve megértett,

s benne azon mennyei hangok felrázódtak, melyeknek léte

és összhangzása nélkül nem ismerhetni az ember nemesb

gerjedelmeit, a barátság szent érzéseit.

Csak össze kell rakni, „And here I am a regular Scrib-

ler ! „Gott ist gross und die Wege, die er uns gehen liisst,

unbegreifbar". Ki gondolta légyen: én egy rendes író! De
bezzeg lakolok is érte. De mindezt, gondolhatod, nem igen

fájlalom, sót nem bánom, mert nem az írói hír, mint inkább

a hon boldogsága forog elttem, oda pedig nem az én mondataim

elfogadása, de igazság kell!" ^ — Azonban bármennyire igaza

volt is Széchenyinek minden mvében, az az egy kétségtelen,

hogy oly érdemes müveit férfival szemben, mint gróf Des-

sewlfy József, a ki még hozzá a haladásnak is általában véve

barátja volt, írmodora kíméletlen. Ezt érezte maga is,

s késbb megbánta és botlását bevallva, azt jóvá tenni

igyekezett.

Midn a Világra a régi felfogás hívei közül nem felelt Feieiet a

többé senki, gr. Desewfify Józsefnek fiai válaszoltak arra. A
^''^^'^•

„Néhány szó a Hitel, Taglalat és Világ ügyében" czim kis

közleményt "^ Désewffy Aurél írta s Marcell és Emil test-

vérei csak aláirtak azt. Ebben a dolgozatban kimutatni

igyekeznek, hogy a Világban Széchenyi a jogos védelem

1 Majlath B. : Széchenyi levelei I. 200—201.
^ Feremzy József: gr. Desewfty Aurél összes mvei, Bpest, 1887.

111—125 11.
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határain túlment. Inkább a nagyközönséghez, mint a Világ-

írójához fordulnak, de folyton kell tisztelettel beszélnek ennek

nagy szerzjérl. Azonban nem riadnak vissza attól, hogy

eg3^pár méltánytalan kifakadását s a Taglalat egyes részeinek

félreértését ki ne derítsék. Általában az egész közleménynek

hangja úgy a fiatal írók késbb kiderült és érvényesült nagy

képességeihez, valamint a Tagialatban és a Világban vitat-

kozó kitn hazafiak érdemeihez teljesen méltó. A vitás kér-

dések végleges eldöntését k is az idre bízzák, és ezzel

az óhajjal búcsúznak el az olvasótól: „Adja Isten, hogy a

Világ a hon javát s szerzje tehetségi körét a haza állandó

közhasznára terjeszsze, tágítsa."

stádium. Harmadik alapvet nagy munkája, a Stádium. Az 1832/6.

évi reformrországgylés küszöbén szükségesnek látta a tör-

vényhozás eljárásának logikai egymásutánját tisztázni, és ezt

lehetleg köztudattá tenni. E mve már 1831-ben elkészült,

egy pár ive tényleg ki is nyomatott, midn valószínleg az akkori

magyar udvari fkanczellárnak, Reviczkynek, parancsa folytán,

a ki attól tartott, hogy e munka hatása alatt a radicalis

irányzat uralkodóvá lesz az országgylésen, a Stádium további

nyomatása betiltatott. Késbb mint egy nagyobb reformjavas-

lat els része 1833-ban Lipcsében jelent meg. De a belle

korábban kinyomatott ivek is befolyást gyakoroltak az ország-

gylés hazafias ellenzéki köreire, és rendeltetését részben már

akkor elérte. Midn pedig az egész m ismertté ln, az akkori

viszonyokhoz képest gyökereseknek tekinthet javaslatai az

újjáalakítás vágyát oly általánossá tették, hogy a csendes

átalakulás okszer menetére egyes kiváló írók ^ véleménye

szerint zavarólag is hatott.

Széchenyinek a Stádiummal czélja az volt, hogy kimu-

tassa azokat az els lépéseket, melyek a nemzet újjáalakításá-

nak útján mindenekeltt teendk voltak; továbbá, hogy azok

égeten szükséges és sürgs voltáról meggyzze a közönséget.

E munkát Horváth Mihály a magyar radicalismus kézi könyvé-

nek nevezi, mert iránya és szelleme annyira a gyökeres javí-

tásé volt. lOkoskodásainak alapja itt is hasznossági elv.jFényes

dialektikával bizonyítja be abban, hogy a tervbe vett nagy

^ Horváth M. .' Huszonöt év Magyarország történetébl, I. 269. 1.
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reformok által a kiváltságos osztály, ha kész lesz lemondani

eljogairól, fog legtöbbet nyerni. A munka hangja és modora

agitatori, melyek hatása annál nagyobb lehetett, mivel a meg-

oldandó kérdések részleteibe nem bocsájtkozván, azok nehéz-

ségein könnyen túltehette magát. E munka tulajdonképp

nincs befejezve, mert a legközelebb megoldandó feladatot

magában foglaló tizenkét pont közül csak a következ kilen-

czet fejtegeti bvebben : a hitel emelése végett hozassék

be a váltótörvény ; töröltessék el az siség és fiskalitás ; tör-

vényben mondassék ki a nem-nemesek birtokszerzési joga

és a haza minden polgárának törvény eltti egyenlsége ; a

nem-nemesek választhassanak maguk közül pártvédet, a ki

érdekeiket a földesúr elleni tagosítási és arányositási perek-

ben képviselje ; a házi pénztár s az országgylési költségek

viseléséhez birtok-aránylag mindenki járuljon; a f-közleke-

dési vonalak az országgylés által jelöltessenek ki, s létesi-

tésök és fenntartásuk kiadásai szintén mindenkit aránylag ter-

heljenek; a kisebb királyi haszonvételek, mint a húsvágási

és bormérési kiváltságok, valamint a czéhek és a hatósági

árszabások töröltessenek el. — Kem tárgyalta ellenben itt a

következ javaslatokat : Magyarországon csak a magyar nyel-

ven szóló törvény, parancs és Ítélet kötelez; minden törvény-

hatóság csak a helytartótanács útján hallja a fejedelmi szót;

az itélethozó és más köztanácskozások csak nyilvánosan tar-

tatnak. E három ponthoz csupán annyit mond: ezek czélja meg-

akadályozni, hogy az ország egészen elkülföldiesedjék. és a

külértelmiség még könnyebben elnyomjon itt minden nemzeti

sajátságot, mint most. Ezekrl azonban valószínleg azért nem
beszélt bvebben, mivel gondosan óvakodott oly közjogi, vagy

közigazgatási újításokat javasolni, melyek a kormánynyal való

összeütközésekre vezethettek volna. Ez okból itt is mindenek-

eltt az anyagi jólétet és a termel ert kivánta emelni, a

mit megakadályozni nem állhatott a kormány érdekében. Tudta

azonban, hogy arra irányuló javaslatainak többje, mink az

siség eltörlése, a nem-nemesek birtokszerzési joga, a tör-

vény eltti egyenlség és a nemesek adózása, hatalmas ellen-

zést fognak felkelteni ; ez okból azok megokolására fordította

a legnagyobb figyelmet, s védveinek és érveinek feltalálása

és csoportosítása alkalmával mélységben és ügyességben ön-
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magát múlja felül. Meg volt azonban gyzdve arról, hogy
csupán rábeszélés és irodalmi felvilágosítás útján czélt nem
fog érni, azért fektetett már ismertettem alkotásaira oly nagy
súlyt, és azért tanúsított sikeres befejezhetésök czéljából határ-

talan áldozatkészséget és elzékenységet a hatalommal szemben.
Hunnia. Van Széchenyinek egy 1835. körül írt, de csak döblingi

tartózkodása idején 1858-ban kiadott mve, melynek czíme

Hunnia. A család megbízásából Török János tette azt közzé.

I

A Hunnia által a magyar nyelv ügyét akarta elmozdítani, s az

mintegy folytatása a Stádiumnak. E müvet nem fejezte be s

maga nem is nyomatta ki, mivel az 1832/6. évi III., az 1840.

évi IV. és az 1844. évi II. törvényCzikkek meghozatala folytán

a nemzetnek erre vonatkozó óhajai már teljesedésbe mentek.

Telve van e dolgozat a magyar nyelv iránti rajongó szeretet-

tel. I^s ha 246 lapja semmi olyat nem tartalmaz is, a mit e

részben 1835 eltt és után megjelent müveiben el nem mon-

dott volna, de az, hogy azt itt miképpen mondja el, rendkí-

vül érdekes. A mit a hazai nem magyar ajkú nemzetiségek-

hez való viszonyunkról, a nemzetiség és emberiség közötti

természetes kapcsolatról mond, legszebb okoskodásai közé tar-

tozik. Az a vigasztalás pedig, melyet a magyar nyelv hiva-

talossá tétele után a saját nyelvöket netán félt hazai nem-

zetiségeknek nyújt, ma is actualitással bir. A hazai nemze-

tiségek nyelveinek és egyéni sajátságainak máshol megvannak

Ivalódi biztosítékai. Hiszen ha nem így lenne, már régen bele

olvadtak volna a magyarságba. De nézzenek körül, hogy

Európa száraz földén hol élveznek szabadságot a népek ? Hiszen

sem az orosz, sem a német nagyhatalom nem tri meg az

igazi szabad mozgást. Az seinktl örökölt magyar alkotmá-

nyosság mellett ellenben a nemzetiségek megtarthatják a

maguk úgy sem fenyegetett nyelvét, és e mellett olyan alkot-

mányosságnak lehetnek részesei, a mint bármily ers faj-

rokonaiktól sem kaphatnának soha. Azért megértvén a maga
sajátságaiért remeg magyarság esetleges túlzásait, úgy is

biztosított nyelvök birtokában támogassák a magyar alkotmá-

nyos államiságot. Fogadják eszök tanácsát, számoljanak a

jelennel és jövvel, s tekintsék azt saját jól felfogott érdeküknek.^

' Hunnia 104. 105. 11.
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A „Pesti Por és Sár" czímú iiiunkálala valószinleg Pesti Por

1837 és 1840 között Íratott, de töredéknek maradt. Török ^' ^*^-

János szerint, a ki azt a család megbízásából 1866-ban adta

ki, e munkához Széchenyi Döblingben hosszabb bevezetést

irt, de azt sok más becses iratával együtt a halála eltt öt

héttel, 1860-iki évi márczius 3-án, tartott házkutatás alkalmá-

val elkobozták.

E munka czélja az lett volna, hogy a fvárosnak és

környékének a kellemes lakás szempontjából mutatkozó hiá-

nyaira és árnyoldalaira felhívja a közfigyelmet. Kimutatja,

hogy Budapest igen sok tekintetben mily hátra van, de egy-

úttal azt is, hogy mily elnyös és kies fekvéssel bír, minél-

fogva annak lakásviszonyait igen nagy mértékben javítani

lehetne. Azután széles alapját veti meg javaslatainak, melyek-

kel itt a comfortot meg akarta volna honosítani. A munka

meglev része nem foglalja magában e javaslatokat, hanem

azokat csak sejteti. E helyett azonban oly általános elmélke-

dést folytat, különösen a mi viszonyaink között czélszer épít-

kezés felett, hogy Magyarország minden kiválóbb építészének

ezen munkálatot el kellene olvasni.

Kiválók, st rendkívül becsesek továbbá a munkálat

azon részei, melyek a nemzeti jelleggel foglalkoznak, a min-

nek nyomaival, Széchenyi megrovó nyilatkozata szerint, sem

régi, sem újabb épületeinknél, egyáltalán nem találkozhatni.

De a nemzeti jelleg fontosságát általában is kiemeli, és

pedig oly nyomatékkal, hogy én e munkájából egyet-mást

e részben idézni is szükségesnek tartottam.

(a „Kelet Népe" Kossuth Lajos agitatiója ellen irányul.Keietxépe.

/"Nem elvei, de azok alkalmazási módja tekintetében külön-

C^böznek egymástól. Széchenp ezt a különbséget oly nagynak

tartja, hogy mély meggyzdéssel intézi az elshöz azt az intel-

mét, hogy: „ne tovább, mert ez forradalomra vezet" A m ele-

jén leírja Magyarország korábbi állapotát, mely felett tiszte-

letre méltó atyja kétségbeesve, reménytelenül szállott sírjába.

Eladja, hogy az ország miként emelkedett ki e szomorú hely-

zetbl. Azeltt álomkórságban dermedezett, késbb sikerült

azt felébreszteni, most azonban nagy zrzavar elé viszik a

nemzetet. Kötelessége tehát e szerencsétlen iránynak lehet-

leg elejét venni, a mire ugyan még van id, sok azonban
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már nincs! Ennek bizonyítása képezi e munkának rendelteté-

sét. Kifejti, hogy a nemzet létfeltételét a felemelkedett nem-

zetiség és az alkotmányos szabadság képezik. Ezek lehet

biztosítására kell tehát törekednünk, ha fajunkat fenn akarjuk

tartani. A magyarság nem öregedett meg, ifjú nemzet, mely

még duzzad az ertl, és a fejldési képesség csiráival bven
rendelkezik. — Elmondja azután, hogy miképp készült s miképp

határozta el magát a nemzet ügj^ének odaadó szolgálatára.

Mindig az észszer egymásutánt tartotta szemei eltt, és

semmit sem tett elhamarkodva. Megérte annak örömét, hogy

újjászületésünk hajnalát meglátta Az elkopott, félig-meddig

i feudális állapotból áttérben vagyunk egy sokkal jobbra. De
most már az izgatás ideje és szüksége elmúlt, mert alapos

reményünk lehet arra, hogy átalakulásunk útját vér és köny

nem fogja öntözni, mivel az csendesen és ingadozás nélküli

reformatíónak fog bizonyulhatni. Aggodalommal látja azonban,

(hogy a Pesti Hirlap és szerkesztje heves agitatiót indítanak,

a mivel szemben fékeznie kell. Minden téren, de különösen

a nemzetiségi kérdésben nagy óvatosságot ajánl. Hogy ezt

miként érti, annak magyarázata mvének nagyobb felét fog-

lalja el, melyet igen terjengnek, fölösleges kitérésekkel ter-

heltnek lehetne mondani, ha benne annyi tanulságos s komoly

megvitatásra méltó anyag nem foglaltatnék. Megtámadja a Pesti

Hirlap helytelen taktikáját, mert az nemzetünk bonyolult viszo-

nyait és hazánk nehéz helyzetét, úgy látszik, nem képes maga-

sabb szempontból felfogni. Az említett lap szerkesztjét a

körülmények játszi fordulata rendkívüli hatalomra emelte ; e

hatalommal azonban több kárt csinál, mint hasznot, habár

esze és szándéka a legjobb is, st iránya sem helytelen,

czélja pedig szent. Azonban szándékának megvalósítására

rossz módot választott. JTaktikája, modora hibás, mert érzel-

ímesen az érzelmekhez szól, nem az értelemhez, pedig a poli-

tikában kizárólag ezáltal kell magunkat vezettetni. Felingerii

a szegényeket és az alattvalókat a gazdagok és a felsség

ellen. Anarchiát fog reánk hozni, melynek kimaradhatlan kísé-

rje az önkény.

A sajtószabadságot általában pártolja, de annak korlát-

lan élvezetére még nem vagyunk eléggé fejldöttek. Ezután

az említett hírlapnak 18. számát veszi tüzetesen bonczkés
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alá s abban nagyon sok helytelen dolgot talál. Több ízben

megragadja annak a vörös fonálnak végét, mely a Kossuth

czikkében felfedezhet, és a mely a forradalom zrzavarába

vezet. Azoknak, a kikre mint oraculumokra tekint az ítélni

nem tudó sokaság, jobban kellene szavaikra vigyázni. Munká-

jának egyes részei élesek, másokban nevetségessé igyekszik

tenni szerkesztjének hirtelenkedéseit.

Kossuth ne számítsa magát azok közé, a kik értelmi

világot gyújthatnak és tetszésök szerint ismét elolthatják azt.

Óhajtja, vajha Kossuth is ne az érzelem üstökös csillagát,

hanem az értelem napját tüntetné fel egünkön. — A Pesti

Hírlapnak több más számait is elszedi és végig bírálja azo-

kat, így pl. Egressy Gábort a Pesti Hírlap irgalmatlanul meg-

kritizálván, Széchenyi védelmére kel és azt kérdi, hogy „talán

a talentumokat is nivellálni akarja a szerkeszt?" Általában

a helyes középutat ajánlja ; nem pártolja a túlzást épp oly

kevéssé, mint a kell mértéken innen való maradást.

\ Végül politikai hitvallását adja.^Kész pártolni azt a kor-

mányt, mely a nemzet boldogítására törekszik, ha annak mód-

jával is egyetérthet ; különben pedig meggyzdésbl az ellen-

zék tagjává lesz. Alkotmányos országban minden józan és

becsületes embernek így kell gondolkozni. Nálunk azonban e

tekintetben fogalomzavar uralkodik, mert az ellenzékiséget, a

nagy többség önczélnak hajlandó tekinteni. — Kész arány-

lagos részt venni a közterhekben, s azok kezelésének ellen-

rzését sem kívánja a nemesség részére, míg abból a polgári

és paraszt-osztály ki van zárva. [Kívánja azonban a büntet

törvények eltti egyenlségeti hanem az emberiesebb büntet

rendszer behozatala eltt nevelni kell a tömeget. írassa-

nak össze a nemesek fiai a többi lakosokéval együtt a haza

védelmére és húzzanak sorsot. — Ezek után röviden ismét

felsorolja, a mit az anyagi és szellemi jólét emelésére teen-

dnek tart. Az okvetlenül magasabb szellemi és erkölcsi szín-

vonalra emelend magyarság terjesztésével csinyján kell bánni

;

a helyett inkább az alkotmánynak mindenkire leend kiter-

jesztése mozdíttassék el.

I
Budapestnek mint központnak fejlesztése és minél kel-

lemesebbé tétele elengedhetlen feladat. Az siség eltörlend,

de a kincstár jogaínak legkisebb csorbítása nélkül. A közle-
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kedés szárazföldi és vizi utak építése által javítandó, és ezt

az ország" pártolása mellett társulatok eszközöljék. Végre a

hitel föforrásául nemzeti bank volna felállítandó. A közneve-

lés tágításának ideje csak akkor fog elkövetkezni, ha a poli-

tikai köntösünk tágabb lesz. Xe toljuk a hibákat örökké egy-

másra s kivált a kormányra, hanem keressük azt magunkban,

a hol bizonyosan mindig lesz elég javítani való. Ez az önja-

vítás ellenállhatlan ervel maga után vonandja a nemzet ki-

fejldését.

Azért ébreszszük fel mindenkiben a kötelességérzetet.

Ha honunk ers lábon állana, akkor a közlelk kötelesség-

érzet kevésbbé volna szükséges, mint most, midn senkinek

sem szabad feledni azt a mulaszthatlan nagy kötelességet,

hogy tle telhetleg védje a gyengét. Ébreszszük és tápláljuk

keblünkben ezt a zarándoki érzést, hogy ki bírjunk lábolni

nemzeti életünk ezen még kezdetleges s éppen azért veszé-

lyes stádiumából, s tettleg lépjünk az értelem mezejére és

legyünk mi, a kelet népe, a mennyire csak tehetjük, minden-

ben az oknak népe

!

Kossuth Kossuth Lajos, nem tartván egyenl fegyvernek könyvre
í*clcletc

hírlapban felelni, szintén könyvet írt,^ melynek hiányaiért azon-

ban szolgáljon mentségéül, hogy naponként megújuló halaszt-

hatatlan teendi miatt nem volt ideje gondosabban és tömö-

rebben írni. — Autobiographia, vád és védelem, nemlegességek

és ténylegességek czím alatt három részben foglalkozik a

Kelet Népével. Az elsben megütközik azon, hogy Széchenyi

annyit beszél önmagáról. Valóban nem jó a bámult nagy

embereket oly közelrl látni. íme maga bevallja, hogy takti-

kája mellett két szék közt a földön marad. Különben nagy

tisztelet hangján ír a nemes grófról, kit még, ha ítéletében

téved is, csak meleg honszerelem lelkesíthet. — Nyomorult

semmikellnek vallaná magát, ha örömére válnék szemetet

szórni a megbotlott óriásra, a kit csak arra kér, hogy a nem-

zeti nagyság építésénél trje meg maga mellett s méltassa

t tanácsára és vezetésére. Különben a Széchenyi vallomásaira

megjegyzi, hogy mvei hatásának el kellett volna maradni^

ha az 1790-iki országgylés reformmunkálatai azok számára

^ Felelet <,n-óf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól 1841. 244. 1.
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nem készítik el a talajt. Bizonyos azonban, hogy Széchenyi

/ ujját a kor üterére tévé s megértette lüktetéseit : ezért tartja

i
t a legnagyobb magyarnak. korának nyelvévé lön, de

nem teremtette meg a kort, hanem inkább az tet. Azonban

Széchenyi mindinkább panaszkodik, hog}' az emberek nem
értik meg öt. Hanem ha ezek a félreértések már oly gyakran

ismétldnek : vájjon nem jogosult-e most az a kérdés, kiben

van a hiba, a hallgatókban- e, vagy a beszélben? Egyébiránt

Kossuth igen sokban teljesen egyetért Széchenyivel, valamint

az is vele, és csak modorát ítéli el. Kossuth ellenben némely

következtetésekben eltér tle. Szerinte nemcsak a vagyo-

nosság vezet el a szabadsághoz, hanem ez is a vagyonos-

sághoz juttatja el a nemzeteket. Továbbá alig tettük lábunkat

a haladás lépcsjére, és íme annak egyik hivatott vezére már

útját állja a gyorsabb fejldésnek. Bármennyire tisztelje is

Széchenyit, félelmet még vele szemben sem érez. — A má-

sodik részben azután tüzetesen czáfolja a Kelet Népét és

védi magát azon férfiúval szemben, kinek nevét hn fogják

emlegetni, mig csak magyar lesz e földön. Igaz, hogy még
nem tett az országnak nagyobb szolgálatokat ; de csak azért,

mert nem tehetett. Három évig fogva volt, ezalatt igen sok

baj érte, melyek szemére hányása nem volt gyöngéd eljárás.

Az általa hirdetett elveket Széchenyi helyesli, st azokat atyai

érzéssel a magáéinak ismeri el. A mi pedig a kifogásolt mo-

dort illeti, Kossuth csak annak az elvnek megfelelöleg akar

eljárni, hogy egy szabad, alkotmányos nép koldusszerepre

nem vállalkozhatik A sokszor hangoztatott logikus egymás-

után követelésére pedig azt feleli, hogy a nemzetek nem sys-

temák, hanem a maguk módja szerint fejlödnek. Ennélfogva

különösen hatott reá, hogy éppen Széchenyi hátráltatja a

haladást, a ki, ha a nemzet mveldésének emelésénél homok-

hordó munkásokra lesz szükség, ersebbet igen, de hbb
napszámost, mint , találni nem fog. — Az utolsó részben egyes

határozott vádak elemzése után ismét követel modorát igyek-

szik igazolni, és pedig azzal, hogy a kiváltságos f- és más
nemes urakkal szemben, a kik kötelességeiket nem teljesitik,

ez is egészen jogosult. Xemcsak odakint, hanem itt benn is

elég ellensége van az országnak, a kikkel szemben a gúny
és megvetés megengedett fegyverek.
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Végül magának Széchenyinek szavait ismételve, azzal

fejezi be 240 lapra terjed munkáját, hogy a közügy érdeké-

ben munkálkodók szörszálhasogatásokkal ne akadályozzák egy-

mást, hanem mködésüket kölcsönösen segítsék el.

Vörös- %^ legigazságosabb ítéletet a Kelet Népérl annak meg-
marty a jeleuésc utáu uemsokára Vörösmarty Mihály, a nemzet nagy

NépVi költje mondta.^ „Kimondom — írja — az egészrl is véle-

ményemet, mely ennyibl áll : Mind a mellett, hogy fállitásai-

ban nem osztozom s különösen nem hiszem, hogy a Pesti

Hirlap idézett számai egy-két botlásából forradalmi irányt,

vagy öntudatlanul oda vezet sikamodást lehessen következ-

tetni ; nem látom továbbá méltányosnak, hogy egyetlen ember

mindazért, mi Magyarországban történik, vagy elmulasztatik,

felelssé tétethessék : mind a mellett egy pillanatig sem

kételkedem azok sorába állani, a kik e könyvet politikai

irodalmunkra s talán életünkre nézve is epochalis könyvnek

nyilatkoztatják. Nem ismerek könyvet, terjedelméhez képest

eszmékben ily gazdagot, ezek megválasztásában újkorszerüt,

fejtegetésben, eladásban ily sajátságost, tartalmast, egyszers-

mind ily szellemtelit. Valami elragadó van ez értelmes és

magas lelkesedés beszédekben. S ha helyenként közbe-

vetésekkel szaggatott, szerkezetlen, hosszú, fárasztó monda-

tokra bukkanunk, annak mindenesetre a sok gondolat össze-

tolakodása vagy egy kis circumspectio (mibl némelyek tán

a századost és polgárt fogják kiösmerni) s végre az lesz

legfbb oka : mert nem volt ideje röviden írni. De hogy

fogjuk e könyvet minden ragyogó tulajdonai mellett is iga-

zolni, ha a Pesti Hirlap ellenében nincs igaza? Vegyük a

könyvet legelbb is önállólag s mindenki meg fogja vallani,

hogy az a legkorszerbb eszméket fejtegeti, hogy intéseket

s útmutatásokat ad, melyek magukban véve is a legnagyobb

figyelmet érdemlik. S ha közelebb megyünk az alkalmazással,

nem lanuljuk-e azt különösen, hogy a hirlapirást, kivált nálunk,

valami komolyabbnak kell tekinteni, mint csupán jó és rossz

declamatióink vásárhelyének s hogy végre, ha hirlappolitikai

jellemet s csak ezen alapuló hitelt akar magának kiküzdeni,

' Vörösmarty munkái VI. k. 415. 1. — A K. N -ét hasonló szellem-

ben báró Eötvös József is bírálta e czim alatt „Kelet Népe és Pesti Hii--

lap", mely külön füzetkent jelent meg Pesten, lS41-ben.
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annak ne csak szelleme, hanem bizonyos ten^e és rendszere

is leg3'en. Csak így gyökerezhetik meg valamely ers fele-

kezetben, mely általa hatni fog, mely t fenntartani képes.

S most közelebb menye a Pesti Hírlaphoz, nincs-e megmutatva,

vagy inkább a túlságos következtetések nyomán nem azon

meggyzdésre jutunk-e, hogy a Pesti Hirlap különben is

készakaratúakat túlhajtva, az alkotmányos jogok kiterjeszté-

sének, az érdekek kiegyenlítésének fenyegetzéssel elébe

vágva, kiszakasztva magát mintegy a pártból, mely által egye-

dül lehetne tartósan ers, végre elveszti a földet lába alól,

mig arra szertelen fenségébl ismét le nem szédül. A Pesti

Hirlap úgy haladva, mint indult, magát fogta volna megrontani,

mi mindenesetre nagy veszteség leendett. De a Pesti Hirlap

hibái s fogyatkozásai az ifjúság hibái voltak, melyeket már is

kezd vetkezni, mi hogy ily hamar történik, nem lehet e ezt

is a Kelet Népének köszönni? Nevezzünk könyvet, melynek

oly hatása volt. mint ennek ? Nem egy kis irodalom-e már is,

mi e könyv után keletkezett? Záborszky, Fáy, báró Eötvös,

Kossuth s mindezeket megelzve még egy ember is a Kelet

népe közül, (ki azonban munka közt csodálatos metamor-

phosissal bogárrá alakult) megmérkztek a Kelet Népe felett,

nem is számítva, mit hírlapok szóltak felöle, s még ezután

szólandanak. Ha tehát minden egyebet is elveszünk e könyvtl:

nagy hatását s az ebbl ered hasznot el nem pörölhetjük.

Annyi gondolat van itt elmélkedés tárgyául elhintve, annyi

felkutatva, oly s mind életünkbe vágó dolgok megvitatva

:

hogy ha nem csalódom, a vitát felettök még korán sem lehet

bevégzettnek tekintenünk. Ki kell mondanom végzetül azon

hitemet, hogy e könyv, mely a legterhesebb vádat túlságos,

de tiszteletre méltó aggodalomból mondta ki s mellette annp

jót, üdvöst, tanulságost, gr. Széchenyi népszerségét érték-

ben bizonyosan nevelni fogja. Mindazok, kik eddig munkájáról

szóltak, tisztelettel bántak személyével s igen megromlottnak

kellene a közönségnek lenni, ha szabadszólásí szeretete mellett

gylölséggel viseltetnék az iránt, ki elvei s politikai hitvallá-

sától el nem tántorodva, véleményét most úgy, mint a vésze-

sebb idkben szabadon és tartózkodás nélkül elmondotta.

S ne feledjük el, ha hibásan vádolt volna is, nekünk t
e hibában követnünk nem szabad. Kövessük t inkább, ha
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bírjuk, abban, a miben feddhetetlen : örökké munkás s minden

áldozatra kész hazafiságában/"

üdvieide.
j Üdvlclde czím müvében egy nagy nemzeti pantheon

felállítását javasolja s ez eszméjét a következ elvekkel tá-

mogatja. Nemzeti kifejldésünk lépcsfokozatai közt a teen-

dk során az is feladatunk lehetne tán, hog}' a budai hegyek-

ben, honunk közepén és annak szívében temett, egy szabad

ég alatti Üdvleldét állithatnánk. Hadd lenne ott jutalmul, vagy,

ha buknunk kell, végvigasztalásul, legalább halálban egyesülve

a magyarság jobb része. Hadd lelné meg e helyen a hátra-

maradtak megemlékezésének hálavirágait a derék, vagy azok-

nak legalább szánakozását a nemzer végomladéka. ^ Ez az

intézmény fajtánknak, azt hiszem, felette üdvös magába-szál-

lását tán nagyobb mértékben mozdíthatná elé, mint sok egyéb

sokkal fontosabbnak látszó dolog. Tegyük fel, hogy idvel

tenger veszélyek és bajok után^ mikbl megtörhetlen türelem-

mel és bajnoki elszánással némileg kibontakoznánk, végképp

üdülni kezdene vérünk, s a helyett, hogy más hálátlan theo-

riákban, felszínes kísérletekben és irigy agyarkodások és hiü

„mindegyik akarja vinni a kolompot'' féltékenységek közt

pazaroljuk el legjobb ernket, egy lelkes nemzetté forrna

össze a magyar, mely az állam minden tagját átható

közszellemmel bír, s ha akkor a szerencsésebb ivadék elhunyt

jobbjaink néhányait, kik a kísértés óráiban el nem csügge-

dének, és örök elbukástól megmentek s mind magasabbra

emelek a magyart, mirl a nemzet szigorúan ítélt, a min-

dennapi életen túlemelve honunk központi hegyeiben már

nyugodva lelné : vájjon azt hiszszük, ez nem fogna-e akkor

szent érzelmeket gerjeszteni minden nemesebb kebelben ?
'^

— Westminster tisztes boltozatai közé a legállatibb érzelm

szem léphet megilletdés és elérzékenyült kedély nélkül

;

mert ott a költ, valamint az államférfi, a halálos sebektl

elvérzett bajnok, nemkülönben a gzer szerencsés alkalma-

zója, szóval minden igyekezet, mely isteni szikra által sikerre,

vagy érdemre fejlett, és ekképp bármily különös utakon is a

haza és általa az emberiség feldicsítéséhez járult, egyiránt

1 Üdvieide 5—6 11.

' U. o. 11—12 11.
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elnyeri nemcsak nyughelyét, de a hazafiak, st az egész

emberiség közmegtiszteltetését is.^ Nagy embereink eddigelé

nem igen sürün voltak, ha t. i. az életükben csillogókat s

felhkbe emelteket nem akarjuk a nagy emberekkel össze-

téveszteni. Ez nem azért van így, mintha a legnemesebbre,

legdicsbbre kevésbbé volna fogékony a magyar, mint az

emberiség bármely más faja ; hairem, mert részint eltörpített

nemzetiségünk, részint kisded körben pangó szabadságunknak

s közszellemünknek ehhez képest parányi, vagy jobban mondva

semmi voltánál fogva csak felette kevésnek keblébl csor-

dulhata fel a polgári erénynek azon minden figyelmet magára

vonó varázsa, melyben annyi magyar gazdag. Csakhogy alka-

lom, tér és összetartás nélkül a legmagasztosabb lélek is

hervadoz, vagy emberi közméltánylat s közhála nélkül egye-

dül saját kebliben, vagy legfeljebb hívei szk körében leli

erényeinek jutalmát. A síron túli közelismertetés által nem

egy minden szépre és jóra fogékony, de még tétovázó kebel,

ha nem is rögtön, de lassanként bizonyosan megnyerné azon

irányt, melyet a nemzet által megbecsült árnyak mintegy ki-

jelölnek. '^ Valamint egyeseknél soha nem idnkívüli dolog,

st néha, mikor veszély közelít, a teendk legsürgetbbje,

yégakaratilag rendelkezni, s gyáva az, ki, ha csak egy hü

eseléd számára rendelkezhetnék is, ezt elmulasztja : úgy a

népnek is, ha meg tudja becsülni magát, rendelkezni kell

jövje fell, habár az egyedül jobbjainak megtiszteltetéséig

terjedne is. Vájjon mi él magyarok, egy újabb szellemi isko-

lának tanítványai, csak félig meddig való magasságra szom-

jazunk-e emelni honunkat? Mulandó fénynyel, melyet ránk mint

planétára egy más idegen nap lövel, már beérjük ? Nem,

nem ; a középszerség ideje nálunk már lepergett ! A polgári

erények egyikét se hagyjuk ennélfogva parlagon ; csak akkor

emelkedhetik vérünk nagy, virágzó, dics nemzetté, ha min-

denki, vagy legalább a nagyobb szám él a polgári erény út-

mutatása szerint. ^ A Szt. Gellérthegy pázsitos része a pan-

theon czéljaira alkalmas. Fekvése igen kies, és az érdekes

1 Üdvlelde 13. 1.

- Ü. 15—17.

» U. 0. 27—30.
'

<jaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája, I. 1;. -3
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szép emlékekkel feldíszítve még- sokkal kiesebbé válnék. Ez
a hegy egy vértanú után nyerte nevét ; nem egy politikai

mártír befogadására volna ez okból alkalmas. Ha hazánk

hölgyei nem különzik el e kérdésben is, mint fájdalom, annyi

másban, magukat tlünk — bizonyos id leforgása után némi

méltánylást mégis nyerend ez eszme. ^

Jóllehet hervadó az a koszorú, melyet ember fon ember

halántéka körül, s szell hordja el a csontjaira ezrektl vitt

halmot, st az örökkévalósághoz mérve még Egyptom pyra-

misai is alig élik túl egy pillanatnak szk körét : még sem

megy veszendbe, a mit isteni szikrától felhevítve ember

embertársának felemelésére, vagy a világegyetem feldicsöíté-

sére tett. Csakhogy az üdvnek jutalmait nem halandók, de

egyedül az Istenek osztogatják. -^ Valóban százszorta nagyobb

szeretettel hordta Széchenyi Magyarország jövendjét szívén,

semhogy igen aggódnék a felett, hogy hol fog enyészni anyagi

része. S ha valaki azt kérdezné tle : mit adna az egykori

Üdvleidében való eltemettetésért ? azt válaszolná : érdemetle-

nül egy jó szót sem. De szintén elismeri, hogy e földön lel-

két semmi nagyobb kéjekben nem ringathatná, mint az, ha

honfitársainak háláját valóban kiérdemelné ; mert ez annak

volna jele — mivel tiszta szándék ezen jutalomra tán még
sem volna elégséges ok — hogy törekvései minden haszon

nélkül nem párologtak el a levegben, és ekképp nem kellene

ezen kínos szavakra fakadnia: ;,iSíem egy éjszakám, de éltem

legjobb részén át az olajat és munkát elvesztegettem!" „És

ugyan miért szégyenleném ezt megvallani. Ha mások s nagy-

becsben levk kincs hír és eífélék megnyerése után izzadoz-

nak, és ez mindennapisága miatt igen nagyon maga rendén

van, vagy legalább szemet nem szúr, miért kellene nekem

azon pirulnom, hogy én viszont kirekesztleg, egyedül vérem

egy kis méltánylata után sóvárgok?" „Egy vagy más teme-

tben lerakatni semmi; vérünk dicséretét, jutalmát nyerni el-

hunytunk után ellenben, minden ; mert egyedül a többé nem
létezk fölötti ítélet a valóban igazságos.'' ^

Cdvlelde 30—3r

U. 0. 87—38.

U. o. 47—48 11.
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Tüzetesen kifejti azután e müvében, hogy a valóban

érdemes honfiak tetemei mily feltételek megléte esetén és

mily birálat ntán kerülhetnének csak az Üdvleldébe. — Végül

grófDessewlfy Anrél hamvainak ott való elhelyezését ajánlja. —
E munka függelékében közli a korán elhunyt lángesz és

lelk hazafinak egy pár — a magyar nyelv ügyére vonatkozó

— iratát.

A Politikai Programmtöredékek czim munkája, melyet Politikai

egy aldunai útján a gzhajó fedélzetén kezdett írni, utolsó^.'!*'^^'!!"'"'
1 "^

" ^ ^ 1 töredékek.
Tröpirata Kossuth ellen. Egyesek azt az politikai végrende-

letének, mások Kassandra vészjóslatának nevezik. Ez utóbbi

megjegyzést szintén hallván, azt felelte reá, hogy Trója

talán most is állana, ha Kassandrára hallgattak volna. Angol

jeligéje igy szól: ,,a tévedés azért vonz, mert csatányos, tola-

kodó és látszólag helyes ; az igazságot ellenben azért hanya-

golják el és vetik meg, mivel szerényen egyszer". Bonfinius-

ból vett idézetével pedig a becsvágy megfékezésére, az irigy-

ségtl való óvakodásra és az egyetértés szeretetére inti a

szittya fajt.

Megjelenését az akkori budai könyvbiráló nehezítette,

mert minden loyalitása mellett jóakaró aggodalmában attól

tartott, hogy Széchenyi e mvel népszerségének utolsó fosz-

lányait is — még pedig a közügy minden elnye nélkül —
meg fogja semmisíteni. Nem is rosszul combinált az öreg

Reseta, a censor, mivel e röpirat több gáncsot, mint dicséretet

szerzett megjelenésének idején és még két évig azután is

szerzjének. Hangja rendkívül éles, modora kíméletlen, az

I
okoskodásának alapját képez tételek pedig néha merev

'ellentmondásban látszanak lenni egymással. A tények, me-

lyekre hivatkozva azt követelte, hogy a közönség ne támo-

gassa az ellenzéket, mert az túlsúlyra jutván, végveszélybe

sodorhatja az országot, a valóságnak nem is feleltek meg
teljesen, mert a kormány, mely az adminstratori rendszert

éppen akkor hozta volt be, csakugyan nem úgy járt el, hogy

az alkotmányra féltékeny elemek bizalmát fokozottabb mér-

tékben igényelhette volna. S miután maga azt mondja röp-

iratában, hogy vérzik a becsületes ember szíve, ha látja, hogy

az ország Ausztriával történt összeházasítása folytán sín-

ldik, lázas, beteg és nincs kielégít állapotban, azt kérdezte
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az olvasók nagy része, hogy csak az ellenzéknek nem szabad

ezt látni, e miatt kifakadni, és ennek az állapotnak javulását

kivánni? Tehát követeléseinek szendvedélyessége és okosko-

dásainak alapos volta nem állván kell arányban, e mnek
más jó hatása 1847-ben nem volt, mint hogy a Deák Ferencz

által szerkesztett és a többségben lev országgylési párt

által közhelyesléssel elfogadott mérsékelt, de határozottan

reformjelleg programnnak, az „Ellenzéki nyilatkozat "-nak létre-

jöttét vonta maga után. — A szabadságharcz lezajlása s az

országnak az egyesült orosz és osztrák hadseregek által való

levezetése után azonban jóslatai szóról szóra teljesülteknek

látszottak, és mély megdöbbenést idéztek el mindenütt. Igaz,

hogy abban legjobban a szocziális forradalom, van kiszínezve,

melytl Széchenyi leginkább félt; de nem áll, hogy csupán

erre utalt volna, mint olyanra, mely nagy, esetleg végzetes

veszedelmet fog hazánkra zúdítani. Hiszen utal arra is, hogy

„a jelen nemzedék a kedvezbb körülmények daczára újra

azon gyümölcstelen kurucz szellemet buzgólkodik felébreszteni,

melynek nem volt egyéb eredménye, mint hogy az gyásznapokat

hozott hazánkra és századokra lökte vissza nemzetünk kifej-

tését".^ Továbbá: „Az éretlen reformkérdésekkel való kapustól

berohanás sarkaiból döntené ki ezen igazi kuruczokkal még

mindig megáldott (I ! I) hazát". „Hihet-e, hogy dynastiánk,

mely pénzt és fegyvert tart kezében, ily kényszeritett álla-

potban nem fogna kifejteni legalább is annyi energiát, misze-

rint a sarkaiból kibiczczent statusmvet bármily áron és bár-

mily móddal ismét rendesebb sorkeretbe szorítsa? Bizonyára

ezt fogná tenni Európának minden hatalmaitól a leghatható-

sabban gyámolítva." " Széchenyi jóslatának ez a része szóról

szóra beteljesedett. E mve tehát szerkezetének netán kifogá-

solható egyes hibái és hiányai mellett is mindig nagyon érde-

kes, és tanulságai miatt szintén örökké becses fog maradni.

Döblingi Széchenyi döblingi tartózkodása alatt is idejének jelen-
irodaimi

^^^jjgjjy fészét írással töltötte. Régi szokásához híven nemcsak
tevékeny- -^ '^

_ ^

sége. minden pillanatban felötlött eszméit és felgerjedt érzelmeit,

hanem a legaprólékosabb napi eseményeket is feljegyezte

1 Pol Pr. tör. ;J8. 1.

- U. 0. a 39. lapon.
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naplóiban. Ezek sok tekintetben felvilágosítást nyújthatnának

lelki állapotának folytonos hullámzásáról, st talán annak

valódi mibenlétérl is, ha azon ismeretes házkutatás alkal-

mával le nem foglaltattak s visszahozhatlanul el nem koboz-

tattak volna. — Levelezése is igen kiterjedt volt. Továbbá

angol lapokba, különösen a Times-ba, is sokat irt. Nem
minden közleménye jelent ugyan meg; de a melyek nap^'ilá-

got láttak, hasznosak voltak, mert az angol közvélemény

azokból sokszor oly tudomást szerzett az osztrák kormány és

a Magyarország közötti viszony valódi természetérl, mely

felfogásának reánk nézve gyakran igen kedvez irányt adott.

Két nagyobb terjedelm dolgozatot is készített Döbling-

ben. Az egyik az ,,Önismeret", a másik a híres ,,Blick".

\Xz „Önismeret" neveléstani és bölcseleti munka. \Rend- Azon-

kívül sok megkapó és szépen kifejezett okos gondolat foglal- "smeret.

tátik abban a gyermek és szül, a beteg és orvos, az ember

és a társadalom viszonyáról. Korábbi munkáival szemben

bizonyos hidegség észlelhet benne. Oly higgadt hang ural-

kodik abban, a milyen csak a magával és a világgal már

teljesen leszámolt bölcsnek lehet sajátja. Els Napóleonnak

jellemzése abban oly találó és oly igaz, hogy az bármely mély

belátása történetírónak becsületére válnék. Néha-néha szemre-

hányás is foglaltatik benne a negyvenes évek magyar köz-

életét vezetk és önmaga ellen is, mint a kik emberi gyarló-

ságukban nem látták elre a valószín események bekövetkeztét.

Képességeit emlegetve, mondja, hogy ,, nem közönséges fel-

fogású ember, de bizonyára nem bölcs^, mert ha az volna,

akkor nem ülne itten". — Annak jellemzése végett, hogy e könyv

mily benyomást tesz az olvasóra, csak azt hozom fel, hogy

egy kezembe került példányán valamelyik ismeretlen olvasója

a különböz irónnal tett és lelkesedést eláruló széljegy-

zetek után forma szerint köszönetet mond „e remek m
közzétételéért" az Athenaeum könyvkiadó vállalatnak, mely

azt 1875-ben kinyomatta. Az elkeseredett hangulatot, mely a

nemzetet az ötvenes években elfogta, itt közbe-közbe ugyan-

azon maró és kíméletlen humorral tolmácsolja, mint a ,,Blick"-

ben; sok helyen tárgyai is ugyanazok.

E mve valóban ragyogó emléke döblingi tartózkodásá-

nak és a nemzet újabbkori kétségbeesésének idejébl „hangos
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szózat az elnyomás némaságából oly hazafias érzések, oly

életre való gondolatok tolmácsa, melyek mindenha ers vissz-

hangot fognak kelteni a gondolkozók elméjében és a hazafiak

szivében." ^

A Biick. Minden oda mutat, hogy az „Önismeret" korábban kelet-

kezett, mint a „Blick", a melynek megértéséhez és méltányolá-

sához okvetlenül szükséges megírásának elzményeit ismerni.

Annak czélja az volt, hogy egy 1857 szén ,,Rückblicke auf

die jüngste Entwickelung Ungarns" czimú dolgozatnak akna-

munkát végz hivatalos és félhivatalos szerzit leálczázza az

uralkodó ház tagjai eltt. Ö Felségének ugyanis 1857. évi

magyarországi körútja alkalmával egy száz elkel aláírással

ellátott kérvényt, melyben a helyzetet eltte leplezetlenül

tárták fel, akartak átadni. Az akkor uralkodó rendszer hatal-

masai az átnyujtást ugyan lehetetlenné tették, de a kérvény

tartalma a legilletékesebb helyen nem maradt titok, st való-

szinleg némi benyomást is tett, mivel Bach szükségesnek

látta, hogy ellensúlyozása végett az emiitett hivatalos röp-

iratot, mely kormányzatának okadatolt apológiáját képezte,

megírassa, és korlátolt számú példányban mindenféle fogások

által érdekessé tevén, azt ,,a jóérzelm" befolyásos urak köré-

ben terjeszsze. Széchenyi csaknem egy évig dolgozott a czá-

folaton, mely Londonban 1859-ben ily czím alatt jelent meg:

„Ein Blick auf den anonymen Rückblick, welcher für einen

vertrauten Kreis, in verháltnismassig wenig Exemplaren im

Monate Október 1857 in Wien erschien." — E m megjele-

nésének körülményeit tüzetesen ismerve, természetesnek talál-

hatja mindenki, hogy az nem egységes dolgozat, hanem
mintegy naplójegyzetekbl összefzött egyveleg. Úgy hiszem,

hogy azt Kecskeméthy AuréF a legtalálóbban jellemzi, midn
azt mondja róla, hogy egy kedélybeteg kétségbeesésének és

haragjának kiáradása, a mint azt magának napról-napra fel-

jegyzé. Aphoristikus, szeszélyes, szellemdús és élezés ; szo-

morú és unalmas ; mély elmére valló és selejtes ; aristokra-

tikus és plebejus ; eszélyesen kiszámított és megfontolatlan
;

^ Lásd az „Öni-smeret" elszavát, mely a kiadótól származik.

- Kecskeméthy A. : Gróf Széchenyi Ist^'án utolsó évei és halála

(1849—1860). Második kiadás. Pest, 1866. 79. 1.
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szóval minden oldalon más jelleg. Alapeszméje: gylölet az

jakkori absolut rendszer és annak bevallott képviseli ellen.

Ez az egy, mely a laza leveleken vörös fonálként átvonul és

azokat összetartja. Irálya koronként megkapó, de általában

véve az a franczia és angol idézetekkel tarkázott rococo-styl,

mely a múlt század negyvenes évei alatt az aristokratikus

körökben divatos volt. Tartalma azonban megdöbbenten ala-

pos beavatottságot tanúsított az akkori utolsó évek kor-

mányzatának és történetének titkaiba. Sok oly adat fordul

el benne, melyek bámulatba ejtették a bennfenteseket, és

egyidöre azok figyelmét elterelték Széchenyirl, a kire pedig

az élezek, a gunyoros modor, melyeket ismételve magasan

szárnyaló pathos vált fel, s a közbeszúrt mondatok végtelen

sorával bvelked hosszú periódusok egyenesen rávallottak,

E könj'v a fúri körökben csodálatos gyorsasággal terjedt el,

és érdekes voltát keletkezésének rejtélye nagvban emelte.

A drága könyvet ^ a könyvárusok megjelenése után egy jó

darabig nem gyzték megrendelni, mert ha sok helyen ízlés-

telen, drasztikus és pórias is, helyenként azonban magasz-

tosán komoly, nemes érzületet kelt, a jog szentségétl van

áthatva és a haragra gyúlt hazafias kebel elemi kitörése.

Másutt apróra tépi az egész Bach-rendszert, tönkreteszi a

hivatalos hazugságot. — Függelékül a magyar közjogot a

latinnyelv alaptörv'ények szószerinti idézésével dióhéjban tar-

talmazza. — Minden része rettenten találó. Mint az elbbi feje-

zetben láttuk, ez a könyv Széchenyi életére nézve végzetes volt.

*
*

A Széchenyi irodalmi tevékenységének most közölt ismer- Befejezés,

tetése kettrl ad világos fogalmat : óriási munkaerejérl azon

a téren is, és arra, hogy ez irányú eljárásában szintén, habár

els pillanatra az ellenkezt inkább hinné az ember, bizonyos

rendszeresség mutatkozik. Ez a rendszeresség azonban igazán

csak akkor tnik ki s irói tevékenységének valódi becse

csak akkor válik kézzelfoghatóvá, ha felsorolt mveinek
nemcsak eszmemenetét, hanem lényeges eszmetartalmát is

megismerjük. Arra, hogy az aranymondásai egymás mellé

állítva jelenjenek meg az olvasó közönség eltt, már volt

' Példánvoiiként 8 fit volt az ára.
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több kísérlet. De azzal a feladattal, hogy azokat valaki

rendszerbe foglalja, eddig nem nézett még szembe senki

sem. Pedig szerintem a Széchenyi eszméinek és gondo-

latainak nagy értéke egyedül így tnhetik ki. Én azért

évekig foglalkoztam az rendszerének, ha nem is a saját

szavai által, de az gondolatainak lehetleg értelemhü vissza-

adása mellett való egybeállításával. És erre mintegy felhívást

véltem láthatni a „legnagyobb magyar"-nak folytonos panasz-

kodásában a felett, hogy szavait és tanításait nem értik meg.

Azonban gyakran ad bizalmának kifejezést, hogy majdan

még is csak jön egy oly kor, midn ez másként lesz. St
müveiben ilyen megjegyzéseket is olvastam, hogy : „Ha valaki

mindazt, a mit én írtam, vagy érintettem, pártatlanul és szenve-

delem nélkül átgondolja és elégtelen darabos okoskodásaimat

rendezendi, meg fogja érteni a természetes, logicus egymás-

utánra vonatkozó eszméimet. " ^ Azt hiszem, hogy helyesen

és jórészt az intentióinak megfelelve járok el, midn iro-

dalmi tevékenységének lehetleg egészbe foglalt eszmetartal-

mát nyújtom a következ négy fejezetben. A mennyire nem
elkerülhetetlen, én nem akarok azokban beszélni, vagy

véleményt mondani, hanem világnézetét, ethikáját, életbölcse-

letét, nemzetgazdasági és társadalom politikai felfogását, végül

pedig általános és magyar politikai hitvallását mai nyelven

minél világosabban és lehetleg logikai sorrendben szólaltatom

meg egymásután. Lehet, hogy késbb ezen nemzeti köz-

kincs bemutatásával más valaki szerencsésebb és ügyesebb

lesz nálam ; de áldását ehhez a munkához eleve már én is

bírtam, mert valóban a tlem telhet legjobbat igyekeztem

adni e részben. Már pedig az ily becsületes törekvésrl

müvei egy helyén így szólott: „Az Úristent arra kérem:

adjon mindazoknak, kik mint én, csak a valónak ereje által

akarnak gyzni, ha nem is mi találtuk fel azt, de annak

feltalálását itthon el akarják mozdítani, elég tehetséget arra,

hogy szelíd okoskodásaink segítségével a másként múlhatatlanul

bekövetkezend végzetes gyásznapokat elhárítsuk az országtól."^

1 Világ 436.

' Stádium, 17. 1.



MÁSODIK KÖNYT.

Gröf Széchenyi István

REFORMTEYÉKENYSÉGÉNEK

ESZMETARTALMA.





TÁJÉKOZTATÓ A MASODEv KOXYVHOZ.

Midn arra határoztam el magamat, hogy gróf Széchemi

István rendszerét a maga egészében fogom bemutatni,

sokáig nem voltam azzal tisztában, hogy az elttem

álló és mintegy kínálkozó utak közül melyiket válaszszam.

Vagy azt lehetett tennem, hogy ezt a rendszert tömören mind-

járt magam állitom össze, és arról lehetleg hü képet úgy

vázolok, mint a hogy azt látni az müveinek beható tanulmá-

nyozása után az én felfogásom engedte nekem. Ekkor két-

ségkivül sokkal egyöntetbb, részarányosabb, könnyebben át-

tekinthet s kerekdedebb és simább egészet adhattam, mert

a fáradtságot ezért bizonyára nem sajnáltam volna. Azonban

ennek az eljárásnak az a nagy hátránya leendett, hogy az

így egybeáUitott rendszert talán sokan inkább az enyémnek

lettek volna hajlandók tartani, mint a Széchemiének, a kirl

általán tudva van, hogy a szabatossághoz sem ideje, sem

óriási tevékenysége folytán kell nyugodtsága nem volt. A mel-

lett, hogy az ily száraz eszmemenetet neki tulajdoníttatni és

mint az övét elismertetni bajos lett volna, elégtelensége már

annálfogva is rögtön kitnt volna, mert hiszen annak a

gondolatvilágnak, melyben eit, hangulat- és színgazdagsága

nem lett volna benne feltalálható. Miféle rendeltetéssel bírha-

tott ennélfogva — a jelen dolgozat czélja szempontjából —
az ily szürke valami, mely legfeljebb silhouettenek váDiatott

bC; de nélkülözte volna az eszméinek mélységét és magas-

ságát, továbbá azt a jótékony meleget, mely érzelmeit jelle-

mezte, és a mely gondolatait is csaknem mindig áthatja. Hova

lett volna így szellemének az a ragyogása, az az érdekes

közvetlenség, a mely olvasóit épp úgy, mint hallgatóit mindig

elbájolta és oly gyakran megbvölte ? — Igaz, hogy fennebb
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jelzett eladásomat idézetekkel fszerezhettem volna ; de ez

idézetek czélzatosan kiválasztottaknak is tnhettek fel, és igy

meggyz erejökböl sokat veszith etettek volna. A bemntatás

ezen módjáról tehát le kellett mondanom.

A második nekem kínálkozó az út volt, hogy — mint annak

idején Török János tette — újabb és talán tömörebb kor-

szer kivonatot csináljak a Széchenyi mveibl. De ennek meg
az lett volna a hátránya, hogy nekem is több vaskos kötetet

kizárólag e czélból kellett volna összeállítanom, és hogy ekkor

sem adhattam volna vissza azt, a mit én mindenekeltt ki aka-

rok tüntetni, t. i. az felfogásának valóban nagy rendszeres-

ségét. — így megint csak kisebb-nagyobb fák között baran-

golva vezettem volna az olvasót, a kinek az egész erdt, a

Széchenyi szorosan összefügg részekbl álló nemzeti poli-

tikáját, nem tudtam volna bemutatni.

Hosszas fejtörés és kísérletezés után végre a két széls

út között fekv harmadikon való elindulásra tökélvén el ma-

gamat, lelkiismeretes alapossággal tanulmányozott gondolatait,

eszméit és elveit, nem pedig egyszeren szavait és mondatait

állítottam logikai sorrendbe. Mindenekeltt az politikájának

bens valóját, annak lényegét törekedtem minél jobban átér-

teni, és csak azután csináltam meg eszméinek f kategóriáit.

Minden azokba való gondolatot külön írtam ki és az illet

mnek eredeti lapszámára való pontos hivatkozással állítottam

a maga helyére. Mert ezen eljárás közben arról csakhamar

meg kellett gyzdnöm, hogy, igenis, az mély meggyzdés

I

szülte felfogásainak megvan a magok teljes egésze, melynek

részei csak összekeresendk, és ha azokat megtaláltuk, akkor

tökéletesen egymáshoz illenek s azok egymást kiegészítik. Azon-

ban els sorban mindig intentióira, másodsorban gondolataira kel-

lett tekintettel lennem, és csupán harmadik sorban figyelhet-

tem arra, hogy a mennyire lehet, az fordulatait és jellemz

kifejezéseit is használjam. Sokszor két-három lapnak teker-

vényes és közbeszúrásokkal túlterhelt körmondataiban csupán

egy eszmét találtam, a melyet már másutt sokkal velsebben

nem fejezett ki. Gyakran azonban egyetlen mondatában az

eszméknek egész tömbjeit vegyítette össze, melyeket tehát

elemeikre kellett szétbontanom. Számtalanszor látszik ugyan-

azt állítani, holott eszméinek minden ismétlése alkalmával újat,
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néha megkapóan érdekeset mond és fontos nyilatkozatokat

tesz. Tehát legtöbbnyire még igy sem tarthattam tiszteletben

az saját szerkezetét, melylyel egyébiránt, mint látni fogjuk,

a legtöbbször ö maga sem volt megelégedve. Arra mindazonáltal

folyton aggodalmasan ügyeltem, hogy ezen mvelet után az átla-

gos figyelm olvasó se értsen szavai alatt mást, mint a mit ö

kivánt velk közölni ; tehát olyan összefüggésbe sem volt

szabad azokat juttatnom, mely által eredeti értelmökbl kivet-

kzhettek.

Ez úton haladva aránylag szk téren a Széchenyi rend-

szerét hasonlíthatatlanul nagyobb tömörséggel és áttekint-

hetbb alakban nyújthatom, mint ha valójában nem fordítottam

volna le mveinek egyes részeit, és ha a gondolatokat nem
hüvelyezem ki azokból. így csakugyan egészet alkothattam a töre-

dékekbl, melyek a maguk helyén csupán aforismáknak látsza-

nak, holott rendözerének valóban kimagasló alkatrészei; és pedig

a nélkül tehettem ezt. hogy szellemének hamvát letörültem,

érzéseinek melegét kihtöttem és gondolatainak fényét elhomá-

lyosítottam volna.

Azonban éppen mivel erre nagy gondot kellé fordítanom,

lehetetlen volt rendszerének eszmetartalmát oly szoros össze-

függésben és oly sima egyenletességgel adnom, hogy az ellen

a Anyásabb és kényelmesebb olvasó — néha talán egészen

alapos — kifogást ne emelhessen. Az általam alkalmazott

módszernek ezt az árnyoldalát magam is felfedeztem, mások
is figyelmeztettek arra. Hogy tehát minden emberileg lehet

megtörténjék részemrl, két correctivumot alkalmaztam. Az
egyik abban áll, hogy a hol a különálló eszmék kapcsait az

saját eszmei kincstárában nem találtam meg, s a rokon-

gondolatok közt netán mutatkozó hézagokat nem tudtam más-

ként áthidalni, ott — eredeti elhatározásom és kedvem ellenére

is— én vegyülök közbe, és az ilyen kisebb-nagyobb szakadéko-

kon át segítem az olvasót. Azonban nehogy ez által félre-

vezessem t arra nézve, hogy mit mond Széchenji és mit

mondok én, az idéz jelek közé fogott szöveg egyes részeit meg-
különböztethetkké tettem az általam közbeszúrt részektl. Másik

segédeszközöm a széljegyzeteknek itt is következetes és b
alkalmazásában rejlik. Azok egyfell a logikai összefüggés

tekintetében ellenriznek engem, másfell pedig figyelmeztetik
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az olvasót, hogy bizonyos irányban új tárgyra kellend áttérnie.

A gondolatok ezen különnemúségének fokozatait a széljegyzetek

közt is feltüntetend, kövérebb vagy vékonyabb nyomás által tet-

tem különbséget azok közt. — Végül mind a négy következ

fejezet elé rövid bevezetést állítottam, melyek arra készítik el
Széchenyi eszméinek olvasóit, hogy azok egyes természetszer-

leg csoportosuló tömbjeitl mit várhatnak. Itt csak röviden

figyelmeztetem t erre, mivel a harmadik könyv úgy is az

egész egységes rendszer tüzetes méltatásának van szentelve.



NEGYEDIK FEJEZET.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN VILÁGNÉZETE, ETHIKÁJA

ÉS ÉLETBÖLCSELETE.

E
fejezetben Széchenyi felfogását a világegyetemrl, annak Bevezetés,

alaptörvényeirl, ezek általános érvényérl és az emberi

élet fbb mozzanataira való hatásuk nyilvánulási mód-

jairól mutatom be. Annak különösen kimagasló tárgyait a

világegyetem nagy összhangja, isteni örök törvényei, a hit és

hitetlenség, az emberi értelem korlátolt volta, az élet és halál

problémája és az istenes életmód folytán a jövbe való

nyugodt tekinthetés képezik. Vallásos érzelmeinek jellemzése

végett közlöm néhány általa szerkesztett imáját, továbbá néze-

teit a keresztény vallás lényegérl, a keresztény felekezetek

egymáshoz való viszonyáról, a vallási türelemrl és a szertar-

tások jelentségérl. — Szoros összefüggésben vannak ezzel

természetbölcseleti elvei, továbbá fejtegetései a természetesség

és a mveltség viszonyáról s a világ folytonos fejldésén ala-

puló tökélyesbülésére vonatkozó mély meggyzdése. Összes

idevágó és más irányú okoskodásainak ez a sarkpontja, a mit

már itt nyomatékosan ki kell emelnem. — A valóság természeté-

nek elemzése után beszél a hségrl, az örök igazságról és annak

bens kapcsolatáról a természetessel ; majd pedig annak

sanctiójáról és a látszatról, a költészetrl és arról, hogy az

igazságos eljárás egyúttal a legelnyösebb is.

Mindennek felismeréséhez a sikeres gondolkozás vezet,

melynek eredménye a helyes megismerés és az igazi tudás.

jKülönös súlyt fektet az önismeretre, mely nélkül alapos

emberismeret nem képzelhet, a minek hiánya pedig folytonos

tévedésekre vezet. Hangsúlyozza az ember saját tapasztalata-
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nak fontosságát, és felderiti annak keletkezését. Az ilyen

tapasztalatnak sokszor drága áron megszerzett gyümölcse az

önállóság, s az a meggyzdés, hogy a belbecsre és a leki-

függetlenségre kell a fsúlyt fektetnünk. Ez utóbbiaknak fel-

tételeit elemezvén, megmondja, hogy ki a valóban független

ember. Ezzel kapcsolatban szól az egészségrl, az akaratról

és kitartásról. Életbölcseletének szép mozzanatai azok, a

miket a szeretetrl, a szerelemrl s a gyakorlat útján kifej-

ldött tökéletes emberrl felhoz irataiban. Ide tartozik még
véleménye a haladásról, az óvatosságról és az egyének képes-

ségeikkel együtt velk született természetes rendeltetésérl,

a mit a szellemrl általa megjegyzettek szépen egészítenek

ki. Ezekbl mindenki eltt világossá lehet, hogy az ember

egyéni és társas életében a fsúlyt nem, a mint azt azeltt

sokan hitték és úgy látszik, máig is némelyek gondolják, az

anyagi jólétre fektette.

A mi erre következik, t. i. okoskodása az érdemrl, a

logikáról és logikátlanságról, az észrl és hasznos voltáról,

az unalomról és panaszkodásról s az idvesztegetésrl, az

túlnyomólag még szintén életbölcselet, de már sok ethikai

elem is van benne. E részek tehát átmenetet képeznek az

erkölcstanára, melynek elveit a tett és tétlenség, a bölcseség,

a mérséklet, a mveltség, de különösen az erkölcs és erkölcsi

fölény, a méltányos ítélet s az emberek belbecse czim szél-

jegyzetek alatt összefoglalt részek tartalmazzák.

A kötelességekrl annyit, oly sok szépet és bölcset mon-

dott, hogy azokat egyetlen vezérszó alatt nem lehetett össze-

,
állítanom. Kimutatja ott, hogy a boldogság csak a kötelesség-

1 teljesítésnek lehet következménye, mert a remekül ecsetelt

nyugodt lelkiismeret egyedül annak kifolyása. Az ezután követ-

kez, mintegy külön értékezésszerü rész, melynek felirata az

önzés és közszellem, a közerkölcstan vázlatát szolgáltatja,

melyet „a mindent a maga helyén s a múlt és jöv" feliratú

részek életbölcseleti elemekkel egészítenek ki. Közerkölcstana

\
a végül a nemzetiség iránti hségre és a világpolgárságra

vonatkozó meggyzdésében éri el tetpontját, melyrl vissza-

tekintve, magunk eltt fogjuk láthatni az világnézetének,

ethikájának és életbölcseleteinek egész óriási terét.
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A mi ezután következik, az már a Széchenyi rendsze-

rének valóságos kezdete.

.,A világegyetem örökké tart, de alkatrészei elvéniilnek, A viiág-

' hogy megint megfiatalodhassanak.^ Azok támadnak, egyesül- ^S^'^*^*"

nek, eo-észet alkotnak, mozognak és elmúlnak, mert egymást
^ o ' o 1 oj maja.

váltja fel az örök romlás és teremtés. Az összhangzatos nagy

világ Alkotója egyedüli kútfeje minden jónak és magasztos-

nak. ]\[ennél közelebb jutunk hozzá, annál tökéletesebbek,

azaz boldogabbak, mennél távolabb állunk tle, annál szeren-

csétlenebbek vagyunk.^ Ebben a végtelenségben minden csak

a körül forog, hogy a súlyegyent megtalálja s az örök har-

móniába beilleszkedjék. A világegyetem ugyanis harmóniában

volt mindig és abban is fog maradni. ^ Öntudat nélkül és aka-

ratlanul is minden a tökéletesség, az örök világosság és az

üdvösség felé törekszik

A Mindenható bizonyos törvényeket szabott önmagának az isten

rök töi

,'ényei.
is, mert ö a rend és törvényesség tiszta fogalma. Az id s °^° *°'^'

a véletlen hatalma az emberi nemet bnökön és szerencsétlen-

ségeken keresztül végre odaviszi, a hol semmi fájdalom és

semmi kinzó emlék nem lesz többé. Egyik vallás a másik

után tünedezik el ugyan a föld színérl ; de a vallásos érzület,

mely azokat alkotta, soha sem lesz kioltható az emberek

szivébl. Mig az emberi nyelvben fennmarad és hangzatos

lesz ez a szó : Isten, az emberek tekintetöket mindig fölfelé

fogják emelni Hozzá. Az érzékfeletti dolgokkal úgy vagyunk,

mint a nappal, melynek elsötétülése alkalmával még legkisebb

karimája is bevilágítja az eget. A tökélyhez való közeledés
\

boldogít; mert az az Istenhez való nagyobb, vagy kisebb

hasonlóságot foglalja magában. Ennek mértékéhez képest van

a tökélelten lelkeknek oly sok fokozata.

Szánakozva bámulok az Istenhez soha nem térn. Bámu- a hit és

lom erejét, de sajnálom t rokontalansága miatt a legfbb ^^^f^

Jóval. Utálatra méltónak tartom ellenben az istentagadót, a ki

veszélyek közt szepeg és a kereszthez csúszik. Elttem csak

az látszik talpraesettnek, a ki csend és béke közt naponta

1 Hitel. 161. 1.

- Naplói 1819. máj.

3 írott Naplója, Bécs, 1819. nov. 30-ról

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politilíája J. k. -•*



képes-

sége.

370 NEGYEDIK FEJEZET.

felemeli lelkét a Legdicsöbbhez, veszélyek közt azonban, tán

rövid fohászon kivül, semmi hosszas és panaszló litániát vég-

perczéig soha sem intonál. Asszonyi panaszokra ne fakadjunk,

ernket a vívás óráiban ez által is ne fogyaszszuk, de el-

szántan vagy verjük vissza a ránk jött veszélyeket diadal-

masan, vagy bukjunk a mindenség feneketlenségébe panasz-

talanul.^

Az embernek az a vágya, melylyel a nagy, jó és igaz

után törekszik, emeli öt fel gondolatban a végtelenségbe és ott

szeme az istenség fényében elvakul. Ez érthet és megbocsát-

ható. Mit mondjunk azonban az olyan emberekrl, a kik a

titkok után való sóvárgásukban egész életüket az a feleti

törekvéssel töltik, hogy az Isten, a szentháromság és az

emberi lélek mibenlétét magyarázgassák s mathematikai for-

Az ember nullákba, vagy mystikus szólamokba foglalják "? Az Istent a
e ogasi

g^gg^j^y emberi nem felfogni nem képes. De hinnie benne,

t szeretnie és reményét belé vetnie kell. A kicsiny épp úgy,

mint a nagy s minden, a mit érzékeink útján észlelhetünk,

létérl, jóságáról és mindenhatóságáról beszél nekünk. De a

bizonytalanság érzete és a kétkedés is fajunkba van oltva.

Azért valamely különös borzalom vesz rajtunk ert, ha

arra gondolunk, hogy földi alakunkat levetkzve, majdan egy

ismeretlen világba kellend lépnünk. Az egészséges ember
Élet és jövjérl helyesen igy gondolkozhatik : A halál után a lélek

is vagy megsemmisül, vagy megmarad. Ha az a test feloszlá-

sával tökéletesen eltnik, akkor a halál szerencse az emberre

nézve. Ugyanis ki emlékszik egyetlen napjára, melyet oly

boldogan és fájdalom nélkül töltött volna, mint a min
egy érzéstelen és álmok által sem háborgatott éjszaka?

Félelem és rettegés nélkül halnak meg az emberek, ha tel-

jes erben éri ket a vég ; ha ellenben gyengék, akkor vajmi

gyakran gyáván viselkednek a halállal szemben. Vagy pedig

megmarad a lélek a halál után, és akkor vele szemben meg-

nyugtathat minden jó embert annak meggondolása, hogy az

Isten igazságos, mert más nem is lehet. Ha tehát valaki éle-

tében mindig a tökély, vagyis az Isten felé haladt, akkor

halála óráján hozzá mindenesetre közelebb vau, és igy bol-

> Üdvlelde, 37.
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dogabbnak kell lennie, mint születésének pillanatában. A fö

tehát az emberekre nézve az, hogy mindig a/, üdv útján tör-

tessenek elre.

E részben a baj csak az, hogy sokan nem tndják, a jövbe

vájjon azon haladnak-e, vagy nem? De ha azt sikerült fel-'^^^^^"^^'

találniok, akkor nyugodtak lehetnek, mert mindent megtettek, kintés.

a mi tlük függött. Ennek természetes kifejezése az a meg-

nyugvás és lelki béke, melyet a legalázatosabb jó ember is

tapasztal, midn mintegyjogot érez magában követelni a mennyet.

A haláltól való félelem tulajdonképp tehát nem más, mint

tudni akarása annak, a mit nem tudhatunk. Sejtelmünk sincs

róla, hogy a halál vájjon nem a legnagyobb java-e az ember-

nek"? Ily körülmények közt mi értelme és alapja van a tle

— mint a legnagyobb rossztól — való rettegésnek?^

A mi pedig azt illeti, hogy a helyes utat eltéveszthet-

jük, az kell értelmesség mellett rendszerint nem következik

be, mert az erény és bún oly szembeötl ellentétek, hogy

azokat akárki is könnyen felismerheti. Meglátja az angyalt

mindenki s az ördög sem takaródzhatik el ügy, hogy farkát

és körmeit észre ne vehetnk De a közbees szellemek való-

ban veszedelmesek, s vigyázatlanságunk, vagy lanyha érzüle-

tünk könnyen a sátán birodalmának határáig sodorhat ben-

nünket. Hogy e veszedelemtl meneküljünk, nem kell egyéb, az istenes

mint a természet törvényeinek szentül tartása. A nagy ter-

mészet] ugyanis változhatlan rendben forog, azért a mát

még egy Isten sem teheti tegnappá. Elre meghatározott

haladás útján megy abban minden elre és a legfbb Értelem

uralma alatt áll minden. Miért nem követjük e magasztos

példát? Miért nem hódolunk meg a reánk és összes viszo-

nyainkra kiható természeti törvénynek, mely a legkisebb

virágtól kezdve a csillagok dics seregéig mindenha oly vilá-

gosan és értheten szól hozzánk. A romlatlan kebel a mennyei

ihletés pillanatai alatt minden tanítását megértheti.'-^ És az

Isten a becsületes ember jószándékkal párosult állhatatos

fáradozását elbb-utóbb, de minden bizonynyal megjutalmazza.*

^ írott naplói, II. '6.

' K. N. i;}5.

-'' Vilá.í. 194.

24*
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A nemzetek hosszabb életének titka is abban áll, hogy az

azokat átható erkölcsiség a vallás zavartalan forrásán menjen

keresztül. *

Boldog az, a ki szavaival mindig következetes és tett-

leg is ugyanaz, a mi ajkkal ; de még százszorta boldogabb^

a kihez az Eumenidák közelíteni sem mernek, és a ki mint

egy szent az önmagával való kimondhatlan megelégedésnél

fogva tisztán sejti, hogy lelke szeplötlenül fog egykor az Istene

eltt megállhatni. Én azonban általános emberi s különösen saját

természetem gyarló voltánál fogva korántsem állok ezen a magas-

laton, hanem azok osztályába tartozom, a kik az ismert publi-

kánussal Istenhez egyedül így rebeghetnek csak : kegyelmezz

Uram nagy bnösödnek ! Ha egy kissé több jó találtatik ben-

nem, mint rossz, már boldog vagyok, mert — némely ritka nagy

lelkeket kivéve — halandó többel úgy sem dicsekedhetik.^

Bármi legyen hitünk, vallásunk, ha szórakozás által

egészen el nem szédül a fejünk s tökéletes állatiságba nem
merülünk, bizonyosan fel-felnyílik néha elttünk az élet ko-

molyabb pillanataiban saját bensnk. Semmiségünk, létünk-

nek hajszálon-függése s belbecsünk vajmi csekély volta nyil-

ván áll akkor elttünk, s menekedni törekszünk ez iszonyatos

öntudattól. Meglehet, hogy a fiatal hév, szerelem, nagyra-

vágyás, kincs s hírkoszorú utáni ittas felingerültségünkben s

általános szórakozottságunkban menekszünk egyideig ennek

nyomasztó gondolatától, és évekig élünk hatalmunk, bölcsesé-

günk s erényeink édes önámításai, vagy egyéb ábrándjaink

között. Az élet alkonyán azonban, és néha az önmegismerés ke-

ser gyümölcsének véletlen megízlelése által elbb is, mindinkább

sürget valamely magasabb hatalom a magunkkal való szám-

vetésre. Azért emberi sorsunkkal lehetleg kibékülni s emberi-

leg önmegadással élni marad a földilét legfbb bölcsesége. "
*

Széchenyi minden képmutatás nélkül imádta az Istent.^
|

— Igazi vallásosságát felette találóan tüntetik fél fohászai,

melyeket korábban maga jegyzett fel. így például Debre-

1 Hitel, 169.

2 Üdvlelde, 45.

^ Üdvlelde, 1—3.

* Stádium, 194.
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czenben 1820. decz. 26-án a következ szép imát írja napló-

jába : „Mindenható Birája az embereknek s a megfoghatatlan

nagy mindenségnek ! Ki eltt ámulattal és imádattal borulok

le, s csak gyengeségemet és szorongó szivem dobbanásait

érzem : engedd megérlelnem magamban azt az erényt és

tökéletességet, melyet az ember, minden fogyatkozásai s tom-

boló szenvedélyei daczára, már itt e földön is elérhet. Add

nekem azt a bens vigaszt, a lélek ama nyugalmát, mely

nélkül a röghöz kötött halandó a Te szemléletedben nem

gyönyörködhetik, s lelke azt a földfeletti szárnyalást el nem

érheti, melyre az ájtatos ima a tétovázó kedélyt, ha csak

rövid perczekre is, képesíti. Engedd, hogy ily magaslaton

állandóan megmaradhassak. Aczélozd meg bennem a gondol-

kozási ert, hogy habár még a földi léthez vagyok kötve,

lelkileg halott ne lehessek, s tiszta képzelettel emelkedve fel

Hozzád, a Te jóságodat és nagyságodat megismerhessem és

földi pályám czélját is felfoghassam. Eszközöld Te Magad,

hogy elmém megértsen Tégedet. Szabadítsd meg lelkemet az

elítéletektl s töltsd meg szívemet véghetetlen béketréssel

€S szeretettel az egész emberi nem iránt. Vess fátyolt elmúlt

életemre, s engedd meg, hogy tapasztalataimból, élményeim-

bl, hibáimból s vétkeimbl az, a mi legüdvösb lesz, háro-

molhassék reám, s végre oly utakon, melyeket Te vélsz leg-

jobbaknak, vezess el engem hozzájok, a kiket oly forrón, oly

igazán szerettem.'

Más alkalommal így fohászkodik : „Mindenható Isten

!

Töltsd be szívemet angyali szeretettel iránta^ s hazám, ember-

társaim és honíiaim iránt. Világosíts fel engem egy cherub

lángszellemével, ers eszével. Engedj a jövbe pillantanom s

megkülömböztetni a jónak magvát a gonosztól. Add tudtomra,

mit tegyek s miként kezdjem, hogy Neked egykor a reám

bízott tkérl beszámolhassak. Gondolkodni és dolgozni akarok

éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem

azt, a mi jó és tipord el csirájában azt, a minek rossz

gyümölcse lehetne. Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indu-

latot elnyomhassak magamban. Engedd, hogy igazi lelki alázattal

tekintsek mindent a világon s úgy fogjak hozzá akármihez."

^ Szíve választottja iránt.
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Midn nemtöje, késbbi neje iránt, a ki azonban akkor

még másnak felesége volt, ellenállhatlan és holtáig tartó

szerelemre gyúl, így imádkozik : „ Mindenható ! Adj ert

nekem, add áldásodat reám, hogy ez égi lényhez mindinkább

méltónak érezhessem magam. Bármit határoztál róla és én

rólam, kész vagyok fenékig kiüríteni a keserség kelyhét

;

csak engedd, hogy szívben, lélekben egy olyan szentre érde-

mes lehessek. Tarts meg, óh emelj fel minket az erény leg-

felsbb magaslatára. Tisztaság Nemtje ! Ersítsd meg keb-

lemben az égi lángot és olts ki belle minden érzékiséget.

Vezesd Öt az igazi boldogság ösvényén. Semmisíts meg
engem és Otet, ha valaha az erény útjáról lelépni hajlandók

lennénk. Tartsd meg benne épségben a Te remek müvedet-

S adj nekem ert, hogy Téged tetteimmel imádjalak." —
Els dunai útján 1830-ban nagybetegsége alatt is mindennapi

imája az volt : hogy vegye magához t az Isten, ha nem fog

embertársainak és hazájának javára mködhetni. Ellenben

gyógyítsa meg, ha valamikor még használható lesz. „Csak

úgy hosszabbitsd meg életemet, óh Mennyei Atyám," — így

imádkozám és imádkozom mindennap, írja naplójában, — „ha

a közre nézve hasznos lehetek ; ha életem estéjével képes

leszek elfeledtetni annak hajnalát, s iíjúkorom kihágásait a

jó és a nemes tettek egy egész sora által kijavíthatom." —
Még késbb 1832-ben a következ sorokat irta Crescence

imakönyvébe : „Isten ! Te foglalatja minden jónak, magasz-

tosnak, egységesnek és tökéletesnek, töltsd be szivemet, elmé-

met a Te szent lelkeddel. Ersíts meg engem mennyei hatal-

maddal, hogy földi gyarlóságaimat legyzve, Hozzád fel tudjak

emelkedni. Szabadítsd meg érzékeimet minden hozzám tapadó

földi salaktól, s tisztítsd meg emberi természetemet, hogy ez

a Te mved Hozzád méltóvá lehessen. Onts bizalmat lelkembe

s ne engedd meg, hogy a Te végzéseidet bírálgassam, vagy

éppen kételkedhessem a Te mindenhatóságod, mindentudásod

s végtelen irgalmasságodban. Add végre a Te legjobb áldá-

sodat minden hozzám tartozókra s barátaimra, hogy egykoron

mindnyájan együtt Téged dicsíthessünk és magasztalhassunk

mindörökké.

"

I

„A hit — Széchenyi szerint — azon láncz, mely az em-

beriséget összeköttetésbe hozza a Mindenhatóval. Az adott szó

i
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szentsége köti a királyt elválhatlaiiul hü alattvalóihoz s ezek

i

tántorithatlan hsége képezi a trón rendületlenségének alap-

ját. A házasfelek boldogságának is igaz szó a kútfeje.- Bol-

1 dogok azok, a kiket nem nyavalj-a, testi gyengeség, A'agy a

haláltól való rettegés kényszerit térden csúszni a kereszthez,

hanem midn fiatalságnak, egészség és jólétnek örvendenek,

önként, szeretetbl a legfbb Jó iránt emelik fel leiköket a

Legtökéletesebbhez. És pedig nemcsak szóval, hanem tettleg

kell a vallást gyakorolni, mert a halhatatlan lélek az alacsony,

ocsmány indulatoktól csak így szabadulhat meg."

Többször ismételi, hogy „a természet maga alkotott ben- a léiek

minket hivknek. A csillagos ég csendje és harmóniája lel- jansága

künket önkéntelenül is egy bekövetkezend jobb élet édes

reménj'ével tölti el. Vájjon, ha a nagy mindenség annyira tö-

kéletes rendjét csodáljuk, megtudnánk-e mostani eszünkkel

nyugodni abban, hogy a senki által meg nem figyelt igazi

erény örökké rejtett titok maradjon, és hatása minden bekö-

vetkez idkre nézve el legyen veszve? Volna-e igazság

abban, hogy míg annak a hsnek a neve, a ki számos ember-

társának megmentése, vagy hazája bármely érdekében maga

alatt a puskaporos tárt felrobbantván, életét feláldozta, örökké

fennmarad, addig azon h hazafiak fáradozásai, a kik vagyont,

idt, egészséget nem kiméivé, a közjót elmozdítják, feledésbe

mennének, és életökben k maguk is csak sárral dobáltatná-

nak. Hiszen az ily csendes, jótékony felebaráti munka hány

ügyefogyott és szívetörött nyomorultnak ad enyhülést, hány

kétségbeesettnek lelkiert? Mind ez nyomtalanul enyésznék

el, és nem látná senki azon diadalokat, melyeket k négy

fal között a csábok kísértései felett szereztek az erénynek?

Nem lenne-e semmi jutalma annak, ha a névtelen bajnokok

egész csapatai a csatamezn, a hol ket a jó ügynek szeretete

töltötte el az önfeláldozás szikráival, elvérzenek ! ? Hány virra-

dat találja az éjjel is fáradó hazafit sokak által nem is sej-

tett nehéz munka mellett? Hány haldokló áldja utolsó vo-

naglásai között a h emberbarátot, a ki éjjelenként ápolgatja

a szerencsétleneket s reájok nyugalmat és lelkibékét piheg

végpillanataikban. ?

Mély meggyzdése, hogy mindezen dics tettek élni és

hatni fognak még akkor is, midn magyar hazánknak, st a
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földgömbnek sem lesz már semmi nyoma. A természet nem

volna egyéb szörny hazugságnál, az egész világegyetem csúf

mystificatiónál, a hazaszeretet, az anyai könyek, a szerelem és

barátság iszonyú tréfák, ha ez másképp lehetne. Mily nagyszer

a természet anyagának összhangja! Hogyan kételkedhetünk a

lelkek tökéletes harmóniájában ? Midn a hajnal szép bibora,

egy ártatlan hölgy arcza oly tiszta és igaz, képzelhetjük-e, hogy

a lelki világ harmóniája csupán hazugság és mystificatios

lehet?^ Bennünket láthatatlan hatalmak vezetnek és közülünk a

legersebb sem egyéb, mint engedelmes eszköz egy magasabb

kézben.- Lényünk anyagi és szellemi része gyakran felismer-

hetleg, de igen sokszor érzékileg fel nem fogható módon

összefüggésben van a világegyetemmel. Szoros kapcsolatban,

élünk annak anyagi és szellemi erivel, mert a nagy termé-

szetnek mi egyedül nem lehetünk számkivetett gyermekei.^

Ezen kapcsolat ápolása Végett szükséges a vallás, de nem csak

külsségei, hanem lényegének lehet átértése és annak tettek-

ben való nyilvánulása.

A keresz- A keresztény vallás nagyszersége éppen abban áll,

*^"; [hogy nem a külsségnek, st nem is csak az érzelemnek,

'hanem mindenekfelett az értelemnek hite. Ebben áll revelatiója.

Nem szívbeli andalgás, hanem a nagy teremt példájához

szorosan alkalmazkodó az a tanítás képezi alapját, mely sze-

rint „a mit nem akarsz, hogy más tegyen neked, azt te se

tedd másoknak. Add meg a császárnak, a mi a császáré és

istennek, a mi az istené. Add meg a királytól fogva az utolsó

koldusig mindenkinek a magáét". Mindez nem egyéb, mint az

örök igazságnak, a legnagyobb türelemnek emberi létünk köve-

telményeihez szabott és átszellemült mathematikai szabá-

lya és az államböloseségnek is legmélyebb kútfeje. „Szeresd

az Istent, tehát a legfbb bölcseséget, és szeresd felebarátai-

dat, mint tenmagadat; de csak úgy, nem ám jobban, mint

tenmagadat." „Országiási rendszerem helyességét — mondja —
tehát a világegyetem bámulatos összhangzata, valamint az

' Hitel, 157— ir)S.

'- K. N. 42.

3 K. N. 42.

vallás.
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emberi kebel önként megszólaló sugallata és a keresztény

vallás szelleme egyaránt mutatják".^

„Ha a nagy természet írását nem bírjuk kibetzni, sem

keblünk tükrébe tekintve ott nem látunk semmit, akkor vegyük

a keresztény vallás alapoktatásait zsinórmértékül, és biztos

módon fogjuk saját és felebarátaink dolgait elrendezni. De a

keresztény vallást a maga tisztaságában kell tekinteni, s nem

úgy, a mint azt a szenvedély, az uralkodási vágy és a türel-

metlenség ördöge elferdítették".'^ v^agy szerencse az, — írja —
hogy a katholikus vallásban születtem ; ítéletem szerint ugyan a keresz-

nean nagvobb. mintha pl. Calvin vagv Luther hitében, avagv *^"^*
^- ' í

.
türelem.

az ó vallásban jöttem volna a világra. Hanem mindenesetre

nagy szerencse, mert a keresztény vallású nemzetek és népek

során kívül sehol sincs e világon igazi civilisatio, és sehol

nem létezik általános elmeneteli vágy és polgári erényre

alapított tiszta haladási szellem".^ „De akár keresztények,

akár más felekezetek az emberek, ha felebarátaikat szere-

tik és jólétüket emberiesen elmozdítják; a kereszténység

szelleme hatja át ket is* A felebaráti szeretetnek azonban a

józan ész által kell kormányoztatni, mert csak ez nem fog

pillanatnyi kedvezhetés miatt az elkerülhetleneknél nagyobb

vétkeket és több büntetést elidézni.'' Felebarátainkat szolgálni,

a természet ajándékait bölcsen használni annyi, mint Istent

tisztelni és szavainak engedelmeskedni. A ki ezeket híven

teszi meg, az becsületesen futja meg földi pályáját".*^

„Az Isten igen nagy^ számtalan út vezet hozzá; egyedül

látja át belsnk tiszta, vagy tisztátlan voltát. Mi gyarló,

homályosan látó emberek nem tehetünk józanabbul, mint ha

egymás iránt türelmet tanúsítunk, mert csak utóbb fog elválni

az, hogy kinek volt inkább igaza. Nincs kárhozatosabb bn,
mint a vallásos türelmetlenség, mely megbocsáthatlan, külö-

nösen akkor, ha vak hitünk és fonák buzgalmunk az ármány

ádáz dühét keresztyének közt is fellobbantja. Végezzen a Min-

1 K. N. 177., 178.
'' K. N. 177.

3 Ö. i. 15.

* Stad. 108.

' Világ 311.
" Világ 55.
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denhatóval kiki, a mint legbensbb meggyzdése sugallja neki

s gondolja meg, hogy a legájtatosabb fohásznál is hathatósabb

imádság az, melyet cselekedettel végzünk : legyen tehát jó

polgár, jó rokon és jó felebarát."^ „A kereszténység tiszta

szellemében" — így ir naplójában — „én mindenekeltt türel-

mes vagyok, és pedig nemcsak szóval, de tettleg is, azért az

evangélikusok mellett fel fogok szólalni mindaddig, mig a

teljes viszonosság elve nemcsak színleg, de lényegében is

kiviva nem lesz".

„Az emberek jövben nem a vakhit fanatismusát, nem

az ámitókat, hanem saját szivöket és eszöket fogják megkér-

dezni az iránt, hogy mit higyjenek és mit tegyenek. Azonban

miért festjük és képzeljük Krisztust különösen szép ember

képében? Azért, mert oly kimondhatlan szép lelket, mint az

övé volt, nem tudunk rút és hibás testben gyanítani." "^

A szertar- X negyveues évek alatt nejével és gyermekeivel együtt
tás küls- 1 ., , . , ,-,.,,., , , , T^"!-. ••

ségei, szorgalmasan jart misere, predikacziora es gyonasra. Különö-

sen a húsvéti gyónást soha sem hagyta el. Érdekes és jellemz,

a mit erre vonatkozólag naplóiban olvashatni. „A mit saját

hitemben a legfelségesebbnek találok, az a teljes megaláz-

kodás Isten eltt. Ily diadalt vívhatni ki önmaga felett a

legels, legtisztább erkölcsi gyönyör, melyet az ember érez-

het. S lehet-e az önmegtagadásnak nagyobb foka, mint egy,

tán csekélyebb érték, embertársunk eltt minden hiúság félre-

tételével, egyenkint leplezni le vétkeinket, erkölcsi fogyatkozá-

sainkat s oly rossznak tüntetni fel magunkat, a minnek bizony

nem szívesen láttatjuk az emberek által magunkat? Én ez ön-

megtagadásra mindig könnyen reá tudtam szánni magamat,

s nem átallottam olykor a legbutább olasz pap eltt feltárni

egész valómat s keserves könyözönben áradozni". „Tartsa

meg mindenki saját hitvallása formáit ; ez szíikséges. De a

fdolog mégis az marad, hogy embertársaival jót tegyen.

Ámde, hogy ezt tehessük, ismernünk kell az életet s annak

sokféle szükségeit, mert az alamizsna magában nem elég,

hanem példa, tanítás és tényleges segély is kell hozzá. A kik

a vallás küls formáit megvetik, gyakran ártalmasabb hatás-

' Vüág 55.

'^ Önismeret 198. 1.
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sal vannak, ha mellette jó és feddhetetlen emberek is, a reájok

figyelkre, mint a romlott erkölcsüek és féktelen életek,

mért az emberek ostobább része, a pórnép, mely a magasabb

állásúhoz természetesen vonzódik, példájok ntán indulva észre-

vétlenül ejtené el a vallást, a nélkül, hogy erkölcsileg azért

megjavulna. Már pedig képzelhetö-e valami borzasztóbb, mint

egy tudatlan nyers tömeg minden vallásosság nélkül? Mostan-

ság azonban ismét s napról-napra mindinkább kezd divatba

jönni a hypocrisis, a vallási mystificatio és a furfang.^ — A
nyomorultak szivrepedt fohászait meghallja az Isten mindenün-

nen, s a lakosok erénye erd közepett és a nyilt mezn is

oltárt képez, melynek áldozata felhat az egekbe. De a mit

az ember buzgó szándékkal és tiszta kezekkel Isten dicssé-

gére épített, a templom, az közelebb emeli az emberi nemet

végs rendeltetéséhez, mely nem egyéb, mint a soha meg nem

szn javulás és feldicsülés.^"

Ezután logikai sorrendben azon eszméi következnek, A termé-

melyek a természet törvénveire vonatkoznak. Bármely mvébl szét és

vétettek is azok, teljesen összhangzók, s más-más árnyalatban
^^^^'^~

ugyanazon felfogást tüntetik fel,
"^^'"

,,Az igazságot megtalálni semmiben sem lehet, mig

t-udományunkat máshonnan akarjuk meríteni, mint a változ-

^ hatlan természeti törvényekbl. Egyedül innen háramlik bölcse-

\ ség és boldogság az emberi nemre. Ebbl a forrásból fakadt

a maga megnyugtató, bnt lemosó és sorsunkkal kiengesztel

tanításaival a keresztény vallás is. Vegyük ennélfogva anyagi

és szellemi tekintetben egyedül a természet útmutatását

kalauzul ; mert az változhatlan rendszabályok és elvek szerint

a teremtmények minél nagyobb számának tökélyére és így

r^ jólétére is kiszámítva irányul.-^ — A természet törvényeit

kárunkkal egy idre mellzhetjük, de hatásukat örökre meg-

semmisíteni nem vagyunk képesek, mert ruganyosságukat

állandóan megtartván, hatalmukat késbb annál jobban fogjuk

érezni.^ Közelítsünk azért mindjobban a természet törvényes

' Önismeret 219. 1.

- Volt czenki jobbágyaihoz az ottani teraplomépités tárg-yábau

1860. évi január elsö napjaiban kelt levelébl.

' K. N. 176.

* "Stacri92.
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alapjához.^ De egyedül a nagy természet törvényeit teljesítjük

akkor is, ha a léleknek kifejtett gazdagságait teszszük boldog

Ságunk alapjává, s nem az anyagnak oly hamar elhervadó

kincseit.'^

A természetnek elítéletek és rossz szokások által meg
nem rontott útján kell tehát haladni,'^ mert a természetes

életmód és magatartás a leghelyesebb.^ Ne törekedjünk arra,

hogy a víz a hegyre folyjon, ne reméljük, hogy a teher fel-

felé essék, s ne várjuk, hogy szeressenek és tiszteljenek

bennünket; ha magunktartása és eljárásunk által azt nem

érdemeljük ki. Azért a magyarságnak is vonzónak kell lenni,

hogy hódítson. Ne akarjuk, hogy az egész világ minket vegyen

mintául, hanem inkább mi tanuljunk a míveltebbektöl és

tapasztaltabbaktól, mert természet szerint az ügyetlenebb jár

az ügyesebb nyomdokain és nem viszont.^

Miveitség ^A legmagasabb miveltség legközelebb jár a természethez.
eb érme-

^ joazí bölcs az, a M a természet szent útjáról soha sem
szetesseg '^ ' ''

tér le. Annak elhárításában, a mi a természetet és annak

megközelíthetését homályba borítja, vagy akadályozza, áll az

élet legmélyebb tudománya. A természet megértése nem ritkán

annyit ér, mint a jól megemésztett tudománynyal teljes fnek

bírása."*^ Fennen hirdeti ez okból, hogy „a mit sokszor rendet-

lenül és hiányosan, sok helyen hosszasan és unalmasan el-

adott, annak lényege az, hogy alap nélkül tartósan nem állhat

fenn semmi s maradandó sikere csak annak van, a mit ter-

mészetes renddel kezdtünk és folytattunk."^ Hangsúlyozza

továbbá, hogy „a természetes renddel ellenkezik az, ha

valaki elbb költi el jövedelmét, mintsem az zsebében, s

a serdül úgy veszi erejének hasznát, mintha már férfiú

1 Stad. 294.

^ K. N. 21. Itt van els alkalmam kimutatni azt, hogy Beöthy

Ákos mennyire téved, midn „A magyar államiság alakulása, küzdelmei"

czimü nagy munkájának II. kötetében azt állítja, hogy Széchenyi minde-

nek fölé az anyagi érdekeket helyezte.

=» Hitel 2;i.
^

* Hitel 5G.

^ Hitel 68—69.

« Hitel 78.

' Hitel 153.
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volna, és ha a tanuló már tanít is. Mindenre meg kell érve

lenni, s a siker nálunk rendszerint azért marad el, mert

mindig- újat kezdünk, mieltt a régi kezdeményt termé-

szetes rend mellett befejeztük volna. ^ Mindenki maradjon hát

a maga természetes körében, a mely számára alkotva van,

s ott teljesítse híven kötelességét. A természet rendje az, hogy

csak a világegyetem örökös, a részek ellenben támadnak és

elmúlnak, minek következtében folytonos romlás és teremtés

[P(XMa(^ Aváltja fel egymást. így lesz az ifjúból vén, a vénbl pedig

új alakban megint ifj^ji/^Iidn az élet és halál között vívó-

dott magyar nemzet újra lélekzeni kezdett, s a honfiakat a

remény sugár melegítette át, akkor az a nemzetiségét fel-

karolván, a hosszú önfeledés után csak a természet szent

útjára tért vissza.^— De általában ne várjuk azt, hogy az embe-

rek a maguk kára, hanem csak azt, hogy a maguk érdeke

után indulnak. Azonban a nemes czél és a közhaszon sür-

getése azért, mint késbb kifejti, nem természetellenes dolog.

Hogy abban milyen er rejlik mutatja az, hogy a természet

fia, habár nem sejti miért, jobban él a természet rendje szerint,

mint a félig tanult és tudákos, a ki elbizakodásában attól

elidegenedik ; ellenben az igazán mívelt ismét visszatér a

természethez.^ És hála az Égnek, a természet törvényei, melye-

ket mi gyarló emberek oly ritkán értünk meg jól, és annyiszor

félreértünk, tüzetesebb vizsgálat után mindig azt mutatják,

hogy a legfbb igazság és a legnagyobb boldogság azonos

fogalmak. Ekképp egy ország alkotmányának és társadalmának

/ a lehet legigazságosabb berendezése a legnagyobb boldog-

Sságot fogja a fejedelemtl fogva a legkisebb polgárig a

(közönség minden tagjára háritani,\ymert minden csak a termé-

szeti törvények követése által boldogulhat.'' Ellenben a termé-

szet elleni fellázadás a legersebb physikai testet, vagy erkölcsi

testületet is alkalmas teljesen megrontani.^ — Sajnálatra méltó

^..Hitel 1,53—154.

QyHitel 161.

3 Világ XVIII.

* Stad. 62.

(J^Stadium 101.

« Világ 131.

Stad. 130.
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az, a ki a természetnek csudáiba egy kissé méh'ebben elme-

rülve, nem tudja eléggé bámulni annak oly nagy, de még is

mindenben oly egyszer voltát.^ A különös sajátság-ok kimerít-

hetlen száma mily egészen különböz árnyalatokban mutat-

kozik, vagy inkább lappang az emberek végnélküli sorában,

úgy, hogy valamint nem létezik az egész nagy természetben

két tökéletesen egymáshoz hasonló falevél, akként nemcsak az

embernek külseje, de azok természeti sajátságai is kimerít-

hetetlen variatiókra szakadoznak."^ A természethez tehát foly-

Természe- tou g;ondolkozva kell simulni, különben az Isten sem segít

tes fejl- rajtunk, mivel nem bontja meg az általa alkotott termé-

szeti törvényeket.^ — Ha okosan akarunk eljárni napjaink-

ban, úgy vízzel, gzzel, levegvel kell mindent végeztetnünk,

és a természet örök rendszabásaihoz s az anyagok és erk
változhatlan tulajdonságaihoz alkalmazkodnunk. De semmi

sem közelíthet a tökélyhez a társadalmi életben sem, ha a ter-

mészet dönthetetlen szent törvényeit híven nem teljesítjük.

[Azért a társadalom, az alkotmány és az országlás berendezése,

l vezetése és fejlesztése sem függ önkényünktlvi/ A természet'

Urinek felhasználásával fejldni fog minden, a mint meghozza

természetszerleg a hatalmas id azt is, hogy a kisded makk-

ból, ha nem romlott és senki nem gázolja el, term tölgyfa,

st tölgyerd leszen.-'

Minden szép bizonyos okokon alapszik, csakhogy a ter-

mészet szépségeinek okait az ember lelki gyarlósága szerint

nem érti meg mindig. Bámulva szemléli a csillagok kimond-

hatatlan bájjal elszórt világit s a hegyek és erdk milliárdnyi

rendetlenségeit. Mély megilletdéssel tekinti ugyan az isteni

teremtmények alakjait, az emberi kép s testnek örökké változó

idomait elragadtatással, st néha bálványimádással csudálja
;

de mindezek okait felfogni nem képes, hanem midn — magába

szállva — térdreesik, azt bámulni kénytelen és bens okát

csak sejtheti. " Mily bölcseség s mily hatalom létezhetik azon

1 Önismeret 4.5. 1.

2 Önismeret 123., 124. 11.

l^Önismeret 178, 1.

ÖHitel 253.

* Világ 98.

" Por és sár 25. és 26. 11.
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kútfben, melybl annyi s oly szüntelen kíilönféleséggel vál-

tozó összhang veheti eredetét. Azért, mivel ennek sejditésén

semmi földi érzelem túl nem hathat, minden isteni munkának

szépségi fejtegetése hiábavaló fáradozás. De nem úgy embe-

rié ; mert viszont azt hinni, hogy az ember csinálmányait

sem lehet oknyomozás alá venni, felvilágositni, magyarázni,

javitani: gyávaság. A ki ilyest állit, az nem visz kevesebbet

végbe, mint zsarnokoskodást felebarátain."^

A természetes után következk a való fejtegetése: .,A a való-

valóság kultusza az élet tömkelegén sok minden tekintetben ság.

keresztül segít bennünket. j\Iidön közvetlen létérdekeinkrl

van szó, a valóság óhajtását mindenki természetesnek tartja.

Xem hiszem, hogy lenne, a ki jobban szeretné, ha t csak a

világ tartaná egészségesnek, de ténjeg beteg volna, és hogy

nem jobban kivánná, ha az egészség duzzasztaná ereit; habár

mindenki aggódnék is nem tetsz külszine miatt. De már a

bels dolgok tekintetében a valónak nincs ilv nagv keleté. ^
^f^^^" -

valóság.

így például a jellem körül felmerül téves eszméket könnyen

lehetne helyreigazítani, ha mindenki komolyan meggondolná,

hogy vájjon mi jobb, ha saját bens öntudatunk emel-e ben-

nünket magasra, vagy csak a hatalom és sokaság? Mi jobb,

ha lelkünk tényleg tiszta, vagy csak annak tartatik ? Mi teszi

szerencsésebbé az embert : mellünkön a kereszt-e, ha abban

tövis van, vagy pedig megfordítva, ha a kebel ^nyugodt, de

kereszt nem disziti azt? Mi jobb, ha fülünkben folyton az

éljenzés cseng, de szivünkben a halál honol ; vagy pedig ha

bensnkben keresztényi béke, lelkünkben életvidorság lakozik,

de azután kívülrl környez bennünket csend ? ^ Minden hiúsá-

got és furfangot félretéve a valóra kell ennélfogva törekedni

mindenben. ' Jaj annak a nemzetnek is, mely nem a létez

realitás s nem az id által képzett tapasztalat útmutatása

szerint kormányoztatik, hanem valami képzelet és phantasia

sugallta emésztetlen theoriák és experimentumok szerinti zsar-

nokoskodásnak esik martalékul. ^ A belbecs a legels, azután

^ Por és sár 26. 1.

- Világ 20 i.

3 Világ 482

* Önismeret 1U5.
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jön a jó hir, mely a belbecsnek habár néha kései, de bizo-

nyos követje és következése. ^ Mert hir, vélemény, reputatio

olyan, mint a múlékony köd és a lebben vülany. Csak a

\ realitásnak és valódiságnak van tartós értéke.^— A bitorlóit

reputatio köntösébl az igazság fúvó szele manapság csak-

hamar kivetkzteti az embert. Azért szóvita helyett jobb lenne,

ha tetti vitára kelnének a jó honpolgárok".^

A valósággal rokon fogalom az igazság. Errl a követ-

kezket mondja

:

Igazság. „Tanitsák az anyák gyermekeiket, ha szeretik ket, már

kis korukban igazságszeretetre, és a hazug szó gylöletére

;

mert hány vagyonosnak elszegényülésével, mennyi szerencsét-

len könyárjával, hány megrepedt szív néma fájdalmával tölti

be a hazug szó és csalfa tett a világot ? Az adott szó szent-

sége nélkül nincs bizalom a házasfelek, szeretök és barátok

között, st az üzleti életben sem lehetséges az.^ A szó szent-

sége azon biró, a ki uralkodó és nép között is Ítél, s ha az

egyszer megsemmisül, hiába szól a törvény s minden rend-

tartás : a szerencsének vége. A szó szentsége az uralkodóban

az, a mi az Istenben a tökéletesség : az örökkévaló legfbb

igazság. Valamint a vallás és hit a legvadabb embert is össze-

fzi a Mindenhatóval, úgy köti a hség és engedelmesség a

Hség, polgárt igaz urához. És a házasfelek közt is mily becse van

az olyan hségnek, melyet rizni kell? — Az igazság fzi

össze az embereket ; tehát csak az igazságos érzés társada-

lomban lehet igazi szilárdság.^ — A mi nem az önhaszon

hajhászásából, hanem tiszta szándékból ered, a mi igazán

szép, ámbár sok akadálylyal küzd is eleinte, elbb-utóbb

minden bizonynyal pártfogókra és méltatásra fog találni.

És az igazság épp úgy lakhatik a szántó-vet kalibájá-

ban, mint ül a tanácsban és bátran tartózkodik a márvány-

igazság a palotákban.^ — A halál a legnagyobb engesztel, mert a ki

halai után.
j^^^^ iieni lélekzik, az senkinek sincs útjában. Fényével, eré-

1 Világ 523.

G Világ 52-2.

3 Világ 483.

* Hitel 75.

^ Hitel 159.

" Hitel 164.
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nyeivel egy irigyet sem sért, elnyöket és hagyományt nem

kaphat. Az elhunj't dicsérete, mely különösen korábbi ellen-

ségének ajkáról szól, sok rövidlátót bámulatba ejt, pedig

voltaképp az oly csillogó színpadi korona, mely csak papiros-

ból készült és igen olcsó. De ha az igazságot tekintjük a

födolognak, a minek helyességében alig lehet kételkedni, akkor

az is áll, hogv többel tartozunk az élknek, mint a halottak-

nak. Ha valaki gyalázatosan élt, miért ne volna szabad róla,

ha igaz, megmondani a rosszat is? E nélkül elfogadható nem-

zeti és világtörténelem, melybl hasznos tanulságokat lehet

meríteni, nem létezhetnék ; st egyetlen oly életrajz is alig

volna, melyet érdemes lenne elolvasni. Mi jutalma volna

halála után annak a becsületes embernek, a kit életében

elnyomtak, tán üldöztek s minden napját megkeserítették,

ha a rosszul cselekvvel, az alacsony módon élttel, a ki itt

éppen ezért kincsekkel volt elhalmozva és hatalommal fel-

ruházva, egyenl dicséretet nyerne és így vele hasonló sorsúvá

lenne? Bölcs dolog volt a régi Egyiptomban, hogy a szokás

holtuk után még a királyokról is ítéletet mondatott. És van-e

üdvösebb hatással valami a serdül nemzedékre, mint ha na-

ponként tapasztalja, hogy a rossznak, mikor már hatalmával

nem védheti magát, nevéhez szenny és kárhozat tapad;

ellenben a derék becse századokról századokra tisztábban

fénylik akkor is, midn a föld már régen elporlasztotta

csontjait ?
^

Valamint télen az iszánkodó gyermekekre nincs vésze- a látszat,

delmesebb a félvékony jégnél, mely ket csalogatja, azután

meg leszakad alattuk : épp úgy az ország lakosainak legna-

gyobb részére a látszat a legveszedelmesebb, mert az igaz-

sággal nem látszik annyira ellenkezni, mint a hazugság."^ A
legnagyobb igazságból maradandólag minden félre a legnagyobb

haszon háramlik, valamint csak a természet törvényeinek kívá-

nalmai szerint létrejött és fenntartott anyagi, erkölcsi és szel-

lemi alkotás hordja magában a lehetség, a siker és állandó-

ság biztosítékát. A legfbb igazság tehát az egész világnak

épp úgy. mint a mechanikának, egyaránt faxiomája.

1 Hitel 198., 199.

- Hitel 202.

Gaal Jen: Gróf .Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 2o
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Ha igazán hetyest akarunk csinálni, alkalmazkodjunk

a természet örök érvény rendszabásaihoz. A nagy és jó nem
tetszésünktl függ. Az sem Ízlésünk dolga, hogy a társadalmat

és alkotmányt miként rendezzük be. Xem jószívségünk kér-

dése az sem, hogy honfitársainkat és felebarátainkat támogat-

juk, vagy emelni akarjuk-e. Ez azért igazságos és ennek

gyakorlati szem eltt tartása azért kötelesség, mert a termé-

szet megdönthetlen szent törvényeinek teljesítése!^

A büntetés. A társadalomban fdolog, hogy igazságtalanság büntet-

lenül ne történhessék. Ennek tudatára minden gyarló ember-

nek szüksége van, mert az ember ember marad, akár hogy

nevezzék és akár mily magas polczon álljon is."^ — Rossz

ember mindenütt van ; azt keresse ki és sújtsa a törvény.

Keresztény jóhiszemségünkben minden emberrl tegyük fel

a jót ; de üzleti dologban mindenkirl a legrosszabbat és

senkiben ne bízzunk vaktában.^ — Hogy visszaélések történ-

nek, azon nincs mit megütközni ; de az már nagy baj, ha

megtorlatlanul történhetnék meg.^ — A kemény törvény a

becsületes emberre nézve nem büntetés, hanem ajándék, a

féktelen és becstelenre pedig, a kit pártolni igazságtalanság,

a legnagyobb szükség.^

Minden nagy tett végbevitelekor félre kell tenni az

Aköitészet.á|)i.ándozást. A költészet csak akkor jöjjön azt dicsíteni^

midn már sikere megvan. '^ — Kössük meg magunkat minden

lehet emberi gyarlóságunk ellen; és a mint mi nem kívánunk

mások kegyelmétl függeni, ne hozzunk abba a helyzetbe

másokat sem.' — A való egyetlen biztos kalauza az emberi-

ségnek.^ — A bitorolt reputatio hamis fényében ragyogni a

A bitorolt gyávák ismcrtct jele. Ezek nem arra fektetik a fsúlyt, hogy

k mik, hanem, hogy mit tartanak fellük.'^ Az emberiségnek

1 Hitel 253.

- Világ 214.

3 Hitel 48. 1.

^ Világ 399.

* Világ 407.

« Világ 320.

' Világ 4U3.

* Világ 278.

" Viláíí 521.
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mindenütt vannak ellenségei, de ezeknek nincs hatalmnk, hogy

az igazságot örökre elnyomják.^ — A magyar nemes azt mondja,

hogy neki senkitl sem kell kegyelem, csak igazság, és ez jól van

így. De midn tagadja, hogy a paraszt éppen igy szólliat, ez

már nincsen jól.- Sok ember mód nélkül hosszú rföt kivan

magának, másnak pedig igen knrtával mér. Ez nem egyéb,

mint a legdurvább igazságtalanság pirulást okozó példája.'^

A szégyen szégyene az, hogy valaki büntetlenül akarja sér-

teni azon törvényeket, melyek másokat a legirgalmatlanabbul

sújtanak. Ez nemcsak a legnagyobb igazságtalanság, hanem
az esztelenségek esztelensége is. Pedig a közpénzeket elke-

zel, az árvákat és gyámoltakat álnokul kijátszó, a tehetetlen

parasztot kiszivó, a fegyvertelen idegent megtámadó nem
ritkán teljes biztonságban jár közöttünk.^ Ezen embereknek

az önkény és igazságtalanság maszlaga a lételemök,'' a miért

bünhödniök kell, mert az igazság idvel mindig a legelnyö- -^^ igazság

sebbnek is bizonyul.*^ A gondviselés világosítsa fel azért a „yöfebb.'

magyarokat, hogy jogszolgáltatásuk alapja ne a véletlen, az

irgalom vagy az indulatosság, hanem az igazság legyen.' —
A ki embertársainak igaz barátja, annak az is fáj, a mi

ezeknek fájdalmat okoz.*^ Tisztelet, becsület, de igazság is.''

Élk közt tökéletes igazság azonban soha sincs; azért tudjunk

várakozni reá. Bízom Istenben, hogy eljön még az az id is,

midn az ártatlannak, bármily alacsony sorsú legyen, még a

leghatalmasabbak részérl sem fog egy hajszála is büntetlenül

meggörbülni.^" De az igazat az igazság soha. tehát addig sem
sértheti."

Az igazság kiderítése azonban gondolkozás nélkül lehe- Gondoi-

tetlen. Errl így elmélkedik

:

kozás.

1 Stad. 116.

- Stad. 153.

3 Stad. 154.

* Stad. 157.

'" Stad. 165.

« Stad. 166.

' Stad 183.

^^ Stad. 191., 192.

' K. X. 99.

i"
Viláff 105.
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„Az élet gyakorlati mezején ki a nagyobb bölcs, vagy

legalább magára és nem másra nézve leghasznavehetöbb

egyén, az-e, kit egyre-másra mint papagályt rátanitottak,

kinek azonban csak némán szabad gondolkozni, vagy az, ki

sem Írni, sem olvasni ugyan nem tud, a kinek gondolkozási

tehetségét azonban el nem fojtották, a ki ehhez képest nyiltan

mér gondolkozni, és ezen legfontosabb s leghasznosabb emberi

foglalatosságban szabadon és váltig gyakorolhatja magát ?^

Mert, a ki a gondolkozásban gyakorolja magát, az igen sokat

fog észrevenni, a mi egész legio tudós eltt, noha sokat

tanult és mindegyre tanul is, vastag homályba burkolva lap-

pang.- Valamint a téglavet csak akkor keresi meg minden-

napi kenyerét, ha sikerrel dolgozik: úgy a szellemi munkás is

csak akkor oldja meg problémáját, ha sikerrel gondolkozik.^
Megisme- j^g ^^ megismcrés hátramaradt társadalomban igen

nehéz, mert ezt a szellemi erltetés jobban fárasztja, mint a

testi dolog. Pedig a mit az ember átlátni s megismerni nem
tud, azt valamely apáról-fiúra örökld fátumnak hajlandó

tulajdonítani, és okait önállóan nem kutatja.* — Szeretem saját

érzéseimet és kivánatainiat mások érzelmeinek és vágyainak

kipuhatolásánál kalauzul használni, mert hiszen érzéseink és

vágyaink némi árnyalatbeli különbséggel csaknem egyre men-

nek ki; hiszen emberi természetünk alapjában véve azonos."^

,Ja jó rend mindennek lelke. Iá renddel minden magától

foly. A természet rendje is oly bámulatosan nagyszer ; érde-

mes belle rendszeretet tanulni magán, egyesületi, társadalmi

Rendes gg ggész közélctünk számára. Már a tanulásnál is nagy hasz-
tanulás. . , , . i - ,- i

nunkra vahk az, midon sajat mesterségünk ismeretköret íei-

karoljuk. Azonban tanulni rendesen és rendetlenül is lehet,

és sokszor a nem tanulás többet használ, mint a rendetlen

tanulás. A ki rendetlenül és minden rendszer nélkül tanul,

összezavarja az ember ftehetségeinek, a képzeletnek, az

emlékezetnek és ítéletnek egymáshoz való észszer viszonyát.

Ha az ember egyikében ezen tehetségeknek kiválóan képezi

^ önismeret 164., 165.

- Önismeret, 207.

^ Önismeret, 93.

* Hitel 108.

^ Stádium 203.
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magát s hatalmat ad egynek maga felett, akkor a másik két

tehetsége minden valószínség szerint nagy mértékben csök-

ken, vagy erszakos csorbulást szenved. Pedig e tehetségek

egyensúlya teremti meg az egész embert ; nem kell azért a

koponyát sem ábrándos képekkel, sem emlézett holt anyag-

gal túlterhelni, sem az itélÖ tehetséget jobban megerltetni,

mintsem ruganyosságával összefér. Tanulni pedig nemcsak a

a könyvekbl, nyomtatványokból s a múltból lehet, hanem az

emberektl társas érintkezés közben és a természet nagy

ölén is, mely nyitott könyv. St saját gondolataink rendezé-

sébl is nagyon sokat lehet tanulni. De tanulni életünk végéig

mindig kell, mert bármennyit tanultunk és tudunk is, az, a mit

ismeretben magunkénak mondhatunk, csak egy kis világító

s elenyész szikra azon roppant homályhoz, a mely az álta-

lunk legfeljebb csak sejtettek, vagy még nem is sejtettek

óriási tömegét borítja.^

A természetnek elítéletek és rossz szokások által meg igazi

nem rontott útján a legbizonyosabban találjuk fel a szüksé-
*"'*^^-

ges tudnivalókat is. így sokszor többet tanulunk, mint ha egész

könyvtárakat olvasnánk el. Nem a sok tanulás, st nem is

a nagy tudomány teszi az embert okossá, hanem az ismere-

tek megemésztése. Ezt lépten-nyomon tapasztalhatni nálunk

is. Hány parasztgazda találkozik itt, a ki míveletlen okossá-

gával sok tudákosnak eszén túltesz és túljár. Az ily egyének

a semmibl is vagyont teremtenek, míg a csak- tanult, ha

vagyonba születik is bele, gyakran megélni sem tud.

A bölcs, akár hova vinné is t sorsa, sehol sem úsznék Aikai-

a víz ellen ; de nem is hosszában a víz sodrával, mint a lelket- mazko-

len fa, mivel az els esetben elfuladna, a másikban pedig '^^^•

soha sem érne partot, hanem azon kiköthelyek felé tartana,

melyekben a kifáradt utazó bátran megnyughatik, és a min-
ket a bölcs Senegal partjain épp úgy, mint Kotzebue öblében

fel tud találni."^ — A mi eddig jónak bizonyult, az éppen azért

ma tán már csak meglehets, st utóbb még káros is lehet.

Minden elre, vagy hátra megy a világon. Ha pénzünket el-

költöttük és újat nem szereztünk, abból, mivel eddig költöt-

^ Hitel 57—58. 11.

2 Hitel, 77.
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tünk, nem foly, hogy tovább is költsiink. Abból, hogy fiatalsá-

gunkban sokat lovagoltunk, nem következik, hogy 80 éves

korunkban is ugyanazt tegyük. Ha kocsinkon egyszer baj nél-

kül eljutottunk Cadixba, éppen ezért ugyanazzal a kocsival

nem kelhetünk útra Irkutsk felé, hacsak a kocsit ki nem
javíttatjuk, s a vén postalovakat ki nem mustráljuk.^

önisme- „Ismerd meg magad", a bölcseségnek embernél és nem-
rét. zetnél ez az els szabálya, melynek, ha életünk folyását jól

megfigyeljük, úgy fogjuk tapasztalni, mindennapi foglalatos-

ságink közepett közönségesen elmulasztjuk hasznát venni.

^ Mert az önismeret igazán hasznos csak úgy lehet, ha körül-

ményeinket is kellleg megismerjük. A ki testi és lelki tulaj-

donságait, de e mellett nemzetiségét, hazáját és honfitársait,

öszeköttetéseit, szüleit, rokonait, gyermekeit, ha vannak ; bará-

tait, szerelmét, ismerseit, vagyoni és kereseti viszonyait a

lehet legjobban, a mint agyvelejének ereje csak engedi,

megismeri, annak, hogy bölcsen járjon el, tökéletesen elegend

egyszer házi eszének útmutatásait hiven követni.^ — Minden

él lénynek s ekképp az embernek is van valami hivatása, bizo-

nyos rendeltetése, melynek körén kivül Istentl nyert erejét,

sajátságait és tökélyét egész mértékben, egész kiterjedésben

soha és sehol sem gyakorolhatja. De sajnos, ezer közt tán

egyet-kettt látunk csak, st néha egyet sem, a ki azon a

téren forog, melyen mester lehetne. — Alárendelt hatás-

körökben hány egyén létezik, a kiben oly tehetség lappang,

mely a nemzet élén csodákat mivelhetne. — Viszont nem egy

magas polczon álló államférfit látunk, a ki inkább szabó

mhelyben lelhetné fel az Istentl neki rendelt mködési

körét. ' — Valódi önismeretet csak úgy szerezhetni, ha azt az

illet minden nap, st minden órában keresi, és kutatja, hogy

vájjon miféle és micsoda emberi teremtmény?"^ — A szép, jó,

igaz, nemes és dicsnek szorgos keresése mindenütt és min-

denkor jellemzi az emberek és nemzetek magas mveltségének

fokát. Magam, honosim és hazám számára tükröt készíteni, mely-

1 Hitel 219.

2 Hitel 27.

' Önismeret o-

* Ö. i. 11.
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ben igazi valónkat megláthassam én és megláthassák k, mióta

gondolkozva élek, szüntelenül foglalatosságomat képezte.^

Az önismeretnek hatása mindig nagyon áldásos. A mel-

lett nehéz a félrevezethetés. Azok a hatalmak, melyek Magyar-

országot dúlni akarták és azután dúlták is, inkább a hízel-

kedésnek, mint a valónak szózatát használták. Mert a ki hódí-

tani, elfogni, rabbá tenni akar, biztosabban jut czélhoz, ha

tömjénez, mézet nyújt, s virágokkal fzi békóinkat körül, mint ha

a majdnem mindig annyira ijeszt valóval akarná a szíveket

megnyerni. így történt, hogy a magyar hízelkedéshez szokott,

magát sokban túlbecsüli, gyakorta ggös és hiú, s az igaz,

egyenes szótól elszokott
"^

A legtöbb ember annak, a mi távol van, és a mit csak

nehezen közelíthet meg, gyakran több fontosságot és értéket

tulajdonít, mint az megérdemelné. Arra ellenben, a mi hazá-

jában, közvetlen közelében jól megismerhet, nem figyel eléggé.^

Pedig mindenekeltt önismerettel és körülményeink ismereté-

vel kell bírnunk, de tárgyilagos módon, hiúság nélkül. Ez

vajmi nehéz,^ mert eszünket minden szenvedelem nélkül kell

használnunk. ^

Az önismeret megkönnyíti az emberismeretet. Azzal bírva, Ember-

tisztán álland elttünk, hogy az emberek magukban és szeren- ismeret

cséiökben felette bíznak. A mások után való törekvésben és ^^ ^^ ^
'

kedés.
a vetélkedésben sok jó er vész el czéltalanul, de számos

hasznos és becses dolog is keletkezik belle. A jutalom kilá-

tásba helyezése oly mesterséges rúgó, mely sok mindent

mozgásba hoz. Azt tehát Isten áldásának kell tekinteni.'^ Helye-

sen a régieket nem lehet másként követni, mint abban, a mit

akkor cselekedtek, midn oly idsek voltak, mint a mink
mi vagyunk ma. Elbb az alsó iskolát kell végezni, azután

a magasbakat. Csakhogy a jobb rendszer alkalmazása és az

elhagyott régi hiánya is zavart okoz és kellemetlenséggel jár.

' Stad. 2.

2 Stad. 3.

^ írott naplója 1818. évi július 20-áról.

' K. N. 66.

5 K. i\. 82.

« Hitel 150.
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épp úgy, mint mikor egy azeltt rendetlenül élt ember egy-

szerre csak rendesen kezd élni/

Ritka dolog, hogy az emberek teljesen hidegvérrel ítél-

jenek s különböztessék meg a jót a rossztól, a szépet a rúttól,

és úgy mérlegeljenek, hogy a hová a túlsúly döl, azt fogadják

el, vagy vessék vissza. Ritka a tiszta látású ember. Az egyiket

ostobasága, a másikat tudatlansága, a tapasztalat hiánya s

elfogultsága, vagy elítélete teszi képtelenné a tiszta látásra.

Sokan a saját becses személyökkel annyira el vannak telve, és

vele a közjó útjába úgy állanak, hogy azt k a saját árnyé-

kuk miatt maguk sem láthatják soha.^

Valamint a dajka nem óvhatja meg néha a kisdedet

az elbukástól, de az végre maga-magát fogja megóvni, ha

már többször fájdalmasan bukott ; úgy sem iskola, sem tanító.,

sem könyv, sem szülei vagy jóakarói tanács nem képes a

serdül, a megntt és megérett feje fölül elhárítani azt a sok

veszélyt, mely a halandót mindenben környezi ; s a mit a

tapasztalásért fizetni és szenvedni kénytelen többé-kevésbbé

minden ember.^ Többé-kevésbbé minden ifjúnál az önmegisme-

rési folyamat, vagyis a tapasztalat tulajdonképp csak akkor fog

kezddni, mikor már valami szembeötlbb baj történt vele

;

valamint a kisded is csak akkor fog félni a tztl, mikor már

megperzselte magát, és a szamár is csak akkor lesz kevésbbé

szamár, mikor a jégen már egyszer jól elsikamlott és dere-

kasan megüttötte magát. De mindenkire nézve kívánatos, hogy

ezen megismerési idpont nála ne akkor álljon be, mikor

már kés.^

önálló- Az ember legszebb dísze és rejtetten mködve is a leg-

^*S- több erény kútfeje a férfiúi öntudat és önbecsérzet. Nagy

hibát követ el, a ki embertársaiban azt sérti. De nemcsak az

teszi ezt, a ki ket megtámadja, hanem az is, a ki helyettök

gondolkozik és dolgozik, mert így azok alapját ingatja meg.

Embertársainak azért csak az valóban jó és h barátja, a ki

lelki és testi eriket fejleszteni igyekszik, s elmenetelökre

1 Hitel 115.

- Hitel 188.

" Önismeret 29.

* Önismeret ;54.
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módot adván, igy szól köziüök mindenikhez: ..Fáradozzál s

s magad légy jobblétednek szerzje."^ Honunkban mindenütt

van elég javltni való^, s mocsaraink és poraink között ezentúl

is örökké senyvedni fogunk, ha idegen kéztl, vagy csodától

várjuk a segítséget; holott nemzeti szellemünk ruganyossága

által ösztönöztetve, semmi egyébben nem kellene bíznunk,

mint saját értelmünkben és kezeink munkájában.'^ Pedig az

emberi hiúság mindig talál utat és módot arra, hogy valamely

ügy sikertelenségének okát soha, vagy csak ritkán keressük

saját restségünkben, tudatlanságunkban, ügyetlenségünkben,

hiányos combinatiónkban, állhatatlanságunkban ; hanem inkább

körülményeink mostohaságában, a hatalom nyomásában, a

velünk, vagy alattunk dolgozók kajánságában és rosszakaratá-

ban, az ellenséges elemekben, a balsorsban és boldogtalan

csillagzatunkban.^

Xincs oly bölcs a világon, a ki még igen sok hasznossal Belbecs.

ne gyarapithatná tudományát, de viszont alig van oly tudatlan

a földkerekségen, a kitl egyet-mást ne lehetne haszonnal

tanulni. — Minden jobb lelk ember vágyat hord keblében, hogy

magán, felebarátain s mindenen, a mi körülötte van, javítson.

Minden idben volt, van és lesz panasz; de ez különbözik a

javítási vágytól, mert míg amaz az elégedetlenségbl, ez

utóbbi az emberbaráti — , a hazaszeretetbl és a tökéleteshez

való természetes és nemes vonzódásból ered.^

A belbecs érzete büszkeséggel jár, a nemes büszkeség

meg inkább rongyban jár és száraz kenyeret rág. mintsem

azzal élne, a mi nem az övé.' Van, a ki független lehetne,

és magát mégis oly helyzetbe juttatja, hogy sok hijábavaló

embert, a ki szolgája lehetne, s a kit bensleg megvet, süve-

gelni és eltte hajlongani kénytelen. Az ilyen hiú ember

gj'^engiti és lefokozza magát, mert voltaképp minden és min-

denki csak a fölénynek enged, legyen az erkölcsi, vagy physikai

felsbbség.*^

1 Világ 326.

- Világ 329.

'^ VUág 332., 333.

* Hitel elszava.

" Hitel 67.

" Hitel 67.
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A mire minden, bármi által elkel állásúnak törekedni

kell, az oly kiválóság, mely voltaképp a legszelídebb, de

egyszersmind a legellenállhatatlanabb hatalom, a melynek

engedelmeskedni tanácsosabb, mint neki parancsolni akarni.

Ilyenek a vén f fiatal vállakon, az ellenségtl nyert sebek

helyei, vagy a mi ezzel felér, a beható komoly vizsgálódás s

a tudomány redzetes benyomásai a homlokon, a jobbágyok

szeretete^ a polgártársak ragaszkodása és a külföld becsülése.

De a legmagasabb czim az erényes polgáré, a ki id, ész és

pénzbeli tehetsége szerint forró érzelemmel és állhatatos kitar-

tással járul a közjó elmozdításához.^ — A földön dicsbb

álláspont nincs, mint a lelki függetlenség az a foka, melyre

az ember erkölcsi ereje és tisztasága által léphet.^ Lelkét

mindenki magasbra helyezi mint testét, s ez így jól van, ennek

így kell lenni ; ezt még az olyan sem vonja kétségbe, a kinek

a teste úr, lelke pedig rabszolga.^ Egyeseknél tehát úgy, mint

nemzeteknél a belbecsre való törekvésnek meg kell elzni a

jó hír utáni szomjat.

A lelki A belbecscsel arányban áll a lelki függetlenség, mely
függet- [mindenkinél a megelégedés alapját képezi. És ha van férfiú-

lenseg.
j^^^ iHo és méltó foglalatosság, az bizonynyal nem a minden-

napi aprólékos örömök után való futkosás és a felületes lát-

szat hajhászata, melynél fogva köntöseinkre paszomány, vagy a

hozzánk intézett levelekre hosszabb czímek tíízhetését tekintjük

czélnak, hanem a lelkünk függetlenítésére irányuló törekvés

tartandó annak. ^ E földön mindenki remény és félelem közt

hánykódik s z valamely mesterséget, vagy fáradozik vala-

miben, és minden állásnak meg vannak nagy elnyei és hát-

rányai. A király hatalmasabb és vagyonosabb, de a szántó-

vet rendszerint egészségesebb ; a tudósnak sokkal több az

ismerete, de szolgája valószínleg szebb színben látja a vilá-

got ; a gazdagnak több a pénze, de a szegény keble fogéko-

nyabb az öröm érzésének befogadására. Az els pezsgöborban

is megfürödhetik ; de az utóbbinak talán a közönséges sör^

1 Hitel 18;j.

2 Világ 264.

3 Világ 266.

* Világ 52.
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st a tiszta viz is jobban esik. Ha minden kellemest és kel-

lemetlent mérlegbe vetünk, valószin, hogy az élet azon

állapotában létezik legtöbb megelégedés, melyben — Byron

szerint — az Alpesek parasztja él, a kinek szerény erényei,

vendégszeret otthona, türelmes, kegyes, büszke és szabad

lelke van. Öntisztelete ártatlan gondolatokra van oltva; nap-

ját az egészséges élet és éjjeleit az egészséges álom jellemzi

;

fáradalmait méltóságosakká sokszor veszélyes voltnk teszi;

de azok bntl mentesek. Reményei a vidám öregség és a

nyugalmas sir, kereszttel és virágfüzérrel zöld hantjai felett,

és siriratul unokáinak szeretete. Ennek a lelki függetlenségen

alapuló megelégedésnek négy ffeltétele van : a tiszta lelki-

ismeret, az élni tudás, az egészség és a vagyoni rend.^ De
ha valamenyi osztályban széttekintünk, vájjon lelkileg valóban

függetlent hányat fogunk találni? Hány mer alattvalói, h,
alázatos, de egyszersmind férfias önérzettel — ha arra joga

van — a királyi szék elé lépni és az ország boldogulásának

feltételeit ott bátran feltárni? Ki mer viszont a tiszta lelki-

ismeret nemes bátorságával a hazai elitéletek áramlatával

szembeszállani, s honfitársait ott támadni meg, a hol, mint a

nyavalya fészkén a vágás, az a legkínzóbb ? Van-e, a kiben elég

er találtatnék a rágalom, a megsértett érdek és hiúság fel-

lázadását kiállani? -

Az ember, akárki mit mond, még sem más, mint test

és lélek, és csak akkor lehet boldog, ha úgy az egyiknek,

mint a másiknak szükségei és kívánságai kielégíttetnek. Szá-

nalomra méltó, a ki szép, nagy dolgok s az erény szemléle-

ténél soha fel nem hevült, s midn a távol messzeségbl

visszatérvén, megint szülföldére lépett, ott soha örömkönnye-

ket nem sírt. De szánalomra méltó az is, a ki elfeledvén,

hogy csak ember, folyton a múzsák közt az Olympuson

tölti életét, házánál pedig rendetlenség, szegénység s ezek által

elaljasodás uralkodik.^

A legfüggetlenebb ember az lenne, a ki nem szorulna a legfug-

senki tanácsára és segítségére, szervezete t semmiféle mun- ^^j^^^j.

^ Világ 52— 54,

'' Világ 73—74.
3 Lovakról 241.
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kálkodásai közben nem hátráltatná, s a kinek szükségei min-

dig kisebbek, mint anyagi tehetsége, továbbá a múltban sem

követett el semmit, a mit késbb megbánt volna. X legfüg-

gbb ellenben az, a ki semmit sem tud, alig képes magától

mozdulni, a kinek szükségei fizetképességét fölülmúlják, s

a ki a múltban elkövetett sok hibái következtében abba sziv-

szorongás nélkül nem tekinthet vissza. Tehát a lelki függet-

lenségnek, mely, mint semmiféle emberi tulajdonság, tökéletes

nem lehet, elfogadható mértéke a megelégedés és a kebelnek

bels csendje. — Ha a fennebb emiitett négy feltétel egyike

valamely különben szerencsésebb helyzet egyénnél nincsen

meg, akkor ö nem lesz független ; ellenben a legnagyobb lelki

függetlenséget érheti el még a közkatona is, ha rossz fát

nem tesz a tzre ; ha egyszer foglalatosságának teendit

emberül tudja végezni ; ha ébrenlétének órái még ers munka-

közben is kellemesen telnek ; ha álma nyugodt és zsoldja élet-

módjához képest elégséges. A tökély azonban mindenütt el-

kerüli az embert. A tökéletes országlás. a tökéletes társaság

és házirend, a tökéletes gazdaság és kereskedelmi rendszer

mind megannyi chimérák.— A keserségtl mentes sors nem

emberi állapot. Megelégedésre törekv vágyaink tárgya tehát

ne a teljes boldogság, hanem csak a lehet legnagyobb lelki

függetlenség legyen. Irigylésre méltónak mondhatni azt, a ki

ezt eléri, s boldognak azt az országot, melyben a polgárok

nagyobb része méltán örülhet létének. És vigasztaló lehet az

emberre nézve az, hogy mindenkinek minden pillanattól

kezdve módjában áll munkálkodni lelki függetlenségén. —
Mert hiszen a legnagyobb bnös is javulhat, a legvénebb

tudatlan is tanulhat még valamit, a legbetegebb is hátat

fordíthat még egyidre a koporsónak s a legtékozlóbb is

észre térhet. De az ily fordulatok egyszerre és rögtönözve rit-

kán történnek. Hanem önismerettel s buzgó törekvéssel mindig,

minden életkörülményben megmarad még a javulásnak vala-

melyes reménye.

Az egész- Az egészség szervezetünk épségében és annak a lélek-

^®^- kel való összhangjában áll. — Ámbár sokat határoz, hogy

1 Világ 00.

1 Viláíí 62.



ORÓP SZÉCHENYI ISTVÁN VILÁGNÉZETE, ETHIKÁJA ÉS ÉLETBÜLCSELETE. 397

szüleink mily testalkattal és egészséggel birtak, továbbá, hogy

bennünket is miképp neveltek els életéveink alatt, az egész-

ség fenntartása mindazonáltal nem kis mértékben minmagunk-

tól függ. — Csaknem hihetetlen, hogy lelki ernknek testünk

állapotára mily befolyása van, s hogy ez, ha akarjnk és

okosan, mértékletesen bánunk vele, józan életmód mellett

mennyi viszontagságot, fáradalmat és sanyarúságot birhat el.

— De a mozgásban is tartson az ember mértéket, és soha

el ne feledje, hogy sem nem gzmozdony, sem nem gyár,

mely ki nem dl. Nem is postaló, mely szegényke, ha elvész

is, még nem különös kár, és mindenesetre hivatása körében

vész el. — Testi ernk alapja a lelkinek, és a bátorság hor-

gonya is abba kapaszkodik.^ Mig tehát élünk, testünk töké-

letesbítésére szintúgy kell ügyelnünk, mint leikünkére, mert

néha minden lelki ernk elégtelen arra, hogy a testi hibánk,

vagy betegségünk által elidézett kedvtelenséget, vagy rossz

hangulatot legyzhessed Az egészséges idegrendszer mellett

az emberek nemcsak jobban érzik magukat, hanem lelkileg

is ersebbek.

Ha némely tárgyakban mások nagyon megelznek ben- Akarat

nünket, azért ne csüggedjünk el. Az eltökélt akarat s kivált ^^

az állhatatosság, ezen legritkább erény, mindent lehetvé '
^''**^-

tesz, minden czélt elér s minden akadályon diadalmaskodik. Az

állandó ers akarat a tenger szélvészei között is újvilágot talál;

a hegyekre vízfolyásokat visz fel, megvasalt utakon hordja a

haza feleslegét a tengerek ölébe, s a Temze mély feneke

alatt száraz, bátorságos átjárót készít. De mindig jól készül-

jünk fel a küzdelemre. Mit gondolnánk arról a hadvezérrl,

a ki derék bajnokait tompa és romlott fegyverekkel vezetné

az ellenséges sereg közepébe?^

Mindazon számtalan élvezeteket, melyekkel a teremt

az emberi nemet megajándékozta, bizonyosan nem azért

alkotá, hogy az ember azokat, mint a paradicsomi almát,

csak nézze, bámulja, de hozzá ne nyúljon ; hanem, hogy azo-

kat észszeren élvezze és vidorul költse el a világ kincseit.*

> írott naplói III. 4.

- írott naplói 1819. máj.

' Lovakról 93. 1.

* Önismeret 60.
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A szere- ( A természet legszebb köteléke: a szeretet. 1 A szeretet-

tet és bi nagy tettek, nagy elhatározások származnak. Ha a szülök
szerelem.

gygj,jjjg]jgj|jg^ igazán Szeretik, nem fogják engedni, hogy

azok, különösen pedig fiaik, nevöknek újabb díszt ne adja-

nak, s fleg az anyák, ha nemes irányban nevelvék, nem
külsségekre és haszontalanságokra, hanem komoly, nagy

törekvésekre fogják gyermekeiket oktatni.^

A nemünket fenntartani ég vágynak, a szerelemnek

mennyei érzelme mennyi halhatatlan tettek valódi kútfeje

volt, s a házi boldogság szelíd melege ezen eleinte kínzó

lángnak az eredménye. A szeretet tartja össze az állati

embereket is rendezettebb társadalomban. St Istennek a min-

denséget is az állati szükségek kielégítésére czélzó törek-

véseink emelkedett szelleme által tetszett összefzni.^

Az emberi élet nagy világ. Annak nyilvánnlásai közt

elkel helyet foglal el az összhang. Mint a nagy természet- V
ben, úgy az emberben is az összhang a tökély feltétele. /

A tökéle- A kitn testi er manapság magában véve nem valami
tes ember.

—g^,|^gj.g ^qI^q olsség, legfképp azért, mert a testnek

rendkívüli ereje általán véve felette alárendelt elmebeli tehet-

séggel szokott járni, mintha mind testi, mind lelki erben

a halandó ember nem lehetne egyszerre kitn. — Azért

a testgyakorlatok túlzását sok a közönségesnél mélyebben

gondolkodó azon okból nem helyesli, st felette veszélyes-

nek tartja, mivel a testnek szerfeletti ersítése rendszerint a

léleknek kifejlesztését hátralöki, és, mint számtalan kézzel-

fogható eset bizonyítja, minden magasb szellemi felemel-

kedésnek útjában áll.^ De általában a korai nevelés, gyakor-

lat, idomítás — mesterség és tudomány által — szinte csodáig

kiképezheti az embert. Hanem az emberek közvéleményében

hasonlíthatatlanul magasabban áll a legrútabb emberi egyén,

a kiben szép a lélek, mint az emberi testnek legfényesebb

példánya, a kinek lelke csorbult. Továbbá az is bizonyos,

hogy számtalan vajmi csúf test egyéniség van, a ki igen jó

ember, holott sok szépnél-szebb egyéniség igazán semmire-

1 Hitel 74.

' Világ 49, 50

3 Önismeret 23., 24.
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való. A tökéletes, az eszményi ember azonban nemcsak lelki-

leg dics, de testileg is szép. — A szép testben a lélek is

szebb lesz, mint a hibás testben, mert egyedül a test és lélek

harmóniája által éri el a halandó földi létének legmagasabb

lépcsjét. A lelki szépség némileg ugyanis a testi ert és a

testi egészséget is feltételezi. Az ers, egészséges ember

általán véve, noha itt is, mint mindenütt, vannak kivételek,

lelkileg is szebb és jobb, mint a gyenge és nyavalygó ^

Valamint oktatás által a lelket, úgy czélirányos gym-

nastika által a testet is mód nélkül ersíthetni."^

Ha a képírót, legyen bár a legügyesebb, meghívják oly

egyéniséghez, kit soha sem látott, hogy azt tüstént fesse le,

és azután a deszkára, vagy vászonra kent másolat lelketlen

gyári készítményhez hasonlít: ezen egy cseppet se csodál-

kozzunk, mert ez nem is lehetett másképpen, hiszen minden-

hez id, gyakorlat és készület szükséges.^

A józan ész is jóváhagyja azt a felfogást, mely szerint A haia-

(a tökélyesbülés eszméje velünk született, és annak csirája ^ás.

mélyen gyökeredzik természetünkben. A mveltség Ázsiában .

vette eredetét, onnan Afrikába, onnan tovább Európába köl-

tözött ; idjártával pedig úgy látszik Amerika felé fogja útját

venni.* Nem volt-e nemzetiségünk már szinte eltörülve a föld-

színérl s fvárosunk csak néhány évvel is ezeltt nem-e

majdnem elmerülve a rondaságban? Bizonyos, hogy mind a

két iránjban rövid id alatt sok történt. Azonban mennyi id
. veszett el hiába, mert eljárásunk alapja nem a nemzetiség,

1 feszköze nem a lehet legnagyobb értelmesség, és módja

\nem a legnagyobb józanság volt? De türelemre is van szük-

ségünk. Mindennek kifejldéséhez id kell. Az idn nem

diadalmaskodhatunk ; de azt jobban használhatjuk fel, mint

eddigj/— A haladásnak a szerencsétlen eszméknél is, mivel

azok mivolta csakhamar kitnik, sokkal nagyobb ellensége

az eszmezavar.*^ — Minden népnek magán és közszükségeit

^ önismeret 197.

- Önismeret 27.

' Önismeret 23.

4^ Hitel 128.

(3) Világ 105.

'''

Viláff 221.
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haladottságának foka állapítja meg, és attól függ, hogy józanul

Cmit kívánhat. Vannak népek, melyeknél a sajtószabadság és

/miniszteri felelsség még igen korai dolgok, mivel azokra is

n^rni kell !
^ — Hazánknak, mely Európa védelmének terhét

oly sokáig viselte, arravalónak kell lenni az igazán európai

polgári életre is. És ha nem az, mindenki bnös, a ki hala-

dásának valaha útját állotta, és azokat a sújtoló Nemesis karja

ivadékaikban is el fogja érni, mert az mindenütt megjelenik, a

hol ember embert üldöz. -^ — A közlekedés javulásának el-

nyeit els sorban a nemesség élvezi ; helyes igazságos, hogy

zessen is érte, mert hiszen, ha oly utat, mely azeltt 10—12

napba került, ma egy-két nap alatt megtehetni, már csak

itt 10 napot nyer vele.^ De valamint az egész világegyetem-

ben minden csak lassan fejldik nagyobb tökélyre, a törvények

szelleme is csak lassan érheti el azt a fokot, melyen az

ember egyedül várhatja boldogulását és biztonságát.* —
A változatlanság eszméje a legnagjobb csapás, mely még a

világegyetem rendjét is romba döntené, mert lassú, de foly-

Itonos változások ott is vannak.^ Jelszava mindig a haladás

Wolt és lesz egész sírjáig; de a józan haladásé.''

A haladásnak ugyanis, miként a haza oltárára tett

j
áldozatnak, okszernek kell lenni. A józan haladás az, ha az

ember jó úton, a hol nincs akadály, sebesen vágtat, a rossz,

nehéz utakon Jlassú lépésben, a tévutakon pedig sehogy sem

megyén elre.

v

A természettel az ember szünet nélkül harczban áll.

A Mindenható csak némely kiválasztottjának engedi meg
azon titokba tekinteni, melyeknél fogva bölcseségével mind

azt felkeresi, javítja, és nemesíti, a mi nemünk boldogságára

hathatósan befoly'-' Lesz bizonyosan egy jövend, midn azt

senki sem fogja csodálni többé, a mit a mai világ lehetet-

^ Stádium 28.

^ Stádium 117.

^ Stádium 225.

* Stad. 257.

* Stad. 269.

« K. N. 124.

/^K. N. 124., 125, 126.

^ Lovak 122,
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lennek és képtelennek tart. Bámnlatra méltó az a kis emberi

vel. — Nevetséges felfuvalkodás azt állítani, hogy az ember

egy bizonyos valaki által megjelölt határon ti nem emelkedhetik.

A nép csak beszélni tud ; ritka az, a ki cselekszik. '^

Pedig a mozgás, a nyomás és ellennyomás, tehát a cselekvés

tartja fenn a mindenség összhangját is.^ Némely embernek

\az egész esze abban áll, hogy soha semmi újat nem próbál;

és minden kísérletrl már elre meg tudja jósolni, hogy bizony

az nem fog menni. Mivel új dolgot ritkán lehet egyszerre

jól végrehajtani, az ily prófétának többször van igaza, mint

nem ; azért a sokaságnál nagy hitele szokott lenni. Az ily

emberek azonban gyakran képezik a haladás nagy akadályait.

Valóban érdeme van tehát annak, a ki elljárva megtöri a

jeget. -^ Mert minden maradandó elbbre megyén és feljebb

emelkedik e világon.^ — Az idt haladásában meg nem állít-

hatjuk s az a kiváltságok rovására a szabadság felé visz

bennünket. De nem nagy elmeneteli vágyat mutat azon vigasz-

talás, melyet érezni szoktak sokan, ha maguk mögött még
hátrább látnak mást; ellenben a lelkesebb emberek s nem-

zetek ismertet jele a legelsk közé való törekvés. „Nekünk

magyaroknak nem illik abban büszkélkednünk, ha feljebb-

állunk egy kissé, mint némely más, keverék nép, hanem bizony

ideje volna valahára már elbbkel nemzetekkel lépnünk

versenygyepre." ^

De haladás közben, a ki erejében, vagy egészségében óvatosság,

kell önismeret nélkül túlságosan bizik, többnyire elmulasztja,

a mi annak fenntartására természet szerint szükséges ; holott

a gyengébb életmódja és ügyessége által testi és lelki össz-

hangját sokkal tovább képes fenntartani. — Van sok mód és

fogás, melylyel a gyenge tehetséget is megkétszerezhetni. Az

ers akarat sokszor a halálnak is ellenáll, a nyúlsziv pedig

már jóval a halál eltt megsznik dobogni.*^

' Lov. 170.

2 Lov. 162.

^ Lovak 170.

* Hitel, 128.

'" Por és Sár, 12. 1.

6 Viláe 59.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 26
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Praedesti- Igazi köre az embernek mindig csak az, melyre születve

natio. van. A mennyire csak. lehet, mindenki azon helyre állíttassék,

melyen legtöbb jót és hasznosat mvelhet. Valamely nemzet-

nek valódi súlyát és becsét az határozza el leginkább, hogy

lehetleg kevés tagja kalandozzék hasztalanul, st károsan

a maga igazi szféráján kívül, hanem mindegyik azon körben

mködjék, melynek talpraesett kitöltésében legtöbb isteni

szikrával bir.^ És ha csak lehet, maradjon mindenki annál,

a mihez legtöbb tehetsége van. — A szellemi javak elállítása

a tanultak és eszesek kötelessége, a kedély ápolása a nké,
a testi munka a nemzet nagy részéé, a melyért azonban a

magasb osztályoknak szükséges gondolkozni és helyes veze-

tést biztosítani részökre,

-

A tehetsé- A tehetségek és társadalmi állás szerint is mások az

°^j..^^g^*'" egyesek feladatai. Némelyeknek dolgoztatni, másoknak dol-

gozni, a részleteket is elvégezni, ismét másoknak a részeket

összefoglalni és a felosztott munkát egyesíteni kötelessége.^

Bátorítani kell a tehetségeket. Ezek oly becsesek, hogy

bírálataink által is nevelni, buzdítani s nem elnyomni és

elkedvetleníteni kell azokat. A fedd hangú korholással a mi

kisded társadalmunkban a fejledez tehetségek csiráit is elfojt-

hatjuk. Tehát a bírálatban is bizonyos mérséklet és kímélet

alkalmazandó.*

A sokaság mindig készebb a balítéleteket, mint a józano-

kat befogadni, és sokszor azután ezer bölcs alig képes kijaví-

tani az egy botor által elrontott dolgot." Pedig az emberi

köny és embervér égbe kiált, s a ki ilyeneket készakarva, vagy

vezérkedési viszketegbl ont, az egyaránt bnös.''

A szel- A testnek világa mellett a leiekének is vannak törvé-

lem. nyei. Ilyen például az a tétel, hogy nem minden ember boldog,

a ki jóllakott, s hogy a kinek ruhája és hajléka van, bár sokan

annak tartják, esetleg még messze van attól a megelégedéstl,

melyet elérni mindenki törekszik. Vannak emberek, a kiket

' Önismeret 27.

2 Világ 144.

3 Világ 58.

Világ XXX.
^ Világ 128.

•^ Kelet Népe 173.
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az állati szükségek kielégítése mintegy megnyugtat ; de szá-

nakozásra méltó az, a kinek lelke szellemi és erkölcsi táplá-

lékot nem kivan. Azonban mi sem magasabb lelkek, sem állatok

nem vagyunk, hanem emberek ; éljünk azért testi, szellemi és

erkölcsi szükségeink arányos kielégítésének. Csakhogy hal-

hatatlan részünk soha se váljék rabbá, s ha bennünk vala-

minek hátramaradni és veszni kell, akkor veszszen inkább az

anyag. ^

Léleknek a testtel szoros egybehangzása képezi a töké-

letes élet és a megelégedés alapját. Azok teljes elválása a halál;

csak az bírja testét és lelkét igazán jól, a ki egyiknek is,

másiknak is minden lehet táplálékával bvelkedik.- De az

ész legyzi a testet. ' Gondoskodásával többet gyz a lelkileg,

mint a testileg ers. Ha személyünk nem tetszets, ha lábunk

csonka, hátunk görbe, fülünk nagy, pótoljuk ezen hibáinkat

kellémességünk, jó szivünk, nemes gondolkodásunk és egye-

nes jellemünk által.

Csak a bölcseséget nem lehet pótolni.^ A bölcseség min-

dig er és szerencse,'' mert lelki ernk nagy befolyással bír

testi állapotunkra is. Mennyi viszontagságot, sanyarúságot bír

el a leggyöngébb test is mérséklet, józan életmód, folytonos

vigyázat és óvakodás mellett. Nincs oly ers és egészséges

ember, a kin a gyengébb, de egészsgére ügyel s erejét okos

mérséklettel használó végre ki ne foghatna.*^ Az anyag csak

eszköze,^ de fontos eszköze a szellemi fejldésnek.^

Az id szelleme minket is visz, s a valódi fölvilágosult-

ság áldást deríthet honunkra. Csak a fejetlenségtl óvakod-

junk. Szivemnek legfbb vágya az, hogy midn az egész világ

háborog, nemzetem ne kívánjon más lenni, mint magyar,

ers és h,''

Hitel 61—62.

Hitel 68.

Hitel 72.

Hitel 121.

Hitel 241.

Világ 89.

Világ 200.

Világ 211.

Világ 283.

26^
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Minden haladásnak elföltétele, alapköve és kútfeje sze-

rintem, egyenest kimondom: a nemzeti értelem minél nagyobb

mérv kifejldése, melybl a nemzetiség és honszeretet, a

közszellem és polgári erény, a közboldogság és nemzeti üdv

fakad. ^ Bár világosabban tudnám magam kifejezni !

-

Érdem. Embertársainkat egyedül tiszteletre vagyunk képesek

kényszeríteni, szeretetre nem. Ha valóban megérdemeljük,

még halálos ellenségünk sem tagadhatja meg azt tlünk. —
A szeretet ébresztéséhez azonban más is kell : kedvesség,

tetszetsség, bátorság, ügyesség és általában kellem, melyet

rövid idn megtanulni és elsajátítani nem, de azt lassankint

fajunk természetes vonásává tenni a mveldés fejldésé-

vel lehet. ^

Jutalom. Minden érdem jutalmat érdemel, de ez egyúttal pálya-

díj is. — A jutalomnak az erkölcsi világban olyan jelent-

sége van, mint a mechanikában az emeltynek. Ennek segé-

lyével néha egy font felemelhet egy mázsát. — Az érdem-

kereszt, a rendjel, néhány aranyból álló pályadíj, st meg-

felel helyrl jöv egy pár jó szó is nem gyanított hatást

idéznek el ; a legnagyobb iparkodást, erfeszítést, mozgalmat

vonják maguk után. Sokszor nyert csatáknak, ha nem is sej-

tett, de valódi oka az elismerés."^ Azért a szorgalmas gazdá-

tól, iparostól és kereskedtl fáradozásai után a busásabb hasz-

not, a vitéz katonák és kiváló más férfiak mellén a keresztet,

a tudomány és közdolgok szolgálatában szintén és sikeresen

elmerültnek tekintélyét irigyelni, vagy kicsinyleni nem szabad .^

Köz- Annál inkább kell azokat dicsérni, a kik jutalomra nem
siismerés. jg számítva, mert azt hazafias lelkiismeretök megnyugvásában

keresik, elkövetnek mindent. Midn ezek egyesülve mozdítják

el a közügyet, szabadon kell ket cselekedni hagyni.*' —
Azonban a közelismerés reménye még az erényes emberekre

is csodás hatással van, és annak befolyása alatt a közügyek

1 Világ 363.

2 Stádium 39.

^ Hitel 68.

^ Hitel 148., 149.

' Hitel 148.

« Hitel 176.
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élén a nagyközönség szeme láttára csodákat mvelnek } Egy

két jutalom a gazdasági életben is több száz ökröt hizlal,

számos lovat tenyészt és temérdek jószágot lioz gyepre, sok

mindent állít el, indít meg és tart mozgásban. — De hogy

a jutalom általában varázshatással bírjon, annak állandónak

kell lenni. — Azt így is csak egy-egy kaphatja, de befolyása

olyan, mintha mindenki bizton számíthatna reá. ^' — Az embe-

rekrl úgy kell ítélni, a mint vannak, és nem úgy, miként

lenniök kellene, mert másképp valódi emberismeretünk soha

sem lesz. Nem kell az emberektl olyast kívánni, a mi nekik

szerfelett nagy áldozatba kerül, vagy gyengeségök, ízlésök

és szenvedélyeikkel homlokegyenest ellenkezik.^ — Egy hazafi-

tól sem várok azért felette nagy áldozatot, hanem mindegyik-

tl csak egy kicsit. Remélem, hogy tovább fogok haladni, ha

gyarló ember levén, mások gyengéi, ízlései és szenvedelmei

iránt is kímélettel viseltetem. ^ — Mindent meg kell érdemel-

nünk, a szeretetet és vonzalmat is. Ez áll az egyénre és a

nemzetre nézve egyaránt. "^ Egy pár jutalom temérdek jószágot

állít el és sok igyekezetet gerjeszt.*^ A jutalommal kitüntetés

is van összekötve, a mi fontos, mert a minden dicséretrl le-

mondó törekvés vajmi ritka. Olyan erény az, mely csak egyes

kiválasztott lelkek sajátja.^ Azért ne kívánjuk, hogy a jót és

nemest csak ezek belértékének kedveért tegye mindenki, ha-

nem dicsérjük és jutalmazzuk is a derék munkát s fzzünk

koszorút h polgártársunk homlokára, és hamvai nyugodjanak

az érdemnek emelt emlék alatt.''

Az eszmezavarnak föoka a logikátlanság, s kimutatá- a logika

sának legfbb eszköze a logika. Az emberek nagy része fel-ésavisz-

cseréli a dolgok valódi mibenlétét, és sokszor nem cselekszik szássá-

józanabbul, mintha valaki ezt kérdezné : mi jobb, a faczán- °°^'

hús-e, vagy a széles ágy ? Az ilyen visszásságok onnan ered-

1 Stádium 204
- Hitel 1.5U.

' Vüág 183., 184.

•* Világ 187.

'' Kelet Népe öö.

« Hitel 15(1.

' Hitel 151.

8 Hitel 151.
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nek, hogy a dolgok bens természetét nem figyeljük meg
eléggé, vagy azt nem vagyunk képesek kellleg felfogni.

Innen van az is, hogy kis dolgokban heveskedünk és az áll-

hatatosságot a makacsságig viszszük, a nagy dolgok mellett

pedig közönyösen megyünk el, vagy éppen elalszunk. A tár-

saságban való pedanskodás, a munka folyama alatti enyel-

gés, a békében harcziasnak, a háborúban pedig békés pol-

gárnak lenni akarás ily logikátlanság. Sokaknak azonban

valóságos átka az a természet, hogy mellette az illet soha

sem az az ember, a kinek lennie kellene. Éppen olyan, mint

az a mesebeli megbabonázott perzsa, a kit, ha ágyban volt,

az álmatlanság kinzá, de a társaságban mindjárt elaludt.

Folyton éhezett, de a jó asztalnál már nem volt étvág3'^a.

Egyre szomjazott, de a friss forrásnál teljesen elhagyta

szonija, s a szerelem kínozta mindig, kivéve az ebbeli öröm for-

rásainál.^ Ilyen logikátlanság a józanul számítani kénytelen

gazda és az áldozatkészségre erkölcsileg kötelezett hazafi szere-

pének összetévesztése is.^ — Mindezek folytán ne cseréljük

fel a különféle dolgok lényegét, és a mik azokat megjelölik,

az eszméket ; hanem legyünk békében szelídek, háborúban

haragosak, halhatatlan nagy dolgok körül lelkesek és állhata-

tosak, s inkább csak a csekélységekben álmosak ; a tisztességet

és becsületet pedig különítsük el a jogosult gazdasági haszontól.

Ne abban keressük a hazafiságot, a mi a gazdaság észszer

vitelét és megérdemlett sikerét általában lehetetlenné teszi,

hanem az oly altruistikus tettekben, melyeknek nem kell az

istállói, vagy üzleti érdektl szükségképp szaglani.^ A köz-

ügyek intézése közben is gyakori dolog a logikátlanság,

mivel a lágy vel és gyenge ítélképesség sok ilyet csiráztat

ki. Mások a logikátlanságot meggondolatlanul fogadják el,

vagy adják tovább. így számosan jellemnek tartják az fejes-

séget ; a hófuvatagon igen nagy biztonságban érzik magu-

kat, holott a gránitsziklán remegnek. Járjunk azért minden

tekintetben a józan és igazságos középúton.^ — Ajószívség-

' Világ 226.

2 Világ 229.

3 Világ 241.

* Világ 261.
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ben igen gyakran nincs logika. Nemes megilletdéssel néz-

zük a megölt csirke vonaglását ; de az igazi szabadságért

vértontó dicsk tetteit nem méltányoljuk eléggé. A színházi

érzékeny jelenetek alatt hányan pityeregnek, de sinlödö job-

bágyaik, vagy alkalmazottaikért nem lennének képesek a leg-

csekélyebb áldozatra sem. A versenylófuttatását irgalmatlan-

ságnak nevezik ; de ha postán, vagy elfogaton járnak, nem

jut eszökbe, hogy az ket tovább viv ló a természet teremt-

ményeinek talán a legszerencsétlenebbikC; kivált magyar

utakon, a hol számtalanszor érezheti párájának szakadtát.^

Csalódást, melybl végre fel nem ébredni lehetetlen, álbölcsek

módjára fenntartani s hosszabbítani, nem egyéb, mint ember-

társát, szerencséjének kimél ürügye alatt, képzeleti tévelygé-

seiben hagyni, vagy t csalfa kecsálmaiból fel nem ébresz-

teni, mi annyit tesz, mint embertársát pillanati kellemetlenségtl

megmenteni, de viszont soká tartó kínokba buktatni.- — Gyak-

ran bosszankodva tapasztaltam, hogy nálunk igen sokszor

azok szoktak leginkább tanítgatni, tanácsolni és javasolni, a

kik legkevesebbet tanultak s a kiknek a legtöbb tanácsra

van szükségök. Az ilyenek a mások helyén mindig a leg-

szebbet a legjobban tennék, de a maguk helyén soha sem-

mit sem visznek végbe. Nem egyszer szomorodtam el a felett,

hogy e hazában, a hol annyi a teend és a felemelni való,

a közönség nagyobb része a haladás épületét az alap helyett

a tetre akarja állítani.'^ Ez épp oly visszás dolog, mint a

mily bizonyos, hogy következés nincsen ok nélkül.^

IAz ész az ember legfbb ereje, tehát az ész emberi Az ész.

boldogságunk alapja. — Min világosság keletkezett az egyes

emberi agyakból. — Például említhet e részben Confutius,

iBacon és Franklin. — A véletlen az emberiség életében

elsrend rugónak látszik, pedig csak alkalom arra, hogy az

ész diadalmasan leleményes legyen. A véletlen az arany, az

\Cemberi ész az ügyesség, mely azt megtalálja. A véletlen az

úton fekv gyr, az emberi ész az, mely annak értékét fel-

1 Világ 294.

- Por és Sár 10. 1.

» Világ 361.

* Hitel 175.
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ismeri és magához ragadja. A kiásó és felvev nélkül egyik

sem ér semmit, mert az arany a föld gyomrában marad örökké,

a gyürü pedig sárba fog tapodtatnia — A tapasztalás fel-

használása a késbbi, a magasabb fejlemfokon kötelesség. Ha a

bajokat el lehet kerülni, akkor csak azért, mert azokat régeb-

ben nem kerülték el, nagy balgaság. Eszünknek hasznát kell

vennünk. — A sikeresen megtett kísérleteket fel kell használ-

nunk s az idt nem szabad vesztegetni. Azért, mivel valamely

kísérletezés útján hasznosnak bizonyult eredményt nem értünk

el teljesen, mert a természet titokteljes törvényei nem tanul-

hatók ki mindenben tökéletesen, azokat nem szabad eldobni

magunktól. Mivel a himloltást azeltt nem alkalmazták, vagy

mert ezen eljárás bels lényegét sokan nem képesek felfogni,

szabad-e azért nekünk ezen skepszisünkre támaszkodva gyer-

mekeinket feláldozni, s nem inkább az-e kötelességünk, hogy

mennél többet megmentsünk közülök ? ^ — Ha valakinek saját

új gondolata nincs, majd támad két oly gondolatból, mely a

másé, melyet hallott, vagy olvasott. Meglehet, hogy látszólag

semmiképp sem hasonlít azokhoz, de nélkülök és munkája

nélkül nem keletkezett volna, tehát az már tényleg az övé.'' —
Az egyes alárendelt szakkérdések körüli tévedés, melyek

igazságától az öröklét, hamisságától ellenben a kárhozat

éppen nem függ, ha ez utóbbi kiderül, akkor sem fogja

embertársaink megvetését ránk zúdítani. Akár írják sírkövünkre,

akár nem, hogy például „itt fekszik egy csalhatatlan lótudós,"

az embertársainknak bens, igaz értékünk feletti ítéletét

megváltoztatni nem fogja.* A közerkölcsiséget semmi sem

rontja meg úgy, és a nemzeteket semmi sem mételyezi meg-

annyira, mint az oly intézkedések, melyekben szív váltig van,

de épp oly mértékben hiányzik a vel. — Vélemények kormá-

nyozzák a világot és a bölcsek azok, a kik, huzamosabb idÖ-

artamokat tekintve, irányítják a véleményeket." ^

Ezek után azon nézetei következnek, melyek mintegy

az átmenetet képezik az .erkölcstanához.

^ Hitel 178.

- Hitel 260.

3 Hitel 57.

* Világ 48. 1.

" írott Naplói, 1819. október 2U.
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„Az unalom a rosszra hajló embert roszszá, a jó hajlamút Uralom

pedig" boldogtalanná teszi. Valóban szánakozásra méltó, a kinek ^^ P*"

az életben dolga nincs. Az emberekkel azért az tesz jót, a

ki foglalatosságra szoktatja ket, és nagyobb jóltevjük, ha

megtanítja arra, hogy miként ne jussanak tönkre, és elszegé-

nyedésöknek miképp vegyék elejét, mintha akkor, midn már

a nyomorba kerültek, ád alamizsnát nekik. Nem annyira

népességünk csekély, hanem gazdasági rendszerünk hiányos.

Nem azért nem virágzik az ország eléggé, mert kevés volna

itt az ember és nincs elég munkás kéz, hanem mivel annyi kéz

nem munkálkodik eléggé, és mert igen sok munka vész el

foganatlanuP

A panaszkodás elrontja életünket. Eljárásunk, ha annak

engedjük át magunkat, hasonlít az oly félszemüéhez, a ki

mindig csak a felett szomorkodik, hogy vak szemével nem

lát s nem örvend inkább a másiknak, melylyel bámulhatná

és élvezhetné a természet csodáit, midn azok megmaradt

személyének kristályán keresztül képeket alkotnak agyában.^

— Csak az a valóságos bölcs, a ki lehett kivan, a ki derült

kedélylyel él, szomorúság és unalom által nem engedi öletni

magát, nem panaszkodik hasztalanul, hanem felkeresi a létez

bajokat és segíteni igyekszik rajtok. Okosnak csupán az ilyen

mondható.'^

A calembourok és charadeok készítgetése és megfejtése az id

haszontalan észcsigázás és idvesztegetés. Nem szebb-e, ha

üres szók helyett nevezetes dolgok és azok okainak feltalá-

lásával foglalkozunk? — Miért boldogul sok nép, habár földje

rossz, és miért szegény számos nemes a kitn termékenység

talajon is ? Mert amaz fel tudja idejét és a munkaalkalmakat

használni, emez pedig nem. így keletkezik a jó rendszer,

mely ha eleinte nem is mutat fényes eredményeket, a társa-

dalom boldogulásának és a nemzet felvirágzásának alapja.*

Minden embernek és nemzetnek legbecsesebb kincse a rendel-

kezésére álló id. Bámulatos, hogy azzal mily kevesen bánnak

Hitel 101.

Hitel XII.

Hitel XV.

Hitel 23., 24.

becse.
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észszeren. Sokan Instálkodnak, míg mások semmis dolgokkal

foglalkozva ugyanoda jutnak, mint a renyhék. — Használjuk

fel az idt, mert ki tudja, hogy egy nap múlva mily sors

Tett és vár reánk !
^ Az idt, ha tétlenül engedjük elmúlni, egy Isten

tétlenség.
^^^ idézheti többé vissza."- Xem a szó, hanem a tett szükséges.

A hol sok a szó, ott rendszerint kevés a tett.^ A tett az els,

a szó a második. Elöl áll az ember és a hazafi, és csak az-

után jön az iró.^ Minden haszontalan szó idtöltés és minden

nemesebb czélra nem irányuló irás elbb-utóbb felébreszti

maga ellen a nemezist '' A társadalom nagyobb része inkább

szereti javasolni a nagyobb tetteket, mintsem maga hajtaná

azokat végre.*^

Én általán véve bármily szép hangú óhajtást csak egy

batkát érnek sem tartok, ha az okosság, tudomány és erÖs

akarat által istápolva nincs. ^ Tenni kell. És pedig mindenek-

felett mindazon balfogások elhagyásával, melyek ezen ffel-

adattal ellentétben vannak, és aztán mindannak elmozdításá-

val, a mi a ffeladatot elsegíti.** A német bizonyosan a

legtudósabb, de korántsem a legtanultabb, és éppen nem a

legokosabb."^

Fogjunk kezet, munkálkodjunk, fáradozzunk rokoni egyet-

értéssel. Használjuk fel a nekünk talán már igen rövidre ki-

mért idt, s jó és hasznos tettekben, ne szavakban vetélkedjünk

egymással,^" mert az isteneket nem annyira a szavak, hanem

a tettnek imája indítja meg.^^

Bölcse- ÍA hibákat elssorban is magunkban keressük! (A leg-

ség.\^nagasb miveltség közel jár a természethez.>A nemes egy-

' szerség mindenkinek a legnagyobb ékessége. Az igazi bölcs

' Világ 531.

- Hitel 66.

3 Hitel 129.

" Világ- 244.

' Világ 245.

« Világ 4U6.

^ Önismeret 2Ü4.

* Önismeret 205.

» Önismeret 206.

i" Világ 531. — Stádium 69.

'^ Beszédei 260.
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/~a természet útjáról soha sem tér le. Az élet legmélyebb

V tudománj'a a természet útját elálló, vagy elhomályosító akadá-
' lyok elhárításában áll. A józan ítélethez sokszor még a jól

megemésztett tudománynál is többet ér a természetes tiszta

belátásíy

Ha valakit a sors magasb polczra helyezett, annak,

hogy magát és körülményeit megismerhesse, fel kell keresni

a szegénységet és nyomort, mert ezek a legjobb és leg-

hívebb tanítók. Utazzék gyalog, magánosan és kevés pénzzel,

így oly dolgokra fog akadni, a mikrl korábban sejtelme

sem volt. Világossá lesz ekkor eltte, hogy kedvez hely-

zetéért mily kevés érdemet szerzett még magának ; hogy élet-

bölcsesége mily csekély; hogy a szívesség, szeretet és barát-

ság számtalan jelét nem köszönheti másnak, mint a születés

véletlen elnyének, pénzének és összeköttetéseinek. Meg fog

gyzdni arról, hogy ha mások czímzéssel és dicsérettel

embertársai felett meg is különböztetik t, valósággal ma-

gasbra nem mások által, hanem csak önerejével juthat, és

akármiben is csak magától válhatik jelessé. Észre fogja

venni, hogy mily lever érzés valamiben a sarat meg nem

állani, s hogy mily élhetetlenség az, ha az élet küzdelmeiben

berezegi palást, grófi korona alá bújni, vagy pénzes láda

mögé kénytelen rejteni magát. Látni fogja, hogy a szántó-

vet hajlékában is gyakran mily nemes érzelmek uralkodnak.

Erezni fogja, hogy mily boldogító a tudat, mely szerint a sors

által adottnál nagyobb boldogságot érdemel ; hogy a mivé

lett, azt els sorban, mint más kiváló halandó, szintén a

saját erejének köszönheti, s hogy senki és semmi nem teheti

t nyomorulttá, mert az élet minden javaival bölcsen tud

élni, st azok nélkül is megelégedett tudna maradni.

(A józan nemzeti szellemet az ily világibölcsek hivatvák

megteremteni, s azok kisebb, vagy nagyobb száma állapítja

meg az országok kisebb, vagy nagyobb erejét.-^ — Kinek a lelke

oly nagy, mint egy Istené, hogy agyveleje minden ismeretet

egyesíthetne magában? A sorstól nyert helyzetünk határozza

(Hmtel 78.

-Hitel 71.
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meg kötelességeinket és a tudnivalók mennyiségét. Minden-

kinek állása szerint kell élettudományt is gyjteni. A ki rang-

ban és vagyonban született, attól több ismeretet lehet kivánni,

mig a tehetetlenül alacsony sorban születettet ez a kötelesség

nem nyomja. A középosztályúak ellenben rendszerint alapo-

sabb, mélyebb ismeretekkel bírhatnak, mint a magas rangúak

és gazdagok, mert ha ezek látköre tágabb lehet is, de egyes

foglalkozási ágakban tüzetesb ismereteket és ügyességeket,^

mint a közvetlenül és állandóan ott mköd középosztályúak,

nem szereztek maguknak. Keressünk mindent a maga helyén,

tegyünk mindent idejében és alkalmas módon. Merjünk nagyok

lenni, de legyünk egyszersmind bölcsek is.^

Mérséklet. A világou tulajdouképp nincs méreg, mert még a leg-

ersebb is orvossággá válhatik, ha vele élni tudunk. És nincs

oly
'
ártatlan dolog, a mely meg ne ölhetne

;
például a leveg

és a víz. Mérséklettel és tudással sok bajt kikerülhetünk, st
azt hasznunkra fordíthatjuk.'' A túlzás szédít tömkelegbe

vezeti a gyarló embert. Azért boldogok, a kik mint a ter-

mészet fiai, annak útmutatása szerint intézik tetteiket s nem
kérdezvén, hogy miért történik, kerülik a tüzet, egyszeren

azért, mert ég, s minden analysálás nélkül gyakorlatilag törek-

szenek a jobblétre. ^ Minden régi intézmény akkor lesz feles-

leges s eltörlése okvetlenül szükséges, ha a polgárok értel-

mileg fejldvén, a szabadabb intézménynyel szemben önállób-

ban tudják magukat megoltalmazni s annak hasznát venni.'' —
Azért úgy a magán, mint a közéletben a kell határon sem

Mvelt- túl menni, sem innen maradni nem helyes.^ Azt, a mi az

ség. életben és társaságban kell, mi gyakran igen messze keres-

sük, s azt hiszszük, hogy a természet ellen a feszesség a

mveltség legfbb vonása. A küls mindenesetre sokkal fon-

tosabb, mint gondolnók, mert mit ér a legszebb márvány

is, ha nincs kifaragva. A magyar nemzetnek is nevelésre.

^ Világ 57.

- Világ 225

=> Hitel 127.

* Stádium G2.

^ Stádium 277.

^ Kelet Népe 270.
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f

tanulásra és idomulásra nagy szüksége van.^ Ennek követ-

keztében erösebb lesz a királyi szék, erösebb a szántó-vet

házacskája, a nemzet legnagyobb részének szivét megelége-

dés töltheti el s az szerencsés körülmények között élhet."^

Az embernek azonban mint érzéki eszes lénynek, nemcsak

testét, de lelkét és szivét is folyton ápolni s nevelni kell."'

A mveltség haladásával a legtöbb embernek munkája után

olvasásra és gondolatsúrlódásra is marad egy kis ideje, s

elsrend szükségeinek fedezése után lesz még egy kevés

pénze, hogy könyveket vásároljon. A tehetsbek beutazhatják

a külföldet, a hol az értelmes magyar sokat tanulhat, mint a

hogy a fiatal gazda a régi tapasztalttól okulhat abból, a mi

ennek sikerült, vagy balul ütött ki, s e szerint fogja t utá-

nozni, vagy sikertelen eljárását óvó például szemei eltt tar-

tani.^ Tagadhatatlan, hogy a mívelt embernek más modorral

kell birni, mint annak, a ki csak alig lépett ki az állatok

sorából. De mindkett más és más bánásmódban is részesi-

tend. Ugyanazon bntettért az örök igazság szerint nem a

tudatlant, neveletlent, állati indulatul, hanem azt, a ki vagyona,

jobb nevelése s tanultsága folytán köteles volna szenvedélyeit

féken tartani, kell keményebben büntetni.^

A mveltség nemzedékrl nemzedékre terjed át s az

anyatejjel szívódik be.^ Haladásunk sok irányban kétségtelen,

de még sok teend vár reánk."

^

Itt már határozottan ethikai felfogását jellemz eszméi ^z

következnek. LAz emberek legszebb tulajdona a szép lélek ;

^""^oics

csak az és nem eíívéb határozza meg valódi becsét. Kétszer° erkölcsi
kett négy és nem öt, akár mondja ezt valaki, akár nem. föiény

Éppen igy : az ember lelke jó, vagy rossz, akár jelentse

ki ezt egy magasb hatalom, akár nem. A lélek tökélyét, vagy

tökéletlenségét nem nyilvánulásának módja s nem az dönti

el, hogy miképpen szól, vagy ir, hanem, hogy mit mond,

vagy még inkább, hogyan cselekszik és hogyan él.'

1 Hitel 5G.

- Világ 2.

' Világ 188.

* Stádium 155.

= Hitel 257.

í, Világ 25.

Világ 244.

ti
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A gyzelem mindig a fölényé és nincs más jog, mint aíius/

fortiorisP az ersebb joga. Nem mondom, hogy ez a fölény

az izmok és az inak erejében nyilvánul, mert igy még az

ökör is parancsolna az embernek, hanem a szellemi és erkölcsi--^

erben. Míg elég lelki er nincs egy nemzetben, akár miként

fuvalkodjék is fel, mindig csak rab marad. Ellenállhatatlanul

szabaddá csupán akkor válik, ha lelki erélye az emberileg

elérhet tökélyre fejldik. Hogy tehát valóban szabadok

legyünk, az a nemzettl függ ; de hogy a nemzet lelki ereje

folyton gyarapodjék, annak elmozdítása els sorban az ország

— vagyonban, állásban és értelemben — nagyjainak hivatás-

szer kötelessége.^ — Valamint óvakodás és okos életmód által

az egyes emberek is meghosszabbíthatják éltöket, úgy a

nemzetek a közértelmiség és abból szükségképp folyó igazi

erkölcsösség által szintén sok századdal megtoltdhatják létö-

ket azon' idhatáron túl, mely a tudatlan, gylölköd és el-

korcsosult népek végét jelöli meg. Az ily közértelmiség és köz-

erkölcsiség mértéke határozza el a nemzetek boldogságát, vagy

boldogtalanságát. Súlyuk is a szerint nagy, vagy kicsiny.^^

Az erkölcsi fölény minden áldozatkészsége mellett is azért

gyz, mert a nagy áramlatoknak meghódol, és saját érdekei

által nem vakul el, tehát nem helyezkedik azokkal szembe,

hanem inkább a közszempontok által vezettetve, az ily áram-

latokat is felhasználja, és így gyakran saját magának érdekeit

is a legjobban óvja meg.^ — Hazánk nagysága abban állana-

hogy szervezete minden tekintetben kielégít legyen. Éghaj-

latunk lehetleg javult, közlekedésünk minél tökéletesb, köz-

mveldésünk általános, a vagyon- és jövedelemmegoszlás

arányos, a nemzeti érzés és erkölcsiség mélyen gyökeredz,

és mindezen szabályok kivételei csak jitkák és nem feltnk

legyenek. Szóval az anyagi, szellemi és erkölcsi cultura emberi-

leg elérhet belterjessége : ez képezze Magyarország nagysá-

gának eszményképét.^ — De az ország anyagi jóléte, st
czélszer nemzetgazdasági szervezete is összefüggésben van

1 Világ 117.

- Világ 522.

3 Stádium 20.

* Stádium 69.
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az erkölcsiség-gel. A ki ezt tagadja, vagy kételkedik ennek

igazságában, az nagyon csalódik. Korunkban a jó száraz-

földi és vizi közlekedés nemzeti életszükség, de annak költ-

ségeit állandóan csak az általános és igazságos közteher-

viselés bírja el. Ez azonban csak oly törvényhozási szervezet

és társadalmi rend mellett valósulhat meg, mely egyedül az

osztó igazság szellemének uralma mellett tarthatja fenn magát.

Egész közéletünk szerves minsége, melynél az ok és okozat

egymással kölcsönhatásban jelentkeznek, érvényesül itt is

Azért abból, ha valahol a közlekedés kitn felszerelés mellett

teljesen kielégít módon mködik, bátran lehet az illet ország

erkölcsiségének magasabb fokára következtetni.^

Az emberek egymást, vagy igen magasra emelik, vagy az

nagyon alacsony lépcsre állítják, és embertársaikról való

ítéleteikben épp oly ritkán tartanak középutat, mint csak-

nem minden másban. Pedig embertársaink se nem olyan

jók, se nem olyan rosszak, mint azt mindent nagyítani haj-

landó képzeletünk festeni szokta. A falun nevelt és szerény

sorsú sokszor azt hiszi, hogy minden városi romlott és a ma-

gas születések elfajultak ; némely elkelt azonban hajlandó

félistennek tartani. Az ügynevezett nagyvilágban nevelt pedig

azt képzeli, hogy kinn a mezségen csak faragatlan emberek

laknak, s azt gondolja, hogy a vétkesekbl minden emberi

érzés ki van már halva. Pedig a legjobbak is esnek-buknak,

s a legromlottakban is marad még valami jó. Ha jobban meg-

ismerjük az embereket, csodálkozva fogjuk tapasztalni, hogy

az úgynevezett nagy embereknek mennyi gyengéik és hibáik

vannak ; viszont a legrosszabb hírben levkrl, ha jobban

megismerkedünk velk, azt szoktuk mondani, hogy az ördög

még sem oly fekete, mint a minnek festik. Az embernek

általában nincs elég ereje sem tökéletes jónak, sem határo-

zottan rossznak lenni, mert lelke többé-kevésbbé mindenkit

emel az ég felé, gyarló teste pedig lehúz a földre.
^

A lelkiismeret sokféle. Széchenyi például annak meg- Méltányos

nyugtathatása végett határozta el magát reformátorként fel-

lépni, azzal a veszélylyel is, hogy a Kassandra sorsa vár reá,

1 Hitel 244

2 Hitel 171.. 172. 1.
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mert látva a közállapotokat, annak eltitkolását véleménj-ébl,

a mit hazánk javára hasznosnak látott, akár szép álom az,

akár valóság, meggyzdése szerint bün lett volna.

^

Nagy súlyt fektetett mindig a lelkiismeretre, a nélkül

azonban, hogy feljogosítva érezné magát kihívólag lépni fel

ezzel is, s arra támaszkodva daczolni kivánna akár az isteni,

akár az emberi intézményekkel. — De úgy látja, hogy sokan

csak azért maradtak meg az erény utján, mert soha sem

jöttek kísértésbe, s nem volt alkalmuk rosszaknak lenniök,

tehát jók maradtak. Ezeket inté, hogy ne bízzák el magukat,

s ne hamarkodják el a dolgot más, kevésbbé szerencsések

feletti ítéleteikben, a kiket sorsuk és körülmények meghason-

lásba hoztak önmagukkal. Mindenbe bele kell tanulni s így

a saját elveinkr következetes gyakorlásába is.

Boldog- r Minél magasb a születés, nagyobb a vagyon és értei-

ság, pniség, annál nagyobb az erkölcsi felelsség is. Igazságos ren-

delése a Gondviselésnek, hogy az azokkal összekötött szám-

talan elny csak úgy nem válik végs elemzésben keservé,

néha szinte méreggé, ha nemes és közhasznú tettek által

érdemeltetik meg0 Széchenyi kereste a boldogságot, mint

minden halandó, s midn az ahhoz vezetni látszó számtalan

utat taposta, arra a meggyzdésre jutott, hogy a boldogság

nem függ az egyes ember, vagy nemzet képzeletétl és szoká-

sos felfogásától, hanem ennek is bizonyos törvényei vannak.

Az eszels azért, mivel királynak képzeli magát, még nem

boldog; valamint azok sem, a kiknek kiváltósága a képzelem

kicsapongó álmain nyugszik. Az ily álom oly hamar szétfosz-

lik, mint a szappanbuborék. A boldogságot nem szerezhetjük

meg, annak hatalmunkba kerítése felülmúlja emberi ernket.

A boldogság a kegyes istenség ajándéka, s a mit mi halan-

dók magunkért tehetünk, semmivel sem több, mint hogy életünket

trhetvé tegyük.'' Ennek alapját pedig egyedül lelkünk füg-

getlenítése képezi. Ennek feltételei, mint már említve volt

:

a tiszta lelkiismeret, életbölcseség, egészség és bizonyos jólét.
'^

1 Világ V.

Q\'ilág 56.

^ Világ öl.

* Világ 54
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— Végre, ha az örömek minden faja tárva állott már

elttünk, szivünket meglett férfi korunkban semmi sem tölt-

heti be, csak hazánk, vagy ha ez nincs, az emberiség hasz-

nára és boldogságára czélzó munkálkodásunk.^ Tökéletes bol-

dogság sehol sincs ; de van mindenütt elég tenni és használni

való, csak akarjon az ember józanul fáradni. De ne a közön-

ség tapsa, hanem valami magasb czél lebegjen szemeink eltt.

Megnyugvással fáradhat minden valóban jó érzés ember,

mert ha még földünk visszatér is majdan a mindenség ölébe,

a magasb sugallatra véghezvitt emberi tettek jótékony ha-

tása még sem vész el, mert annak a nagy folyamatnak részei,

mely a világ folytonos tökéletesedése felé vezet. Azonban

egyedül csak gyenge elemek vagyunk, azért társulnunk kell.^

A legkisebb siker, mely izzadásunk, fáradozáunk gyümölcse,

bensnket szebb örömmel tölti el, mintha telkeink a leggyen-

gébb szántásra is megtermik a búzát. Hányan nem is sejtik,

hogy milyen jó izú azon falat kenyér, melyet a falusi ember

verejtékkel szerzett meg. Hány unatkozó gazdagot éppen az

tesz boldogtalanná, hogy mindene van s nem remélhet többé

semmit. Cserélne a szkölköd, de életvidor emberrel, a ki

mindig vágyódik, kivan és óhajt. '' Az igazi és állandó bol-

dogságot azért magunkban kell keresni és feltalálni. A görög-

bölcsészek mondásában ennélfogva, hogy csak a jók lehetnek

boldogok, sok igaz van. De ehhez járul az az emlékezet,

hogy az élet minden körülményei között teljesítettük köteles-

ségeinket ; e nélkül minden öröm és élvezet csak felényi. Szé-

chenyi szerint egészen boldog csak az lehet, a ki az erkölcsi

és physikai tökély elérhet legmagasabb fokára feljutott. A
legnagyobb boldogság, a mit ember e földön elérhet, mégis

csak a boldog házas élet. Ez által éri el egy férfi igazi érté-

két, és hazája s az egész emberiség szolgálatában töltvén

életét, a maga teljességét. Ép, egészséges gyermekek s egy

gyengéd jó feleség, kinek minden lehelete csak az becsü-

letének s az erénynek van szentelve : mily boldogító látvány

' Világ ?5.

- Világ- 76.

^ Hitel 120.

Gaal Jen: Gr('>f Széchen\'i István nemzeti politikája. I. k. 27
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ez ! Fény és mesterkélt öröm még korántsem megelégedés. ^

Minden becsületes szívnek legszentebb a haza. ^

Köteles- Az ember élete oly titokteljes valami, melyben kétes

ség- és rejtett minden és a melyet szemlélve még a legvilágosab-

ban látó elme sem tudhat bizonyosat, csak sejdíthet. De a

mi kétségtelen, azt fogadjuk el ilyennek. Például ily kétség-

telennek lehet tekinteni azt a helyet, a hová a sors az embert

állítá, t. i. hazánk, melynek lehet elmozdítása által a minden-

ség tökéletesbítéséhez tehetségünk szerint nd is járulhatunk.

Hogy lesz-e sikere fáradozásainknak, azt bízzuk a hatalmas

Istenekre, és úgy fáradozzunk, mint a halhatatlan lelkek, a

kiknek nincs okuk félni az id mohától !^ — Hogy se kevesebb,

se több terhet ne vegyünk vállainkra, mint a mennyit a

közönség és hazánk hasznára viselnünk kell, vizsgáljuk meg
vagyoni és szellemi ernket és azt az állapotot, melybe a sors

bennünket helyezett. E szerint járván el, nem fogunk hibáz-

hatni. Tehát erink és elnyeink megismert kisebb, vagy

nagyobb foka állapítandja meg kötelességeink arányát és

mértékét is. Hatályosan csak ernkhöz képest mködhetünk?

és a tiszta lelkiismeret megnyugtató érzését, mely a legnagyobb

vigasztaló az életben és a leghathatósabb lélekersít a halál-

ban, úgy az alacsony, mint a magasabb munkakörben meg-

szerezhetjük magunknak.* — Nincs oly tág lelke senkinek sem,

hogy minden tudomány és feladat teljét egyesíthetné magában.

Csak az a bölcs ember és jó hazafi, a ki lehett kíván, és

jól tudván, hogy az ember gyarló voltánál fogva sem felette

boldog, sem határtalanul boldogtalan nem lehet, a középúton

jár. — derült kedélyét igyekszik megtartani ; t unalom

nem öli s a közjóért fáradozván, hasztalanul folyton nem

panaszkodik, hanem kutatja a hibákat s azok forrását, és

megállapítja, hogy lehet-e s miként segíteni rajtok ? És ha

netán az derülne ki, hogy nem lehet, akkor gyáva panaszkodás

helyett nemesen tr. — A hibákat inkább magában, mint

másokban hajlandó keresni, mert az ember magával bizonyos

' Kelet Népe 12.

- Világ '270. 1.

3 Hitel 249

•* Viláe 5()., ÖT.
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mértékben rendelkezik. És ha kötelességét senki sem telje-

sítené, megteszi ö ; ha a többi mind futásnak ered is, mint

HZ igazi hs, egymaga is megállja helyét.^ A dúsabb magyar

földbirtokosok közt hány jó gazda törvénytudó, szónok s a

hazáját ismer honvéd V Pedig állásuknál fogva mindezt tud-

niok kellene, még pedig nem mellékesen és nem félszeg módra.''

Azért, mert honunknál van boldogabb éghajlatú vidék

is, mert más nemzetek miveltebbek, a hol több a társalgási

finomság és kellem, a tudományosság fejlettebb s a bajnoki

becsület és valódi érdem nagyobb tiszteletben áll. mint nálunk:

mindezért az el nem fajult magyar még sem fogja hónát

kevésbbé imádni, vagy éppen elhagyni. — Van valami ki nem

fejezhet kapocs, mely a nemesebb embert elleiuillhatatlan

ervel csatolja hazájához, bármily zord, sivár és vigasztalan

legyen is az.^ — Ez a kapocs a legszentebb kötelesség érzete.

Miért kelljen másoknak a közügyek szolgálata tekintetében

több kötelességet tulajdonítani, mint maguknak? Az ilyen

sokszor a szerénység köpenye alá bújó mentegetdzések puha-

ságnál, restségnél, vagy képmutatásnál nem egyebek. —
Tegyen mindenki jót és miveljen derekast, a mennyire ereje

engedi. — Tagadhatatlan, hogy nevetséges önmagát kiválasztott

lénynek, hivatott reformátornak tartani; de nem kevésbbé

szomorú nem bízni még a saját létez erejében sem, és

mindenütt mást akarni a maga helyére állítani. — A tiszta

jóakarat is sokat ér a maga helyén, hiszen az életben az

oly férfi, a ki becsületes jó szándékának bátorságával és

szilárd eltökélésével lép ki, vajmi nagy tekintély világszerte.'

De min mathematikával bizonyítható helyesnek, hogy az,

a kinek 50,000 forint évi jövedelme van, köteles nagy áldo-

zatokat hozni a közjóra, ellenben a csak 10,000 forintos

jövedelm egy garassal sem tartozik szülföldének?^

Ész és tudomány egymást támogatják. — Az egyszerbb

élet^^szonyok közt a józan ész is elég lehet, de a ki közdolgokkal

' Hitel XV.
- Ezalatt a bont védt érti.

^ Hitel 19.

* Hitel 70.

Hitel 83.

'^ Hitel llíl.
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akar foglalkozni, annak ezenkiviil sok ismeretre, a társadalom,

államszerkezet és életfolyamat lényegével és lehetleg részle-

teivel is minél inkább tisztában lenni kötelessége.^ De a leg-

szentebb kötelességek h teljesítése azután mindenkire boldo-

gító, megnyugtató hatással van.^ — Az erélyes eljárás sokszor

kegyetlennek látszik ; de ez csak látszat. Mert például a fog-

húzó, vagy míít orvos tulajdonképp akkor kegyetlen, ha

esztelen lágyszivííséggel lassan húzgál, vagy csak apró vágá-

sokkal lassan végzi munkáját.

Minden országlás philosophiája a lakosság legnagyobb

[részének boldogitását követeli és azt csak férfias eljárással

érheti el. — A katona a közjóért és polgártársai nyugal-

máért legnagyobb kincsét, életét, áldozza fel és ezt mindenki

természetesnek tartja. De másnak a kötelessége miért legyen

kisebb a katonáénál"? Csak a körülmények különböz volta

mellett különbözen kell azt, de mindig odaadással, teljesí-

teni.
"' — Merjünk nagyok és igazán nemesek lenni s mond-

juk ki hímezés-hámozás nélkül, hogy az a valamiben szeren-

csés, a ki bármely szín és ürügy alatt hazája boldogítására

legjobb tehetsége szerint mindent meg nem tesz, épp oly

semmi ember és a haza gyalázata, mint a mily esztelen és

tébolydába való az, a ki többet vesz vállaira, mint a mennyit

elbír, s gyenge velejü ábrándozásaiban a földre pazarolja azt

a vért, melynek, hogy a maga kisebb terhét valósággal elvi-

selhesse, az saját ereiben kellene csörgedezni. Mit ér

A köteles- ugyauis az akarat tehetség nélkül? * — Világos ebbl, hogy ha

^szonia-'
^' ^l^^i eljogaihoz, vagy elnyeihez általában ragaszkodik,

gossága. akkor ebbl fokozott kötelességei folynak. ^ A természet örök

törvénye, hogy minden fejldjék és haladjon a tökély felé.

Nem tetszésünktl és jószívségünktl függ a közjó elmoz-

dítása, vagy közönyösen tekintése, hanem oly természetszer

mulaszthatlan kötelesség, melynek teljesítése ell nem tér-

hetünk ki. " E közben a legkisebbnek is vannak nagy és szá-

i Hitel 127.

' Hitel 135.

3 Hitel 214.

* Hitel 234.

5 Hitel 252.

« Hitel 253.
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mos kötelességei. ^ Ha pedig valakinek körülményei kedvezb-

bek, kötelességei is nagyobbakká lesznek. ^ Ennélfogva a ki

pénzét eltitkolja azért, nehogy belle a közjóra valamit áldoz-

nia kelljen, nem bnösebb, mint az, a ki megbántódástól való

félelmébl, vagy álszemérembl, vagy mellékes, igazolhatatlan

más szempontokból tehetségét, tudományát vagy tapasztalatait

elássa honfitársai ell.-' Sokan a szerénység köpenye alá bújnak,

s ezt vagy amazt a szerintük állítólag bölcsebbekre, ersbekre

és tiidósabbakra vélik bizhatni. Esetleg talán valóban bátor-

talanok is. Pedig a ki használni akar a közönségnek, annak

legels kötelessége önmagáról egészen megfeledkezni. A ki

ezt nem cselekszi, nem is lesz soha valóban hasznos embere

a hazának, '^ — A vagyontalanok és miveletlenek semmirevaló-

sága is megbocsáthatóbb, mint a vagj'onos és mivelt osztályok

középszersége, mert az egyes közkatona magaviseletétl

kevésbbé függ a csata sikere, mint a hadak nagyjainak és

tábornokainak eljárásától. ' Ismereteket, élettudományt szerezni

azért a felsbb állásúaknak szent kötelessége. Ha csak sze-

meinket felnyitjuk is, látnunk kell azt, hogy mit kell tudnunk

szükségképp, továbbá mit hasznos és mit kellemes tudni viszo-

nyaink között. '' De a becsületes ember nem fog úgy okoskodni,

hogy mivel mások — talán nála ersbek, tehetségesebbek, vagyo-

nosabbak — nem teljesítik kötelességeiket, az alól a gyen-

gébbek, a szellemileg és vagyonilag szegényebbek is fel van-

nak mentve a maguk általában kisebb, de aránylagos nagy-

ságú kötelmeik betöltése alól. ' A ki a rossznak szélesb

körben hinti magvait, pl. a gyermekekkel megáldott család-

apa, az mindenesetre bnösebb, mint a ntelen, mivel több-

felé nyit utat a szerencsétlen következményeknek és számo-

saknak árt. '^ Még a gazdag, de családos ember sem rendel-

kezik oly szabadon önmagával, mint az egyedül álló, mivel ö

1 Hitel 265.

=' Hitel 266 »
-

' Hitel 267,

* Hitel 267.

' Világ 56.

" Világ 58.

' Világ 118.

" Viláo- 2!).
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jobbadán nem a magáé, hanem másoké. ^ — Ha valamirl fogal-

munk nincs, ámbár több velünk lenne is, mint Socratesnek,

több eszünk, mint Themistoklesnek, terjedtebb ismeretkörünk,

mint Aristotelesnek volt, nem szégyen azt bevallani, mert már a

lehetetlenség folytán sem kötelességünk mindent tudni. Dicsé-

retes oly dolgokba, melyekhez nem értünk, nem avatkozni,

st kötelesség az ily feladatokat elhárítani magunktól.
'^

A rosszakkal kötelességünk szembeszállni, de, ha nem
ártalmasak, a gyenge dolgokat és mások kedvteléseit üldözni

vagy elrontani nem nemes dolog. •' — A magyar bajnok nem
tekint jobbra, balra, hogy vájjon követi-e pajtása. megy az

ellenséggel szembe, meri királyának és zászlójának hséget

esküdött. Nem veszi számba gyönge lélekkel, hogy mi lesz

belle, hanem vagy híven és dicsén hal meg, vagy megmene-

külve megelégedéssel csendben éli napjait, ha babérkoszorút

homloka körül nem font is senki sem. ^ De a közélet

embere is, ha valamit mond, mondja azt szembe és arról

felelni is kész legyen.^ — Gj^ermekeink boldogságáért fáradozni

és éltök tavaszán elveszíteni ket ; olyat imádni és ki bennünket

gylöl; hívnek tartott barátban csalatkozni: szívrepeszt kin.

De mindez trhetbb, mint hazánk fiaitól elhagyatva és kár-

hoztatva lenni. Azonban az igazán lelkes hazafinak még az

ilyen áldozatra is készen kell lenni. Önhiúságának a közjót bár-

miben is feláldozni, nem irigylésre méltó lelkületnek jele.
•*

A lelki- 4 kötelesség mértékét helyesen megállapítani nem könny.
ismeret 1,1 i . 1 n •• \ - ' • 1

megnyug- dc erdomes. Azért lelkiismeretünk megnyugtatása végett igyekez-

vása. zünk állásunkat és összes körülményeinket alaposan mérlegelni

és megfontolni. Mert lelkiismeretünk csak igy lehet nyugodt

és tiszta, ez pedig mennyei érzéssel tölti el keblünket. Bol-

dog napokban kimondhatatlan bájt von az mindenfelé körü-

löttünk. Ha ellenben egünk elborul s viszontagságai életünk

minden kellemeit elsötétítik, ha a hnek vélt jóakarók azeltt

hosszú sorából az utolsóig mindenki elfordul tlünk : a tiszta

^ Stádium 4o.

' Világ 217.

' \i\kg 246.

* Lovakról 242.

' Lovak 245.

" Vilás: 478.
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lelkiismeret oly édes meleget önt lelkünkbe, mely az élet

minden csapásai ellen férfias önérzettel és elszántsággal vér-

tez fel. Nélküle a királyi szék is pusztaság ; vele még a kín-

pad és veszthely sem ijeszt. A tiszta, jó lelkiismeret pedig

e világ roppant felszínén az elstl az utolsóig mindenkinek

osztályrésze lehet, a ki becsületesen teljesíti kötelességeit.^

Elbb lesz vége a magyar honnak és földünk is hama- önzés

rabb fogja különállását elveszteni a minden ségben, mint az ^^ köz-

önérdek kivész az ember keblébl. Az különben, ha józan
^^^"^'"•

irányt kapott, korántsem oly alacsony vágy, mint a minnek
képzelni szokás.^' Az ember ösztönszerleg mindenekfelett ma-

gát szereti. De ki az, a ki okosan teszi ezt? Valóban nem
más, mint azon egyén, a ki soha sem testét, sem lelkét nem
sérti, a mellett pedig mindent elkövet, a mi testének és lel-

kének szépítésére és nemesbítésére szolgálhat. ' És a bölcsen

önz tapasztalni fogja, hogy ha az örömek minden faja tárva

áll is elttünk, sziveinket férfi korunkban már semmi sem tölti

be úgy, mint ha közjóra czélzó munkásságot fejtünk ki. ^ Az
életnek tökéletesb összhangját csak úgy érhetjük el, ha földi

gyarlóságainkon túlemelkedve, a szántóvet fát ültetve, a

fejedelem egész országok jólétét elmozdítva, tehetsége szerint

másokért fárad. "' A közérdek megértése és parancsainak köve-

tése az a nagy titok, mely mindent egyesít s a nemzetek

hosszú életének egyetlen biztositéka. '^ — A szabadságot min-

denki szereti, az önz azonban csak önmagának, ellenben az

igaz az egész emberiségnek kedveli azt. ' Hanem az önzésnek

annyira rabjaivá válhatnak az emberek, hogy annak békóiból

leikök nem tud soha sem szabadulni. "* Pedig csak az oly

földön virágozhatik fel a szép és dicsnek valódi hazája, a

hol a lakosok minél nagyobb száma reméli a hon emelkedé-

sét, annak jövjében bízik s inkább magáról feledkezik meg,

^ Világ 54.

- Stádium 41.

•'' Önismeret 201-203 I.

* Világ 75.

^ Világ 76.

'' Világ 321.

' U. o. 386.

^ V. 0. 404.
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mint szülföldérl. ^ — Hazánk elmenetelének és magasbra
emelkedésének legfbb akadályai a felsbb osztályok és külö-

nösen a tehetsebb birtokosok.^

De ne áhítozzunk a másé után. Ez a szkkebl bírvágy

sem az egyesre, sem a közre nem hasznos. Inkább lépjen

helyébe a polgári erény és közszellem. Ezek által ihletve, nagy
és kicsiny minden erejébl igyekezzék magát és a haza min-

den kincsét a legmagasb fokra kifejteni, i király szent sze-

mélyétl kezdve a legutolsó ügyefogyottig mindenkinek nyíljék

meg itt a legnagyobb mértékben a megelégedés és a boldog-

ság lehetsége, hogy így az ország közjóléte folyton emel-

kedjék. Ez oly probléma, melynek megoldása csak tlünk
függ. =^

Ha minden értékünket nagy kastély rakására fordítjuk,

melyet magunknak építünk, az nagy pompája miatt nem rit-

kán úgy áll a falusi kalibák között, mintha gúnyolni akarná

azokat. Sokkal jobban büszkélkedhetnénk és nagyobb kortyok-

kal, öblösebb billikomból innók az igazi örömek nektárját, ha

a helyett, hogy magánosan olvasnók aranyainkat, vagy el-

ítéleteink, tudatlanságunk és hiúskodásunk folytán odahaza

poshadnánk, hazánkfiaival pedig ellenséges lábon élnénk, egye-

dül magunkat, és mindig csak magunkat ápolnék, s a mi fbb,

kajánsággal gátoljuk mások törekvéseit is : ha mindezek helyett

oly dolgokat mívelnénk, melyek a nemzeti vagyonosságot és

közmiveltséget gyarapítják. Az lelkünket is jobban kielégítené,

mint akár a pénz puszta kuporgatása. akár annak könnyelm
elfecsérlése.* A közönségért való munkálkodás lelkeinket az

önbecsérzetnek édes csendjével tölti be. Annak végeztével a

saját dolgaink intézése rendszerint könnynek, minden egyéb

foglalatosságunk pedig mulatságnak látszik. A munka utáni

pihenés annál édesebb, minél magasabbra emelte az a lelket

fáradt testünkben.-^

Közöttünk magyarok közt akadna olyan elég, a ki

életét hajlandó feláldozni, ha meg lenne gyzdve, hogy halá-

» Világ 50.

- Világ 231.

s Stádium 293—296 11.

* Hitel 238.

^ Hitel 267.
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Iával használ a hazának. De nálunk nemesebb és nehezebb

hazafiság- kell. Mindenek felett szükséges itt a kitartás a nehéz

nmnkában, a hol annak tanni nincsenek, s a zord magányban

dicséret és taps helyett fanyar visszavonulás, elhidegülés, talán

gylölet és folytonos veszély vesz bennünket körül. ^ Erre

becsületes kitartással vállalkozni sokkal nehezebb, mint vala-

miért néhány félórára felhevülni. Pedig az esztendkig tartó

türelem, a lelki sérelmek között való kitartás jellemzi a szó

legsúlyosabb értelmében vett „férfiúságot". Az okos ember

semmiért, vagy olcsón, sem pénzét, sem idejét, sem életét nem
áldozza fel. Pedig nálunk mindezt gyakran semmiért, vagy

alig valamiért adják oda.

A ki hazája emelkedését emberségesen hordja szívén,

tegyen félre minden hiúságot és könnyelmséget. De azt az

anyagi ert, melyet honának szentel, ne dobja azután az ele-

mek martalékául, hanem fogjon kezet rokonérzelm honfitársai-

val, mert egyesült ervel még az elemek felett is uralkodni

fognak.^ Sokan azonban a szerénység köpenye alá bújván, azt

mondják, hogy k ezt s amazt inkább a tudósabbakra és böl-

csebbekre hagyják, pedig valóban azért nem avatkoznak a

dologba, mert vagy nincs bátorságuk, vagy hamar bekövet-

kez hasznot nem várnak belle. '

Voltaképp a boldogság útját készít erény nem egyéb,

mint a legfbb jó. Ez pedig abban áll, hogy a lehet legtöbb

embertársunkat boldogítsuk. A ki egy-két nemzetség házi bol-

dogságának eszközlje, az erényesség magasb fokán áll, mint

az ó-kor mindazon hsei, a kiket csak a hírszomj ösztönzött

úgynevezett halhatatlan tettek véghezvitelére. Azok, a kik

fáradhatatlan szellemi munkájok révén a természet törvényei-

nek megismertetése által nem csupán egyeseket, hanem egész

nemzedéket, st talán egész nemzeteket vittek közelebb a

szabadság igaz uralmához és az emberi méltóság általános

elismertetéséhez, a sokszor annyi embervérrel és könynyel

jelölt úgynevezett „nagyság" pályáján haladóknál mennyivel

' Hitel 237.

- Világ 384.

•> Hitel 267.
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nagyobb jóltevöi fajunknak?^ Nem élvezet és comfort az

emberi élet legfbb czélja. Azért tegyen mindenikünk annyit,

a mennyit csak tehet hónáért és földiéiért, s a ki becsületeseb-

ben és elszántabban jár utolsó leheletéig a hazafiság pályáján,

azé legyen a diadalmi babér.
"^

Mindent Ha cszc van, a vagyonos nem fogja pénzét elásni, a

iei"én^és
vagyontalan pedig fizetképességén túl nem fog költeni. A

idején, természettel ellenkeznék a parasztgazda markában az állam

kormánya, valamint a kapa és csépl az uralkodóéban. Épp
oly nevetséges az egészséges fiatal ember orvosok s gyógy-

szerészek kezében, mint a beteges öreg úr fiatal menyasszo-

nyával négyszemközt. Az emberi nyomorúságok nagy része

annak a bölcs törvénynek szem eltt tévesztésébl származik,

mely szerint mindent a maga helyén és idején tegyünk s

hagj'junk el. Ehhez azonban sok ön- s helyzetismeret szük-

séges. ^

Ha görög volnék, bizony nem irnék egy szót sem a hitel-

rl, s hazámflait sem serkenteném számolásra, hanem a sza-

badságról, nemzeti függetlenségrl s költészetrl beszélnék.

De nekünk magyaroknak nem kell az intés, midn a szabad-

ságról, vagy a pegazusra ülésrl van szó, mert ha az elst

említeni halljuk, mindegyikünkben hevül a vér, ha talán nem

is tudja mindegyikünk, hogy valóban mi a szabadság. Ha pedig

a légben nyargalás kívántatik, arra is készen vagyunk, mert

szeretünk ábrándozni, s az Olympuson az Istenek között tar-

tózkodni, minélfogva — fájdalom — ebédünk s a vacsoránk

is nem egyszer alig áll másból, mint képzeletbl, s az sem

egyéb, mint csupán az agyveln átfutott álom. Annál szüksé-

gesebb a buzdítás és nevelés a pénz s vagyonszerzés körül.

Azért nem sznöm meg mondani, hogy ebben való hátrama-

radásunk más nemzetekhez viszonyítva szembetn.^

Csupán a czél. melyet érni akarunk, határozhatja el, mily

idomot és alakot adjunk építményinknek. Hellas és Itália éghaj-

lata sokat enged meg, a mi tlünk egyenesen el van tiltva, s

1 Világ 323.

'^ Világ végszavai.

=» Hitel 29.

* Világ 205.
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ha ezen országok egykori épitményei szemrehányó fényben

állnak elttünk, az érintett kedvezbb éghajlat mellett még
azt is tekintetbe kell vennünk, hogy ott a közélet inkább

divatozott, mint nálunk, s ekképp ügyszólván csak középületeik

valának. mert egyesek lakjait — némi keveset kivéve —
helyesekül nem hozhatni fel. Mi viszont szokásainknál s a

XlX-ik század fejlettebb szükségeinél fogva inkább egymástól

elszigetelve lakunk, és mai jobb házaink kelleme kétségen

kívül mindenben felülmúlja az egykori Hellas és Róma polgár-

lakjait.
^

Visszás dolgot cselekszik az, a ki szívömledezéssel fej-

teget problémákat, a ki jó lelke szerint gyakorolja orvosi

tisztét, bensejének gerjedelme után méri a csillagok kerin-

gését, a ki felmagasztalt érzéssel ül sakkjátékhoz s jó szív-

vel pótolja országlási tehetségeit. Lehet bizonyos alkalommal

és mennyiségben még a leggyilkolóbb méreg is üdvös, míg

viszont bizonyos körülmények közt a szó- s sajtószabadság

is kártékonynyá válhatik. Ott, a hol számítás vezet egyedül

czélhoz, annak engedjünk tért s a szív gerjedelmeit zárjuk

ki a játékból. - Oly országban, a hol az elsrend nagy szük-

ségletek nincsenek meg, ott a fényzés nem lehet jogosult.

A hol kórház, dologház alig van, a hol az emberek legna-

gyobb része olvasni, írni, számolni nem tud, ott a porba

sülyed Mátyás-szobor, az amerikai módra épült kényelmes

börtön helyén kívül van. Tisztelet, becsület, de igazság is 1

^

Mindennek megvan a maga pillanata ; a lepergett másod-

percz többé vissza nem jön, mert valamint mindennek eljön

a maga ideje, úgy az el is múlik s ha fel nem hasz-

náltatik, oda van az élet is és annak minden reménye.*

Éljen az ember, mintha örökké élne, de mindennap meg is

halhatna.^ (Herdert idézte.) Honunk állapota megmozdult, de

éltem hanyatlik s csekély tehetségim gyengülnek.*^ Azonban a

természet örök törvényeinek engedelmeskedni s a minden-

' Por és sár 27. 1.

2 Kelet Népe 162—163.
^ Kelet Népe 196.

' Kelet Népe :í74.

' Stádium 11

'' Stádium 16.
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ható Istent felebarátaink boldogságára czélzó munkálkodá-

saink által imádni soha sem késö.^

Muit és Egy idben görögországi utazásom alkalmával Athéné-

jöv, ben Zeus templomának oszlopaihoz támaszkodva s mély gon-

dolatokba merülve, csak a múltban éltem. A képzelet leg-

édesebb képei a hajdankor nagy emberei közé varázsoltak.

Körülöttem minden a legnagyobb csendben és álomban nyu-

godott. Ezen majd édes, majd kínos álmomból egy fiatal

egészséges és bájos görög leány megjelenése ébresztett fel.

Nem fogom elfelejteni soha, hogy lelkemen mi villant akkor

keresztül, s hogy mily halványoknak látszottak a görögök

remek márványoszlopai a bájos fiatalság ezen viruló képvise-

lje mellett. Bennem ekkor örökre változhatatlanul el volt

határozva, hogy a múlt a halál, s csak a jelen és a jöv az

élet, és hogy az él embernek nem a múltban, hanem a

jelenben és jövendben van igazi helye. Igaza van Montes-

quieunek, hogy gyermeteg dolog a mi századunknak eszméit

belevinni a régi századokba ; de megfordítva is áll ez a mon-

dás. — Sok veszett el a régiekkel, nem tagadhatni : de ko-

rántsem annyi, mint a mennyit festeni és hirdetni szoktak az

ábrándozok. Az emberi gyengeség a multat mindig fényesebb-

nek képzeli, mint a jelent és jövt, mert a gyengeség na-

gyobbakat végbevinni és alkotni képes nem levén, az emlé-

kekhez ragaszkodik. Ellenben az er természete az, hogy

tettekre vágyik. — A múlt a mi haladásunk alapja, a jöv

századok elmenetelének alapjai pedig mi vagyunk.

Oly igazságtalanságok, mint a mink a múltban történ-

tek, Dionysios, Nero, Caligula és az autodafé idején, talán

nem fogja gyászos könyvvé tenni az emberiség történetét a

jövben. Bízom a nagy Istenben, hogy eljövend még az az

id, midn az ártatlannak, bármily alacsony sorsú legyen is,

egy hajszála sem fog büntetlenül meggörbülhetni. Meg vagyok

róla gyzdve, hogy minden más hátrányaink daczára maga-

sabban az emberiség nem állott még soha, mint napjainkban,

és hogy még elbbre fogunk jutni mindaddig, míg ezt a föld-

golyót a megrendült és összebonyolódott naprendszerek nem

temetendik el. Ne zavarjuk azért egybe a régi nagyságot a

' Stádium 10.
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mai tudományokkal, s ne keressük az igazi elmenetel rugóit

görög vagy latin könyvekben, hanem használjuk fel az újabb

angol, franczia és német irodalmat erre. Merjünk nagyok

lenni, a mi valóban nem oly nehéz, de legyünk egyszersmind

bölcsek is.^

Mily szemtelenség néhány száz, vagy ezer évvel elbb

bizonyos szabályokat állítani fel a jövk számára ; vagy inkább

mily gyávaság ily szabályok rabja, st bolondja lenni örökké?

Gyzzön az ok s csak az ok, ne a régiség, s még ke-

vésbbé azon nymbus, melyet álbölcsek a saját sötét czéluk,

vagy világos hiúságuk elburkolása végett szoktak a régiség

körül terjeszteni".

Az egykori Hellas maradványait vette fel a civilisált világ

az építési ízlés mintájául, s ha ezeket egybehasonlítjuk Egyp-

tus idomtalan rakványival s a késbbi Kómának sokszor össze

nem hangzó vegyességeivel, nem azért adunk elsséget

Görögország remekeinek, mert így akarjuk, így tetszik, hanem

mert tagadhatatlanul több összhangzat, azaz a czélnak és

szükségnek több megfelelés van a görög épületi anyagok és

alakok közt, mint az egyptusi s római építményekben. De
azért azt kiáltani: „Siste, nec plus ultra," „állj helyt, ne

tovább" ; itt is éppen oly képtelenség, mint akármily földiben.

Hogy eddigelé Hellasnak sem szobrait, sem építményit

a természethez vagy józan okokhoz közelebb nem hozta az

emberi nem, st nem is érte el hasonlati s okirányos ará-

nyukban, az bizonyos ; de ez nem mutatja elérhetlenségüket,

hanem azt, hogy részint az új Európa nem érte még el, ha úgy
szabad mondani, szobrászi századát, részint változtak a szük-

ségek, szokások, miszerint mai idkben, hol ki-ki kényelmet

vadász, például Magyarországra, melynek éghajlata sokszor

éppen nem görög, sem illenének Hellas remekei többé egé-

szen, de bizonyosan legnagyobb javításokra s ekképp szebbí-

tésekre volnának képesek.^

Embertársaink hasznára és jólétére irányuló fáradozá-

sunk és munkánk minden foglalatosságaink között a legneme-

1 Világ 222—225.
- Por és sár 25. I.

' Por és Sár 26 -27. 1.
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sebb és lélekemelbb. Van-e okunk azért keseregni, hogy a

régi nagyságokat és a régi értelemben vett jókat a múlt sötét

fátyla borítja, és sajnálhatjuk- e azt, hogy egész életünket

nem mint madárjósok, álommagyarázók s más egyéb babonák

felhevült képzeleti áldozatai, avagy egy pár kék vagy kökény

szem troubadourjai és lovagjai küzdünk éltünk fogytáig, hanem
e helyett az emberiség közvetlen hasznát vagyunk hivatva

elmozdítani, s újkori ismereteink, szelídebb szokásaink s azon

hitvallás következtében, melynek legfbb tanítása a felebaráti

szeretet, nem szabad jótéteményeinkkel kérkedni, hanem jót

kell tenni kötelességbl, akkor is, ha tetteinknek nincsenek

tanúi. Ily értelemben véve nincs ok a szomorúságra azért,

hogy az emberiségnek többé nem a régi értelemben vett

ideális, de nemes értelemben veend reális haszna az, melyet

odaadással és híven kell szolgálnunk.^

A Hogy másokért hol kell elssorban is tennünk, azt meg-
nemzet- niondja maga a bennünk megnyilatkozó természet. A mi a

^!^ ?^!^ lélektelen testekben a vonzódás és visszataszitás, az a nem-
useg es

cetekben a honnak szeretete. Sokkal mélyebb gyökere van
vilagpol- '' °''

<rársis:
lelkünkben, mint gondolnók, annak a kimondhatatlan édes

aggodalomnak, mely szülföldünkhöz von s a halandó port

is félistenné emeli bennünk. A lelki rothadás jele az, ha vala-

kinél a természet ezen szent törvénye elhomályosult. Mint a

kiégett üstökös, az ilyen rothadt lélek mások kárára, vesze-

delmére és megrontására czél és törvény nélkül, hazátlanul

bolyong s mindenkibe bizalmatlanságot csepegtet, míg végre

önmagával is meghasonlik. A ki világpolgárságával dicsekszik,

az a romlottságnak alacsony lépcspjén kérkedik szemérmetlen-

ségével. Pedig, a hol a szemérem eltnt, ott az élet minden

bájainak vége. Szerencsére, a kik magukat világpolgároknak

vallják, nem is tudják, hogy olyasmivel dicsekszenek, a mi

gyalázatukra válik. A kosmopolita nagyobb szívünek és jobb-

nak tartja magát, mint a mink mások. állítólag minden

embertársát befogadja szivébe, míg a hazafi fleg csak honfi-

társait. minden régi szokáson és bevett felfogáson túl-

teszi magát. egyszerre keresztény és zsidó, török vagy athe-

ista, s chameleoni ügyességgel alkalmazkodik a körülmények-

' Világ 322, 323.
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hez —- a haszon kedvéért. A kosmopolitismus rendszerint a

félmveltség- jele, vagy a rosszul felfogott tudomány éretlen

és savanyú gyöniölcse. Az igazi sajátságaiból kivetkztetett

embert a világpolgáriasság oly nevetségessé teszi, mint a

milyen a szelídített farkas, a lánczon tánczoltatott medve,

vagy a legvékonyabb vessztl is retteg kalitkabeli oroszlán.

Ez a lelki rothadtság és elaljasodás tehát elssorban a nem
eléggé kifejldött értelmiségbl fakadt. Ha ez az elaljasodás

kezd általánosulni, akkor a nemzetiség lassankint semmivé

válik. Pedig a nemzetiség nem egyéb, mint a rokonok közötti

szeretet, barátság s a családi becsület felett való rködés./

A nagy férfiak teremtik a nagy országokat és k népeik

orvosai."^ Egy királynak sem szabad cosmopolitának lenni.''

A nemzetnek erkölcsi súlya elvész a nemzetiség nélkül.

Ennek hiányában ers az nem lehet s a trónnak sem képez-

heti szilárd alapját.* A nemzt egészséges, fiatalos életmkö-

désének és vérkeringésének vége volna, ha sajátságaiból kivet-

kztetnék; mert ezáltal úgyszólván vérének természetes kerin-

gését akadályoznák meg. Ha ez nem így lenne, a természet

ma fennálló törvényei dltek volna ki örökös sarkaikból.''

Az a magyar, a ki a magyarságot megszüntetni igyek-

szik, nem kevésbbé utálatra méltó, mint a szülgyilkos. "" A
közértelmiség, a nemzetiség s velük együtt a honszeretet és

a közszellem nem emelkedhetik gyorsabban ós biztosabban,

mint ha a lélek orgánuma, a nyelv gyarapszik és nemes-

bül.^ Minden bel- és külbecsünket elvesztjük, ha megsz-
nünk magyarok lenni, s minden más, a maga nemzetiségére

tartó, tehát tisztességes nemeet ujjal és megvetéssel fog reánk,

mint elvetemedett korcsnépre mutatni, melynek többé semmi

eredetisége sincs '^ *

A nemzetiség angyala a legmagasabbra emeli az embert,

' Hitel 161— 163.

-
írott naplói 18á2-böl a 43. lapon.

=* írott naplói 1825-b('il a 126. la\m\.

* Hitel 184.

^ Világ 110.

« Világ 310.

' Világ 368.
'^ Viláo- 442.

.
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t. i. az istenség ideáljához. A hol annak mennyei sugalma

nem hat át az önzésen s egyéb nyomorúságok süketté teszik,

ott sötétbe borult a világ az illet hon területe felett.

A nemzetiség csodákat mvelhet, mert, a hol egy sziv,

egy nyelv és egy czél nem köti össze a lakosokat, ott tüstént

eltnik a közszabadság és számtalan lesz a baj. Ellenben vele,

a mit milliónyi szolganép még képzelni sem mer, ha a nem-

zet komolyan akarja, azt is meg lehet valósítani. ^

A nemzeti érdekek h szolgálata mindazáltal éppenség-

gel nem követeli a külföld mellzését, st megfelel irányítás

mellett bár mindenki ismerné azt és pedig nemcsak könyvek-

bl, hanem saját szemlélete útján is. De az ilyen utazónak

éppen úgy, mint az itthon maradónak, át kell hatva lenni a

magasabb kötelességek érzete által.
'^

' Stádium 106.

- Viláff 188.
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SZÉCHENYI NEMZETGAZDASÁGTAN! ELVEI ÉS

KÖZGAZDASÁGI POLITIKÁJA.

Széchenyi nemzetgazdasáo-i képzettsége nagy olvasottságán^ Beveze-

széleskör gazdasági tapasztalatain s a nemzeti és állami *®^-

. életbe való mély belátásán nyugodott. Nem volt az sem

rendszeres. Maga bevallja, hogy fiatal korában ezt a szakmát

nem nagyon kedvelte, de meggyzdvén arról, hogy alapos köz-

gazdasági ismeretek nélkül nemzetének valóban hasznos szol-

gálatokat nem tehet, hozzálátott az újabb nemzetgazdasági

beható tanulmányokhoz. Ennek eredménye azln, hogy nálunk

e tudomány alaposabb müvelésének is úttörjévé vált.^

Arról, hogy e részben alapos ismeretekkel bírt és hogy

kora tudományosságának színvonalán állott, ezen fejezet tar-

talmából mindenki meggyzdhetik. Annak tanúsága szerint

nemcsak idézi a tudomány nagy mestereit, hanem azok szel-

lemét és irányát is teljesen a magáévá tette. Mint Kautz

Gyula Írja „egész sora azon nagy tudományi igazságoknak,

melyeket épp századunk második negyedének els fele fej-

tett ki és a melyeket els rangú szakférfiak, névszerint Say,

Ricardo, Beutham Malthus, Mill, Torrens, Sismondi, Macculoch,

Lotz, Rau Nehenius és Hermann juttattak érvényre, iratain

keresztül hangzók. Számtalanszor hivatkozik Smith Adamra.

Sayre, Sismondira. Young Arthurra, de egyik sem gyakorolt

reá oly befolyást, hogy azok eszmemeneteinek magát szolgai-

lag alárendelte volna. Kautz Gyula megállapítja, hogy Széchenyi

^ Kautz Gyula : A nemzetgazdasági eszmék fejldési története

Magyarországon. Budapest, 1868. 298. lap

Gaal Jen: Gróf Széchen}! István nemzeti politikája. I. k. 28
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egyike volt a legels állambölcselöknek és nemzetgazdasági

íróknak egész Európában, a ki a nemzet- és állam gazdaság

körében a tapasztalati indnctiv módszert tudatosan alkalmazta

s érvényre emelte. volt kétségtelenül az els theoreticus,

a ki a szellemi és ipari érdekek kapcsolatát és együttes tekin-

tetbevételét tanítá. "
^

Hogy nálunk az els újabb felfogású nemzetgazda volt.

ki ennek az iránynak is kezdeményezje, az általán el van

ismerve. Az fellépése nyomán egész irodalom keletkezett,

melynek áttekintése az általa e téren is tett mély benyomás-

ról tanúskodik. «

A mi a jelen fejezetnek tartalmát illeti, azt igyekez-

tem oly rendszeresen, a mint csak lehetett, eladni. Szé-

chenyi közgazdasági eszméit és elveit nem összefüggen,

hanem gyakran heterogén tárgyakkal foglalkozva adta el.

Azok szintén inkább szellemi szikrák és sziporkák, mint össze-

függ okoskodások alakjában láttak napvilágot. De logikai sor-

rendben egymás mellé való állításuk a legteljesebb bizonyí-

ték a mellett, hogy nemzetgazdasági rendszere is egységes

volt és annak részei szerves kapcsolatban vannak egymás-

sal. A nemzetgazdaságtan hasznosságát néhány sorban talá-

lóan emeli ki, de óva int az általánoskodástól. Erre csakugyan

behatóan tárgyalja az éghajlatnak és a földirati fekvésnek

hatását a társadalmi és a gazdasági életre. Kellleg dombo-

rítja ki az emberi szükségek folyton növekv és terjeszked

expansiv erejét. Megmagyarázza a divatnak természetét s

mindezeknek befolyását, a gazdasági haladásra. Utal a fény-

zés fejleszt befolyására, azután pedig a jólét lényegét és

fontosságát ecseteli. Megmagyarázza azt, hogy miben áll a

gazdagság és már itt rámutat az öntevékenység fontosságára,

mely nélkül a félelmes szegénység vajmi könnyen beköszönt.

Félelmes ez azért, mivel a nemzeti önállást és függetlenséget

veszélyezteti s a szolgaság kárhozatalával fenyegeti az embe-

reket. Azután az érdeknek horderejére utal^ mely nélkül semmi

nem történik a világon. A tisztességes haszonkeresés azért a

nemzetnek és egyesnek egyaránt kötelessége.

Ennek nyomán az észszer gazdálkodás elveit adja elÖ.

1 Kautz: id. mve 2;)f). 1.
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melyek kapcsán beszél a termelésrl és annak tényezirl.

Különösen behatóan foglalkozik a munkával, annak megosz-

tásával, jutalmával, megválasztásával, gyakorlásával, felosztá-

sával, egyesítésével és az erk összpontosításával. De a szor-

galom mellett nem feledkezik meg a mulhatlanul szükséges

munkaszünetrl sem. A közönséges mellett kiemeli a képzett

munka és a munkavezetés fontosságát. Mindebbl levonja

azt a tanulságot, mely szerint józan beosztás mellett rendsze-

resen kell munkálkodni, mert minden észszer gazdálkodás-

nak ez az alapja. Természetes azért, hogy a szakszerséggel

behatóbban foglalkozik. Azután közgazdaságunk lendületes

fejlesztése érdekében a gazdasági szabadságot proclamálja, a

czéhek és árlimitatiók eltörlését kivánja és utal a verseny

elnyeire. De a gazdasági szabadságot lassankint kivánja

behozni. Kimondja, hogy Ausztria vagyonosságát Magyar-

országnak köszönheti, de viszont az osztrák piacz nagy el-

nyünkre szolgál. Kidomborítja a fizetképesség fontosságát a

nemzeti fejldésre, valamint különösen a belfogyasztás jelen-

tségét. A kamat törvényes megállapítását elitéli. A forgalmi

állapotok elégtelenségének tulajdonítja, hogy fogyasztásunk

olyan csekély.

Azután arra a kérdésre felel meg, hogy miért oly kevés

minálunk a gazdasági siker ? Felelete : mert az általános és

szakértelmiség csekély. Egész rendszerének szaktételét újból

hangoztatja, e szerint az ember a ftényez a gazdasági téren

is. Nagy baj, hogy e téren is a létez bajokért mindig mást

okolunk s a gazdálkodás és hazafiság követelményeit össze-

zavarjuk. Részletesen foglalkozik azután a munkaer jellem-

zésével az egyes fajoknál, a munkakedv fokozásával, a tke

bevonásával és beruházásával, az alkotási vágygyal, az alkotó-

ervel. Kifejti továbbá gazdasági alapfelfogását. Ezután a

közteherviselés igazságos és czélszer voltának megokolása

következik. Annak kapcsán felemlítem azt, hogy a jobbágy-

ságról, hogyan gondolkozott s annak hátrányait elbb s utóbb

miként akarta elhárítani. Az siség ellen irányult támadásai-

val kapcsolatban feltüntetem a hitelre vonatkozó nézeteit, a

hitbizományokról és a minimumról tett nyilatkozatait, mint annak

bizonyítékait, hogy, ha az angol classicus nemzetgazdasági

iskolának volt is híre, a doctrinarismus nem ejtette t ke-

28*
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lepczéjébe, mivel az anyagi érdekei felé helyezte a nemzeti

érdekeket, melyekre való tekintettel az általa oly nagyra

becsült forgalmi szabadságnak is korlátokat tudott állitani, A
pénzrl, a classicus nemzetgazdasági iskola felfogását osztotta.

Az iparra és kereskedelemre vonatkozó nézetei, melyek rész-

ben itt, részben röpiratai ismertetésénél adatnak el, annyira

modernek, hogy azok ma is egész terjedelmökben megszív-

lelendk.

A nyers termelés és ipar egyes ágaira vonatkozó külön-

böz véleményeirl mveinek ismertetése alkalmával voltam

kénytelen már sokat elmondani. Itt pótlólag még a szeszége-

tés és a selyemtenyésztésrl szóló iratainak ismertetésére

szorítkozom.

A közlekedésügy fejlesztését Széchenyi mindig Magyar-

ország elsrend közérdekének tartotta. Arra vonatkozó külön

munkálatait már nagyrészt elemeztem, de többi mveiben
foglalt idevágó nézeteit szintén e fejezetben behatóan ismer-

tetem és pedig lehetleg minden irányban. Végül a népese-

dést tárgyazó gondolatainak, melyeken a Malthus tanának

befolyása félreismerhetetlen eladásával rekesztem be ezt, a

Széchenyi felfogására nézve nagyon jellemz fejezetet.

A nemzet- „Míg a politikai gazdaság tudománya ismeretlen tárgy
gazdaság-

i i « . i ' - , , . . i n i

tan hasz- marad elttünk es igy tanításait nem szívlelhetjük meg, mas
nossága. egyebek közt ezért sem fogjuk a magyar népet a nemzetek

sorába emelhetni. ^

Kívánatos, hogy specialitásokra adva magunkat, tegyünk

végre czélszeren és alkossunk életrevalót. De ebbl nem
következik, hogy az általános nézetek elemzése nem szüksé-

ges többé. Hiszen, ha ezek hiányosak, teljességgel nem szol-

gálhatnak bármily specialitás számára is virágzást ígér ala-

pul. Az els kérdés tehát, hogy hazánk fejldése egészséges

alapon nyugszik-e, vagy nem ? Ha ennélfogva az általános

nézetek terére állok, ezt az olvasó ne vegye tlem rossz

néven, mert míg politikánk felveí nem tisztázvák, addig új

specialitás sem emelkedhetik fel, st még azon kevésnek is

hervadni kell, a mi eddig ügygyel-bajjal keletkezett.^ Hanem

1 Világ 524.

- Széchenyi : Czikkei, I. 540 és 544. 11.
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azért még se „általánoskodjuiik". ^ Hogy ezen követelményt

Széchenyi mennyire szemei eltt tartotta, azt minden gazdál-

kodás egyik legfbb alapfeltételének, az éghajlatnak mély

felfogású és beható elemzése által fényesen bebizonyította.

^Minden éghajlatnak megvan különös szépségi sajátsága; Éghajlat,

ekképp a mi az egyik szélesség fokán czélirányos s e szerint

jó ízlés és szép; nem következik, hogy ugyanazt a másikán

is okvetlenül ilyesnek kelljen tekinteni. Noha alig hihet

módon szelídül is, vagy zordul a lég a nemzeti csínosodás

vagy durvaság által, azért a földgolyói szélesség s hosszaság

határozott törvényeit ember még sem változtathatja meg gyöke-

resen. Ez okból eltörülhetetlenül megmaradt a világi tájak

mindig ugyanazon jellege. — Ha oly túlságban állítjuk magunk

elé a külön-külön sajátságok okszerintiségét, hogy az, a mi

czélirányos a Hebridák közt, tán semmi czélnak nem felel

meg Borneo szigetén, akkor azon különbséget sem vehetjük

kérdésbe, mely Olaszország, st mely Ausztria és Magyar-

ország közt is van. Csakhogy a Hebridák és Borneo szigeté-

nek különbsége szembeötl s azt felfogni gyermekjáték, míg

azon sajátságok árnyalataiba, tán negédjeibe, melyek Magyar-

országot Itáliától, st legközelebbi szomszédjaitól választják

el, csak a mélyebb és érettebb megfontolás bír tekinteni. Szent

Pétervár számos úri palotájának annyi kellemmel ellátott

idomait ki meri rútaknak állítani. Viszont ki az, a kinek a

sötétkék keleti szabad ég alatt díszelg Calcutta kéjlakai

nem tetszenének? Amazok is jó ízlések, ezek is. A kérdés

csak az, hogy melyek azok inkább, a mit azokban nem csupán

a mostohább vagy szerencsésebb éghajlat határoz el ; hanem

még az is, hogy nem lehetnének-e az elsk még péterváriabbak,

ezek ellenben még calcuttaiabbak ?

Soha nem lehet Muszkaországnak, ha nem terjed is

tovább, oly jó ízlés tanácsháza vagy helye, mint vala egykor

Athénének és Norvégiának, s oly jó ízlés színháza, mint

volt Rómának vagy Magyarországnak, oly jó ízlés lakháza,

mint lehetne Itáliának. — Szükségeinket, melyek beltermé-

szetünktl függnek kielégítvén, minél inkább lehetünk sza-

bad összeköttetésben a kültermészettel, vagyis minél inkább

1 Pesti l'or és Sár 12í). 1.
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engedi az éghajlat szelídsége lakházainkat a kültermészet

bájaihoz szabni, annál tökéletesb Ízléssel ruházhatjuk fel azokat,

mert a természet egybehangzása a legmagasb emberi ideált

is fölülmúlja. Athén tanácshelyisége például szabad lég alatt

volt, Acropolis fénye pedig Hymetus bérczeitöl körülövezve a

felséges naptól lehetett megvilágítva, a mi a muszka legszebb

tanácstermek bármily ékes selyem pamlagaít s bármily nagy

ablakain aránylag még is csak mostohán beszolgáló napsuga-

rakat vagy éppen lámpákat, minden bizonynyal messze maga

mögött hagyja. így létezhetett a fejedelmi Colosseum a nagy

természet közepett, határtalan égi boltozat közvetlen födele

alatt, míg a gyenge embernek Norvégia magas fekvése a

szabad természet ottani nyerseségivel való szorosabb barátko-

zást egyenesen megtiltja. így Magyarország lakosa kénytelen

visszavonulni a kültermészet bájaitól sokszor, vagy inkább

ezek hagyták el irgalmatlanul, midn a kies Itália bájos ege

alatt mindenki az örök természet anyai kebelére büntetlenül

dlhet.

Túlságok által, — mint érintem — legbiztosabban vezet-

tetünk azon lépcsk árnyalatainak méltatására, melyek bármi

kis mértékben s így nem könnyen érezhetleg, de mégis a

szomszédos vidékek éghajlatában is léteznek, minthogy ennek

minségét nem egyedül szélességi és hosszassági fokok s

nagyobb, vagy kisebb míveltség határozzák el, hanem még
más számtalan részint értett, részint nem értett okok. Ilyenek

a viharokat fenntartó hegyek, tengerek közelléte, stb. Az

egyenht alatt és még inkább a gönczöl (sark) tövében lakó

szintén el van a természet anyai ölelésitl tiltva s úgy

az egyik, mint a másik annál kellemesebben létezik, st szinte

csak úgy létezhetik, ha minél inkább elszigeteli magát az t
környez természet mostohaságaitúl. Már pedig halandó sor-

sunkat és tehetségeinket tekintve, mily szk köre van ilyen

helyzetekben a szépnek s a jó ízlésnek? Mert, a hol földalatti

élet örök árnyék, vagy minél több állatbrrel beburkolt alvás

közti tengés a lehet legnagyobb kéjelem, st szükség, ott

az emberi gyarlóság mindenben szk határok közé van szorítva.

De igaz, viszont az is, hogy ha teszem, Nápoly ege alatt s

Görögország bérczei közt ha közelebb áll is az emberi nem a

nagy természethez, mégis be kell vallani, hogy minden éghaj-
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latnak nagyobb-kisebb tere van, melyen az emberiség tehet-

ségeinek és igy Ízlésének is kifejtése és gyakorlata több-keve-

sebb nehézségekkel jár. S ez határozza el minden országnak

mások feletti physikai elsségét, úgy, hogy az, a mi egyben a

természet ajándéka, vagy csekély mnnkával szerezhet meg,

az a másikban csak állhatatos küzdésnek s keser verítéknek

lehet gyümölcse.

Magyarország éghajlata, noha mérsékelt, mégis inkább a

zordanabbakhoz tartozó. De nem ezért, hanem szapora válto-

zékonysága miatt nem legkellemesb. — Ha melegebb lenne,

nem volna rossz, mert akkor lakosai tartózkodás nélkül borul-

hatnának a mindig virító tavasz karjai közé. Ha ellenben

hidegebb volna, az sem lenne baj, mert akkor megint csak

óvakodással ölelgetné az északi éghajlat ritkább kecseit. Most

ellenben a sem hideg, sem meleg mellett folytonos változások

közt tág ketle sokszor találkozik diderg fagygyal, vagy ettl

tartván, éppen akkor zárja azt el, midn az ég minden

malasztja száll reá.

Zordanabb éghajlatra könnyebb kitalálni czélirányos

eljárást és lakmintát, mint Magyarországéra. A szelídebbre

még könnyebb ; mert ám ott nem enged elalvást a mostoha

természet, itt pedig minden kívánságnak eléje mosolyog. A

szegény magyar pedig reményei és a zordon valóság közt

örökké hányatva többek közt arra sem határozhatja el könnyen

magát, hogy lakóháza a délnek vagy éjszaknak viselje-e

bélyegét. Az ily habozás azonban nem káros, st annak a

leghasznosb eredménye lehet ; mert valamint minden akadály és

nehézség, úgy ezen kétség is bizonyosan új és új képzetek,

új és új axiómák s új és új erk kifejtésére ingerlend. ^ Ennek

következtében az éghajlat közmveldés által veszíthet majd-

nem nyerseségébl is.
^

Magyarországnak legnagyobb része erdktl s fáktól

rideg rónaság, honiokterületbl vagy mocsárból áll. Felföldje

nincs ugyan dombos erds tájékok híjával, de ott ismét sem

hajózható folyók sem nagyobb tavak nincsenek. A Fert

nem eleven, de valósággal holt tó, a melyen semmi mozgás,

1 Pesti Por és Sár 97—101. 11.

- Pesti Por és Sár 58. 1.
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egyetlen kis vitorla nincs
;

partjai — a nyugoti s déli szín-

telen dombocskáit kivéve oly alacsonyak, hogy nincs ok, miért

ne menne az egész tó a legels alkalommal odébb.

A sokak által felhkig emelt Balaton sem nyújt laká-

sokra különösen kedvez fekvéseket. Somogyi partjai laposak.

Zalai partjairól pedig kies ugyan a tükre, de vájjon mi van

azontúl? Nem határtalan kékség, mint a fejedelmi tenger

síkja, nem a felhkbe nyúló kies bérezek, hanem, alacsony,

somogyi berkek s viránytalan dombok. Nevezetesb tó pedig ezen-

kívül az egész országban nincs. A Duna partjai hol bájteliekV

Ha Visegrád körül azok is, de költileg felfogva lakházaki'a

egy pontot sem lehet lelni egész hosszában, melyrl nyugodt

lelkiismerettel a német kifejezés szerint azt lehetne mondani

„ez semmit sem hagy kívánni hátra". Hát Drávánk, Tiszánk

és Szávánkról mit mondjunk? Jobb, ha azokat el nem hozzuk.

De Anglia jobb lakházainak helyes fekvése s kitétele nem

csupa természeti adomány, hanem jobbadán mesterség utáni,

azaz nagyobb civilisatio s ebbl ered közszorgalomnak követ-

kezménye. Ott lecsapolt vizenys laposokból kiemelked dom-

bosabb helyek, szomorú s mezetlen ingoványokból vízcsatornák

s számtalan ültetvények által elvarázsolt gyönyör völgyek,

farkas lakta vadonból fejledez bájos magányok ; emberi nem

járhatta zordon tájakból felséges utak által elbvölt remek

kertek váltak. Vigyünk például a Balatonból derék csatornát

a Dunába, járja azt s ezt 10— 12 gzhajó s néhány ezer

kisebb nagyobb vitorlás, környezze ennek partjait is angol

civilisatio és szellem csak egy századig, vagy csak félszáza-

dig is, akkor nem száz, de ezer meg ezer kies lak fogja bizo-

nyítani a helyesnél helyesebb fekvések s kitételek számnél-

küliségét e vidéken. Holott jelen körülményei között nem volna

könny kimutatni, hová illenék körülötte nemcsak költi, de

gyakorlati bájlak is legjobban.

S noha, ezen arányban s oly könnyen nem ölthetne szebl)

képet magára a Magyarhon minden tájéka, mint a Balaton-

inelléki vidék, egyéb minden részeiben is több fejldési képes-

ség rejlik, mint gondolnók, ^

De éghajlatunk ma gazdasági szempontból tekintve is csak

1 Festi Por és Sár 75--78. 11.
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középszer. A tavasz változó és a tél agóniája sokszor május

közepéig tart. Némely évben azt kérdezhetjük: ugyan, van-e.

vagy volt-e tavaszunk ? Nyárunk meleg s az alföldi gazda jól

tudja, hogy egy kissé több es gyakorta nem ártana. szünk

még talán a legjobb, st ritkitja párját az egész világon.

Telünk sem hideg, sem meleg és a legkisebb jellege sincs.

— Hanem mindezen hátrányokhoz alkalmazkodnunk, e mellett

pedig javításukra törekednünk lehet, st kell.

A földirati fekvés ^ tagadhatatlanul nagy befolyással bir Föidirati

a nemzetek gyorsabb vagy lassúbb, nagyobb vagy kisebb fekvés,

fejldésére. De mindent annak tulajdonitani csalódás, mert

ugyanazon viszonyok s más és más népeknél gyakran külön-

bözk az eredmények. Néha a látszólag kedveztlen körül-

mények közt az erteljesebb emberekbl álló faj jobban bol-

dogul, mint a kedvezk közt a gyengébbek. A haladás nyitja

a lakosokban van ; azok fejlesztésére és emelésére kell tehát

a súlyt fektetni. Spanyolország mennyire hátra maradt, pedig

kitn fekvése volt és van. Francziaország földirati fekvése'

sem rossz és mégis hátrább van Nagy-Britanniánál. Miért

van szászszor több mveltség Szászországban mint Szicziliá-

ban? Hogy maradtak el Byzancz és Hellas örökösei az újkori

nemzetek haladásához képest. -

Magyarország tengertelen területének geográfiai helyzete

mostoha. Tlünk észak felé lengyelföld, nyugatra német bir-

tok van ; keletre és délre Törökország, azután egy kis tenger-

part, de az sem igen jó. Vizeink vad természetek és folyóink

iránya jelen viszonyaink között reánk nézve nem a legked-

vezbb. Utaink társzekerekre többnyire hasznavehetetlenek.

Csatornáink ritkák és hibásak, pedig nincs ország, mely a

keresztül-kasul történ csatornázásra alkalmasabb lenne. ' Ha

mindez nem volna igy, akkor valószínleg jobban haladtunk

volna. De a cultura és civilisatio alapja és talpköve a sza-

badság és a vetélkedési ösztön. Ezek a földirati fekvéssel együtt

mozdítják el a haladást. Miután a geográfiai helyzetet nem

lehet megváltoztatni, ennélfogva nekünk kell mozgékonyabbak-

ig Lásd a Stádium 65. lapját.

5 Világ 337—338. 11.

^ Pesti Por és Sár 127.
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nak lennünk. Oda kell hatni, hogy közülünk minél többen

menjenek a külföldre s a külföldiek minél többször és srb-
ben jöjjenek hozzánk. A külföld meglátogatásához csak pénz

és akarat kell. De ahhoz, hogy haszonnal utazhassunk már
elismeret és czélszerüen gyakorlott gondolkodás is szüksé-

ges. Az idegent, a kinek a behozatala kettn áll, csak akkor

tudjuk beédesgetni, hogy itten utazzék, ha vagy hasznot, vagy

élvezetet tudunk nyújtani neki. ^ A fürgeséget, a pezsg nagy-

városi élet mozdítja el, ennek tehát megvan a maga elnye.

A kis városokban sokkal több epe és méreg forraltatik az

emberek ellen, mint a világ nagy metropolisaiban. Budapest

napról-napra n, már kilábolt a kisvárosok sorából, de itt

még nincs igazi nagyvárosi élet ; nincs elég különféleség.

Kicsiny a választási kör, ennek következtében az unalom

ivadékai: a kölcsönös kémkedés, birálgatás, rágalom és irigy-

ség még mindig uralkodnak itten.
"^

Szükség. A közmveldésnek és gyarapodásnak legfbb rugója

az expansiv természet szükség. Mennél többen kívánják az

élet kellemeit megszerezni maguknak : annál nagyobb lesz az

iparkodás és munkakedv, mely azután a sivatagot, a homok

pusztákat s a mocsaras tájakat is kies erdkké s viruló

vidékekké változtatja át. Lakjék Magyarország lakossága

kbl és téglából épült s cseréppel fedett csinos házakban

;

egyék kövér húst ; s igyék jó bort ; ne járjon mindig egészen

vagy félig prén. Ennek elérése végett emeljük minden ember-

társunkat s engedjük, hogy az emberiség jogaiban mindenki

osztozzék. '

A szükség szülte szorgalom a mostoha tájakra is a

miveltség bájait varázsolhatja. Fogadjuk azért hálás szív-

vel a természet gazdag áldásait haz.ánkban, azok hiányait

pótoljuk ki, csorbáit pedig hozzuk helyre. Földirati fekvésün-

ket ne gyalázzuk, de ne is emeljük a felhkbe, hanem el-

nyeivel élve, hátrányait igyekezzünk ellensúlyozni. ^

A szüksé- Az emberiség legnagyobb részét két rúgó hajtsa : a

"
.Títése

nyereség és az élvvágy. Ezek által ösztönöztetve gyzte le a

1 Világ 342—344. II.

- Világ 346—347. 11.

3 Hitel 134-135.
^ Hitel 113.
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tengerek hatalmát, szállott le a föld gyomrába s varázsolta

kertekké a vadonokat. A ki a haszon vagy élvezet reményét

fel tudja kelteni, vagy éppen azok iránt biztosítékot képes

nyújtani, az embertársai nagyrészét oda csábítja, a hova

neki tetszik.
^

Miután ki vannak elégítve az emberi testnek szükségei, Testi,

ha t. i. tápláléka, födele és ruhája van. vágya keletkezik
erköi™!'

ezer kis kényelem után, melyek szorosan véve ugyan nem szükségek.

szükségesek, melyek azonban tagadhatatlanul szebbé teszik

az emberi életet, miként a virágok is bájolóan ékesítik a

mezt. Ama kényelmek nélkül ellehet ugyan a bölcs, ámde

éppen azért, mert bölcs, azokat szükség nélkül otrombául el

nem gázolja de hálával élvezi és tehetsége szerint élvezteti

másokkal is.^

De minél inkább távozik az ember az anyagtól és emel-

kedik a felsbb lényekhez, annál inkább tágul boldogságának

köre. •' Xem áll, hogy a csak anyagi életet élk több boldog-

ságot éreznek, mert hiszen akkor legirigylendbb lenne a

medve sorsa. Az ember érzéki eszes lény ; összetett természe-

ténél fogva boldogsága is nagyobb, ha nemcsak testének,

hanem szellemének és lelkületének is táplálékot nyújtván,

azok összhangzatát megteremti, vagy legalább megközelíti. ^

Emberi rendeltetésünk a tökély felé való törekvés. Ennek is

csak akkor tehetünk eleget, ha a teremt minél több lelki és

testi adományának hasznát tudjuk venni és azokban része-

sítjük embertársainkat is. Ez által csak a természet nagy

törvényeinek engedelmeskedünk. De alapul nem az anyagi

kincseket, hanem a lélek gazdagságát kell elfogadnunk. Istent

imádni pedig nem egyéb, mint a nekünk kiszabott rendelte-

tést minél jobban betölteni. '" Sokan elysiumnak tartják sza-

badság nélkül is az életet, ha gondtalanul, bségben, finom

kényelemben és a gyönyörök minden nemeinek élvezete mel-

lett telnek napjaik, de idegen kénytl vagy kegyelemtl füg-

nek. Az ilyeneknek jó volna, ha Lafontaine meséje a szabad

1 VUág 344

- Ö. i. 190., 191.

3 K. N. 20.

^ K. N. 20., 21.

* K. i\. 21.
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farkasról és a pórázra kötött kutyáról eszükbe jutna. Ámbár

ón az ily farkas életét sem tartom irigylésre méltónak. ^

Fényzés. Luxus alatt a cynikusok szótára szerint mindaz értend,

a mi nélkül szigorún véve ellehetünk. így például, közönsé-

ges feny padolat, mely, ha tiszta és száraz, szorosan véve

elég kényelm ; és mégis nagyobb mód mellett parquettel és

sznyeggel szoktuk ellátni a ftermeket. Négy ers tisztafehér

fal s fehér piafond szorosan véve jó hajlkékot képez, s mégis

vagy festetni, vagy bevonatni szoktuk azokat, úgy, hogy a lak-

ház épitésénél az otthonosság, kényelem szoros föltételei mel-

tett még a luxus ezen árnyalata is fontos számolásba veend.

Van a luxusnak több neme, melyek oly jól és édesen esnek,

annyi kellemmel bírnak, hogy azokat alig lehet megmagya-

rázni, mig viszont bizonyos nemei a luxusnak nem annyira

ragadják meg érzékeinket. így teszem, semmi nem foly be

ránk oly jóltevöen, mint a lehet legnagyobb világosság s a

tiszta üvegekkel berakott tágas, nagy ablakok. Aranynyal

ékített szobamennyezet, noha igen kellemesen hat ránk, vala-

mint a remek falfestmények mvészeti érzékünket felette bájo-

lólag érdekelhetik, azért még sem gyakorolnak emberi ter-

mészetünkre oly általános és határozott befolyást, hogy talán

korlátolt pénzviszonyaink között is, a luxust a luxussal egybe-

vetve, a többi, de nem nélkülözhetetlenek eltt a józan okos-

ság parancsa szerint elsbbséget adnánk az ilyeneknek.

Nincs valóban viszásabb érzés, mint költséges festése-

ket, bevonatokat, selyem függönyöket s drága semmiségeket

látni nedves, szk, sötét lakokban, mivel józanul véve a kell

kényelem a lakályosság megszerzése után következik.
"^

Divat. A szükség kielégítéssel és a fényzéssel szoros össze-

függésben áll a kitnni vágyás, a vetélkedés és az utánzási

ösztön együttes eredménye, a divat. Erre vonatkozólag Szé-

chenyinek ez volt a felfogása : Az észszer divat nem egyedül

a bevett ízlés zsarnokságának okozatja. Mert vájjon mi szép,

mi az ízletes az emberi készítményben? Semmi egyéb, mint

a czélirányosság s így azon idomok és formák, melyek ahhoz

legközelebb Adsznek. Ebbl az következik, hogv valamint

1 VUá.e 518.

2 Pesti Por és Sár 93., 94.
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minden nemzetnek, mely még eosmopolitai zagyvalékra nem

olvadt egybe, sajátságának megfelel öltözete van, úgy külön-

külön országra nézve is külön-külön lakház, építési ízlés illik

inkább, a mit els sorban az éghajlat határoz el. Minden divat,

mely ettl távozik, hibás s nem jó ízlésen, hanem oknélküli

majmoláson alapszik. Azonban, ha ez az anyatejjel szívatik

be és késbb bellünk gyökerestl ki nem irtatik, minden

ítéletünk körül oly vastag homályt von, melyen józanul

keresztül nézni teljességgel lehetetlen. Ha valóban czélirányos-

ság és ehhez vezet idomok vethetik meg egyedül az ízlés-

nek józan sarkalatát, tagadhatni-e, hogy valamint az éghajlat

és a nemzetek szelleme különböz, úgy a szép és tökéletes

ideáljának is okvetlen számnélküli árnyéklatokra kell el-

ágaznia.

Az elítéletek közt felntt lelkileg csak azt tartja szép-

nek, a mihez szk lálkörében hozzászokott. Nem éppen a

legrosszabb idtöltés tapasztalni néha, hogy mily jó ízen és

minden kétség nélkül kaczagja az oknélküli az okszerintit,

az oktalan az okost; holott lehetetlen, hogy éppen azon egy

— vagy jobban mondva : egy ízlés után készült öltözet és

lak egyaránt s éppen annyi czélszerüséggel feleljen meg

Zeeland és Hindostan lakosainak.^

A jogosult fényzés és az észszer divat fontos tényezi a gazda-

a haladásnak. Erre vonatkozólag Széchenyi ekképp nyilat- sági ha-

kozik. Minden, a mi szép és közelít a tökéleteshez, édes ^
^^'

nyugalomba ringat. Egy szép valóság szemlélete, ha az képze-

leti ernk által a tökéletességnek bájaival vétetik körül,

annyira betöltheti létünket a lelki csend és béke malasztival,

hogy állati dologtalan nyomorinkon túl emelkedve s felette

elmélkedve napokig vesztegelhetünk.

Hogy javítsunk, elbb érezni kell kellemetlen létünket.

Minél érzékenyebb és fájdalmasabb ezen érzés, annál hihetbb,

hogy azon munkásság és állhatatosságnak kifejtése, mely

nélkül semmi sem javíttatnék, hanem minden régi helyén

állana meg, úgy mint volt és van, be fog következni.

Mily hibás észrenddel élnek tehát azok, a kik javítást

ugyan kívánnak, de azoktól, a kik javíthatnának, visszatartják

^ Pesti Por és Sár 95. és 9(5. 11.
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azt a jóltev, noha keser serleget, mely a szükséges krisist

eszközölhetné.

Minden nagyobb javítást szükségképp meg kell elzni

valamely kellemetlen nyugtalan érzésnek; mivel csak ez bir

rendszerint hatással azon erk felébresztésére, melyek nélkül

nem javíthatni.^ Mostani botránykozásinknak egyébiránt még
más okai is vannak, t. i. több kellem megismerése, részint

használása, részint forró megkivánása. Hozzuk csak emlé-

kezetünkbe, hogy aránylag milyen btorú házakban laktunk

azeltt és lakunk most. Mily ágyakban tartottuk súlyegyen-

ben magunkat azeltt s milyenekben alszunk most. Mily

ezüsttel, edényekkel, üveggel, világgal éltünk azeltt és élünk

most. Mily kocsikban és mily sebességgel kívánjuk manap-

ság megtenni utainkat s miképp, s mennyi idvesztéssel

mo2lgánk azeltt. Színházi, mulatsági s egybegylési termek-

rl mily ideáink voltak annak eltte s vannak jelenleg. Azeltt

sokat megcsudáltunk és bámultunk, a mit mostani körülmé-

nyeink közt mindenütt elérve, st felülhaladva is látunk.

Megváltoztak az idk és mi is sok tekintetben változánk.

Szükségeink szaporodtak, nézeteink józanultak és az oko-

sabb rész munkás élet közepett nem tartja többé véteknek

annak lehet legtöbb kellemével mértékletesen élni és az

emberi lét zordon pályáját mindenütt behinteni virágokkal, a

hol csak lehet. Kiviláglott, hála az égnek, a legeli álló nemze-

tek példája által, hogy a durvaság s a mindenben való

szkölködés nem jele sem ernek, sem erénynek; hogy az

Isten ajándékozta kellemekért a természettel megvívni és azt

engedékenységre bírni, soha sem szokott elkényesü lésnek,

elkorcsosodásnak okozatja lenni ; hanem, hogy éppen azon

közmunkásság, melynél fogva valamely nemzetnek minden tagja

saját létét javítani s állását emelni iparkodik, ama közerény,

melyet szolganemzetek közt, zsarnokok járma alatt e földön

sehol eddigelé még nem tapasztaltunk.^

Jólét és Ilyen törekvésnek szokott természetes következménye

lenni a jólét és gazdaság. Annyi elnyünk van lakosságunk élet-

erejében, fiatalságában, mert szervezetünk még nincs kiéh'e,

^ Pesti Tor és Sár 6. 1.

- Pesti Por és Sár 17. 1.

gazdag

ság
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hogy ha pénzünk nem elegend, ennek csak mi vagyunk az okai.

Nem értjük a dolgot és nem nyúlunk azon módokhoz, melyek által

magunknak pénzt szerezhetnénk.^ Támadjunk fel tehát ennek

megismerésére is !
— De az anyagi jólét bármily fontos is, hazánk

helyzetét magasabb szempontból kell felfogni. Nemzeti létün-

ket elssorban anyagi sarkalatokra még sem állithatjuk. Az

anyagi jólét a szelleminek kifejldését is nagy mértékben el-

mozdítja, azonban mi összes viszonyainknál fogva magunk és

utódaink számára csak attól remélhetünk üdvöt, ha a dolgok

mélyére tekintve szellemi és erkölcsi alapon nyugszik jele-

nünk és jövnk és ha ilyen alapokra van fektetve anyagi

kiképeztetésünk is. De ha gazdasági üzletvitelrl van szó,

ne követeljünk hazafiságot, ha pedig hazafiságot kell gyako-

rolni, akkor ne üzérkedjünk.^ Mindent a maga módja szerint

és a maga eszközeivel tegyünk.'* Azok, a kik azt hiszik, hogy

szegények és még is szabadok maradhatunk, ábrándoznak,

mert szabadok huzamosan csak a vagyonos nemzetek lehet-

nek. — A ki jobban birja magát, rendszerint függetlenebb,

mint az, a ki néha más segélyére is rászorul. — Amaz többet

tudhat, jobban mivelheti magát, több tapasztalatot szerezhet

és gyermekeit is jobban nevelheti. A gazdagsággal együttjár

ennélfogva a haladás nagyobb lehetsége is, ellenben a

szegénység elaljasit. Az elaljasodásból pedig igen könnyen

fejldik ki a szolgaság, vagy oly elzüllött állapot, mely a

farkasokhoz jobban illik, mint az emberekhez.^ De a határ-

talan bségnek is megvan a maga veszélye és gyakran

sajnosabb következményekkel jár, mint a szükség. Ez t. i.

csak testi Ínséget okoz, míg amaz egyszersmind lelkit is.^ —
Gyakran megtörténik, hogy hazaszeretetünk csak puszta szó,

vagy legfeljebb szép gerjedelem marad ; de nem azért, mivel

keblünk, melybl fakad, tisztátalan lenne, vagy színeskednénk,

hanem egyszeren azért, mivel nincsen pénzünk, — Midn a

világ zajában kellene tapasztalatokat és élettudományt gyj-
teni, akkor legszebb éveinket elvonultságban töltjük. Nem

' Hitel IIS. 1.

- Világ 241. 1.

^ Lovakról 177.

^ Hitel, 56. hl.

* Hitel 121.
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azért, mivel vakand módjára félnénk a világtól, hanem csupán,

mivel nincs pénzünk ! Gazdaságunkat s gyermekeink nevelését

is nem azért hanyagoljuk el, mintha nem szeretnk ket,

hanem mivel nem gyzzük költséggel. — Szegénységünk igy

számtalanszor akadály abban, hogy honfiúi kötelességeinket

teljesítsük.^ Tehát gazdagodjunk.^ A gazdagság alatt azonban

nem csak pénzt és jól mívelt földet kell érteni, hanem a

henyeség megszntét minden irányban: a szorgalmat, a jobb

nevelést, a külföldön szerzett tapasztalatokat, szóval az ember

nagyobb belbecsét is.^ — Ha a ntlen nem iparkodik gazda-

godni, ebben is szabad. De ha házas ember nem törekszik

a vagyonosodásra, akkor vétkezik, mert gyermekeket szköl-

ködésre és nyomorúságra nemz.^ — Hogy valamely ország

gazdag lehessen, minden lakosát fel kell ébreszteni szorga-

lomra és állhatatos munkára.^ Bármennyit hozzon be az adó,

vám, a király nem lehet hatalmas, ha a királyság nem gaz-

dag. ** Az ország azonban értelmi er és erkölcsi melegedés

nélkül gazdag soha sem lehet. ^ Az ember tetteit vagy a

nyereségvágy, vagy az alkotási ösztön irányítják. Mind a

kett lehet igazolt és igazolhatatlan. Attól függ nemes vagy

nemtelensége, hogy mily czélból táplálja valaki azokat/* Az

egész ország csak úgy lehet gazdag, ha lakosai elítéletek-

tl mentek, tisztánlátók,, józanok, szorgalmasok, takarékosak

és ersek.'' Sok az ember, kinek kenyere nincs és sok a föld

is, mely voltaképp mveletlenül hever. Már pedig a mit bizo-

nyos idben megteremhetne, de meg nem terem és az a

munka, a mit valamely ember elvégezhetne, de nem végez

el, örökre veszve van. Ott, a hol sok oly ember van, a ki

még munkálkodhatnék, és sok a míveletlen termékeny föld,

valami hibának kell lenni. ^" Ennek a hibának mindazáltal

1 Hitel 221.

- Világ 10.5.

3 Stádium 43.

* Stádium 43.

•'' Stádium 46.

' Stádium 92.

^ Stádium 112.

* Világ 191.

" Világ 195.

1" Hitel 103.
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kitalálása s orvosszereinek megállapitása nem könnyít dolog.

^

Micsoda önállás az, ha pénz nincs ! Hiszen vannak emberek,

kik roppantul önállók és Széchenyi maga is nyert egy fogadást

az által, hogy két óráig egy lábon állott s ez valódi önállás

volt ; de végre ilyen féllábú önállás mellett utóbb még is

bókolni kell, vagy nem igen kecsegtet farkasfüggetlenséget

élvezni.'^

A vagyon kétségkiviil csak eszköze a nemzeti lét min- szegény-

den irányban való fejlesztésének, üe az anyagiak becsmér- "^"^

lése s a rendetlen gazdálkodás mentegetése oly országban,

mint a mienk, a hol a vagyon kezelésénél tapasztalható ren-

detlenség szomorúan általános, nem egyéb, mint az ezen baj

további fenntartására való buzdítása a sokaságnak.

Tiszta lelkiismeret, élettudomány, egészségi és vagyoni

rend egyaránt szükségesek arra, hogy a nemzet tagjaiban a

lelki függetlenség terjedjen, mert csak igy lehetnek boldogok,

ha ezzel bírnak, csak a lelkileg független polgárok nagy

sokasága biztos alapja a közszabadságnak. Tehát ezen maga-

sabb szempontból is szükséges, hogy lelkiismeretén, egészsé-

gén és életerején kívül számítási képességét is ersítse és

fejleszsze a nemzet.^ A szegénység a kétes tettek zavarába

hajtja az egyént és hajtja a nemzetet, mind a kettnek lelki

tisztaságát és függetlenségét pedig veszélyezteti. Nem szük-

séges azért, hogy az anyag uralkodván felette, már a fiatal-

ság ne bírjon kiemelkedni a selejtesek szomorú sorából.

Azonban vagyonára se fordítson csekély gondot, mert ez

utóbbi magasb czéloknak természeténél fogva alsóbb rend,

de nélkülözhetetlen eszköze. ^ Pedig a magyar nem levén

fösvény, könnyen esik az ellenkez hibába és tékozlóvá lesz.

Mintha a pénznek lába vagy szárnya volna, erszényünkbl

vagy szekrényünkbl az oly könnyen szalad, vagy repül ki,

hogy ezek rendszerint elbb üresek, mint gondolnók. Pedig

jó volna megszívlelni, hogy a szegénység csaknem kizárja az

értelem fejldését, az értelmi fejletlenség pedig függésbe

1 Hitel 76.

- Beszédei 549.

^ Világ 201.

' Világ 202.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi Lstván nemzeti politikája. I. k. 29
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hoz, mivel az értelmiség az egyedüli felsbbség e világon.

A mondottakat minden olvasóm szíves és jóakaratú megfon-

tolásába ajánlom, mert fleg ezen kicsinységnek látszó tengely

körül forog reánk nézve a lenni vagy nem lenni kérdése. ^

Azonban nem várom eszméimnek, melyek szorosan véve csak

régen tapasztalt igazságok, gyorsan történ elfogadtatását, de

bízom az idben, mely azokat érvényre fogja emelni. ^ Arra

a kérdésre, hogy miért vagyunk mi szegények? a felelet:

mert nincs hitelünk és a mi annak alapja, a bizalom hiányzik

itt. A bizalom nem létének pedig egyik foka az erkölcsi

romlottság s a lelki elaljasodás. •' Azonban könny annak nem

lopni, a kinek mindene van. Könny megelégedett és csen-

desnek lenni annak, a ki mindennel bvelkedik ; de a sze-

génynek, fázónak és koplalónak vajmi nehéz. ^ Ez okból a

meg nem érdemlett szegénység iránt méltányosnak kell lenni

és a jogos érdek érvényesülésének irányzatát nem szabad

elítélni.

Érdek. Haszonkeresés nélkül ngyanis nem történik semmi a

világon. ^ Csakhogy az egyik pénzbeli haszon, a másik becsü-

let, a harmadik halhatatlan név, más valaki menyecske, ismét

más a mennyország után vágyódik. ^

Van-e igazság abban, hogy valaki az ország minden

javával éljen és annak semmiféle terhét ne viselje? A nemes-

ségnek nemesedése valóban nemcsak közérdek, hanem saját

magán érdeke is. — Azért még azok is, a kiket becsület,

dicsség és honszeretet nem melegít, nem szívok sugallatára,

hanem saját és ivadékaik biztonsága által indíttatva és az

ész szavára hallgatva, teljesítsék kötelességöket. — A köte-

lességnek ezt az alapját, a jól felfogott önérveket, a legride-

gebb érzék embernek is méltányolni kell.
'

Becsesebb az oly ember, a ki magának és így a hazai

vagyonosságnak is tisztességesen vagyont tud gyjteni, mint

» Világ 210—212.
•' Világ 212.

3 Hitel 24—25.

* Hitel 207.

^ Gr. Sz. I. Írott uaplói III. kötete.

« Hitel 147.

' Hitel 235.
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az olyan gazdag, a ki kincsek közepett született, de azokat

még jól és okosan elkölteni sem tudja. ^

Hasznot keresni a józan észnek és igazságnak határai

között tehát kötelesség,"^ mert csak a remélhet elmenetel,

legyen annak reménye közel vagy a határtalan távol homá-

lyában, tartja fenn az emberben az elszánt akaratot. -^

A jó hazafinak tehát egyszersmind jó gazdának is kell az

lenni, mert csak a takarékos és rendezett viszonyok közt él !^azdái-

honpolgár lehet rendszerint hasznos és nem a csupán lármázó kodás.

hazafi.^ De eledel nemcsak a testnek, hanem az észnek és

léleknek is kell. — Mindeniket szükséges táplálni, hogy azt

mondhassuk : emberhez illen élek. '' Ha bennünk valami ügyes-

ség marad kimiveletlenül, az elégedetlenekké tesz bennünket

s ennek folytán fiatal korunkban az unalom, öregségünkben

pedig az életgylölet gyötör. "^ A ki csak testét táplálja, annak

esze végre faggyúvá és szíve kiaszott brré válik. A ki

csak eszét táplálja, az sovány embergylöl, félördög leend.

A ki ellenben kizárólag szívbeli eledelekkel él, az nem
egyéb megtestesült sopánkodásnál.

Egy tudós, gazda, mesterember vagy szépmvész sem

fejt ki tökéletességet, ha tárgyát gépiesen, mástól veszi át.

Neki a dolog új feltalálójának kell lenni, ha azt akarja, hogy

annak velejét és lelkét is kimerítse.

Semmi orvos jobb. mint rossz orvos. A lehet legnagyobb

tudomány és mvészet legközelebb áll a természethez. Csak

a rossz kertész vár mindenkor esre; azért mi öntözzük

gyenge plántáinkat. Megáld egykor gyermekeink háládatos

szíve. Az, a ki életében sok gyümölcsfát nevelt, a föld alatt

is csendesebben nyugszik. '

A legersebb embereket olyan helyeken láttam, a hol

az ég tiszta, a leveg egészséges, az eledel bséges volt

;

de a hol a lakosokat a körülmények egyszersmind ers mun-

^ Lovakról 30. 1.

' U. ott.

3 U. ott.

* Hitel 237.

^ Hitel 237.

" Hitel 238.

^ Lovakról 232

29*
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kára és fárasztó dolgozásra is kényszeritették. Sem a nagyon

vagyonos, a ki jó él, de sokat nyugszik, sem a szegény, a

ki ersen dolgozik, de nincs mivel táplálkoznia, általában

nagyon ers ember nem lesz.
^

A természeti ert kell tudománynyal és ügyességgel

fordíthatjuk hasznunkra. ^ A józan esz semmit sem hagy a

vak szerencsére, hanem mindenben, a minek sikere nem
elkerülhetetlen és nem éppen mathematice biztos, arra törek-

szik, hogy a legnagyobb hihetség szerint czéljának elérése

felé haladjon.
'^

A ki arra törekszik, hogy neki mindenfelé legyen haj-

léka, annak derék lakása sehol sem leszen. ^ A ki mindenkin

segíteni, s a magáéból mindenkinek adni akar, az annyira

elforgácsolja anyagi erejét, hogy valami érdemest felkarolni,

vagy nagyot felállítani nem lesz hatalmában. ' A gyenge elme

és gyenge szív mindenét kis részekre osztván, a henyélést és

gondnélküli életet elmozdítja, ellenben az, a ki concentricu'o

módon dolgozik, azt eszközli, hogy a gondatlanság, henyélés,

lustaság, melyek a szegénységet, betegséget és ínséget vonják

maguk után, kipusztulnak embertársai körébl. ^

Mindenben van jó és rossz mód és majdnem mindenkor

esak egy csekélység választja el azon utakat, melyek egyikén

a czélt elérjük, a másikon pedig mind jobban eltávolodunk

tle. ' Minden nagyot az egyetértés szelleme hozott létre. * Az

egyiptomi gúla alapja számtalan rabszolga nyugalmát s boldog-

ságát temette a saját terhe alá, s e nagy áron csak egy —
két kiválasztottnak fedte hamvait. A keresztény felebaráti sze-

retettel és egyetértéssel ma az emberi nem szintén nagy alko-

tásokat emel a felhkig, leereszkedik továbbá a tenger fene-

kére és a föld gyomrában is dolgozik, de nem egyeseknek,

hanem sokaknak, mivel szabadságukat meghagyja és szaba-

' Lovakról 148. 1.

- U. ott.

* U. ott 149. 1.

* U. ott 233.

^ U. ott 233.

« U. ott 233.

' U. ott 234.

^ U. ott 234.
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clon járul hozzá, hogy élelmet, menedéket és hasznuk után

jövedelmet kapjanak. ^

Csak a nagylelkséget és patriotismust nem kell, az Istenért,

összekeverni a gazdasággal és kereskedéssel. Mindegyik a

maga helyén jó.
"^

A mindenbe avatkozó ritkán tud egy dolgot is dereka-

san elvégezni. '

Gazdaságban és kereskedésben kit-kit a maga eszére

kell hagyni, mert azokban az erltet törvények a czéltól

inkább eltávolítják, mint közelebb viszik az embert. ^ Semmi

sem szül a gazdaságban több rosszat, mint a szünet nélkül

való ingadozás. ^ De azon hidraula, ki tudománya által valami

hasztalan mocsarat hasznos rétté varázsol, erkölcsileg bizf»-

nyosan magasb lépcsn áll, mint például az a gróf vagy ber-

ezeg, a ki vadászatban vagy hímzés készítésben gyakorolja

legjobb erejét.
^"'

Duna, s Tisza folytában több kincs fekszik rejtve, mint

a mennyit távolról sem sejt tizedik, st századik sem.' Ezt

használjuk fel. De ha valaki kisebb, takarosb házat épit, mint

a milyent tehetsége szerint szorosan véve építhetne, meglá-

tandja, hogy mily kellemesen fog esni, ha minden pénze nem

lesz falba vakolva, hanem egy része pinczében, másik része

ládában nyugszik, miáltal mindig könny módja lesz házában

a szó teljes értelmében jól lakni s másokat is jól tartani, és

ha késbb csakugyan kell, építményét ügyes hozzátoldás által

tágitani.
'^

Valaminek sikeres elállítására id, dologhoz értés s Terme-

kéz, vagy ennek mozgásba tevje, „pénz" kell. Ha valakinek i^s.

ideje nincs, bármiképp értene is valamihez, s bármennyi pénze

volna is egyébiránt, czélt nem érhet. Szintoly kevés sikerrel

fog haladni az, a kinek van ugyan ideje s pénze is, azonban

' Lovakról 235.

- U. ott 177.

•' U. ott 189.

- U. ott 193.

^ U. ott 193.

« Ö. i. 13.

' Por és Sár 31. 1.

- U. o. 44. 1.
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nem ért ahhoz, a mihez fogott. Míg" végre az sem boldog-ul.

a kinek kézmozgatója, mnnkaébresztöje, azaz pénze nincs,

bármennyi üres ideje, s felhalmozott tndománya volna is

egyébként. ^

A természet b kézzel nyújtott adományai csak akkor

viszik elbbre a közmveldést, ha a természet törvényei

szerint él nemzet kapja azt ; különben éppen e bkezség-

altatja el az emberben szunnyadó erket. Ellenben a kissé

mostohább természet óriási erfeszítésre ingerli az embereket.

De ezen mostohaságnak nagynak nem szabad lenni, különben

a fejldést elnyomja, holott a mérsékelten mostoha természet

mérsékelt adományaival is áldás, az azt felhasználni tudó

népekre nézve. A természet fejletlen fia csak addig él bségben,

míg a szerencsés véletlen ezt magával hozza és tüstént ínséggel

küzködik, mihelyt a jó szerencse elhagyja t. A mvelt ember

ellenben nem alapítja életét a vak véletlenre s esze és keze

munkájával parancsol az elemeknek s elre bven gondos-

kodni igyekszik a lehet szükségrl, és így minden ínségnek

elejét veszi. '^ Azonban mindazt, a mit a természet ad vagy

nem ad, alaposan kell átérteni és nem csak sejdíteni. ' Minden

országlás fczélja az, hogy a lakosság legnagyobb részét

boldogítsa, ^

A kereskedelemre és a gazdálkodásra nézve általában

kétséget nem szenved, hogy az igen sok beavatkozás abba
A gazda- rendszerint több kárt okoz, mint a semmi beleavatkozás. A
sági sza- , , 1 1 , , , .... ,

,

badság. kereskedelmet nem lehet parancsszó szermt intézni annál, a

kinél oly organikus tényezk mködnek, mint a nyereségre való

kilátás. A nemzetgazdaság kérdéseiben egyáltalán könnyen

tévedhetünk, mert nehéz kifürkészni^ hogy valamely jelenségben

mi az ok, és mi a következés. E kettt gyakran összecserélik.^

Oda kell törekednünk, hogy mindenkinek, a szegényebb

osztályúnak is, elegendje legyen s itt minden ember .boldo-

gulhasson, a ki hazánk levegjét szívja.''

' Széchenyi István yróf: Hírlapi czikkei I. 499. 1.

- Stádium 272.

3 Stádium 279.

* Hitel 122. 123.

' Hitel 130.

" Hitel 135.
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A nemzetgazdaságban a tke a munkával oly szoros a terme-

összefüggésben áll, hogy majd az egyik az ok vagy követke- ^^V?.^^

zés, majd a másik. A munkából töke lesz, a tökébl ismét

munka. Magános iparos ember akármily jól értse is mester-

ségét, vagy egy termeszt, bármily jó legyen is földje, nem

igen gyarapodhatik a neki szükséges tke nélkül. De nem

boldogulhat egész nemzet sem. Hazánknak több mint 1000 D
mértföldjét borítja undok mocsár. Már ilyeseknek legnagyobb

haszonnal virágzó telkekké átvarázsolására pénzt venni fel,

nemcsak nem volna esztelenség, st a lehet legbölcsebb tett.^

A nemzeti bank által százszor több jót tennénk az ország-

ban, mint kórházak s más hasonló intézetek felállítása által.

— A nemzeti bank felállítását azonban szakértkre kell

bízni, a kiknek érdekére azután, kell tekintettel szükséges

lenni. — A tke birtokában ügyességgel kell a gyakorlati

szellemben nevelt erket oly helyzetbe juttatni, hogy maguk-

nak nemcsak kenyeret, hanem még sültet is szerezhessenek.

Gyarapodnék így a közjólét, s kevesebb lenne az olyan

szegény, a kit könyöradományuj^al kell támogatni. De itt is

veszély fenyeget bennünket, mert érzelgésünk közben úgy

járhatunk el, mint a gyermekkel, a kit mindig tartogatunk,

hogy el ne essék és jószívségbl végre a saját lábainak

használásától is elszoktatunk. ^ A sokaság legfbb ingere a

nyereség vagy taps, tehát valamely alakban a biztos jutalomü-'

Olyasról, kinek kenyere ftés, nem tehetni föl annyi

értelmességet, miszerint hévméri pontosággal el tudná találni

mindig azon mérséket, melyet nem maga, hanem másnak oly

sok árnyéklatban változó alkata kivan meg, s mit ha felfogni

mindig tudna, bizonyosan „ft" nem maradna.*

A határozott irányú szorgalmas foglalatosság megszokvaA munka,

éppenséggel nem kellemetlen. Hiszen csak a munkakedv teheti

trhetvé, st kellemessé sorsunkat, míg a dologtalanság a boldog-

sághoz viv iránytól félrevezet. Munkálkodnunk és fáradoznunk

kell tehát, ha unalomra és életuntságra nem akarjuk kárhoz-

' Beszédei 164. 1.

Hitel 145. 147.

Hitel 152.

Pesti Por és Sár 131.
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tatni magunkat. Meglep jelenség, hogy életszükségeink kieré-

gitésére irányuló törekvésünkbl származnak a legszebb, a

legdicsbb emberi tettek. Az éhség és szomj kínjai kénysze-

rítették vízözön eltti seinket az áldásthozó földmívelés kifej-

lesztésére és felkarolására. Lakás iránti és ruházati szüksé-

geink a legszebb találmányokra nyújtottak alkalmat. A faj-

fenntartási vágy a boldogító szerelem forrása, melybl viszont

ennyi hallhatatlan tett fakadt, s az enyhe házi boldogság a

maga szelíd melegével az embert leginkább kínzó lángnak, a

szerelemnek szülötte. Az emberi folyton fejld és gyarapodó

szükség a munkára való kényszerítés folytán haladásunknak

alapját képezi s azon egyik eszköz, mely által a Mindenható

kívánta összhang keletkezik, s az emelkedett költészet, mvé-
szet és tudomány is tle származnak. ^

A henyélés ellenben minden hiba, vétek és bn kútfeje.

Minél több valahol a fáradozó munkás és törekv ember,

annál több ott az erény. " Minél szabadabb, tiszteltebb és jutal-

mazóbb a munka, annál nagyobb hatása van a közjólét és

közerkölcsiség fejlesztésére ; annál több elre látással is fog-

ják azt alkalmazni. A ily munkálkodást biztosító államban

azért nem keletkezik oly könnyen inség és általános nyomor,

mint a szabadságot nagyon megszorító, vagy járom alatt gör-

nyed országban.^ A legnagyobb áldás nem abból származik,

hogy ingyen kenyér adassék a szegény népnek, hanem hogy

lehetleg mindenkinek munkaalkalom nyittassék, melyben talán

fárasztó dologgal, de biztos és megérdemlett kenyeret lehessen

szerezni.
'

Vajmi sokan édes-örömest akarnak pedig aratni, de

szántani, vetni nem. Az élet mindenféle javaiban bvelkedni

óhajtanak, de izzadni, fáradozni nem. Sokan a kereskedelmi

tevékenységre megvetéssel tekintenek, mert magukat nagyobbra

termetteknek hiszik s hajlandóbbak némi vagy talán sok igaz-

ságtalanságot elkövetni a kevesebbért, mint tisztességes úton

többet biztosítani maguknak. A fáradságos munka kerülését

' Vüág 49.

- Világ 60.

3 St. 274.

' St. 286.
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még érthetni annál, a ki kevés igénynyel bír, de kiállhatat-

lan dolog mindennap százszor hallani az emberektl azt a

panaszt, hogy nincs jövedelmünk s e mellett látni, hogy nem

nynlnak oly módokhoz, melyek által szkös jövedelmük ter-

mészetes úton gyarapodnék.

Csak boszankodva szemlélhetjük az olyat, a ki magán

könnyen segíthetne, de nem segit.
^

Hanem a munka jutalmának állandónak s lehetleg biz- a munka

tosnak kell lenni, hogy sikere legyen. Minden, a mi a mun- J"*''^^'"^-

kásságot neveli, hasznos, legyen az jutalom, szükség vagy

remény, ez utóbbi pedig akár alapos, akár csak képzelt.

A háború -és tzvész pusztításának azért nem szokott oly

szomorú hatása lenni, mint els pillanatra gondolni kellene,

mert mind a kett után megfeszített ervel dolgoznak az

emberek. A képzelt szükség kielégítésénél a czél ugyan hibás,

de a törekv kedvez hatása azért nem marad el.
"''

Tegye meg mindenki a maga kötelességét s ne valami

egyebet ; hanem azt ugyan emberül. Tanácskozzunk, taradjunk,

cselekedjünk s ne kívánjuk, hogy mások cselekedjenek helyet-

tünk, •' a ki pedig úgy akar eljárni, hogy cselekedetét meg ne a munka

bánia és meg ne sirassa, annak összes körülmén veit alapo- '"^»^.*"
o r> ., 1 lasztasa.

san meg kell ismernie. A ki tudja, hogy egészsége gyenge

s bátorsága csekély, katonává ne legyen ; a ki tudja, hogy

szemei gyengék, azokat kímélve használja, mert ha sokat

olvas, végre talán többet tudhat majd másoknál, de sokkal

kevesebbet vagy semmit sem fog látni.
^

A mindennapi munka és gyakorlás által nagy tökélyre a gyakor-

íejleszthetjük természetes tulajdonságainkat, st idjártával

még oly dolgokban is ügyességet nyerünk, a mihez kevés a

fermészetes hajlandóságunk.

A legtöbb embernek nálunk nagy hibája az, hogy igen ^•'•^^'^

sok akar lenni, pedig tökéletesek egyben sem, kiválók csak lunk.

kevésben lehetünk. Csupán azt mvelhetjük nagy ügyességgel,

a mit mesterség és nem idtöltésképpen zünk. Válaszszon

1 Hitel. 140—141
- Hitel 150—151.
3 Hitel XIX.

' Hitel 28.
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tehát tehetsége szerint ki-ki foglalatosságot magának. Az legyen

gondjának ftárgya s minden egyebet mellesleg folytasson,

mint valamely szórakozást pihenésképpen. A festészet a fest,

a hegedülés a hangász dolga. Mindenki természetes kötelessé-

geként gyakorolja a maga mesterséget. A ki ezenkivül még
többet is tud tenni, az esetleg nagy elismerést érdemelhet

;

de a ki kötelességét sem teljesiti, annak elbb-utóbb szégyen

a jutalma. ^

Mi igen sokfelé daraboljuk el munkaernket. Azért tudunk

.,ex omnibus aliquid, ex totó nihil." Azért sem oly jó és

ügyes katonák, sem oly jó törvénytudók és szónokok, sem

oly jó gazdagok nem lehetünk, mint a kik minden idejüket

és törekvésüket ezek közül csak egyre fordítják.
^

A mindent Sokan azt goudolják : szégyen mindent nem tudni, s igy

akarás, tudatlauságuk leplezése végett éppen arról beszélnek leg-

többet, a mihez a legkevesebbet értenek."

Rossz néven veszik, ha szemökbe mondják nekik: „bará-

tom ehhez te nem értesz," pedig sokszor mathematice lehetet-

len, hogy egyhez vagy máshoz alaposan értsünk.* Mindig jobb,

ha kiki csak a maga dolgánál marad, mert a ki két vagy

több foglalkozást egyesít, az ritkán boldogul s nagyon gyak-
A munka- r^n tönkremegy.^ A munkafelosztás útján emelkedhetünk

fleg, egyedül az által érhet el a tökély. Az az eszményi,

úgyszólván arkádiai életmód, mely mellet mindenki magának ké-

szít mindent, nem a mi korunkba való többé. Az, a ki mindenhez

ért egy keveset, rendesen semmihez sem ért igazán. ^

A munka- De ugyanazou munkakörben is igen sokat kezdeni egy-
egyesites.

g2erre, többnyire felette ártalmas, s a ki igy cselekszik, nem
dolgozik nagyobb sikerrel, mint az az agár, mely több nyulat

kerget egyszerre. '

A jó építmester nem engedi, hogy minden ember

egy-egy nehéz k mellé álljon, s annak emelgetésével haszta-

1 Hitel 35-36.
- Hitel 55.

3 Hitel 125.

* Hitel 126.

' Hitel 144.

'' Hitel 181.

' Hitel 284
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laniil fogyaszsza erejét, vagy megszakadjon; hanem valamennyi

ember erejét egy kö felemelésére egyesíti.

így nem szakad meg senki s az épület felemelkedik. Eró-össz-

Nektink is concentrálni kell ernket bizonyos határozott fel-
^^f^s"^''

adatok megoldására. Csak így maradunk meg erseknek és

vagyunk képesek a munka felosztás révén alkotni valamit. ^

A munka felosztása a viszonyok haladtával késbb minden

téren tovább vihet, s igy a siker is minden valószínség

szerint folyton nagyobb lesz.
'^

A munka a nemzeti gazdaság talpköve; ezt hirdetik

Smith, Say, Eicardo, Malthus és Sismandi. Pedig nem a munka

magában, hanem^ igen is a jól elrendezett munka, szóval az

ész a nemzeti gazdaság alapja. De azért senki sem kívánhatja

azt, hogy a munkálkodó ember ne pihenjen, sem azt, hogy

az országban többé ünnep s vasárnap ne legyen. Senki sem Munka-

kivánhatja helyesen, hogy a munkás ne vigadjon koronként, de

minden józan belátása kivánja, hogy ha azután kiáll dolgára,

azt emberül végezze. ^

Tehát a gazdasági siker egvik ffeltétele a jól elrende- ^ '"p^ett
o " "" •-' munka.

zett munka. De a tehetséggel bii'ó munkás gyorsabb sikerre

számithat, mint a tehetségtelen. Különösen a vezetés a ter-Amunka-

mészet rendelésénél fogva a tehetségeket illeti meg. Pedig

hány szép talentum fénylik csupán a maga kis körében, mert

mi nem keressük fel. Hány valóban érdemes hazánkfia él

elfelejtve, koszorúzatlanul közöttünk s mennyi termel er,

mennyi éleszt fekszik a föld gyomrában, mely, hogy sike-

res legyen, csak kezeinket várja. *

A munkaert a nehézségek és akadályok az életképes az aka-

népnél csak nagyobb megfeszítésre ingerlik, mert a hol ilyenek fokozott

vannak ott a testi és lelki tulajdonokat jobban kell kifejteni, erfeszi-

hogy a mostoha természetet engedékenységre bírhassuk. Annak

ellenkezése a bátorságot csak edzi.

A derék legény azzal szemben fokozott ert érez magá-

ban, míg a nagyra nem hivatott, közönséges ember elgyengül.

1 Világ 150.

* Világ 486

3 Világ 102.

' Hitel 104—107.
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Fogadjuk hazánk természet adta áldásait háládatos szív-

vel, földirati fekvésének hibáit pedig igyekezzünk helyrehozni

és hiányait pótolni,

természet-
Földíüik felséges és mily kiterjedésben áll rendelke-

kincseink zésünkre. Rezünk(?) vasunk és kszenünk elég van. A többi

un"ánk i^sványaiukat nem becsülöm nagyra s még az arany és| ezüst

bányákért sem adok sokat, akárhogyan botránkozzanak is

meg némelyek e felett. Én azt hiszem, hogy a papirospénz

kell fedezet mellett többet ér az aranynál és ezüstnél. Nem
Öelmecz és Körmöczbánya alatt fekszik e nemzet kincse s

nem kedveztlen földirati fekvésünk oka annak, hogy keres-

kedelmünk nincs, hanem önmagunk. Nem is emelheti fel

szülföldünket más, mint agyvelnk és kezeink munkája.

Pénzünk ugyan sok nincs, ezt nem lehet tagadni, de hát más

mostanság dús nemzetek mindig gazdagok voltak-e? A jó

fekvés és véletlenül összegylt vagyon nem biztosítékai a

nemzeti nagyságnak és jólétnek. Spanyolország kereskedelme

például mind a kettnek megléte után is alig érdemel figyel-

met, ellenben Szászországnak és Sziléziának mostoha fekvése

mellett kereskedése virágzó. Velencze, Genua s Hollandia arany-

os ezüstbányák nélkül is Európa minden kincseivel fénylet-

tek valaha, mert az emberi ész tömegesen vitte oda a pénzt.

Ugyanaz hajtja Nagy-Britanniába a fél világ aranyát. Az angol

nem rakta be gyarapodásának talapzatát pénzzel, hanem jól

elrendezett eszes és rendszeres munkával. ^

Tehát magunkat képezve dolgozzunk és gondolkodva gaz-

dálkodjunk. Jegyezzük meg magunknak jól, hogy a tanító

sem kezdte életét tanítással, hanem tanulással. Sok vezérke-

kedésre vágyó ember is gondolja meg jól, hogy nincs nevet-

ségesebb a fennhéjázó, de tényleg alant járó okoskodásnál,

nemkülönben nincs nagyobb gorombaság, mint másokat oktatni

akarni, ahhoz való tudomány nélkül.^

A szak- A komoly dolgok intézésénél a szakszerség mögött az

szerség- egyszerü mkedvelés nagyon lemaradt. ^ A legvitézebb ember-

nek is elbb készülnie kell a csatára, másképp „gyri ütkö-

1 Hitel 124.

- Hitel 124.

•' Viláíí 113.
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zet" lesz belle. Az írónak, mieltt munkájához íbg'na, elbb

minden tárgyára vonatkozóról jól kell értesülnie. A bornak

is jól kell elkészülni, mieltt ki\dszik a pinczébl, mert külön-

ben eczet lesz belle. ^

Az idegen példákból ne az eljárás részleteit, hanem

annak vezérelveit és szempontjait igyekezzünk megtanulni.

A régieknél is ne azt nézzük, hogy mit tettek, hanem, hogy

azt miként, milyen ers elhatározással, akarattal és kitartás-

sal végezték. Mert valamint a régi eszközöket nem fogjuk a

mai sziklarepesztéseknél alkalmazni, úgy a szakszerség egyéb

kellékeit se helyettesítsük a régi elavult segédeszközökkel.
"^

De öntudatos kitartás is szükséges. Az állatjavításnak pl. leg-

észszerbb eljárása a legszebb és legegészségesebb párokat

egybekötni s a nemzket, nemkülönben ivadékaikat is jól

tartani és az ily bánásmódot generatióról generatióra követ-

kezetesen folytatni. '' Haladásunk szükségeit nem elégíthetjük

ki azzal, ha megfelel szakerket jól megfizetve külföldrl

hozunk be.^ Ezt csak eleinte tegyük, késbb az ilyeneket itthon

kell nevelni. De a kontároknak tért engedni sohasem szabad. •'

A magyar szántóvet rendesen, komoly jelleme követ- ^ munka-

keztében, nem törekszik ügy, mint sváb, vagy szász szóm- ^„"yes

szédja, hogy életjavakat szerezzen magának. — így sem fajoknál.

maga nincs oly jó állapotban, sem földesurának, sem a köz-

ségnek nem oly hasznos embere, mint amazok. De ebbl nem
az következik, hogy a magyar földmves régi s részben mos-

tani henye apathiájában hagyassék, hanem éppen renyheségi

hajlandósága miatt a legnagyobb ingert s mindazon nagyerej

eszközöket fel kell használni, melyek más országokban, mint

a tapasztalás mutatja, oly csodákat mveltek, hogy nem
tudunk rajtuk eléggé bámulni.

A bels fogyasztás nyújtja a társadalomnak a lehet ^^ munka-

legjobb s gazdagabb életet. Hogy pedig a társadalom leg- '^
j^^^s*!."

nagyobb része az élet legszükségesebb s egyszersmind leg-

kellemesebb javaiban részt akarjon venni s hogy ezen kivá-

1 Világ 153.

' Világ 225.

^ Önismeret 213. 1.

* Világ 397.

' Stad. 23.
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natnak eleget is tehessen, elkerülhetetlenül szükséges, mint

conditif) sine qua non : hogy minden statusbeli — személyes

függetlensége s vérében mélyen rejtett s gyökerezett nemze-

tisége leöltése nélkül, állati vadságát hagyja el, s a józanabb

philosophia alapjain, a mely a keresztény vallás által meg-

tisztult, fejthesse ki halhatatlan emberi méltóságát. ^

A földesuraknak kell tehát, hogy részint a sziv ösz-

töne s még inkább az ész tanácsa szerint nemes tetteket

cselekedjenek : vállalják el az ország terhének egy részét s

így könnyítsék a szántóvet sorsát s méltóságát emeljék fel.^

Beiterje- Javítauí kell a bor és gabonatermelés körüli ismeretün-

dLkodás. ^^^ ' földeinket természetesebben oszszuk fel. gyapjúnkat

magunk fogyaszsziik, illetve dolgozzuk fel, ásványainkkal ügye-

sebben járjunk el, erdeinket rendezzük, dohányunkkal, ken-

derünkkel czélirányosabban bánjunk. Jobb rendszerrel, szor-

galommal s hathatósabb szorgalmi tkékkel két, három st
tízszer annyit tudnánk lassanként eláHítani. A jobb rendszer

sok tekintetben tlünk függ, mert ki gátolhat bennünket abban,

hogy elítéleteinkkel felhagyjunk, ismereteinket megigazítsuk,

tapasztalásainkat bvítsük "? Senki I Ekképp pusztáinknak fel-

virágoztatása a mi kezünkben van, mert a ki nem fejlett

gazdaság, okvetlenül kifejldik s jó rendszer behozatalával

Tke- haszonra fordíttatik. A szorgalmi tkepénzek ellenben, melyek
evonas.

j^|^|^ Iiííq\ után kétségeu kívül hazánkba kerülnek, azon hely-

zetbe hozzák a nagy és kis földesurat, hogy több pénzhez

olcsó kamatért jutván s oknélküli felmondástól menten azt

bátran a legnagyobb jövedelmeztetésre helyezheti el. Jó

hitelt végre bizonyosan égetleg kívánunk, mert dönthetetlen

igazság, hogy elbb sok és jó termény kell s csak azután

lehetséges kereskedés. Voltaképp tehát elbb a termelnek,

azután a kereskednek kellene hitelezni. De miután az egyik

osztályt sem lehet belle kirekeszteni, ebbl az foly, hogy

mindkettnek hitele javittassék.

Czéiszer Az ember testi, szellemi és erkölcsi táplálékot kíván.
tápiaiko- ^ három különféle táplálék milv aránva emeli az embert a

zas.
' *

legmagasabbra? A legjelesebb és legjózanabb féi-tiak azt

1 Hitel 255.

- Hitel 256.



SZÉCHENYI NEMZETGAZDASÁGTAN! ELVEI ÉS KÖZGAZDASÁGI POLITIKÁJA. 46.-)

felelendik erre, hogy a lialanclót a legnauTobb tökélyre

a táplálékok oly beosztása emelendi. mely szerint a szellem

a legtöbb, a kedély sok, a test elegend eledelt kapjon.

Azonban a legtöbb, sok és elég nagyon viszonylagos fogalmak,

az tehát az egyes emberek szerint változik. De a mi nem az aiko-

változik az emberben az. hoav mindenikünkben él az Isten- /'^^y^^f,'^^^ es alkoto-

nek egy kis szikrája és teljesen csak az nyugtathat meg er.

bennünket, ha ernk, tehetségünk hatásköréhez képest képe-

sek vagyunk valamit alkotni. Nézzünk a leghatalmasabbtól

lefelé a legkisebb emberig, kevés kivétellel mindenki öntudat-

tal, vagy öntudat nélkül teremt vagy teremteni törekszik.

Rontani készakarva csak kevés akar, s ha nem teremt, annak

oka nem más, mint az tudatlansága és gyengesége. De az

alkotási vágy oly természetes, hogy az ember keblébl csak

a sir szélén szakad ki.

A ki valamit valaha alkotott : gazda, családapa, tudós,

mvész, mesterember vagy napszámos, mindegyik valamely

meg nem fejthet kellemes meleget érzett keblében s alko-

tása közben és különösen utána a halhatatlanok országából

eredni látszó jó érzés boldogítja öt. A meglett férfiút semmi

sem tölti el oly malaszttal, mint midn a maga hatásköré-

ben Correggioval igy kiálthat fel: „anche io sono pittore."^

„Meg vagyok róla gyzdve, hogy a ki munkámat figye- Széchenyi

lemmel olvassa, a nyereséget, pénzt és életkellemeket nem ^
°^faiap.

értelmezendi úgy, mintha azokat én egy magasabb czél esz- felfogása.

közeinek s egyebeknek kívánnám tekintetni. "' De nyomatéko-

san foglalkozom velk, mivel közgazdasági nézeteink nagyon

hátra vannak, pedig azok tágítása és józan fejlesztése ki nem

számítható haszonnal járna ránk nézve. Ennek meggondolása

bírt arra, hogy a pénz, vagyon, nyereség, haszon, hitel és

más effélék megérthetése, lényegük felfoghatása czéljából

annyira fáradoztam. A gazdasági számítás tulajdonképpen soha

sem volt kedves foglalatosságom s gyakran kellett nevetnem,

hogy eleinte a jó szándék, késbb a kénytelenség mennyire

vittek azon tudomány megismerésében, melyhez természetem-

» Vüág 190.

^ Vüáff 200.
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nél fogva kedvem nem volt, st iránta korábban ellenszenv-

vel viseltettem."
^

De férfias nyiltsággal meg akartam értetni hazám fiai-

val, hogy a szegénység lehetetlenné teszi az értelem fejl-

dését. A szegény nem utazhatik, s összehasonlitásokat nem

tehetvén, csak keveset tapasztalhat, s még a legszüksége-

sebb ismeretek megszerzésében is folyton nehézségekbe ütkö-

zik. Az értehni fejletlenség elbb-utóbb, de minden bizony-

nyal függésbe hoz bennünket valakitl, mert az értelmi süly

egyedül teremti meg a valódi felsbbséget ezen a világon.

A szegénység tehát napjainkban karöltve jár a szolgasággal.

A múltban is nagyon sok helyen elaljasodás volt a követ-

kezméuj^e, ez pedig szintén minden bizonynyal szegénységre

vezet. Ezeknél fogva a pénz és vagyon iránti gond, bármily

szkkeblnek lássék, s bármily unalmas, st gúny és nevet-

ség tárgya legyen is, az egyesnek s az egész társadalomnak

már csak azért is elengedhetlen kötelessége, nehogy elalja-

sodjunk s szolgaságba törpüljünk. A vagyonosodás tehát reánk

nézve a lét vagy a nem lét kérdése.'^

A gazdái- A hazafiság és gazdálkodás egymást támogatják, de

hl'^zafisá^.^
azért bizonyos tekintetben mindegyiknek más követelményei

vannak. A gazdaság körül túlságosan szorgoskodót kislelk-

nek tartjuk; pedig általában véve korántsem oly szorgalmas

s minden garasra néz, mint a milyennek lennie kellene.

A hazafi ellenben nemcsak adakozásai, de cselekvései köz-

ben is sokkal körültekintbb s fösvényebb, mint hozzá ille-

nék. Azonban a kett közti összefüggés világos. Azért lehet

a gazda idnként nagylelkbb, mert a maga helyén nem volt

elég kislelk. Számos jóakaratú hazafi merben tehetetlen,

mert a közjó elmozdításához üres fohászkodásnál egyébbel

nem járulhat.-'

A jó hazafi — ismétli — legyen egyúttal jó gazda,

de a ki annak nevét akarja viselni, az jövedelménél keve-

sebbet köhsön. Mit ér a szorgalom, ha gazdálkodásunknak

' Világ '210.

- Világ 21-2.

^ Világ 227.
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nem marad eredménye ? Jobban kell tehát mind az idvel,

mind a pénzzel g-azdálkodnnnk, mint mostanság.^

Általános a kormányra való hivatkozás, ha rosszul a gazda-

megy a dolgunk. De számos vállalataink bukását nem any- is^mindlg

nyira a kormány, mint a vállalkozók tehetetlensége és áll- mást

hatatlansága okozza. Nagy hibánk, hogy a bajokat másutt,

mint a hol vannak és másokban, nem pedig magunkban

keressük. Ritkán, vagy soha sem okoljuk saját restségünket,

hiányos combinatióinkat s állhatatlanságunkat, hanem fleg

körülményeink mostohaságát, a hatalom nyomását, a velünk,

vagy alattunk dolgozók kajánságát és rosszakaratát, az ádáz

elemeket, a balsorsot, rossz csillagzatunkat s a szerencsétlen

végzetet.

-

Az ember az els tényez a gazdaságban. Ha vala- az ember

melv határban százezer ökör van s évenkint egv millió mér ^ ^° sa^da-

gabona terem, azt még ezért nem nevezem gazdagnak. De, tényez.

ha ott egy-két ép, tökéletesen kifejldött emberi f létezik,

azt igazi kincsnek tartom, mert az emberi agyvel teljesen

kifejldve minden nagynak, szép és nemesnek szüloka s a

földgömbön a legnagyobb- hatalom. Ezt csak azért nem tudja

s talán nem is gyanítja a sokaság, mert uralma oly könny
s oly szelíd. Mi virágoztat fel egy országot, még akkor is,

ha fekvése nem kedvez, s enged elhalni egy másikat, habár

fekvése nagyon elnyös is ? Hol van az igazi nemzeti élet és

nemzeti halál oka elrejtve ? A feleletet megtalálandjuk. ha

meggondoljuk azt, hogy az okosság a szikla felett is képes

kertet ültetni s a tudomány még Palmyra síró fövényére is

bájt varázsol. Ellenben a butaság a legszebb vidékekre is

gyászleplet terít s még Árkádia virányait is szomorú vadonná

diszteleníti. Az emberi halhatatlan lélek s annak székhelye,

az agyvel, jelöli ki a kultúra ösvényét s csupán az képes

az embereket a czivilizáczió legmagasabb fokára felemelni.'*

Az értelmiség fejldésére azért nagy súlyt kell fektetni.

A nemzeti nyelv tökélye ennek egyik legersebb eszközét

képezi. A magyar tudós társaság — remélem a magyar szel-

' Stádium 217.

' Világ 3;J1.

3 Világ 338—340.

Gaal Jenu : Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. I. k. 3U
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lem egyik leghathatósabb fejlesztje lesz. Ez és a nemzeti

értelmiség s nem mechanikus dolgok, mint híd, út, víz-

csatorna, vannak hivatva igazi embereket nevelni. A kimívelt

emberi szellem azután nemcsak ilyeneket, de ezeknél minden

bizonynyal sokkal nagyobbakat és dicsbbeket is teremtend.^

A belfogyasztásnak okos fejlesztése maga után vonná

az iparnak, kereskedelemnek fejldését, a nyers termel itthon

adhatná el termékeit, ez által nyerne a szegény napszámos

is, a ki most rongyban jár, ha t. i. fáradni és dolgozni

akarna, mert fáradság és munka nélkül nincs gazdagság s

a nemzeti jólét kútfejei nem olyan közel fekszenek a föld

színéhez, hogy azokat mindenki könnyen föltalálni képes

volna. Smithnek, a ki a nemzetgazdaság alapjait lerakta,

egyik életrajzában az foglaltatik, hogy a régi intézmények

hibáit fölfogta, és hogy például az oxfordi egyetemnek hátrá-

nyait nagyon jól látta és nagy mvében ostorozta is azokat.

-

Miért ke- Kérdik, mért nem boldogul nálunk sem gyár, sem keres-

a gazda- kcdés, Úgy miut kellene ? Ennek oka nem valamely küls
sági siker? körülményben, hanem az erkölcsi tényez gyengeségében

Fogyasz- rejlik. Ha ezt az erkölcsi tényezt minden embertársunkban
tasunk

j^^^^ fogi'uk megbccsülni, a nvers termel mindaddig por és
csekély o^ a . o i

volta, sár közt fog szegénykedni, a fogyasztó ellenben hazánk sok

részében alig költ valamit s a mit fogyaszt, azt is többnyire

külföldrl hozatja, oda pedig valamely nevezetes dolgot alig

vihet ki. Ily niarasmusban élni igazán nem nagy boldogság

és nem nagy dicsség. Ez az erkölcsi nemleges tényez

voltaképpen egy nagy hiányban gyökeredzik, abban t. i., hogy

én a nemzetet honomban sehol sem vagyok képes feltalálni.

Mert egyfell van a jogtalan nagy szegénység, másfell a

kiváltságos rendek, melyek az iparossal, gyárossal, kereske-

dvel ellentétbe helyezkednek ^ Közlekedési eszközeinknek

hiánya (és fejletlen volta is) nagy oka a fejldés elmaradá-

sának.^ Továbbá a közbiztonság' szintén elsrend kívánalom •'

• Világ i]68,

- Világ 439., 440.

' Világ 41:5—414.

^ Világ 434.

•' Stádium 52.
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E nélkül semmi sem fejldhetik s minden vállalkozás hajó-

törést szenved. ^

A pénz kamatját a törvény sohasem határozhatja meg. a kamat

A kik az ily törvénynek engedelmeskedni kivannak, azok „^gg^j"^p^.

pénzüket nem adják ki kamatra, a kik pedig engedelmesked- tása.

nek, azok titkon még niagasb kamatra kölcsönöznek, mint annak

meghozatala eltt. Az ilyen törvény neveli a bajt, melynek

meggátlására volt kigondolva. Tehát káros, mert a pénz for-

galmát csökkenti ; s haszontalan, mert senki sem tördik vele ;

nevetséges, mert hatása a czélzatnak éppen ellenkezje; végre

azon intézkedések sorába tartozik, melyek, ha egyeseket meg-

mentenek is az eltapod tatástól, a visszahatás örök törvényei

szerint ezeknek is nyomorúságát idézik el. ^

A nemzete-azdaság alapia a nemzeti fogvasztás ; e nél- -^ ^^sy^^^-

kül nem lehet nagy forgalom s nagy termelés sem."^ A vevk tsége ái-

és vásárlók számát kell elssorban nevelni. Ez a dolog veleje, dalában.

Mert legyen csak, a ki a dolgot keresse és megfizesse, akkor

akad elég fáradozó, a ki javakat termel. A vásárlás azonban a fizet-

a fizetképességtl függ, erre pedig a közbiztonság, szabad- és^g^zat

ság, munkakedv és kitartás bírnak legnagyobb befolyással, sági sza-

A gazdaság terén tehát a rend mellett els követelmény a ^
''^^'

szabad kereskedelmi s szabad alkotmányi rendszer. A szabad

külkereskedelem azonban kölcsönösséget tételez fel ; nekünk

tehát a gazdag szomszédok közelsége határozottan elnyünk,

mert az vásárlási képességök fokozódása elmozditandja ter-

melési képességünket. Volna csak honunk minden sarkán egy-

egy Bécs, ebbl több haszna volna országunknak, mint azon Bécs gaz-

szomszédokból, melyek hazánkat dél s észak-keletrl veszik 'j^^y\^^-
' '' lentosege.

körül. De viszont Ausztriának is érdekében áll az, hogy

hazánk gazdag s nagy legyen. Nem is kérdés a magas vámok,

melyek árúinkat nyomják, bennünket lehetetlenebbekké tevén, Ausztria

az osztrákoktól a legjobb akarattal nem vásárolhatnánk any-
^'^^^°"°^'

nyit, mint a mennyit akarnánk. Ki kételkedik abban, hogy Magyar-

Bécs s általában Ausztria gazdagságának nagyrészét Magyar- o«"szagnaií
o o a oj nj köszön-

országnak köszönheti. A szabad forgalom e részben rövid heti.

^ Stádium 70.

- Stádium 77—78.

3 Stádium 253.

:J0'
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id alatt mindkét félre nagy és maradandó elnyöket bizto-

sítana. A külkereskedelem fellendülése elmozdítaná a bei-

fogyasztást is. A vevk számát és anyagi tehetségét tehát

egyedül a szabad külkereskedelem s a lakosok tökéletes

emancipatiója gyarapíthatja. De a súlyt a belkereskedelemre

kell fektetni.^ Oda kell törekednünk, hogy az országban a

közjólét fejldjék s lakosainak lehet legnagyobb száma

anyagilag s szellemileg boldoguljon.^

A Itt azután mindenkire nézve és mindenben lehetleg

verseny, érvényesüljön a legnagyobb verseny, mert különben könnyen

beáll az egyoldalúság. A szabadság mellett a közönség éber

szemére van szükség, mert az álmosak és kétszínek ellen-

rizetre szorulnak. Ellenr híjában sok dolog megyén ugyanis

félre és tanuk nélkül sok marad abban.^

A gazda- A mi a verseuvt megfelel correctivum nélkül kizárja,

sági sza- a mi pedig nem mindenütt alkalmazható, az a közönségre

lassTnho- nézve káros. A verseny rögtönös beállta a kiváltságos álla-

zandó be. potok utáu, sok jó embernek is pusztulására vezethet, mert

a tömeg a sokat ígérk serege által könnyen csábítható el.

A kiesettek helyébe pedig nem lép tüstént elég megfelel új

er. Ebbl rövid idre egyben-másban hátrány és kár szár-

mazik ; de csak kevés idre, mivel a verseny megteremti a

maga embereit és ellenlábasait.^

A czéhek a nemzeti termelés fágai között létrejöhet

és áriimi'- arányosságnak akadályai. Az árlimitatiók képezik részben

tatiók. okait gazdasági életünk félszeg mködésének. Mind a kett

lehetetlenné teszi a haladást.^ A czéhek és a limitatio meg-

szüntetése nagy haszonnal jár és igen könnyen eszközölhet.

Erd- Vájjon kellemesebb, hasznosb, emberhez illbb : napról-napra

kiméiés. f^tui ridegebb országban létezni, a hol sem gyár, sem mhely,

sem eleven ipar, sem közgazdagság nincs, vagy szalmatüz s fa-

és pipafüst között élni, mint néha a kszénfüst alkalmatlan-

ságát is trvén, a pezsg szorgalom, a szüntelen gyármozgá-

sok, a százados lomberdk s közönséges gyarapodás mellett.

' Stádium 2S7-29Ü.
- Kelet-Népe 152
' Stádium 263., 264.

* Stádium 274., 275.

' Hilel 97., 99.
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Pedig e kett közt, Magyarország erdtlen vidékit tekintve,

középút nincs.

^

Ha honunkban a kereskedés és a gyáripar fölvirágzá- Kozgazda-

sát akarjuk, akkor azt kell akarnunk, hogy egyes capitalisták
f^jf^g"^

üssék itt fel sátoraikat. Akkor azon kell munkálkodnunk, tése.

hogy itt közbiztonság legyen és mindenki elmondhassa: ..hogy

noha alacsony állású ember vagyok, de mint véres veriték-

kel és tenyeremmel dolgozó munkásnak, nekem akár a leg-

magasabbtól. akár a legutolsótól semmiféle kegy nem kell-

Habár süvegemet alázattal leveszem is minden ember eltt,

de bennem is él azon öntudat, hogy én is meg vagyok hiva

a szabadsághoz, és hogy oly polgár vagyok, mint bárki más -

Mi kereskedést s fölvirágzást kívánunk és akarunk. Már pedig

kiki tudja, hogy az ilyeneknek kezdete egyenesen csak a

városokban történhetik és indulhat meg." Tehát fejleszszük

azokat.

A magyar nemes olyan irigylésre méltó helyzetben élt Közte-

a világon, hogy szerencsésebb halandó, mint ö, nem élhetett dervise-

földünkön. Ha a leveleket és újságokat kitiltotta házából s

várlakába nem bocsátott be senkit, akkor élete fogytáig azon

édes andalgásban ringathatta magát, hogy egy külön, bol-

dogabb planéta lakója, melyen csak öröm és vig idtöltés

létezik ; a munka, fáradság és gond pedig ismeretlen. Az

országnak semmiféle terhét nem viselte ; nem adózott, nem

katonáskodott s ha nem akart, még gylésekre sem járt.

Szóval t az Alkotó felséges jó kedvében olyannak látszott

teremteni, a ki kizárólag az élet örömei és édes érzéseinek

élvezetére van hivatva. Voltak közöttük, a kik az ország-

ötszázad-, század-, st harminczadrészét nevezhették tulajdo-

nuknak s a földkerekének 17000, Európának pedig 1100-ad

részben urai voltak. Ha egy ily úr reggel felébred és szivével

csak egy pillanatra is felemelkedik az Örök Tökéletességhez

s boldog sorsát számos millió embertársának sorsával össze-

hasonlítja, a kik csak máról holnapra élnek s reggel még
nem tudják, hogy este hová fogják fejket lehajtani: miképp

1 Pesti Por és Sár 128.

- Beszédei 31«.

^ Beszédei 319.
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lehet az, hogy az ilyen elkényeztetett kegyencze a sorsnak

az Isten annyi ajándékáért bensejében ellenállhatatlan vágyat

nem érez arra, hogy mindezért nem szavakkal, de hasznos

tettek által hálát ne tannsitson.^

De a legtöbb ilyen úr azt gondolta, hogy a magyar

föld egy bizonyos része öt teljes joggal illeti meg, hogy ö

jobb. nemesebb csontból, húsból és vérbl áll, mint a haza

többi lakosai s azon sok jóért, melyben dúskál, semmivel

sem tartozik. Széchenyi az ilyenekre mondta, hogy „meg-

vetésre méltók és egyedül az által használhatnak honunknak,

ha valamit fogyasztanak. E mellett azonban mégis ártanak,

mert szégyenünkre állati kéjek közt a külföldön unalomtól

gyötörtetve gyalázatos életet folytatnak.'""'

A nemességnek a szív és ész egyaránt tanácsolhatta,

hogy az ország terheinek egy részét vegye vállaira s így a

szántó-vet sorsát könnyítse és méltóságát emelje. De ezen

magaslatra e század els évtizedeiben a nemesség nem emel-

kedett fel, hanem a helyett engedte, hogy az adót fizet

Az adót nyomorult nép napról-napra tehetetlenebbé váljék. De azért

"nl^esek" ^ birtokos ucmesek sem gazdagodtak, hanem szegényedtek.

gazdasági Kénytelenek voltak éltök fogytáig ispánkodni s legszebb élet-
apo a.

^ygjjjg^ — ^ sequestrum nyomása alatt — sínyldve töltötték.

Széchenyi figyelmeztette ket, hogy vegyék szemügyre más

nemzetek alakulásának tanulságait. Csodálatos utakon, számos

szenvedésen keresztül vezette az isteni gondviselés e nem-

zetek nemességét is a boldogulás útjaira, midn az buta

hevében és kölcsönös kajánságai és üldözései között valódi

érdekeit mindaddig lábbal tapodta, míg a végzet kegyetlen-

ségükbe és vérontásaikba bele fáradt és a Szent igazságot

küldötte reájuk.''

Az osztó- Nincs igazságosabb dolog, minthogy az ország terheinek

kö^zTeh^er^
víscléséhez mindenki járuljon, mert míg csak egy rész \he\

viselésben, terhet, a másik pedig nem, vagy az egyik aránylag többet

hordoz, mint a másik, vagy az egyik rész azt a terhet, melyet

jobbadán maga vitt azeltt a változott viszonyokat felhasználva,

Hitel 127.

Hitel 229.

Hitel 256.,
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azt részben másra háritütta át. mindaddig nem lehet az ország-

ban összhang s az igen beteg és gyenge marad mindig/

Már a Széchenyi fellépése idején voltak sokan, a kik belát-

ták, hogy ez nem helyes. Gróf DesseAvrty Józsefnek a Tagla-

latban foglalt nyilatkozatai tanúskodnak errl.-' sem volt

az ellen, hogy „a nemesség is vegyen részt a bels igaz-

gatási költségek viseletében, valamint az utak, hidak, csator-

nák készítésében és fenntartásában." Belátta is, hogy a

nemességnek több terhet kellene vállalni s az úgy fizessen

vámot, mint a taksás s hogy ez a vármegye tisztjeinek és

az országgylési követek fizetésének terhét se hordaná mind-

addig egyedül. De az ily felfogás nem volt nagy nyomatékú,

részint, mert nem lehetett azt általánosnak tekinteni, st ez hatá-

rozottan a kivételt képezte, részint pedig, mert rendszerint úgy

is "nagyon sok oly feltételhez volt kötve, melyek nem követ-

kezhetvén, be az adózási hajlam voltaképp még a kivételesen

emelkedettebb felfogású nemzeteknél is felette platonikus volt.

Széchenyi a gróf DessewÖy szavaira felelve, felsorolja

azokat a kifogásokat, a melyeket ily esetekben rendesen

emlegettek. Hiszen eltte is magántársaságban és nyilvános

gylésekben, egyaránt több lelkes hazafi fárasztotta magát a

közteherviselés eszméjének hangoztatásával. De az a helyett,

hogy hódított volna, csupán rák-elmenetellel haladt. Emle-

getését azután majd idszertlennek, majd helyén kívülinek

találták. Sokan azt hitték, hogy másként kell az adófizetn

segíteni, nem az adózás megkönnnyítésével. Nem is könnyeb-

bült a jobbágy helyzete, st az érezhetleg súlyosabbá ln.

Számtalan igavonó jószága, az legdrágább kincse veszett

el útcsinálás közben. A házi pénztárba való befizetései mind

nagyobbak lettek s mind gyakrabban olvadtak el a kezelk

ujjai között. A vámfizetéstl sokan azért idegenkedtek, mert

egyszeren a mások terhére létesített utakat és hidakat ingyen

akarták tovább is használni, vagy mivel az által az általános

adófizetés elvének érvényesülésétl tartottak. Széchenyi rossz

néven vette gróf Dessewffy Józseftl, hogy ez kétségbe vonta

abbeli állításának igaz voltát, mely szerint neki egy igen fel-

' Vil. 120.

- A Hitel Taglalatja 21., 228., 238., 2.'^9.
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világosult úri ember (gróf Cziráky Antal) azt mondta, hogy

inkább vár három napig Pesten a Duna partján, vagy jeget

törve csolnakázik át Bndára, semhogy vámot fizessen a ter-

vezett állandó hidon, habár az fényes aczélból lenne is.

Ezért hangoztatta Széchenyi, hogy mindaddig nem lehet nagy

és dics dolgokat alkotni, melyekhez tetemes anyagi er kell,

mig ilyen az uralkodó felfogás. De hála a keresztény vallás

befolyásának, azt már akkor sem tarthatta senki lehetségesnek,

hogy az egyiptomi gúlákhoz és a római collosseumhoz hasonló

alkotások az ezernyi rabszolgák, -vagy közmunkás jobbágyak

segitségével és könyárjaival volnának emelhetk.^ Semmibl
nem lesz semmi, st a nagyon kevésbl is csak felette lassan

lehet valami. Nagy ert csupán sokaknak jogos közremkö-

dése és egyetértése által lehet kifejteni.^ Sokan sokat adóz-

hatnak és pedig könnyen.'' A közterhet azért úgy kell elosz-

tani, hogy az senkit se sértsen és senkit se nyomjon agyon.^

A hol csak a legszegényebb sorsú osztály viseli a közter-

heket és csak az fizet vámot, a kinek parasztruhája van,

de pénze nincs, ott bizony az utak igen alávalók szoktak lenni.^

A közadóság elvéhez tartozik mindazáltal az is, hogy az

adózó tudja, hogy a közteherbl mi mire fordittatik.'' Az adó-

zásnak erkölcsi alapját tehát annak az arányossága és czél-

szersége képezi.'^

Jobbágy- A jobbágyság egy nagy igazságtalanság volt, melyet

ság- kisded igazságtalanságok még jobban elkeseritettek. *^ Ha a

régibb idk történetét vizsgáljuk, azt fogjuk találni, hogy

országos tanácskozásaink, vagy helyesebben mondva viszál-

kodásaink tele vannak a jobbágyok sorsának javítására irá-

nyuló törekvésekkel. De ezek eredménye az ln, hogy azokat

mindig szorosb korlátok közé szorítottuk. A misera plebs

contribuens valóban iszonyúan nyomorult volt és azt, hogy

1 Világ 12L>—223.

- Világ 122.

=* Stádium 42.

* Hitel 123.

^ Hitel 132.

« Stad. 130.

' Stad. 133.

- Stádium 42.
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ennek feszélytelen emleg-etése miatt nem kell pirulnunk, csak

annak köszönhetjük, hogy Európa eltt bels életünk isme-

retlen. ^ A jobbágyság- minden teher türelmes viselje, mely-

nek nagy része pedig a magyarság utolsó világa, reménye,

fenntartója. ^ Hivatkozik Joung Arthurra, a ki az okszerbb

mezgazdaság apostola volt, s a ki azt mondta, hogy „a

mezgazdaság megrontására a dézsmánál sikeresebbet kitalálni

nem lehetett." Mert mennél jobban iparkodik a jobbágy és

mennél többet termeszt, az által, hogy aránylag többet kell

másoknak átadnia, annál jobban büntetik t.

A hibás felfogás következtében a földesúr és jobbágy

között a barátságos viszony hazánkban oly ritka kivétel volt,

hogy az valóban csodaszámba ment. Pedig ez az állapot ter-

mészetellenes, mert mellette csak látszólag vagyunk gazda-

gok, A világtörténelem arról tanúskodik, hogy a jobb, enge-

dékenyebb és szelídebb földesúr rendszerint a legvagyonosabb

is. A paraszt nem dolgozik odaadással, a mi nagyon termé-

szetes. Ha mi parasztok volnánk, dolgoznánk- e robotban oly

szorgalommal, mint ha bizonyos bérért folytathatnók munkán-

kat és dolgoznánk-e verítékkel olyan jól másoknak, mint

magunknak? Képzeljük csak magunkat a jobbágy helyébe és

másképp nem ítélhetünk igazságosan, mert gondoljuk-e, hogy

az embert természetébl és gyarlóságaiból ki lehessen vet-

kztetni?^

Több nemesebben gondolkodó földesúrnak már a múlt

század második negyedének végén jól esett, ha jobbágyainak

minden tartozását elengedhették volna. De hogyan, mibl
élnének akkor? Ez idben tehát még az volt a Széchen3á

véleménye, hogy az észnek meg kell gyzni a szivet s min-

denkinek viselni a sorsával járó terheket. „Többünkben" írja

„bizonyosan él az az érzés másokról épp annyi jószivséget

feltenni, mint magunkról s úgy bizonyosak lehetünk abban,

hogy atyai fejedelmünk is eltörülné a vámot, elengedné az

adót, a sót ingyen adná, a katonaságot saját költségén tar-

taná s mindegyik szkölködnek egy-egy aranyat nyomna a

1 Stacl. 40.

- Stad. 41.

' Hitel 103., 106.
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markába. De mivel tartaná fenn a kormányzást, az egészet?

Soha se felejtsük el tehát, hogy mi fejedelmünkhöz úgy álhmk.

mint hozzánk a jobbágyok ; akkor igazságosabban fogunk sok

dologról Ítélni. A kormány talán rendetlenül járt el ; de sze-

mére vethetjük ezt mi, kiknek dolgai oly rosszul állanak, hogy

szinte a félország sequestrum alatt van vagy ahhoz igen közel?

A jobbágynak viselni kell az urasági terheket, minekünk

némileg a kormányét. A közterheket azonban, ha nem lehet

kisebbíteni, könnyíteni kell !
^ A dézsmát és robotot kárpótlás

nélkül eltörölni a legnagyobb igazságtalanság lenne, mert

mindenkinek tulajdoni joga szentnek tartandó. Hány van, a

kinek nincs egyebe, mint azok, ennélfogva az olyan eljárás

által mindenébl ki lenne vetkztetve."^ Különben Magyaror-

szágon a jobbágyság korában a lakosok csak kis része dicse-

kedhetett igazi tulajdonnal, mert a nemesi birtok a családé

volt és az is csak feltételesen. ^ Ennek okát a rendi és ado-

mányi rendszerben gyökeredz állapotok képezték.

Pártvéd. Széchenyi a jobbágyoknak a Stádiumban még saját

maguk által választott pártvédet akart adatni. Szerinte ettl

csak az önz földesúr félhetett volna, ellenben, a ki jobbá-

gyaival tisztességesen és igazságosan akart bánni és köteles-

ségeit irányukban teljesíteni kívánta, az csak szívesen fogad-

hatta ez eszmét. Részrehajlatlan és tökéletesen független

harmadik közbejötte nélkül az ily földesúr sem tudhatja, hogy

mily bú és gond emészti jobbágyaínak belsejét. Hiába mondja

a paraszt urának szemébe, hogy mit érez, az függ helyzete

miatt, sohasem lesz szinte.^ Javaslata értelmében minden

járásban közhírré tenné a szolgabíró, hogy törvény szerint az

adófizet jobbágyok ezentúl maguk választandják pártvédjöket

(szószólójukat) s ennek eszközölhetése végett minden helység-

ben, mint biróválasztáskor, tanácsot tart s azt, a ki iránt

bizalma van, kinevezheti. Az ily választás eredménye pecsét

alatt nyujtatik be két héttel a tísztiíjítás eltt az alispánnak

s annak alapján nyilvános ülésben összeszámláltatván a szava-

' Stádium l(i;>.

^ Világ 13r..

^ Stádium 74.

* Stádium 194.
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zatok. a ki a jobbágyok szavazatainak a többségét megkapja,

az a pártvéd (szószóló). A választást azután kihirdetik. Eset-

leg lehetne egy nemes és jobbágyi pártvédet választani.^

Lassanként a jobbágyok teljes, habár fokozatos fel-

szabadításának hívévé lesz Széchenyi is. mert e részben sem

akar elhamarkodni semmit. De azután azt mondja : Ha a

magyar nemesség a jobbágyságnak kétségbeejt bajait nem
orvosolja, akkor reá nézve hiába folytak le a nagy idk,

mert azok történelmébl nem tud tanulságot meríteni. Ezt a

mulasztást könnyen a saját lételével fogja majd megfizethetni.

Mosolygó színben tnik fel jövnk, ha az önösség és elfogult-

ság nyomorult békóit le tudjuk dobni magunkról és szívünk

sugallatát követve eszünk józan tanácsait megfogadva, az

ország szolgalakosait az emberiség örök jogainak birtokába

iktatjuk be. így nemcsak a jobb ember lesz kielégítve bennünk,

hanem a gyarló is, mert honíitársaink boldogítása által nemesb

vágyainknak teszünk eleget, de e mellett saját jól felfogott

érdekeinket is a legjobban fogjuk megóvni. "^ A patriarchális

korszakban a teljes önzetlenségnek helye lehetett, de most,

midn az emberiség már mindenfelé nagyon megszaporodott,

kiki világosan szereti látni azt a határvonalat, mely az enyémet

elválasztja a tiedtl. Ebbl világosan következik, hogy a

jobbágynak is a jog biztos alapján álló tulajdont kell adni(3^

Szikes földeken, homok-buczkák közt csak „anyai gond és

szorgalom nevelhet fát," ily gondot pedig, mint az ellen-

mondást nem szenved tapasztalás mutatja, semmi de semmi

nem fejt ki általában és valódi sikerrel, mint: „A saját birtok-

nak varázsa".* Késbb mondja a fels táblán, hogy valamint

húsz évvel azeltt, úgy most is a közös teherviselésnek ernye-

detlen bajnoka, az egyenl jogok és egyenl terhek levén

azon alap, mely után szomjazik.'' Azonban mint minden el-

járásában, itt is óvatosan kívánt haladni, mert ezen eladó-

sodott ország idegen kezekre kerül s ha aztán felvirágzik is,

nem lesz többé magyar/'

' Stádium 196.

- Stádium 293.

3 Stádium 190.

* P. Por és Sár 22.

^ Beszédei 550.

*' Beszédei 558.
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Szabad Irigylésre méltó az, a ki kényelmes házat nevezhet
birtok, sajátjának ; de irigylésre méltó az a hon is, melyben sok jó

háztulajdonos létezik, mert valóban semmi sem bizonyítja

valamely ország egészségét jobban, mint az ingatlan tulaj-

donosainak nagyobbb vagy kisebb száma. Nincs erösebb

alapja a közrend és csendnek, mint szabad birtok s nincs

biztosabb kútfeje a fenntartási (conservativ) szellemnek s a

mindenkori, ha nem is bségnek, de legalább éhség híjának,

mint a czólirányosan elrendelt ház, vagy ezekhez való leg-

alább biztos remény s a derék és sikeres munkához való

bizonyos eljuthatás. St mondhatni, hogy aránylag semmi nem
fejt ki annyi polgári és házi erényt, mint éppen ez. A kinek

sem földje, sem lakháza, vagy ezek elérésére semmi reménye

nincs, ugyan mily kötelékkel van az hazájához, embertársaihoz

és felebarátaihoz kapcsolva? Bizony, felette gyengével, mert

minden változás, minden ingás szinte csak kedvezleg hathat

reá. Nem így van az, ki eldei lakta hazájában, ingatlan tulaj-

donán vagy atyai házában lépett e világra ; illetve két tenyere

s veleje által pótolhatta születésének ebbeli mostohaságát.

Szomorú színekben jelenik meg amannak az élet minden

varázsa, míg ez, ha a szent természet legszebb vágyait nem

taposták el benne, honának bármilyen kis jelességeit is forró

kebellel öleli.^ A saját birtoknak varázsa, és pedig oly bir-

toknak, mely sem felette terjedt, sem felette kicsiny, de éppen

elég oly háznép eltartására, mely nem tesz és ír rendeléseket,

hanem maga forgatja az ekeszarvát, az ásót és kapát, igen

nagy.-^

siség Az siség iránti következ elítél véleményét nem változ-

ás hitel, tattá meg soha. — Az siség mellett voltaképp nem is lehet

igazi tulajdon, mert az erre vonatkozó jog azt foglalja magában,

hogy vele minden lehett tehessen az ember. De mivel annak

uralma alatt az ingatlannal nem tehetni mindent, mert az

nem köthet le, nem adható el; ennélfogva az ügynevezett

tulajdonos annak voltaképpen csak haszonélvezje volt. így

azután sem a hitel nem fejldhetett, sem magát az ingatlant

nem gondozták eléggé. — Az igazi tulajdon sokkal becsesebb

' Por és Sár 23—24. 11.

2 U. 0. 22 1.
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a tulajdonosra nézve, mint a félig-meddig bitang jószág, a

minvé az siség tette az ingatlant. Már pedig Magyarorszá-

gon az siség idején vajmi kevés ilyen tulajdon létezett. Az

állami és alapitványi, valamint az egyházi javak kötve voltak.

Kötve voltak a nemesi és jobbágyi birtokok valamint a censua-

lis és taksás földek is. Csak a szabad királyi városok hatá-

rában létezett nem nemesi birtokok képeztek igazi tulajdont.^

Hogyan fejldhetett volna ki ily viszonyok közt a hitel '? Egy

más alkalommal pedig igy nyilatkozott: ,.A mi az siségét illeti,

azt tartom, én voltam az els, a ki megváltoztatásának, tulajdon-

képp eltörlésének szükségét sznyegre hoztam és megvallom,

hogy politikámnak úgyszólván sarkköve. " '^ Mert hiszen a hitel

nem egyéb, mint bizonyos lekötelezések által más kezében

lév jószág iránt nyert bizodalom és bátorság. — Ha hitel-

törvényeink oly szigorúak volnának, hogy az adós minden

bizonynyal elre tudván, hogy majd megveszik rajta, a mivel

tartozik, akár vagyonán, akár brén, nem lehet kétkedni benne,

hogy más érzéssel irná nevét a hitlevél alá, mint ma teszi.'' —
A család is az ily törvények tiszteletében nevelné ivadékait.

Abderita állapotok azok, melyek közt Magyarország hitele

volt. Mint keresztények jótékonyságunk gyakorlása közben

tegyünk fel minden emberrl minden jót, de — ismétli — a

pénz, a kereskedelem és az alkotmány dolgainak intézése

közben tegyük fel mindenkirl inkább a rosszat. így boldo-

gulni fogunk ezen és a másvilágon.^ Sürgette ennélfogva a

szabad tulajdon behozatalát, melybe a tulajdonos tkét ruház-

hat be s ennek hasznát veheti. — Annak idején a nemesség

az siséghez ragaszkodván, voltaképp azt a nagy ellent-

mondást akarta fenntartani, melyet Séchenyi szellemesen igy

fejezett ki: Az eladósodott földesúrnál sem földbirtok, sem

uraság nincsen. A kett csak úgy illeti t, mint sok titkos

tanácsost a titok.''

Kérdem miért akarjuk mi nemesek, földbirtokosok magun-

kat büntetni s hitelünket e tekintetben is a városi polgárok

^ Stádium 71—75.
'^ Beszédek 273.

3 Hitel 208.

' Hitel 48.

' Hitel 4G.
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hitele mögé állítani? Mi úgy is sokkal rosszabb hypothekát

vagyunk képesek adni, mint a városiak ; miért nem akarjuk

hát legalább az betáblázási jobb rendszerüket, a mennyire

lehet, sajátunkká tenni ?^ A töke rendszerint nagyobb szorga-

lomnak vagy jobb szerencsének gyümölcse s oly tulajdon,

mint az ingatlan birtok is, éppen annyira megkívánja a legis-

latio figyelmét és pártolását, mint amaz, úgy, hogy ha ezek

hibáznak, minden pénzes ember kerüli a hazát vagy annak

elhagyását forgatja eszében."^

Hiibizo- Eleinte radikálisabb nézeteknek adott a hitbizományokra

mány. vonatkozólag kifejezést. Akkor szerinte ezek nem szüksége-

sek és nem hasznosak. — Egész becsök azon képzeletben gyö-

keredzik, mely a régi nemzetségeket a korona drágaköveivé

tudja varázsolni. Azonban néhol csak a régi név maradt meg,

a régi becsület és tehetség pedig eltnt. Ott aztán az igazi

gyémánt kitört az ékszerbl és csak hitvány üveg tölti be

helyét. Többet ér a királyra és az országra nézve egy új

nemzetség, mely érdemeket szerez, az oly régi családnál, a

mely a helyett, hogy eldeinek példája által hasonló nagy

tettekre buzdíttatnék, magát minden áldozat és munkától fel-

mentettnek hiszi, mert sei valaha sok szépet és halhatatlant

vittek véghez, minélfogva ö ingyen élhet és csak ünnepelve

töltheti napjait. ^ Az örökösödést egészen másképp kellene

berendezni. Xem a berezegi palást, vagy grófi köpeny alá,

nem régi fény és gyakran üres pénzesláda mögé bujkálva,

hanem az igazi becsületre, egyenességre, takarékosságra és

halhatatlan tettekre kellene a súlyt fektetni. — Ha a szülk

azt az idt, melyet hitbizományok kieszközlésére pazarolnak,

gyermekeik jobb nevelésére kényszerülnének fordítani s oda

törekednének, hogy kitörülhetetlen betkkel véssék kebleikbe,

hogy valóban csak az erkölcsileg jó és szép nemesíthet, s a

magasb születéstl és nagyobb vagyontól jobb és hívebb szol-

gálatot várhat a haza és a király: akkor oly aristokratia kelet-

keznék, mely a trón igazi támasza lennC; s az ily erények

öröklése valódi fényt derítene a nemzetre is. ^ Ellenben az, a

» Besz. 174.

2 Besz. 171.

^ Hitel 204.

* Hitel 209.
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ki csak külsségekre fekteti a súlyt, az életuntságnak könnyen

martalékává lehet, s a helyett, hogy születésétl holtáig dics

utun haladna, a csömör, a hazaliak gylölete és az idegenek

megvetése kiséri. Üresség lakja palotáját, meg az öt környez

szeretet is meg van fizetve, mert társasága kizárólag java-

dalmazott jóbarátokból áll.

Késbb mindazonáltal a törvényhozás termében a hit-

bizományokról is igy beszélt

:

„Megvallom, hogy én barátja vagyok a majorátusoknak

a nemzetiség érdekében. De nem az oly majorátusoknak,

melyek az országnak harminczadrészét is teszik, a mi ismét

egy oly túlzás, mely talán több kárt hajt, mint hasznot. Ezek-

nek barátja nem vagyok. E részben el lehetne rendelni, hogy

egy megyének csak egy harmada, vagy fele, vagy tizedrésze

lehessen majorátus, a többit pedig el lehessen adni. Ez is

nagy javulás volna a mostani állapotokhoz képest. ^

Késbb még egyszer nyilatkozott úgy, hogy a majorátust

általában észszertlennek tartja, de nem volt vele tisztá-

ban, hogy nemzetiségi szempontból az ill korlátok közt ne

tartassék-e fenn?'-^

Hogy a közgazdaság terén az elvont szabadelvség Mini-

szintén nem vezette, bármily súlyt fektetett is a gazdasági mum-

szabadságra, azt legjobban mutatja a minimum tárgyában

elfoglalt álláspontja. Széchenyi Pestvármegye törvényhatósá-

gához 1839-ben a következ indítványt nyújtotta be a mini-

mum tárgyában, melyet a vármegye kiküldött bizottsága

magáévá tett, de a közgylés nem fogadott el.

„Alkotmányos országban egyenesen a törvényhozás fel-

adata levén oly módokról gondoskodni, melyek által az ország-

lakosainak jobbléte czélirányosan eszközöltethetik, a küldött-

ség aggodalmát nem kerülheté el a szegényebb sorsú nemes-

ségnek jelen állapotja. Ugyanis nem tagadhatni, hogy honfi-

társaink ezen oly nagy figyelemre méltó része ingatlan birto-

kának mindinkább s végnélküli elszabdalása által már-már a

városi polgárság, st a pórság sorsánál is mélyebbre sülyedez,

s teljesen elszegényülvén s elaljasodván, végpusztulásához

^ Beszédei 371.

- Beszédei 560.
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közelit. Mihez képest a küldöttség ezen naponként tovább és

tovább terjeszked rossznak elháritása tekintetébl oly törvényt

javasolna a jöv országgylésen hozatni, mely által meg lenne

határozva, hogy a törvény kihirdetése után kötend házasságok-

ból születend nemes gyermekek közt semmi oly ingatlan örök-

ség többé osztály alá ne eshessek, mely ötven holdnál csekélyebb

;

hanem azon esetben, ha az egész felosztandó birtok csupán

ötven vagy kevesebb holdból áll, a többi testvéreknek becs-

árszerinti kielégítésére elégtelen lenne, vagy erre hajlandó nem

volna, a testvérek közül annak kezén hagyassék, ki a becsár ki-

zetésére kész és arra elegend tehetséggel bír. Ezt az indítványt

azután a minimumról szóló czikkében ekképp okolta meg:

„Ha én, három fiúnak atyja, csupán ötven hold ingat-

lan s szabad rendelkezésemtl függ sajáttal bírok, azt nem

bonczolom el, mert majomi szeretettl magamat elcsábíttatni

nem engedvén, igen jól látom, hogy az ily eldarabolás által

földi létét egynek sem biztosítom, de mindenikét már a böl-

cstl fogva hiú reménynyel mérgezem meg. S ekkép az egé-

szet egynek hagyom, a másik kettt ellenben, atyai szivem-

hez éppen oly közel fekvt, már kisded korától kezdve azzal

ismertetem meg, hogy semmiben a világon ne bízzék, mint

egyedül veleje s tenyere kiképzésében s erre állítsa minden

földi reményét ; mihez képest idomítom, nevelem is ket. Ezt

parancsolja atyai tisztem. De mennyivel ersebben sürget ily

tettre még polgári — kivált magyar nemesi — kötelességem
;

mert ez által, csak ez által menthetem meg teljes elpusztu-

lástól nemzetem alkotmányos részét, s ekképp az egész nem-

zetet, minthogy ez egyedül amaz körül tágulhat s fejldhetik

férfiasságra. — A kisbirtokos soha nem bírja elfelejteni sze-

rencsétlen maroknyi földjét, szilvafáját, mely az ingatlan bir-

tok csábja által t a henyélés, vagy legjobb esetben az

immel-ámmali munka és törekvés oly körében tartja, mely

rendszerint teljes elpusztulással végzdik, st nem ritkán a

legundokabb vétekbe bonyolít. Mennyivel szerencsésbek ilye-

seknél azok, kiknek semmi efféle csábító, elaltató, minden

energiát elnyomó csalfa kincsük nincs, s a kik ekképp az élet-

nek már tavaszán kénytelenülnek istentl nyert tulajdonaikat

minden módon kifejteni?" ^

' Hírlapi czikkci. I. 224.
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Áttérve a forgalomra, annak feszközérl, a pénzrl a Pénz.

következ nézeteket nyilvánította : ,,A pénz nem kincs, hanem

csak a termelt kincsnek vagy értéknek képviselje.^ A tör-

vény közvetlen nem teremt ugyan pénzt, valamint föld, nap

és es sem teremt közvetlenül búzát : de azért éppen úgy,

mint föld, nap és es nélkül csak bajjal teremne meg
a búza, bármily különös szorgalom fordíttatnék is reá, úgy
bizony a pénz is csak vajmi gyéren terem ott, bármiképp

fáradozzanak is a lakosok, a hol a törvényi szerkezet rossz,

vagy csak papiroson áll; hanem nagy mennyiségben ellen-

állhatlanul mindig csak oda tódul és ott forog, a hol e szer-

kezet helyes és a törvény nem egyedül holt vagy nyavalyás

bet. Ugy, hogy a közgyarapodásnak, melyet a pénz képvisel,

nincs mélyebb s feltételesb alapja, mint czélszerú és teljes

erben alkalmazott törvényszerkezet.^

Hitel és pénz és pedig ers hitel és sok pénz nélkül

azonban teljességgel lehetetlen bármiben is — és e körül

ne ámítsuk magunkat — a gyors haladás. Ers hitel, továbbá

ceteris paribus csak ott létezik, sok pénz egyedül oda foly és

ott tartózkodik, hol a kormány és nemzet közti viszony köz-

bizodalomra gerjeszt.''

A mezgazdaságért szóval és tettleg els sorban szállott ipar és

síkra. De hogy az ipar és kereskedelem fontosságát is meny- kereske-

nyire átérezte, arról ezekre vonatkozó nézetei meggyzhetnek '*^'^'"-

mindenkit. Nálunk az a tatár, hogy ne mondjam, antidiluvianus

nézet uralkodik, hogy az iparos és keresked osztálynak még
azon elkeli is, a kikben több értelem és pénztehetség pon-

tosul össze, mint sok magyar mezvárosban, alsóbb osztályhoz

tartoznak, mint az üres zsebú és fej úrfiak. Pedig kevés

emberi lény érdemli meg halántéka körül jobban a polgári

repkényt, mint a becsületes keresked, vagy a talpraesett

gyáros. Mily ellentét ? Gg és folyton apadó erszény egyfell,

gyakorlati szakavatottság és mindig növekv pénzer más-

fell! Nekünk ennek a viszonynak mibenlétét jobban kellene

megfigyelni és levonni a belle folyó tanulságot. De ma

1 Pesti Por és Sár (U.

- Zichy Antal: Gr. Széchenyi István hírlapi czikkei, II. kötet (Jöo. ].

A szentgróti levél elemzése.

^ Zichy Antal: Gr. Széchenyi István hírlapi czikkei, II. k. ()64.

Gaal Jen: Gróf Szécehnyi Lstván nemzeti politikája. I. k. ol
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megint olyan divatos a gyárakról és kereskedelemrl beszélni,

hogy azok minden szájban forognak s a közönségnek nagy

része innen várja honunk üdvét és vérünk felemelkedését.

Ehhez járul, hogy a legtöbb, a ki errl fecseg, az ilyenek

száma pedig legio, azokkal a legtávolabbról sincsenek tisz-

tában. Azt hiszik, hogy csak lelkesednünk s egyesülnünk kell

és akkor majd lesz gyáriparunk. Pedig a kereskedelem és

gyáripar nem olyan egyszer dolog, mint ükapáink módjára

kardot rántani és vad rajként megtámadni az ellenfelet, hanem

azok fölvirágoztatása hideg számítást, tudást, pénzert s a

rendnek úgyszólván kegyeletes tiszteletét követeli. „A magyar

hon földmivel ország s ekképp legalább még most kár volna

a benne rejl termel ert gyárakra fordítani", igy szólnak a

gyáripar ellenfelei. Az iparbarátok pedig azt mondják : „Ki-

vétel nélkül mindent és rögtön Magyarország határai között

kell készíttetni." A való itt is, mint majdnem mindenben, a

középen fekszik. Nevetséges az az állítás, hogy a magyar

hon még nem volna gyárakra megérve, de épp oly émelygs

állítás az, hogy iparilag önállók lehetünk. Magyarország nem

egy része, a hol ritka jó a föld és sürü a lakosság, igen

alkalmas a gyáriparra s valóban szeretném tudni, hogy mikor

üt hát majd itten az iparfejlesztés órája, ha már eddig nem

ütött"? Ellenben a magyar alföldön a munkáskezeket a föld-

míveléstl elvonni az ország gazdasági érdekeinek megrövi-

dítése volna. De ne féljünk, ez nem is lehetséges, mert az

„élet kineveti a múlékony divat szüleményeit. Minden eíféle

erlködés nem egyéb, mint hiábavalóság, igazi „kappan-

repülés." A maga jószántából ugyanis csak a bolond zárkózik

a gyárak falai közé, ha az Isten szabad ege alatt aránylag

csekély fáradsággal szedheti a mez jó, illatos gyümölcseit.

Nagy számmal ilyen bolond sehol sem található. Azután meg

egy-két mesterségesen felfújt és ügygyel-bajjal tatarozott

fabrika még nem igazi gyáripar, hanem csak szappanbuborék-

féle, valamiképp oly kevéssé lesz abban gyári élet, mint a

faragó béresnek és a fonó leánynak üres óráik alatt folyta-

tott mködése nem nevezhet ilyennek. A gyáriparról honunk

jelen állását tekintve, általában ez a nézetem.^

^ Széchenyi István <ívóf Hirlapi czikkei : II. k. ölö. 1. „A magjar

gyáripar s a csak most született gyáralapító társaság''.
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Általában az iparnak nem természetes úton való fejlesz-

tése még védegylet útján is sokkal több hátránynyal, mint

elnynyel jár, ha az ily mozgalmat egyoldalúan politikai

czélokra nem is használják. Tegyük fel, hogy ha az osztrák

czikkeknek behozatala megsznnék, de az osztrák fogyasztók

minden valószinség ellenére mégis jó áron vennék a magyar

termékeket, még az esetben is túlnyomólag káros hatással

járna a védegyleti mozgalom, mert .•

1. Általa számtalan kisebb keresked, szatócs és kéz-

mves abba a kisért dilemmába jönne, hogy vagy csaljon,

azaz honinak adja ki a külföldi árút, vagy pedig megbukjék.

Az ily dilemma azért veszélyes, mivel az emberek legnagyobb

része inkább él mint csaló, semhogy szziesen, tiszta becsü-

lettel meghaljon. Az erkölcsiségnek tehát a védegyleti moz-

galom valósággal mérgét képezi.

2. A fogyasztókat arra kényszeríti, hogy rosszabb árút

drágábban fizessenek meg. Ez oly országban, mint a min
hazánk, a hol a legtöbb ember máról holnapra él, kétes

érték kísérlet, melyet végül mégis a leginkább lelkesedni

tudó szegény magyar fog megfizetni.

3. Az ily mozgalom helytelen irányba tereli a productiv

erket. A helyett, hogy a legbusásabb jövedelmez termé-

szeti erk hasznosíttatnának, hogy magyar hazafias lelki-

ismeretét sok ember megnyugtassa, inkább veszteséggel fog

termelni magyar iparczikket, ez azonban a közgyarapodást

semmi esetre sem fogja elmozdítani.

4. A nemzetiségnek nincs elnyére ez a mozgalom, mert

annak hasznát nem a kisebb keresked, szatócs és mester-

ember veendi, hanem a 'Vio részben nem magyar ajkú vál-

lalkozó, A védegylet tehát tulajdonképp Magyarország idegen

fajtájú lakosságát fogja gyarapítani, az egész kísérletért

áldozatot pedig okvetetlenül csak a magyar faj hozna,

5. Az egész mozgalom annyira természetellenes, hogy
annak sikertelensége úgy viszonylik valószín síkeréhez, mint

száz az öthöz. Ha azután a kijátszott remények, az elfecsérelt

id, munka és tehetség folytán a kiábrándulás beáll, akkor

az elbizakodottságot nagyfokú bizalmatlanság fogja követni

s ez még a természetes fejldésre is úgy fog hatni, mint a

felhevült lelkesedésre a hideg vízsugár.

31»
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De az iparfejlesztésnél sem téveszti Széchenyi soha

szemei elöl a nemzeti jólét magasb tekinteteit. Bizonyság erre

az, a mit az korabeli szeszégetésröl mond. „A pálinkafzés

általános elvét kívántam megtámadni. S ebben nincs-e igaz-

ságom ? Tegyük kezünket keblünkre, s tagadjuk ezt, ha mer-

jük. A pálinkaivás csak lassan harapódzik maga körül, s

mivel rendszerint csak a késbbi nemzedékekben bünteti áldo-

zatait, nem tnik fel kártékonysága oly visszarettent színben

miképp készítése valami elmenyugtalansággal, önszemrehányás-

sal járna; mintha égetése csak oly kereseti ág volna, mint

valami más ipar. Mindinkább növekedik a pálinkaégetk

száma ; míg az alatt napról-napra állatibb, lelketlenebb lesz

a csáboktól körülfogott s azoknak ellen állani nem tudó s így

mindig mélyebbre sülyed nemzet. Ha azonban theoria s

ábrándozás az, a mit állítók, bocsánatért esedezem. De én

nem tudok kereskedileg számolni, s bennem minden gazdái

gyakorlat rögtön elhallgat, ha földiemnél, a kiket eddig sze-

rencse tartott fenn, ezentúl pedig csak bölcseség menthet meg,

tapasztalni vagyok kénytelen, hogy miként dúlnak saját keb-

leikben, s égettbori mámorukban, sokszor mily különös egyet-

értéssel szorgoskodnak nemzetünk erkölcsi lealacsonyitása

körül."
^

Selyem- A hol azonban ily tekintetek nem állanak eltte, ott így

tenyész- nyilatkozik : „Kötelesség a nemzet gazdálkodását elmozdítani

*^^'
s a nemzeti er minden, még legkisebb forrását is megnyitni.

Csak egyik mezejét is a hazai iparnak parlagon hagyni bn.

Azért a selyemtermelést, melyre éghajlatunk alkalmas, fel

kell karolnunk. Számtalan oly gyenge munkáskéz van itt, mely

ez úton hasznosítható." Ez okból járt ell Széchenyi az

eperfa ültetéssel 1826-ban, a minek eredménye az lett, hogy

1840-ben már 16000 szál részint fasorokba, részint dlkre,

részint csoportosan kiültetett szederfája volt czenki birtokán.

Selymet is készíttetett, st a szederfalevelet mázsánként három

húszasával adta el. Késbb 3000 forint árú ilyen levelet hozott

forgalomba. Mindezt nem nyerekedésbl tette, hanem hogy a

selyemtermelést megkedveltesse a környék népével, mert meg

volt róla gyzdve, hogy annak ez országban nagy tere van.

1 Szcchenvi István gr. Hírlapi czikkei I. k. 271. I.
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Megalakította 1840-ben a sopron-vasmegyei szederfa-egyesii-

letet. 1841-ben ji'ilius 26-án a szeder egyleti ebéd alkalmával

Sopronban beszédet mondott, midn líjra hangoztatta, hogy

,,nem értjük egymást; hogyan is értenk, hiszen alig jövünk

össze barátságos, kézfogó, vállatvet érintkezésbe. így nem

csoda, ha minden pang, a mi gyakorlati és felébredt munkál-

kodó ernk is inkább csak sikertelen theoriákban párolog el.

Pedig ne felejtsük el, hogy koldus nemzet manapság még

csak a vad függetlenség határai között sem tarthatja fenn

többé magát, emberhez ill polgári szabadságra pedig soha,

de soha sem emelkedhetik fel.
^

A selyemtermelésnek fontosságát a „Selyemrl" ezim

röpiratában"^ részletesebben kiemeli. Azt hiszi, hogy az jelenté-

keny jövedelmi forrás lehet. Feltétele azonban a szederfa-

iiltetés nagyobb mezn felkarolása Ültessünk hát sok szeder-

fát, de ezt ne bízzuk sem a kormányra, sem a törvényható-

ságokra, hanem egyesüljünk e czélra. azután a Sopron

—

Vasi Szeder-Egylettel e részben jó példával járt is ell. ^

Az ipar és kereskedelem fejldésének elfeltételéül

Széchenyi már reformtevékenységének kezdetén a száraz-

földi és vízi közlekedés gyökeres átalakítását jelentette ki.

E m els részének harmadik fejezetében tüzetesen foglal-

kozom e téren kifejtett rendkívüli munkásságának sikereivel.

Ott egyúttal a közlekedés jelentségére vonatkozó sok nagy

horderej eszméjérl és irányelvérl is megemlékeztem már.

E helyen azokat, úgyszólván, csak kiegészítem azon idevágó,

nem kevésbbé fontos és érdekes gondolataival, melyek el-

szórva különböz müveiben találhatók fel. Azok logikai sor-

rendben való közlése nélkül közgazdasági felfogásának ecse-

telése hézagos lenne.

„Csináljatok utakat, drága Magyarok, hogy legalább Közieke-

saját körötökben mozoghassatok, s ne legyetek oly sokszor dés

saját magatoknál de facto rabok, és aztán várjatok, míg

rátok nézve majd talán kedvezbben fuj a szél, s ti is egy

^ Széchenyi István gr. Hírlapi czikkei I. k. 238. 1.

- Megjelent Pesten, 184:0-ben.

^ Viszota Gi/ula : Gróf Széchenyi István és Sopronvármegye.

Bndapesti Szemle. 1902. okt. füzet.
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kissé jobban fogjátok megtanulni a politikai hajózás mester-

ségét.^ — Simplicáljuk dolgainkat, s ne raboljuk el hosszas

és minduntalan tartó szónoklatok által, kivált, ha bennök úgy
sincs sok, drága honunktól az oly annyira drága idt. Nevel-

jük ismereteinket, áu)de észtehetségünket, a mennyire csak

lehet — a jogászságot ide nem értve — egy-egy speciali-

tásra pontosítsuk össze, nehogy ex omnibus aliquid et ex totó

nihil legyen jövben is — a rabulistikát természet szerint

kivéve — a magyar közönségnek legfbb tudományi kincse.

Gazdálkodjunk pénzünkkel. Ne szaladjunk minden nyúl után.

A férfias abnegatiónak is megvannak kéjei.

Addig is azonban, míg ismereteinket egy-egy speciali-

tásra állítva terjeszteni, s pénztehetségünket nevelni fognók,

fordítsuk azon id-, értelem- és pénztehetségünket, melylyel

ma bírunk, mindenekeltt, s a mennyire lehet, honi belköz-

lekedési kérdéseink elrendezésére, melyek közt legels helyet

érdemel a szóban lev „duna-tiszai csatorna". A belközleke-

désnek csak a provinciális szellem lehet gátja. Legels helyet

pedig az érintett csatorna, hogy többet ne mondjak, e két

okból érdemel : mert egész Fels-Magyarországot és Erdélyt

hozná összeköttetésbe a hon szivével, melynek emelése f-

szempont, úgyszinte az egész hazai testtel. Mert e honnak

oly vidékeit emelné, melyek leginkább megrzék magyar jel-

legöket.

A vízcsatorna elsségeirl általában tüzetesen ez alka-

lommal szólni nem kívánok, annyit azonban mégis el kell

mondanom, hogy a vasút rendszerint csak azon két vég-

pontot gazdagítja, melyet összeköt, míg a czélszer csatorna

útján, melynek partján e fölött mindig keletkezik út, mind-

azon középpontok is hízni szoktak, melyeken az keresztül

vág. Keblemet pedig semmi nem tágítná annyira, mintha

mind azon jó magyar képek, melyek a Duna-Tisza közt lát-

hatók, egy új életet árasztó derék vízcsatorna mellett leg-

nagyobb kéjjel éldelhetnék százszorta javított vidékük minden

elnyeit. És akkor, ha majd Tokajból is, ' Maros-Ujvárról is

látnék érkezni Pestre hajót, s Szolnokra és Szegedre hajón

' Gróf Széchenyi Istfdn: Hírlapi czikkoi (Duna-tiszai csatorna).

II. k., 511. 1.
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indulván, kies kertek és csinos házak közt vinne át az út,

hol a magyarságnak van legeredetibb bölcsje, mely azonban

ma jobbadán homokon és sárban fekszik : akkor biz egy

kicsivel megint könnyiüne rajtam az agyag súlya !

Mi magyarok annyira bálványozzuk a szabadságot, s

eddigelé még sem jutott eszünkbe, a min nem csudálkoz-

hatni eléggé, hogy jó közlekedés nélkül nem egészen szabad

az ember. ^ Nektek is jól esnék kemény utakon repülni, holott Kóutau

mostan helybl is alig tudtok mozdulni, vagy halálos unalom

és rázás közt, melynek következtében a testtl a lélek is

elválni készül, lézengve utaztok. Mily jó volna már e szem-

pontból is az, ha a Duna és Tisza hajózható lenne.'^ A vas-

utak építése az ország némely részeiben kikerülhetetlen, mert

köutakat sok helyen éppen nem lehet csinálni, s a vasutak

még kevesebbe kerülnek, mint a köutak. Ha tehát csekély

személyemmel parancsol az ország, adjon nekem a munkára

tehetséget, különben fényes hivatalom csak „dignitas cum

otio", vagyis: „otium sine dignitate" lesz, a milyet én elvál-

lalni nem akarok.^ A vasúthálózat megállapítása alkalmával

én sohase láttam várost, falut, megyét, legkisebb provinciális

érdeket, hanem mindig csak a hazát.*

Minden ipart, ert, tevékenységet, minden kereskedelmi

mozgást, minden nemzetek érintkezését az ország központjá-

hoz kell vonnunk.''

Felfogásom szerint, Magyarország összeköttetése Erdély- a közie-

lyel s egyáltalán közlekedési helyzetének javítása vasutak
^Yitf^^j

által is igen fontos kérdés, mert Magyarország sík vidéke szem-

csak úgy lehet várrá, ha az országnak — s mikor az ország- p°"*J'''-

ról beszélek, természetesen Erdélyt is értem alatta — egyik

szélétl a másikig minél sebesebben a legnagyobb ert lehet

átszállítani.^'

Nekünk nemzetiségünket kell még megmenteni, mert

legyen bár törvényeink, kormányszékeink s az igazgatás

' Besz. 158.

- Világ 86.
*
Besz. 578.

' Besz. 619.
^ Javaslat a magyar közi. rend. 83. 1.

•"'

Beszédei 602.
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nj^elve mindenütt a magyar ; hangozzék bár királyunk s fen-

séges családja ajkairól a hazai nyelv ; tanittassék bár min-

den iskolában a tudomány magyarul ; legyenek országszerte

magyar lobogók és pénzek : mindez nem menti meg nemze-

tünket az enyészettl, ha a magyar birtok idegen kezekre

jutna, s a magyar faj koldusnéppé válnék saját honában. —
Pedig inkább félhetünk e veszélytl, mint akármitl, és pedig

azért, mivel az anyagi jólét forrásai nálunk fejletlenül hever-

nek, a pazarlás napirenden van, a szorgalom nem igen gyü-

mölcsözik, a földbirtok becse pedig igen csekély s jövedelme

parányi. — A magyar birtokot idegen kezekre juttatni ön-

gyilkosság volna. És e tekintetben ne ámítsuk magunkat

azon deszkavédelemmel, melyet a hajótörésben a honosítási

törvény nyújthat. Egyfell már annyi megelz honosítás

létezik a múltból, hogy e részben a jövend minden kecseg-

tetése csak ábránd, másfell alig lehet oly honosítási törvényt

alkotni, mely minden kijátszást kizárjon, s a nemzetet meg-

védje az elmerüléstl, ha netán már neki indult volna, ^

A. tarifa Ez okból a vítelbér szabályozását utolsó részletekig az ország
fensegjog.

fQjyy^gt kezébeu tartsa, s az iparfejldés igényei szerint esz-

közölje azt.'

Államvas- Számtalan ok harczol a mellett, hogy az ország közle-
"

' kedési feildésének els stádiumában a rendezés vezetését
rendszer. -J

egyáltalában másra nem bízhatja, hanem azt önmagának kell

kezébe vennie. Nincs Európában — az angolt kivéve — ország.

mely vaspályák tekintetében a magánosok iparának teljesen

szabad tért nyitni merészelt volna s elvégre a verseny ott is

oly állapotokat idézett el, melyek miatt most az ország be-

avatkozása aligha leend kikerülhet.''

Az általános európai gyors fejldés sem tri, hogy mi

igen hosszú idre halaszszuk közlekedésünk rendezését.

Hazánkban a birtok-crisis, mely mostani sülyedésünkben

Közieke- fenyeget, addig nem veszélyes, míg a birtok becse nem emel-
dés es

]jgf|iif gg jövedelme nem szaporodik. Nekünk tehát egv napot
birtok-

'' ^ &. 1

politika, sem szabad veszteni, hogy a magyar birtokosban a vagyona-

1 Beszédei 101-103.
- U. o. 105.

' U. (). 107.
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hoz való szívósabb ragaszkodást felébreszsziik, s nyomasztó

helyzetébl, s evvel a veszélybl kiemeljük. Állapotunk olyan,

hogy ha az még két-három évtizedig tart, meglehet, hogy az

orvoslás már kés lesz.

Nem csekély fontosságú, hogy az ily szegény ország a

beruházás terheit már jobbadán a közlekedési eszközök gyü-

mölcseibl fedezhesse.^

Szükséges a közlekedési tisztviselk tekintetében meg- a ){özie-

jegyezni azt, hogy ezek helyei az országos hivatalok állására
tisztvfge-

emeltessenek. Minden kinevezés s változás országszerte tudat- lk ánam-

tassék, hogy a közlekedési hivatalnokok annyi hatóságokkal ,^'^,^^^5^"°.

való érintkezésben, oly tekintélylyel bírjanak, mint azt az ügy neu.

érdeke s az ország tekintélye megkívánja.^ — Csak akkor

várhatni ügyünk fejldésében sikert, ha az anyagi erhöz,

melylyel rendelkezünk, a szellemi erk szövetségét is meg-

szerezzük, s a tudományokat is számunkra gyümölcsözvé

teszszük.^

A Dunaszabályozás az ország központjának kiképzdé- Duna- és

sét bizonyára elömozdítandja, de ez nem közvetlenül produc- szahl\\o-

tiv kiadás. Ellenben, a mi vasutakra fordittatik, az productiv, zás.

mert 4, o, st talán 67()-ot is fognak hozni a vasutak.

A Tiszaszabályozás oly lábra van állítva, hogy az illet

érdekeltek visszafizetik a költségeket; a mit arra kiadunk,

nem egyéb, mint ellegezés. Magyarországnak, melynek ma-

gyar népessége leginkább a Tisza körül lakik, érdeke, fel-

fogásom szerint, szükségessé teszi azt, hogy az annak sza-

bályozására szükséges összeg megszavaztassék. Ha úgy foly-

tattatik, mint a terv mutatja, akkor 2,700.000 hold földet

fog nyerni, nem is említve hozzá az egészségi szempontot,

mert mocsarak között csak teng az ember, egészséges helyen,

jó levegben pedig felvirágozhatik a nép.*

Ismétlem, hogy a harmadik fejezet, a hol az alko-

tásait és mveit ismertetem, még igen sok becses, organikus,

nagy gondolatot tartalmaz e részben.

^ Beszédei 113.

2 U. o. 127.

=> U. o. 131.

^ U. o. 617.
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Végre fel kell említenem, hogy a hírszállitás fontos-

ságát is kellleg méltatta Széchenyi. Idevágó következ nézetei

bizonyítják ezt

:

„A postához való nem juthatás miatt már az is elég

alkalmatlan rendelkezések, zavarok s mindenesetre azon kel-

lemetlen békónak unalmát vonja maga után, hogy az elutazó

megsznik ura lenni idejének, s mint hírnök legkisebb kirán-

dulásánál is szorosan naphoz s órához van kötve. E nélkül

azonban szigorúan véve mégis ellehetni, s így ezt, nehogy

túlnehézkes legyek, el is akarom nézni, csak a mindennapi levél

s újság ne maradjon el. A mindennapi, mondom, mert, a ki

megszokta a lelki eledelt, annak nem sokkal visszásabban jele-

nik meg a hetenkinti két posta, mint a milyen kellemetlenül

hatna rá hetenkint csak kétszer fzött ebéd. Az ilyféle tar-

tásra valamint egyedül csak rab szoríttatik, úgy valóban nem
igen más, mint rablélekkel bír az, a ki ily ritkán nyújtott

lelki eledellel már megelégszik.

De éppen ezen megszokása az isteni ambróziának mind-

inkább s még nagyobb vágyat gerjeszt utána, azért, ha itt a

megelégedés és szerencsének kényes érzelmeit nem veszsztik

is bonczkés alá, legalább azt bátran állíthatjuk, hogy kikép-

zett embernek nincs valódi otthona és lakkényelme ott, a hová

mindennap levél s újság nem jöhet.^

A pesti Xi idézett fejezetben alkotásai között természetesen nem

a fvárosi említhettem fel az gyakorlati javaslatait és terveit, melyek
élet és azonban, bármily helyesek voltak is, nem valósulhattak meg.

Ilyen életrevaló eszméje volt a dunai hajózás fejlesztése Buda-

pesten. A közlekedés javítása szempontjából nagyon elnyös-

nek bizonyul vala, ha eredményre vezetett volna Széchenyi

az a törekvése, melylyel az újpesti szigetet körülvev vízen

nagy kikött akart létesíteni. Erre vonatkozó eszméit és javas-

latait a „Jelenkor" 1845. évi folyamában négy igen tartalmas

czikkben mondja el. Kimutatja azokban, hogy a jelzett hely

erre a legalkalmasabb. „Pesti kiköt-társulat" czím alatt részvény-

társulatot igyekezett alakítani, de terve Pest városánál, mely-

nek a sziget tulajdonát képezte, nehézségekre talált. E részben

a következket írta : „Pest és kiköt ! Az ember, ha csak egy

' Pesti Por és Sár 82—83.
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kissé ismeri is Pestet, valóban azt vélné, hogy e két szó úgy
illik egymáshoz, hogy az elst a második nélkül jóformán

nem is lehet elgondolni. Mert hiszen Pesten udvar nem tar-

tózkodik, kéjei sem oly nagyok, mihez képest ezek képeznék

elsségét, de kitünöleg kereskedi város, mely ha Lipcsét

túl nem haladja, bizony megint csak jobbadán azon fractió

vétke, mely e városban az álló hídtól kezdve a keletkezend

czukorgyárig mindent gátolt. Volna csak annyi ereje, mint

van rövidlátása és jó akarata, bizony minden közszellemet el-

fojtana itt. Az akadály nem a külföldrl jön, mely azt irigyli,

vagy Bécsbl, mely Pesttel versenyez, vagy a kormánytól,

mely kifejlésünk ellen szegül, vagy a dicasteriumoktól, melyek

nemieket oly lassan expediálnak, hanem egyenesen Pest fiai-

tól. Fogja-e azt hinni az utókor ? Hinni talán igen ; de bizo-

nyosan sem dicsérni, sem megköszönni nem fogja." ^

E terV; tehát nem sikerült. De idézett czikkei mégis

nevezetesek. Oly jóslat foglaltatik azokban Budapest fejl-

désére vonatkozólag, mely a Széchenyi éleslátásának újabb

bizonyítékát képezi. A második czikkben erre vonatkozólag

az alább olvasható érdekes részek foglaltatnak. „Budapestre

nem egy folyó, de tulajdonképp négy csatorna szolgál közle-

kedésül, melyek mindegyike — legalább mélység tekinteté-

ben — jóval fölülmúlja Franczia, st Németországnak is egyes

nagy folyóit. Ugyan is a váczi, szent-endrei, ráczkevei és

földvári Dunaág négy külön csatornát képeznek és majdnem

harmincz négyszögmérföldet hoznak érintkezésbe a fvárossal.

Tegyük fel, hogy fvárosunk fejlik, a minthogy lehetetlen

nem fejlenie, ha pezsg ereje mesterségesen, mintegy kész-

akarva nem fojtatik el ; tegyük fel továbbá, hogy annyi csinos

nép, a mennyi Budapestet lakja, meg fogja elvégre kívánni

azt a kényelmet, melynek legalább a civilisált világban egy

nagyobb város sincs már híjával, mihez képest a vagyonilag

tehetetlenebb városi lakos is naponkint felcserélhesse s pedig

olcsón, biztosan és sebesen a város izgalmait és izzadását a

mezei lak békéjével és kéjeivel s naponta, st minden órá-

ban szintoly könnységgel, dolgához jó kedvvel s újra edzett

ervel ismét visszatérhessen ; tegyük végre fel, hogy Buda-

^ Gr. Széchenyi István Hírlapi czikkei : Pesti kiköt 476. 1.
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pest nagyobb kifejlése, melyre oly felette képes, több és több

lakost vonz magához s mind az, a mi ma még csak csirá-

jában létezik, mint például az ipariiz orsztály, nagyobb

virágzásnak indul ; tegyük mindezt fel s azt hiszem, nem
mondtam túlságost, mikor azt állitám, hogy egyedül Buda-

pest és négy csatornás vidékének szolgálatára nem lesz sok

30, st 50 kis gzös sem." Hová megyén most a budapesti

lakos nyáron, hogy egy kicsit kiszellztesse magát? Mit

miveljen családjával a gondos atya, ki szorgalma után él és

a ki ekképp, mert (hivatása közben) szakadatlan jelenléte

szükséges, nem távozhatik messzebb földre, ámde a ki azért,

mert szorgalma után él, éppen nem tompább, mint bármely

élvez dúsgazdag azon kötelességek iránt, melyekkel ivadékai-

hoz oly szorosan csatoltatik minden jobb ember? Ugyan mit

miveljen ? A pesti sikra állitsa kisdedeit vagy szk udvarába

szorítsa, hogy portól ellepve, a lombatlan vidék tikkasztó

légétl elaszva, vagy a szk udvar falai közé kaliczkázva

még a testi er és egészség azon tulajdonától is megfoszsza

ket, mely legnagyobb kincs s melyet ekképp legalább, ha

egyebet nem, minden atya övéi számára a legféltékényebben

megóvni, megrizni köteles ? Vagy a budai hegyek közé ?

Hiszen fájdalom, azokat is szintén lombtalanná tette az auy-

nyiakban maga-magát leginkább sújtó emberi kéz. De ez

nem volna a budai hegyek lakhatása ellen felhozható leg-

nagyobb baj. A budai hegyek ellen mindenesetre az a f-
kifogás, hogy igen nehéz, bizonytalan és aránylag drága az

odajuthatás. Ez pedig a fszempont. Mert nem az neveli a

városi lakás igazi és általános becsét, hogy onnan, mintegy

kivételképp, néha-néha rándulhasson ki a tehetsb, mint pél-

dául Budapestrl a Zugligetbe esztendn át egyszer-kétszer;

hanem hogy többé-kevésbbé a lakosok minden osztálya része-

sülhessen azon kényelemben, hogy falura vihesse családját

és azt dolgának megrövidítése nélkül naponkint felvidíthassa

látogatásával és is felvidulva ismét térhessen vissza munkához.

Ilyes valami Budapest környékén egyedül a Duna négy ága

által eszközölhet. De erre e négy természetes csatorna oly

kitnen kedvez, oly felséges, hogy azt minél hamarább

nem használni a legnagyobb veszteség. Mi lenne, kérdem,

például Promontorból, Téténybl, ha oda és onnan vissza
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csekély díjért, rendesen naponként, st óránként menne

és jönne a gzös ? De még mily következése volna annak,

ha Budapest számos szigeteinek csak egyike is körülbelül

úgy volna berendezve, mint például a Margitsziget ? És az is

kis gzösök által egy-két garas dijért, meg nem szn, minden

fertály órai összeköttetésbe tétetnék a két testvérvárossal?

Hát még akkor micsoda képet mutatna Budapest vidéke, ha

0-Buda fels tövétl kezdve, a hol a régi Aquincum állott és

számtalan meleg forrástól ömledez a táj Bogdányig, st
Visegrádon át Esztergomig ezer meg ezer lakház, melybl

boldogság és megelégedés mosolyogna el, ékesitné fejedelmi

Dunánk partjait? Ki nem látja, mennyire emelkednék ezáltal

honunk szive ? És ily körülmények között azt hiszszük, hogy

30, st 50 kis gzös már felesleges volna? Korántsem, st

tán még kevés is, mert 30—40,000 ember csak naponként

mozogna, de néha tán 100 ezer is ; és ez váltig elég volna

ennyi gzösre.

És ugyan álom-e az, a mit itt elhordok? Én nem

hiszem. A mit mondok, az éppen nem álom. hanem annak

igen egyszer jóslata, a mi hasonló körülmények között másutt

megtörtént, mert .,a makkból mindig tölgyfa lesz, ha el nem

gázolod." Ekképp nem hóbort azt hinni, hogy a mi a szövet-

séges Amerikában, Britanniában, Francziaországban, st még

Némethonban is szemünk eltt történt s mindegyre történik

gzhajók dolgában, az nálunk is elbb-utóbb, a mennyiben

t. i. eszünknek hasznát veszszük. hasonlóképp meg fog valósulni.

Örömre gerjed a hazafi keble annyi fejldhetési képes-

ség meggondoltan s hogy mindazon megsértett érdek helyett,

melyek nélkül bármily kis javítás sem jár viszont, mily tág

mez nyílik számtalan honfinak becsületes keresetmódra.

Mindazok, a kik most részint kapitány, ermüves. con-

ductor, részint ágens és más pesti hivataloknál vannak a

gzhajótársaságnál alkalmazva, egy-két kivétellel, fájdalom,

majdnem mind külföldiek. És valóban nem az idegenek iránti

elszeretetbl hoztuk ket ide. hanem mert alig találtatik ily

hivatalokra alkalmas magyar. De nem azért, mintha bármire

is kevesebb tehetség volna a magyarban, hanem egyedül

azért, mivel ilyesekre nincs nevelve nálunk senki. Sok dolog-

ban elzetes nevelést és gyakorlatot pedig a legnagyobb ter-
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mészetes talentum és ész sem pótolhat, annál kevésbbé a

puszta akaratvágy, lelkesedés.

Nem volna-e az hazánk középosztályú fiatal reményeire

igazi áldás, ha efféle szép kereseti mez nyílnék meg elttük,

s a helyett, hogy most író, jogász, leíró vagy semmi sem

lesz, s az idegen a kész sültet ragadja el orra elöl, legalább

egy része gzhajózási körben gyakorolhatná tehetségeit és

élvezhetné becsületesen keresett kenyerét ? Ugyan nem volna-e

ez igazi nyereség ?

Mert ismétlem : legyen csak a civilizált iparnak egy ága

jutalmazólag megnyitva és szakadatlan lánczolatban fejlik

egyik lánczszeme a másik után. így például számosb gz-
erm több kszenet igényel, ez pedig sok bányászt követel.

Hazánk Ha ogyszcr folyóink kellleg használtatnak és a honi folyók

ilkedésre
eleveuségo által egyszer megfogtuk ízlelni a gyorsabb közle-

igen ai- kodés áldásait, ne kételkedjünk abban, hogy csakhamar ked-
kaimas.

yiij^jj jg ^Qg. jönni azon folyókat egymással és tavainkkal víz-

csatornák által egybekötni s pedig annál inkább, mivel alig

van ország, mely rónasága és vízbsége mellett oly kitnen
volna vizi közlekedésekre alkalmas, mint éppen honunk. S

akkor ismét hány ember, hány tehetség fog kívántatni?

Hadd vessek azonban véget e horoscopnak, mety igen

is messze vezetne attól, a mi végett felszólalni kötelességem-

nek hittem, s mely abból áll, hogy számos év óta hordom

én mindazt már keblemben, a mit itt elmondok és pedig nem

passiv contemplatióval, szomorú nótákat fütyörészve, sziva-

rozva, vagy keser panaszokra, vagy éppen magyar szokás

szerint hegyes szidalmakra fakadva, hanem a lehet legcse-

lekvbb vágygyal : a magyar gzhajózásnak oly mhelyt, oly

tudományos kútft, oly telelt, szóval, oly középpontot alkotni,

mely az ügynek nemcsak jelen állását, de lehet legczélszerübb

kifejlését is biztosítná, s a hol honunk ifjúsága a szükséges

elkészületre és gyakorlatra könnyen szert tehetne. ^

Népese- Széchenyi közgazdasági eszméinek rendszeresebb el-

dés. adását az felfogásával a népesedésrl fejezem be. Félre-

ismerhetetlen abban Malthus tanainak befolyása. Az különben

rendszerébe, melynek lényegét az erkölcsi alapon nyugvó bel-

•'' Gr. Széchenyi István Jiirlapi czikkei. Pesti kiköt 465—370. 11.
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terjes közmveldés lehet elmozdítása képezi, teljesen bele-

illett. Mondta ugyan Széchenyi többször, hogy kevesen vagyunk,

st a szóhagyomány szerint úgy is nyilatkozott volna, hogy

e miatt még az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni,

azonban a nép szaporaságot és srséget, a mint az az

alábbiakból kiderül, nem tekintette absolut jónak.

„A népesedés mai állását hazánkban, miután a magyar

vérrel mindig pazarul jártak el. valami csodának, tulajdonít-

hatjuk. De voltaképp nem is a nép mennyisége, hanem elég-

telen minsége a baj. Kiváló népesség, ha elöföltételei a

szaporodásnak megvannak, gyorsan fog gyarapodni ; de a

nagyobb népesség is elpuszrul. ha egyénileg és társadalmilag

észszertlenül él, a mihez tartozik az is, ha egyesek a kell

számú népesség híjáról fecsegnek, de a népesedést egyene-

sen csorbító, undok és ádáz elemek között lustán vesztegül

ülnek. Én hátramaradásunkat értelmi ernk és nemzetiségünk

fejletlenségének tulajdonítom, azért összpontosítom, habár

gyarló, de minden tehetségemet, ezek kifejtésére.^

Szép, ers és egészséges lakosokkal szaporítani a hazát

a bölcs fejedelemnek f hivatása és feladata, st legszorosb

kötelessége, a mit a lelenczházak és bölcsdék nemcsak nem

eszközölnek, de éppen az ellenkezjét vonják maguk után,

a miért is ezek egyenesen káros hatással bírnak."

Nagy nemzeteket .nem érhet nagyobb szerencsétlenség,

mint a túlnépesedés.^ Xem a nép quantitása, hanem a quali-

tása határozza el az állam valódi és nem mesterkélt nem bitor

hír erejét és suprematiáját.* A katona oly igen szamár, hogy

enni is akar, s még sem oly felette nagy szamár, miképp azt

szalmával is el lehetne tartani, honnét aztán még oly kitn
ember consumens, mint Napóleon, sem veheti a túlnépese-

désnek határtalan hasznát.

°

Hány van, a ki a népesedés nagy száma mellett buzog,

de nem járul semmivel az egészségtelen^ mérget lehel pos-

ványok és mocsarak lecsapolásához, vagy kiszárításához. Ezek

' Stádium 251.

- önismeret 197.

^ Önismeret 158.

* Önismeret IGl.

'" Önismeret 161.
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kívánják az okozatot, de az okot akarni nincs erejük. Miért?

Mert értelmi felfogásuk parányi s a nemzeti és egyesületi

szellem nem szólott még hangos és hathatós szavakkal hoz-

zájuk. Tehát minden az értelem és nemzetiség kifejldését

bizonyítja egyedül helyes kiindulási pontnak.^

A nagyobb számban vélnek lelni üdvöt, mintha bizony

pl. 30 millió népben több magához vonzó, több magához

olvasztó varázs volna, mint bármily kis számban is, ha ez a

civilisatio kincsétl felcsordul. Ha ökölre, botra kerül a dolog,

akkor megengedem, a nagyobb számban az olvasztói varázs-

er, a felsbbség. De még a háborúban sem mindig, mert a

néhány macedoni bors megtöri a számtalan perzsa borsót, és

a kis számú hellén dicsíti fel Marathon síkjait."^

Engem soha nem ijesztett csekély számunk, de fenn-

maradásunkért annál ersebben rettegtem mindig, azon okból

— s ezt ki kell végre mondani — mert fajtánk anyagi, mint

szellemi léte oly felette könny. Itt a baj, és essünk át

elvégre az önmegismerésnek ezen legkeserbb adagán, — mert

csak ez után javulhatunk teljes egészségre, — miképp t. i.

nem a mennyiség, hanem a minség a szellemi ernek sar-

kalata, s e szerint éppen nem azért forog veszélyben létünk,

mert kevesen vagyunk, hanem mert súlyunk oly parányi.''

1 Stádium 252— 25:5. 1.

^ Besz. 244.

3 Besz. 243.
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ÍATODIK FEJEZET.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN TÁRSADALOMTANA ES
TÁRSADALMI POLITIKÁJA.

A z ezen fejezetben foglalt eszmék a legjobban bizonyítják, Beveze-

/\ hogy Széchenyi milyen eredeti gondolkozó volt. Az ö tés.

Á. jL korában a társas élet lélektani jelenségei hasonlítha-

tatlanul kevésbbé képezték megfigyelés tárgyát, mint azóta.

akkor a társadalom életmködésének oly tüneményeit is

látta, melyek kortársainak legnagyobb része eltt még a kül-

földön is homályba voltak burkolva. Mély belátása a rejtett

dolgok bens lényegébe a finom megkülönböztetés ritka képes-

ségével együtt jelenik meg itt elttünk és az ö szellemi nagy-

ságának épp oly fényes bizonjátéka, mint a mily meleg szere-

tetérl tesz az tanulságot faja iránt. E fejezetbl láthatja

mindenki, hogy a magyar jellemet senki sem vizsgálta át és

1

ismerte meg oly alaposan, mint , a ki annak minden jó és

rossz oldalát látja, gazdagságát és hiányait egyaránt feltárja

és az egyik felhasználásának, a másik pótlásának módjait

tüzetesen megjelöli.

A mit a nemzeti jellegre nézve itt elad, ha azt akkor,

midn könyvei, melyekben ezen goadolatai foglalvák, meg-

jelentek, külön és összefüggen tette volna közzé, ma a tudo-

mányos irodalomban is mint úttör és kezdeményez szere-

pelne. Gondolatai az ember társas természetérl, ha ma már

nem líjak is, oly megkapok, és szellemesen kifejezettek, hogy

szinte az újság ingerével hatnak. A társulási érzés alapját s

a társulás hasznát, a társadalmi szervezet bonyolult és munka-

felosztásának szükséges voltát felismeri és elre sejti azt,

hogy jönni kell egy oly tudománynak, mely a társadalom
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bens életmködésének törvényeit fogja tisztázni és rendszere-

síteni. Felismeri a társadalom tagjai szerves közremködésének

nagy horderejét, s hogy minden reformot annak elidézésével

kell kezdeni, mert hiszen még az erényeket is társas gyakorlat

által kell ersíteni magunkban. Az egyéni szabadságnak is az

az iskolája, a kiváltságok ellenben a társas természet polgáro-

sult szabadságnak egyszer negatiói. Az igazságos társadalmi

rend csak a különböz osztályok felfogásainak kiegyenlítése

után várható, mire az elkelk magasb kötelmei Id fognak

derülni és így az osztályok solidaritásának kidomborodása is

várható lesz. Annak nyomán az önbecs- és a becsületérzés

kifejldik és megvalósul a társadalmi osztó igazság, a mi a

társadalmi összhangot teremtendi meg. Tehát a társadalom

egésze tartandó mindig szem eltt ; a mellett a bnpalástolás

is bizonyosan mellztetni fog és a nemzeti társadalom nagy-

korúságának ideje beálland, mert a jogosult kritika megszün-

tetendi az elítéletek uralmát.

Ezután a nevelésre vonatkozó eszméi következnek, me-

lyek együttvéve maguk is egy külön társadalomtani értekezést

képeznek. Ezt a nk társadalmi állásáról és feladatairól mon-

dottak egészítik ki. Azokkal kapcsolatban adom nézeteit a

lovagiasságról és a párbajról. Az osztályok feladatairól annyi

gondolata van^, hogy azoknak csak egy része volt e fejezetben

közölhet, és sok más alkalmas helyre is jutott bellük. Az

absentismus és elljárás vezérszavak alatt foglaltak jórészt

szintén ezen eszmekörben mozognak. Nemzeti politikájának

egyik fontos czélpontjáról : a népfejlesztésröl ugyanaz mond-

ható. Mindezen kérdések tárgyalása mellett a fejldés prog-

nosisát is megjelöli, azért érdekes megtudni, hogy miként

tudott és akart jósolni.

A népek bens fejldésének titkaiba bocsátkozva beszél

ezután a nyelv befolyásáról, és pedig oly szépen, hogy ezen

ma már kimerített tárgyra vonatkozó nézeteit még a szak-

emberek is élvezettel és tanulsággal olvashatják. A mit e

nyomon haladva a nemzeti életrl, a nemzeti jellem fejldé-

sérl és a nemzeti errl mond, az egy nagy sociologiai becses

tanulmány, melynek alaphangja és igen sok részlete meg-

kapóan eredeti volt a maga idejében és nagybecs ma is.

Végül az európai közmveldés egységérl és ezzel kapcsolat-
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ban a magyar jellemrl s a lionszeretetrl értekezik. Különö-

sen faja jellemének bonczolása felette értékes, mert oly láng-

észnek nyilatkozata olvasható benne, a kinél a magyar nemzetet

jobban senki sem ismerte és senki sem szerette. Ez a rész

azonban alkalmas arra is, hogy a magyarság társadalmi neve-

lésénél beláthatatlan idkig irányadóul szolgáljon.

„Az ember társulásra van teremtve. Én legalább nem Az

érzem magam elég ersnek arra, hogy egyedül is megállhas-

sak. Az eszmecsere fejleszti legjobban az embert. A tetteinket

és nézeteinket helyben nem hagyó megjegyzések nagyobb gzete

figyelmet gerjesztenek bennünk a tárgy iránt s választást

engedvén nekünk, szemeinket a felmerül képzetek között

felnyitják. Az ellentmondás tehát, ha jóakaratból ered, csak

áldás, de az ellenzék, ha akadályoz is egyelre, általában is

mindenképp szükséges.^

Az egyesülés alapjellege az örökkévalóság, mely a tárgv ^ ^^•®"^'^'

1 í • haszna.
fontosságahoz képest az igazságot szüntelen lorgatja, s ezt

nemzedékrl nemzedékre folytatva, az végre fényes világos-

ságban tündöklik.

A magános ember ellenben mindent csak egy oldalról

lát, mert egyszerre két vagy több ponton állania lehetetlen.

Ha egészsége gyengül, vagy szeretett felesége, talán egyetlen

gyermeke meghal, akkor a természet minden csodái eltörpülnek

eltte s reményvesztett szivében a mindenség képe sötéten

elborul. Ha pedig maga hal meg, összes munkálkodásának

emlékezete is elvész vele, s azt hideg tetemével együtt néhány

maréknyi föld borítja el. Innen van az, hogy egynek minden

nagyobb dolog nehéz, soknak pedig semmi sem lehetetlen.'^

A társulásnak tehát haszna mérhetetlen még akkor is, ha azt

kézzel nem foghatjuk meg. De az egyesülés szellemérl volta-

képp csak kevés embernek van tiszta fogalma. A legtöbben

azt gondolják, hogy az egyesület az, a hol sokan fizetnek

és egy parancsol. Pedig a dolog veleje abban áll, hogy nem-

csak anyagi erink, hanem a kitzött czél elérésére szellemi

és erkölcsi tulajdonaink is egymással kiegészítve szövetkeznek

benne.'' A társulás korunkban csodákat mivel és sok olyan

» Hitel 37. és 142. 11.

- Lovakról 238.

3 Hitel 83. 1.
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akadályok felett diadalmaskodik, a minket azeltt semmiféle

más hatalom nem volt képes elhárítani a haladás útjából.

Hogy nagyokat miveljünk, az tehát csak tlünk függ, mert

elérhetjük, ha sokan elszántan és állhatatosan ugyanazt akar-

juk.^ Az a felfogás ennélfogva, hogy idegen kéztl kell vár-

nunk és remélnünk a segítséget, szerencsétlen eszme, mert

csak magunk által boldogulhatunk, ha egyetértünk és egye-

sülünk.^

A társas A társas érzés alapja az egyeseknek természetes vonzó-

aiapja. ^ása egymáshoz, de egyúttal a kötelességérzet is. Ha min-

denki azt hiszi, hogy tle függ a siker, akkor minden ember

a maga erejéhez képest dolgozik, s az idt megbecsüli. Már

pedig az id, ha annak megtakarításáról komolyan van szó,

és ha okosan használtatik fel, a lehet legnagyobb kincs.-'

A vele okosan élés nagy társadalmi elny. A társadalmi békés

együttlét azt kívánja, hogy természetes szabadságának egy

részét a társaságbeli szabadság biztosítása végett mindenki

áldozza fel. Az ember magában gyenge s nincs ereje sem

tökéletesen jónak, sem határozottan rossznak lenni, hanem

a legersebb is majd felemelkedik lelke által, majd pedig

testi gyarlóságai lehúzzák t a földre. Tömörülés, egyesülés,

összpontosítás nélkül azért ugyan mit tehetünk? Lelki ernk,

belátásunk, tudományunk és rövid életünk egymagában nem

elég arra, hogy nagyot és tartóst létesítsünk. Mindenhez külön-

féle elemek összefoglalása szükséges. Nemcsak a nagyobb

alkotásoknál, de egy findzsa kávéhoz is több világrész termé-

keinek vegyítése szükséges. A magánember — az egyén —
semmi és csak a társadalomra való hatása által lehet hosszú

élete.* Az embereknek tehát egymással és nem egymás ellen

kell dolgozniok;^ mert a nemzetben rejl teremt er állapítja

meg azt, hogy a többi nemzetekkel szemben milyen állást

foglal el, hogy felettük vagy alattuk áll-e? Minél nagyobb a

közértelmiség valahol, s minél kevésbbé szorul a nemzet ide-

genekre, az annál függetlenebb és szabadabb is. A társadalom

' Hitel 144., 145. 1.

^ Világ 192. 1.

^ Önismeret 137.

* Hitel 174.

» Hitel 177.
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minden tagjának önképzése által tehát módjában áll hozzá-

járulni a nemzet függetlenségének és szabadságának biztosí-

tásához.^ Ilyformán az összetartozásnak átérzése által használ

mindenki, mert az képezi a nemzeteket szívósan összetartó

ragaszt.

Azonban nem önkényünktl függ a társadalom és az

állam jóléte, nem tetszésünk és jó szívünk óhajtásai döntik

el, hogy az embereket miképp igyekezzünk boldogítani. Van-

nak a természetnek dönthetetlen szent törvényei, melyeknek

rendelkezéseit teljesítve, lassankint megközelíthetjük a tökélyt

is ; és kell, hogy minden eljárásunk és törekvésünk alapját

az igazság képezze."^ — Az alsó néposztályokat lassankint

erkölcsi magaslatra kell emelni, hogy hazafiasán fáradozó

testi és szellemi törekvéseiknek lehetleg jutalmát lássák.^

Anglia és Francziaország vérzivatarai borzasztó convul-

siókon vitték keresztül az ottani társadalmakat. Ennek oka

nem volt más, mint az, hog}^ a tehetsb osztályok a közök-

ben lev hatalommal a terhek viselését egészen az alsóbb

osztályokra hárították. Az említett forradalmak óta azonban

mind ezek az osztályok a közteher viselésben aránylag vesz-

nek részt, és ennek folytán valamennyien szerencsésebbek,

mint azeltt voltak. De az emberek nem igen okulnak a

mások kárából s nem hajlandók megérteni azon csodás uta-

kat, melyeken számos keserség és gyász közepett tetszik a

gondviselésnek az embereket a boldogság útjára terelni.

Azok buta hevökben s egymás elleni kajánságaik közt jól

felfogott és a közérdekkel összhangzásban lev saját hasznu-

kat mindaddig lábaikkal szokták tiporni, míg végre valamely

vak véletlen alakjában feltnik köztük a szent igazság és

annak büntetése és áldása.^

A társadalmi élet összebonyolított gombolyagának fona- a társa-

lát egyébiránt megtalálni és világosan tudni, hogy az egy- szervezet

másra ható jelenségek között melyik az ok, és melyik a bonyolult,

következmény, továbbá megérteni és megismerni a nemze-

1 Hitel 182.

2 Hitel 253.

3 Hitel 254.

* Hitel 256, 257.
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tek hajlamait, lelkületét, jellemét és irányzatait, nem könnj'ít

dolog.^

A socio- Mindazáltal a társadalmi élet fejldésének elre meg-

TeTzlse
határozása bizonyos mértékben lehetséges, csakhogy ennél

számos bonyolult combinatiókra van szükség. Ezek tudo-

mánya azonban most még nevet sem nyert^ de annál az

erkölcsi tényezkkel való számolás nagy szerepet játszik.'^

A társa- Kinek lelke oly tág, mint egy Istené, hogy minden

mu^nka- tudomány velejét egyesithesse magában? Tehát nem tudha-

feiosztás. tünk mindent, még azt sem, a mi már meglev emberi

ismeret. Hogy valaki mit tudhat, azt rendszerint sorsa, szü-

letése, neveltetése, s az osztály dönti el, melyben mködnie
kell. Azok az osztályok, melyek valamivel tényleg közvetle-

nül foglalkoznak, a feladataik körébe es tárgyakat alapo-

sabban ismerik, mint mások, a kik kevésbbé dolgoznak, mint

dolgoztatnak. Ez utóbbiak a társadalomban magasabban áll-

ván, talán szélesebb látkörrel birnak, és miután mind a ket-

tre, a szélesebb látkörre és a pontosabb tudásra a társa-

dalmi és politikai feladatok megoldásához egyaránt szükség

van, semmi sem természetesebb, minthogy mindegyik osztály

a maga teendit lehetleg jól igyekezvén végezni, azoknak

szoros kapcsolatban kell egymással állaniok.

Hogy mit kell tanulnunk és mit kell gyakorolnunk, azt

körülményeink rendszerint világosan jelölik ki elttünk úgy,

hogy csak szemeinket kell felnyitnunk, ha tisztán akarjuk

látni, hogy tulajdonképen hát mi a pályánk és szerepünk a

társadalomban.^

A társa- Miudeukiuek közre kell a társadalmi munkában niií-

áitaiános ködui, mert egyenként ernk vajmi csekély, pedig óriási ér-
közrem- kifejtésre van szükségünk. Cherub nincs közöttünk, és a ki

azt hiszi, hogy ilyen, tle a legtávolabb az fog állani. Egy

ember nem mivelhet nagyokat. Legfeljebb az által, hogy az

erket központosítja, és hatályosan közremködik arra, hogy

azok sarkalatos nagy tárgyakra egyesíttessenek. A fesztelen

beszélgetés a társas körökben, a máskülönben nagyon zsib-

^ Kelet Népe 4.

- Hitel 154.-, 155.

» Világ 57., 58.
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basztó társadalmi állásbeli nagy különbséget enyhít értelmi

súly s az a visszhang, melyet a helyes beszéd és cselekvés

szélesebb körökben kelt, lehetvé teszi, hogy vezéreszmék

domborodnak ki, melyek azután áramlatot vonnak maguk után.

^

Minden reformot tehát az embernél kell kezdeni. Az hoi kez-

egyesekre kell hatni úgy, hogy minél több jusson emberi reformé

méltóságának és magasb rend kötelességeinek tudatára. Ezek

azután magukkal és körülményeikkel megismerkedvén, mások-

nak például szolgálhatnak s oda vihetik a dolgot, hogy a

henyélést mindig szélesbül körben lassankint kiirthatják a

nemzetbl.^ Azonban valamint roszszá nem lesz az ember

egyszerre, úgy nem születik minden csábnak ellentálló erény

sem rögtön, mert az csak az önnevelésnek lehet üdvös követ-

kezménye. A jó ugyan magában is jó, akár van tanuja, akár

nincs, de annak útja rendszerint tövises, tehát, hogy valaki

rálépjen és rajta megmaradjon, lelki er és erkölcsi határo-

zottság szükséges hozzá. Azért az erényt is gyakorolni kell az erényt

és pedig önmegfigyelés, önbárdolás és önidomitás segélyével, roini keii.

Semmi sem jön készen a világra. A legnagyobb természetes

ügyesség és tehetség is csak szorgalom és némi fáradozás

által fejldhetik ki. Ennélfogva a ki reformot óhajt nagyban,

kezdje meg elször önmagánál kicsinyben. Minden idomítás-

nak igy kell kezddni. A ki rendet nem tud tartani kicsiny-

ben, az a nagy dolgok intézésében is rendetlen lesz. A ki

mások tulajdonát nem becsüli a mindennapi életben, az az élet

komolyabb és nehezebb pillanataiban is könnyen fogja magát

önös egyoldalúságra, önkényre és igazságtalanságra ragadtatni.

Ha pedig az apró erények gyakorlásában kitartó, a jogtisz-

telet és szabadság szelleme úgyszólván vérré fog benne válni.

De a mások jogainak megbecsülésére s a mások iránti a társas-

kimélethez és azok tekintetbe vételének gyakorlásához is .í'°''*l'^ ^^^^ önmvelés
gyakorlat szükséges. Ilyen alkalmak a társas körök, a hol gjakorió-

minden részesnek okvetlenül meg kell zabolázni önkényét.
^"^^'

A társas körökbe való fölvételnél, az emberek kénytelenek

magukat, egész lényket, múltjukat és jellemöket mások

fölebbezhetlen ítéletének és bírálatának alávetni. Midn a

1 Világ 358—359.
- Viláff 362.
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nemzeti casino alakult, sokan — hivatkozva arra, hogy ök

magyar nemes emberek — e birálatnak magukat alávetni

nem akarták. Az ily emberek a társadalmi szabadságról, az

egyesületi szellemrl, st még a törvények bölcseletérl a

leghomályosabb fogalommal sem bírnak.

Az egyéni A szabadság az emberiségnek legnagyobb java. Ki ne
szabadság.

^2gj.g^j^^ azt ? Szécheuyi élni sem akarna, ha szabad nem

volna. De viszont a kötelesség tudatának is oly ersnek kell

lenni az emberben, hogy annak teljesítését nem szabad a

szabadság megszorításának tekinteni, mert az emberek csak

ideig-óráig élvezhetnek oly egyoldalú szabadságot, mely a

kötelességek teljesítésével nem tördik. A tartós közszabad-

ság ellenben attól a feltételtl függ, hogy lehetleg minden

ember, vagy legalább a társadalom többsége, önként, híven

és odaadással teljesítse kötelességét.

Széchenyi erre vonatkozólag azt mondja : A törvény a

legrövidebb úton s kíméletlenül sújtsa személyemet, ha akár-

min tartozásaim nem teljesítése folytán csak egy nappal is

megrövidíteném hitelezimet, vagy nekik a legkisebb alkal-

matlanságot okoznám. Sem születésem, sem kiváltságaim ne

menthessenek ki a büntetés alól, ha pl. a közönség örömeit

s a nemzet ünnepeit faragatlan betyárkodásaim által meg-

sérteni elég oktalan és szemtelen volnék. Semmi se oldjon

fel a legsúlyosabb felelsség terhe alól, ha jobbágyaimnak

csak egy haja szálát igazságtalanul görbíteném meg, vagy

csak egy mákszemnyivel is többet facsarnák ki bellük, mint a

mennyivel nekem tartoznak. De tovább megyek. Nemcsak édes

örömest kész volnék mindenféleképp lekötelezni ezekre maga-

mat, hanem áldanám azon boldog napnak hazánkra virradtát,

midn nemzeti törvény azt tennem parancsolná. Ezt pedig

nem azért mondom, mert igazságszeretetem készt arra, hanem

mert mélyen meg vagyok gyzdve, hogy azt, a ki semmiben

sem akarja lekötni magát, elbb-utóbb mindenben meg fogja

kötni az idk igazságos szelleme. Az Istenért ne feledjük ezt!

Az oly lekötés, mely mindenkire kiterjed, az igazi szabadságot

mód nélkül megersíti. Nemesi eljogaimat tehát könnyen

áldozhatom fel a valódi szabadságért.^

1 Világ 289—292.
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Az egyoldalú kiváltságokról könnyen mondhat le az. a a kiváit-

ki sem csalni, sem betyárkodni, sem felebarátait sanyargatni
"^"^

nem akarja.^ A kiváltságok minden ország haladásának a

legnagyobb akadályai. Széchenyi felemlíti, hogy midn egyszer

külföldi munkásokat akart behozni, a kik azt mondották neki,

hogy szívesen jönnének ide, ha ket a törvény oltalmazná.

De lehetetlen oly országba menni, a hol úgyszólván senki

sem fizet és mindenki üt. Hiába igyekezett ket megnyug-

tatni ; ezt a feleletet kapta : „Mi is emberek vagyunk, kiket

nem egyedül a pénz boldogít, hanem a kiknek a megbecsül-

tetés is szükséges, a kik biztonságukat és jólétüket nem egy

kiváltságos osztály jókedvének, önkényének, vagy éppen

kegyelmének akarjuk köszönni, hanem csendes és becsületes

fáradozásainknak. Inkább élünk oly országban, a hol ugyan

sanyarú munka után, de mi is részesülünk az emberiség jogai-

ban, mint az olyanban, a hol a világ minden kincsei tárva

állanak elttünk, de egy társadalmi osztály, vagy felekezet

(értsd párt) el is nyomhat bennünket. A mi állapotunkhoz

nem illik életünkkel sorsjátékot zni''. Ennek hallatára

elször haragra gyúlt, de azután valami nemesebb így

szólt benne : „Ugyan képzeld magadat az helyökbe

!

Vájjon megvetésre méltók-e, a kik munka és fáradság közt

ily férfiasan éreznek és nem-e inkább azok a megvetendök,

a kik haszontalan élet mellett némi születési elnynél fogva

az alsóbb osztályokat ki akarják szorítani az emberiség

jogaiból. -

A társadalom minden rétegében sok téves nézet uralko- a icuiön-

dik. Az alacsony születés sokszor irigy szemmel nézi a sors
s°^aím7

által jobban kegyelteket s keményeknek és igazságtalanoknak áuásúak

tartja ket, mert nem tudja magát helyökbe képzelni. Sok-
fo^^g^i'

szór nem is sejti, hogy mennyivel jobban esik neki a munka

után nyert darab kenyér, mint azoknak henyélve bevárt

fszeres ebédjök. Különben is mennyivel szerencsésebb sok-

szor, mint azok, a kik irigységének tárgyai. — Ellenben a

magasabb születés azokat, a kik eke s borona, vagy orsó

és reszel segélyével keresik kenyeröket, nem ritkán állatok-

1 Világ 394.

- Világ 397., 401.
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nak tartja, kiknek ha teli a hasuk, szerinte semmi bajuk

sincs többé. Velk sokszor baromként bánik, mert nem tudja

az alacsony rendek állásába beleképzelni magát, azt hivén,

hogy a napszámosok, parasztok és kézm-iparosok nem is

sejtik az ember legszebb érzelmeit.

Igazságos Az igazságos társadalmi rend legbiztosabb alapja a bol-
tarsadaimi

^^ , ^^ vezot haladásnak. Kössük meg azért magunkat
rend. o o o o

emberi gyarlóságaink és indulatosságaink ellen. A mint mi

nem akarunk mások kegyelmébl élni, úgy viszont ne kiván-

juk, hogy mások a mi kegyelmünktl függjenek. ítéljen a tör-

vény mindenki felett, sújtsa a féktelent és oltalmazza az igazat,

mert a legnagyobb igazságból a legnagyobb köz és magán

haszon következik. Az ily állapot mellett a becsületes ember

vájjon mitl félhet ? Rá nézve a drákói törvények sem lehet-

nek ijesztk, mert hiszen a törvényeket áthágni nem akarja.

Ha pedig a becsületes ember a törvényeket egy boldogtalan

pillanatában mégis megszegi, nem akarand csalárdul vagy

térden csúszva kiszabadulni a büntetés alól, hanem elszenve-

dése által is tiszteletben kivánja tartani azokat. ^

Azeike- A társadalom és a közszabadság lényegének ismerete

"gasb^ annak, a ki az ország ügyeit közvetve vagy közvetlenül intézni

kötelmei, akarja, okvetlenül szükséges. A látszat az emberi társada-

lomban sokszor csal, s a ki vezetni akar;, annak képességgel

kell birni arra, hogy a fölmerül problémák mélyeire látni

és a jelenségek tömkelegében eligazodni tudjon. ^ Ha azzal

bir, be fogja látni, hogy a kemény törvény a becsületes emberre

nézve nem büntetés, hanem ajándék, a becstelenre és a fék-

telenre nézve pedig a legnagyobb szükség. Az ily egyéneket

pártolni oktalan igazságtalanság, de egyszersmind a törvé-

nyek kicsúfolása is, mert ezek nem . azért vannak, hogy a

csalárdok, szószegk és gondatlanok mögéjük bújjanak, hanem

hogy azokat, ha elvolnának is ott rejtzve, a napvilágra rántsa

s velk irgalmatlanul, de igazságosan bánjék el.
^

Az oszta- ^ társadalom egyes osztályai bonthatatlan lánczolattal
lyok soli-; öJ J

daritása. ikapcsolvák ogymáshoz. A termelési ágak fejldésök miatt

' Világ 401—404.
- Világ 406.

3 Világ 407., 408.
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kölcsönösen föltételezik egjmást. Ezt az osztáh'oknak meg
kellene alaposan érteni, mert az önérdek által, melyet a köz-

érdek színében akarnak feltüntetni, minden osztály könnyen

nagy tévedésbe eshetik. Azok agyarkodnak egymásra, miköz-

ben mindnyájok valódi érdeke csorbulást szenved és sokszor

veszélybe kerül. Erre az egek felé emelt kezekkel csak azt

kiálthatjuk : Uram bocsásd meg nekiek, mert valóban nem
tudják, hogy mit cselekszenek. ^ A közérdek legyen mindig a

fö czél, annak minden mellékes haszon, tehát a nepotizmus

is áldoztassék föl.-'

De az ország érdeke gyakran azt követeli, hogy honfi- a köz-

társainkkal szemben ne legyünk kíméletesek. Minden külföldi-
erzes.

isazsnü

töl azt kell kérnünk, hogy ne adjon vakhitelt minden földön-

futó, bitang, szerencsehajhász honfitársunknak, hanem válaszsza

meg jól embereit, a kikkel alkura kivan lépni. A nagy nyil-

vánosság eltt gyakran figyelmeztetni kell a külföldi közön-

séget, nehogy azt mondja: ..Óvd magad a magyartól, mert

megcsal," hanem azt, hogy óvd magadat N. X-töl, mert az

a csaló. ^

Lehetetlen, hogv a király hatalma s a földbirtokos füg- Társa-
^^ -^ ° dalmi

getlen és szerencsés élete biztosítva legyen, mieltt a nép osztó-

szabaddá lesz. Dönthetetlen igazság, hogy az apró birtokok

biztosítékai a nagy birtokoknak. j\linden nagyobb vagyon tulaj-

donosa tehát arra törekedjék, hogy mindenkinek megadassék

a mód és remény valamit szerezhetni és háboríttatlanul bír-

hatni. Magyarország minden lakosának polgári jogokat kell

adni és honunk minden lakosát a nemzettagok sorába kell

iktatni. A nemzet nagy részének abból való kirekesztése el-

kerülhetetlenül halált hozand az egész nemzetre. ^ Korábbi

törvényeinkben annyi nyoma van a régi szántó-vetk jobb

sorsának. Abban az idben, midn az ország egyes részeiben

a nemesség is adózott, jobbára ez viselte az országgylési

terheket s a házi adóban is osztozott Tehát visszaélések

útján csak késbb fejldött ki az, hogy az ország lakosságá-

1 Világ 412., 413.
- Világ 450.
^ Világ 458.

* Stad. 28., 29.
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nak legszegényebb, de legszámosabb része, a magyarság

utolsó záloga, reménye és fenntartója nyomorult adózó néppé

lett. ^ Ha a kiváltságos kisebbség nemesebb okból azt meg
tenni nem hajlandó, saját jól felfogott érdekében igyekezzék

a népesség legnagyobb részének politikai jogokat adni. ^

Az igazság és az okosság együttes követelménye az

is, hogy az érdemet pártolni, az érdemetlenséget mellzni s

a bnt üldözni kell. Nincs veszedelmesebb, mint ha a törvé-

nyek politikai tekintetek miatt helytelenül majd egynek, majd

másnak kedveznek. A hol ez megtörténik, ott vége a törvénj*

szentségének, mely nélkül az emberi társadalom a vadállatok

csordáinak sorába sülyed le. Az alkotmányosság f követel-

ménye abban áll, hogy a becsületes, állhatatos és józan esz
fáradozás, a mi együtt a valódi polgári erény, minden módon

jutalmaztassék.^

Ha az alsó népesség nincs kifejldve, hát fejlesztessék

ki, s midn embertársaitokkal így a legbecsesebb dolgokat

osztjátok meg, rögtön megjutalmaz titeket viszont egy jói-

tev magasabb hatalom oly jobbágyokkal, a kik a hála

örömkönnyeit sirván, titeket, mint atyáikat, fognak szeretni.

Nem úgy, mint egy buta szerethet csak, de akként, a mint

a nemesebb embert kimondhatlan rokonérzés köti ahhoz, a

kinek jó nevelését, erényeinek kifejtését, nemesbülését, szó-

val lelkének tágulását köszönheti, mert ez még több, mint

minden tulajdon, minden kincs és minden privilégium, st
mint a szabadság maga! S milliókra hozni ily áldást, melynek

édeni hangja bizonyára a már megdicsült boldogok mennyébe

is el fog hatni, a ti kezeitekben van !

*

Az igazi aristocratia a szorgalmat és erényt mindenek-

felett tiszteli. A fejedelemtl kezdve lefelé mindenkinek bol-

dogságát és hatalmát emelni igyekszik; ellenben az elalja-

sodott oligarchia azt hiszi, hogy neki minden és mindenki le

van kötelezve, pedig senkinek és semminek. Az alsó nép-

osztály önérzetes tagjainak emelése által szívünk nemes

1 Stad. 40., 41.

^ Stad. 72.

' Stad. 85, 86.

* Stad. 118.
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indulatának szavára is hallgatunk, de midn ezt teszszük,

egyúttal eszünk tanácsát is követjük és önérdekünkben járunk

el, mert a mit sajátunknak mondhatunk, az ennek folytán

így inkább lesz biztosítva, s a gondolkozó szorgalmas embe-

rek a becses munkáskezeket is szaporítani fogják/

Nemes ember létemre most felette enyhe törvények alatt

állok s nincs oly kihágás, melyet az ország egyéb lakosainak

kínjára végbe ne vihetnék. Nincs oly urasági szívtelenség. mely-

lyel jobbágyaim életét el nem keseríthetném. De én magamat,

azaz saját érzéseimet és kivánataimat szeretem a mások érzé-

seinek és kivánatainak kipuhatolásában kalauzul használni,

mert azt hiszem, hogy némi árnyalat mellett minden halan-

dónak érzései és kívánságai általában véve csaknem azonosak.

Ha én nemtelen volnék, semmi sem ingerelné fel bennem

annyira az emberi szenvedélyt, mint ha tapasztalnám, hogy

velem, szegény neveletlennel, sokszor csupa vigyázatlansá-

gomért, st néha ártatlanul is, a legirgalmatlanabbul bánnak,

más neveltebbek szívtelen tetteit pedig legyezgetik s ekképp

bennem nem annyira a bnt, mint a születést büntetik. Ha
én így érzek, miért ne hinném, hogy mások is nem így érez-

nek, mert hiszen az ember csak ember marad, akár gróf,

akár paraszt legyen az.'^ Minden tökély lassan fejldik ki. A
törvények szelleme is csak lassan érheti el a magas fejlem-

fokot, melytl az emberi társaság egyedül várhatja valódi

biztonságát és jólétét. Közbiztonság nélkül nincs haladás, s

e részben a közjó és a magánérdek teljes összhangban van-

nak egymással.'' Az igazság tehát nemcsak a legdicsbb,

hanem mindenkinek a leghasznosabb is. S bármily soká

voltak is elnyomva a természet törvényei, azokat végképp

megsemmisíteni nem lehet.^ A végczélnak a társadalmi politi-

]
kában sem szabad egyébnek lenni, mint a lehet legnagyobb

számú polgár lehet legteljesebb és legtartósabb boldog-

ságának^

De fontos dolog megmenteni magunkat is, mert ellen-

Stad. 144., 145.

- Stad 203., 204.

•^ Stad. 257.

* Stad. 292.

^ K. N. 229. 1.
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állás nélkül csak a gyáva sülyed el.^ Nem lehet másban, mint

A társa- az összhangzatban boldogság. A nagy természet és a csillagok

ggg^hl^jg
világának szemlélete épp úgy, mint saját keblünk bels éle-

tének megfigyelése, errl gyzhet meg bennünket. Ezt a nagy

egybehangzást pedig csakis az értelem és bölcseség teremt-

heti meg.^ Az államférfi eltt a nagy többség s nem egyesek

tartós és pillanatnyi boldogságának kell folyton irányadónak

lenni. ^

A társa- Lehetetlen, hogy egy milliókból álló nemzetnek salakja

egésze ^^^ legyen ; de az oly büszke nemzet, melynél az erény a

tartandó legfbb érdem, sohasem fogja a salakot és a selejtest pártolni.

.
em e o

.

j^g^j^gj^-^ ^^^t, mint az életers test a szálkát, kidobja magából.

Az ily eljárási móddal fogja a nemzet becsületét az egész

világ eltt a legbiztosabban fenntarthatni, nem a bajok és bnök
palástolásával.^ Az sem lehet, hogy az állam boldogítson min-

denkit. Merben lehetetlen, hogy a csatában ne sebesüljön,

vagy essen el senki. A jó hadvezérnek csak arra kell töre-

kedni, hogy a lehet legkisebb veszteséggel a legnagyobb

diadalt arathassa.

Már pedig az országlás valóságos csata, melyben szintén

lesznek sebesültek és halottak. A feladat e részben csak az,

hogy senki, ha nem boldogul is az országlás közvetlen tényei

következtében, legalább ne károsodjék azok folytán. Ellenben

értelmisége és szorgalma folytán a tudatlanokkal és restekkel

szemben boldogulhasson.''

Csupa szentekbl álló nemzet nincs, azért az nem szé-

gyen, ha valamely nemzetnek elfajult fiai vannak. Szégyen

csak az, ha ezek tetteit és mulasztásait mentegetni igyekszik

és kellleg meg nem bünteti, vagy meg nem bélyegzi.'^

Palástolás. Sokan azt hiszik, hogy a palástolás jobban fenntartja a

becsületet, mint az szinte vallomás. Pedig az ilyen csalódást

a felületesebb vizsgálat is hamar kideríti. Nagyon visszás

törekvés palástolás által akarni elkerülni a szégyent. Míg az

1 K. N. 150., 151.

- K. N. 1G5.

3 K. N. 167. 1.

* Világ 431. 1.

' U. o. 431., 432. 11.

•^ U. o. 458.
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ember ember marad, addig tévedés és vétkezés mindig lesz

és amannak correctivuma, ennek megfékezje mindenkinél a

magábatérés. Ennek pedig egyetlen igazi kelléke és bizonyí-

téka a férfias erkölcsi bátorság, mely a hiba és vétek beisme-

réséhez szükséges. Hiánya nagy veszélybe dönthet bennünket,

mert nélküle a bn sikamlós lejtjén nem fogunk megállhatni.

^

Tlünk függ minden, csak akarjunk. Annyi jó és nemes Társa-

van bennünk, hogy ezek súlya a mérlegben könnyen lenyom- „agyk^rú

hatja hátrányaink serpenyjét. De a magyar fellobbanó láng- ság.

nak nem szabad szalmatüznek maradni, hanem arra régi cserfát

is kell tennünk, melybl van nemcsak erdeinkben, hanem

keblünkben is."^ A magyar nemzetnek a szalmatz egyik fejl-

dési hibája, mely még mindig gyermekkorát jelzi.^

Mi líjkoriak keressük magunkban a csodákat mvelhetni

képes ert, mely egyedül azért látszik sokak eltt csekélynek,

mivel számtalan részre van eldarabolva, minélfogva hatása

alig észrevehet. Ennek egyesítése, de csak szabad társulás

által, azt a jöv feladatainak megoldására alkalmassá teheti.^

így lehet bellünk valódi nemzet, melyet mint a férget eltiporni,

lealázni és meggyilkolni nem lesz oly könny munka.''

A bens megersödést nagy mértékben elmozdítja a Kritika,

helyes kritika. Hanem egyszeren hibát találni könny, ahhoz

mindenki ért ; ellenben jobbat csinálni, mint a mit kifogáso-

lunk, bizony nehéz és gyakran szerencse is kell hozzá.*^ De

a felvilágosító ellenzés hasznos voltát nem tagadhatja senki

sem. Ha valakinek minden szavára és tettére igenlleg felel-

nek, vagy bólintanak, az a dolgok valódi mibenlétét meg-

ismerni csak ritkán fogja. És hogyan cselekedhetnék helye-

sen ilyen tudomás nélkül. Csak minden oldalról való vizsgá-

lat által találhatjuk fel az igazságot, ez pedig egyedül a

gondolatok legszabadabb közlése mellett lehetséges. A kor-

látolt nyelv rabként beszél, s az alattvalói függés hallgatást

1 Hitel 207., 2U8.

^ Hitel 40., 97., 135.

^ Kelet Népe 35.

* Világ 351.

* Önismeret 149.

« Hitel XIX.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. II.
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parancsol.^ A független ellenben a saját szemével lát és nem

a máséval.^ Gyakran a viszonyok szolgáltatják a legjobb kriti-

kát. A szükség a legjobb tanító. A szerencsétlenség emeli

a halandót s a kiontott vérbl nö ki a szabadság,^

El-
I
Viszont elítéletek az emberiség legnagyobb ellenségei.^

\

Azért az azokat eltüntet tanulás föltétlenül szükséges. Vala-

minek sikeres elvégzéséhez nem elegend az akarat, mert

például a legnagyobb elhatározottság mellett sem lehet egy

kitn sakkjátszüval szemben egy gyengének megnyerni a

.játszmát. Mindenhez alap kell ; e nélkül a legnagyobb fára-

dozás is sikertelen marad. De nem a tanulás és tudomány

mennyisége, hanem ennek megemésztése teszi az embert

okossá.^ Saját szemével kell látni annak, a ki ítéletében füg-

getlen akar maradni, de e mellett a látottakat magunkhoz

és viszonyainkhoz képest fel kell dolgozni.'^ Minden tanulás

kölcsönvétel segítségével történik, s habár nem is sejti, mes-

tert, példát, mintát, elképet mindenki választ magának.

E mellett azonban az ersebb szellemek eredetiséget és saját-

ságot is fejthetnek ki magukban.' Az ügyes és gondolkozó

útmutatásra igen, de arra nem szorul, hogy idegen f gon-

dolkozzék helyette.*^ Különben mestertl tanulni nem szégyen.

Sokszor, ha csak oly szakácsok forognak a konyhában, a kik

elbb sohasem fztek, vagy csak úri kocsisok ülnek a bakon,

a kik még hajtani kellleg nem tudnak, hajlandó volnék azt

a tanácsot adni: „Bizony, hozassunk inkább valahonnan egy

bölcset."^ Sok dolgot azonban csak úgy tanulhatunk meg, ha

annak színhelyére utazunk, mert azt összes körülményei közt

kell látni és észlelni,^"

Szabad lehet valamely nemzet a külhatalomtól, de a

Hitel 36., 37.

Hitel 79.

Hitel 132.

Világ 410.

Hitel L>4. 1.

Hitel 79. 1.

Hitel 129. 1.

Hitel 150. 1.

Hitel 179. 1.

Világ 188 , 485., 492. 11.
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miveletlen rabjává lesz tudatlanságának. Az igy keletkezett-

nél nagyobb és fertelmesebb rabság nincsen.^

Az összehasonlítások által legtöbbet tanulhatni. A nem- Nevelés,

zetek összehasonlítása is nagyon tanulságos. Az által ismerjük

meg voltaképp saját nemzetünket is. Ha valamiben felsbb-

ségét látjuk, örvendünk annak, de ha hátramaradását tapasz-

taljuk és nemesen érzünk, akkor sem sietünk jobb és boldo-

gabb hazát keresni, hanem még- inkább szeretjük és nagyobb

szorgalommal ápolgatjuk édes szülföldünket. így tesz a jó

gyermek is ügyefogyott agg szüleivel, vagy a jó barát meg-

sebesült bajtársával, a kiket bajaikban nem tudnak elhagyni,

hanem abban még drágábbak szivöknek. Azonban bölcse-

séget tanulni nem egyedül könyvekbl és kathedráról lehet,

hanem a természet szent szavaiból is, melyek minden ember-

hez bbájos ervel szólanak. Ha azokat valaki megérti,

akkor képesek t erkölcsileg is íelemelni. Ennek folytán leg-

fbb törekvése az lesz, hogy hazájának javát, méltóságát és

díszét fokozza. Tlünk függ minden s csak akarnunk kell. De
nem lelki, testi és alkotmányos elnyeink egyoldalú, üres

dicsérete emelheti fel hazánkat, hanem hátramaradásunk és

hibáink nagylelk elismerése s azok férfias orvoslása. Ezt

annál inkább tehetjük, mivel annyi jó és nemes van bennünk,

hogy ezek súlya a mérleg másik serpenyjében lev hátrá-

nyaink ellensúlyát könnyen lenyomhatja.-^ Két nagy csoportba

sorakoznak az emberek a szerint, a mint leikökben a világ

vidám és derék, vagy szomorú és sötét tükörképet mutat.

Azon körülmények, melyek közt a gyermekek neveltettek,

mindenesetre nagy hatással bírnak arra, hogy lelkük össz-

hangnak örvend- e, vagy pedig azt folytonos félreértések,

aggodalmak gyötrik-e? Nagyobb csapás nem érheti az embert,

mint ez utóbbiak. A szülk képezik fokait annak, hogy

gyermekeik miként fogják fel a világot, mert amazok erkölcsi

és lelki egészsége gyakorol dönt befolyást az ivadékok

sorsára.^

Kivált az els benyomások bírnak bámulatos követke-

1 Stádium 44. 1.

- Hitel 39—40.
* Naplóinak kézirata II.
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zéssel reánk. Nevelés nélkül gyakran a legszükségesebb

ismeretekben is szkölködvén, a helyes utat, mely magasabbra

vinne bennünket, egyáltalán, vagy legalább idejében nem
tudjuk megtalálni. Az ilyen els útravezetés voltaképp a daj-

kálás. A nevelés kezdetének pedig nyájasság és jó modor a

dajkái. Mig az értelmök meg nem jön, addig érzelmeknél fogva

kell vezetni az embereket. De azért a nevelknek az észszerü-

séget soha sem szabad szem ell téveszteni s még szeretet-

bl sem helyes gyengékké nevelni az embereket. A gyerme-

ket a tiszta levegtl elzárni, mintha az méreg volna, tej

helyett, mely neki való, levesekkel fullasztani, a természet

útjától, mely oly közel van hozzánk, t elterelni s mindenre

tanítani, csak életbölcseségre nem, hogyan vezethetne ez a

sok fonákság kielégít eredményre'? De visszásság kizárólag

a lelki tulajdonokat s nem egyszersmind a testieket is fej-

leszteni és gyakorolni, vagy viszont úgy járni el, mintha

személyünk egyedül csak test volna. Ismereteinket és ügyes-

ségeinket is nem valamely hasznos czél szempontjából ido-

mítják, hanem csak hogy meglegyenek, mint valamely filigrán

remekmüvet, melyre csupán bámulni lehet, mert használatba

vételük mellett rögtön ketté törne. -"^

A nevelés és tanulás azonban tévedés, hiba és siker-

telenség nélkül lehetetlen. Az embernek esni, st sokszor

kell esni, míg végre a maga lábán csak megállani is tud.

De éppen azért kell nevelni és tanítani az embereket, hogy

akkor essenek, mikor tagjaik még ruganyosak. Ügy a testi,

valamint a lelki törés, vagy a seb a gyermek- és ifjúkorban

nem oly veszedelmes, mint ha már meglettekké váltunk. Tapasz-

talást pénzért venni, vagy hagyaték gyanánt kapni nem lehet.

Mindennek, a mit tudunk, bizonyos ára van. Szerencsés az,

a ki ár fejében nem kénytelen minden testi erejét és lelke

egész nyugalmát odaadni, hanem e vásárlás alkalmával mind-

kettnek nagyobb részét megmentheti a jöv számára. Hogy

ezt elérhessük és a tapasztalásnak ezt a megszerzési módját

alkalmazni tudjuk, az képezi a nevelésnek föczélját.

A köznép a szerencsét a kincs és hatalom mértékével

méri. Sokszor halljuk egy-egy magasabb születés gazdag

» Hitel 5Ü—51.
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ifjiíról mondani, hogy „ó mily boldog!" Pedig az ilyen gyak-

ran, talán éppen akkor, midn irigykednek reá, közel van a

kétségbeeséshez. Nem a küls elnyök teszik ugyanis az

embert boldoggá, hanem bels világának minsége. Olyan az,

mint a tükör, mely ha tiszta, akkor mindent tisztán, a való-

ságnál is sokkal szebbnek fest. Ily esetben az ember meg-

elégedett. Ha ellenben keblének bels világa úgy néz ki,

mint a homályos tükör, akkor benne minden sötétnek tnik

fel s maga az ember is boldogtalan. Lelkünk romlott, vagy

romlatlan állapota határoz tehát boldogságunk felett. Ezt

pedig sokszor az els benyomások, azok az els gyermeki

fogalmak állapítják meg, melyek a czéiszer vagy elhibázott

nevelésnek nagy hatású közvetlen eredményei. A leveg,

melyet beszívunk, akaratunk ellenére is nagy mértékben be-

folyásol bennünket. És a környezet, melyben élünk, lelkünk-

nek ilyen levegje,

A testi edzés a szellemi idomítással párhuzamosan halad-

jon. Egész személyére nézve tökéletesebb ember az, a ki

testileg ers és ügyes ; az ilyennek szellemi képességei is

inkább hatalmában állanak. Egyiket a másik rovására csak

kárunkkal ápolhatjuk, mert testi edzés nélkül a szellemet

hamar túlerltetjük s elgyengülünk, vagy elasszonyosodunk.

A szellemi képzés elhanyagolása mellett a testi nevelés pedig

akrobatákat igen, de embereket nem fog elállítani. A magyar

„kinek nagyobb része lélek", boldogan vagy csak megelége-

detten is erkölcsi és szellemi eledel nélkül nem élhet. De

nevelésünkben nincs összhangzat, nincs súlyegyen. Egyes

dolgokban nagyon is haladunk, más dolgokban egészen hátra

maradunk. A testgyakorlatot például igen késn kezdjük,

ezért úgy, mint kellene, sohasem tanuljuk meg. A szakisme-

retek szerzését sem folytatjuk oly állhatatossággal, mint kívá-

natos volna. Igen sok felé daraboljuk el természetes tehetsé-

geinket és forgácsoljuk el ernket. Azért kiváló és helytálló

szakemberek aránylag csak gyéren vannak közöttünk. Neve-

lésünk iránya sem elég természetes, pedig ahhoz a legnagyobb

mveltség mellett is vissza lehet és kell térni. A küls csín

azonban nem ellenkezik a bels legnagyobb általános és szak-

mveltséggel sem. Nevetséges lángésznek képzelni magát az
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embernek csak azért, mivel nem nyiratkozik, nem fésüli haját

és kezeit, mint Newton, csak hébe-hóba mosta.

Vájjon jót teszünk-e azzal a gyermekkel, a kit mindig

tartogatunk, hogy el ne essék és csupa jószivüségbl a saját

lábai használatától végre elszoktatunk ? Ugyan mi jót teszünk

felebarátainkkal, ha a henyélést és korhelykedést szinte meg-

jutalmazzuk s a koldulókat csaknem egy külön rendnek fogad-

juk be? Nem mondom, hogy a még nagyon kis gyermeket

összerogyni engedjük, azt sem mondom, hogy felebarátainkat

éhség és hidegnek s az élet minden sanyarúságának enged-

jük át, de vizsgáljuk meg jól, hogy a koldulók legnagyobb

része nem a saját vétke és hibája miatt jutott-e a mostani

szomorú állapotára. Ha valaki éhezik, annak kenyeret adni

szép tett, de én sokkal szebbnek tartom oly helyzetbe juttatni

valakit, hogy élelmét ö maga szerezhesse meg.^

Nem hiszem, hogy kizárólag recipe segítségével jóíz

ebédet lehessen fzni. Ahhoz tanult szakács kell, a ki már

sokat fzött, sütött és pirított. Azt sem hiszem, hogy vala-

mely gazdasági, ipari, kereskedelmi, vagy bankvállalatot tisz-

tán könyvek szerint helyesen felállítani és vezetni lehessen.

A tudomány szükséges, de a gyakorlat sem nélkülözhet.'^ —
Az egész közönség nevelésére semmi sem gyakorolt nagyobb

befolyást a törvényeknél, mert az azokban kifejezésre jutó

felfogás lassanként uralkodóvá lesz. ^ — Két szót tartsunk

mindenekfölött szemünk eltt az ország boldogságára irányuló

törekvéseinkben : a keresztény és nemzeti nevelést. Könyve-

ket írhatni e két szó tartalma és becse fell. A keresztény-

szó a különféle vallások híveit egyesítendi a nemzeti szó

pedig egyesit minden igaz magyart. Az többet jelent, mint a

mennyit els tekintetre ez a kifejezés magában foglalni látszik.^

A nevelés Ezck szeriut a nevelésnek igen nagy becse van. Maga
^^*^^^' után vonja a lélek tágulását, az erények kifejldését, az

emberek iránti nemes rokonszenvet. Többet ér, mint minden

egyes tulajdon, minden kincs, minden kiváltság, st mint a

1 Hitel 147.

2 Hitel 148.

s Hitel 210.

+ Vilá"' 509.
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szabadság maga. A mi ennélfogva nincs kifejldve, pl. a nép

legalsó rétege, fejtsétek ki. Midn embertársaitokkal igy a leg-

nagyobb jót fogjátok tenni, egyúttal magatokat is megjutal-

mazzátok oly néptömeggel, melynek bels becse a nemzettel

együtt emelni fog benneteket is.^ A népesség egy nagy része

Magyarországon valóban nem sokkal külömb módon él a

baromnál. Tobzódik, ha van mibl, ellenben Ínséget szenved

és majdnem éhen hal. E néprl gondoskodni kell, de örökké,

mint a gyermekeket, nem lehet ringatni, hanem lassan kell

hozzászoktatni ahhoz, hogy a maga lábain tudjon megállni.'

A mivel az emberek bajait megelzni segítünk, tehát

ha ket neveljük, az által sokkal nagyobb jót teszünk velk

és a társadalommal, mint ha a már meglev rosszat paraly-

sáljuk vagy irtogatjuk. A mennyiben az valaki erejét felül

nem mnlná, tegye mind a kettt ; de ha minden az emberek

által okozott bajt meg akarnánk gyógyítani, ez sokkal nagyobb

áldozat volna, mint a mint elbírhatunk ; azért az egyoldalúan

erre irányuló jó szív negatíve több kárt okoz, mint hasznot.^

Ezeknélfogva felebarátinkon mi gyökeresen nem segít-

hetünk másképp, mint azon ingerek és módok által, melyek

ket arra ösztönzik, hogy becsületes és lehetleg bátorságos

létöknek önmaguk legyenek szerzi. Csekély ernket azért

inkább oly intézetekre és alkotásokra fordítsuk^ melyek által

az élni tudó valóban általánosan gyarapodhatik. Mivel ezt

kellen felfogni és alkalmazni nem könny dolog, azért nem-

csak a jó szív, hanem jó fej is nagyon szükséges, mert az

elbbi magára hagyatva, könnyen át nem lábolható gali-

mathiasba keveri a legfényesebb igazságokat is.^

Az emberi nem úgy van teremtve, hogy minden leg- ^ szabad-
^ ságra való

kisebb élvezetért és elnyért is fáradjon és kínos verejtékkel nevelés,

legyen kénytelen megvívni az elemekkel. Már pedig a szabad-

ság a legfbb jó, és így az soha sem lehet vad, rest, tudat-

lan és önkényes emberek sajátja, hanem csak azé, a kinek

törülhetlen betkkel szívére van vésve a keresztény vallás

1 Stádium 118.

- Stádium 272.

3 VUág 299.

' Viláff 300—304.
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fö tanítása: a mit magadnak nem kívánsz, azt másnak se

tedd. Egy ember ezt a tanítást nem valósíthatja meg. Nem-

zedékek feltnte és megsznte kell ahhoz, hogy elismert

igazsággá legyen, és hogy közbiztonságban és szabadságban

éljen nemcsak egy-egy kisebb számú osztály, hanem a hatal-

mas fejedelemtl a legtehetetlenebb napszámosig mindenki.

A szabadság lényegét csak a müveit ember értheti meg, azért

szabad voltaképp csak a polgárosult ember lehet. ^ Míg azonban

ily civilisatio kifejldhetik, addig mindenhol sok id telik el; de

ez nem elég, hanem sok kedvez körülmény összehatása is szük-

séges hozzá. Ilyenek más nemzetek üdvös példája, bölcs tör-

vények, a szabadságnak iskolája és gyakorló tere, a mink a

különböz sanyargató benyomások. A nyomor és szükség az

emberiség legjobb tanítói, azok ébresztik fel és érlelik meg

a nemzeteket. Az általán élvezett mennyei közszabadságnak

nagy ára van, de ezt a vele járó nemzeti boldogság és dics-

ség megéri."' Hogy más nemzetek példáin okulhassunk, azokat

és életök folyását jól kell ismernünk. A józan törvényhozók

tiszte, hogy ez hasznosan legyen betölthet, keresztény böl-

cseletet kíván. A szabadság iskolái pedig azon intézetek és

intézmények, a melyeknek együtt él és egymással érintkez

tagjai között nincs els és nincs utolsó, hanem ugyanazon

szabályoknak van mindenki egyformán alávetve, tehát egyéni

természetes szabadságának egy részét ott a társas szabadság-

nak kénytelen mindenki feláldozni. A ragadozó állatot jellemz

függetlenség rovására így fejldik ki a keresztény szabadság.

De a nemzetek megismeréséhez szobai tanulmány nem elég,

azokat színrl-színre kell látni és velk hosszasabban érint-

kezni. A keresztény philosophia sem puszta imádságból, vagy

csak a szelíd életbl áll, hanem a nemes értelemben vett oly

szabadság tiszteletében, melyet az igaz ember nemcsak magá-

nak szeret, hanem az egész emberiségnek.^ A ki hona igazi

szabadságát óhajtja, az — a mennyire anyagi helyzete és

ideje engedi — járja be ezt a kerek világot, merítsen min-

denütt bölcseséget az életbl, ne engedje magát sem a feje-

Világ 384.

Világ 384.

Világ 385., 386.
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delmi, sem másféle fény által elvakíttatiii, hanem férfias ön-

tudattal állja meg helyét. Ereszkedjék le a szegények kunyhóiba

és önként keresse fel az igazság legbiztosabb tanítóját, a

nyomort. így felkészülve lépjen azután nemzete szolgálatába,

mert az ily elkészületbl csak nemes törvények származ-

hatnak.^ A valóban nemes ember keblét a mérséklet szelleme

hatja át. Az ily ember képes arra, hogy magát tökéletesen

a mások helyébe képzelje. És ezt nemcsak ideig-óráig teszi,

hanem az lassankint mindennapos szokásává lesz.'

Az önnevelés mindenkire nézve életszükség. Senki sem az ön-

születik oly jónak és erényesnek, mint a minvé hosszas

gyakorlás útján lehet. Erre önmegfigyelés, önbárdolás és ön-

idomítás vezethet csupán. Erre az igyekezetre fleg a kiváló

tulajdonságokkal biroknak van szükségök. Mert nem az az

erény, ha valaki semmi rosszra nem gondol, minthogy egy-

általán nem töri fejét ; ha nem csal; mert buta ; ha nem

csábit el, mert madárijeszt ; ha nem követ el büntettet, mert

gyáva. Az ilyenek negatíve jó magaviselete nem is viszi

elbbre a társadalmat. Ellenben azok, a kik személyes, szüle-

tési, vagyoni elnyeik, bájaik és varázsaik által hatni képe-

sek rossz irányban is, becses tagjaivá válhatnak a nemzetnek,

de csak akkor, ha magukat — helyzetök és körülményeik

csábjainak ellenállni tudó — igazi s nem álerényekre nevelik.

Az igazán hasznos emberek azok, a kik a jót magáért a

jóért cselekszik, akár van tetteiknek tanuja, akár nincs, s a

kik képesek lemondani örömeikrl is. midn magasb köte-

lességeik teljesithetése ezt megkívánja tlük, melynek nehéz

tövises útjain állhatatosan váltig megmaradnak.^ „Nevelés

által az emberbl mindent képezhetni" azt mondják. Ámde
igaz-e ez ? Igaz, hanem csak bizonyos pontig és bizonyos

foglalatosságokra nézve. ^ Miután a nevelési systemák sok ár-

nyéklatai mellett majd a lelket táplálják ersebben, majd a

testet, valóban kiniondhatlanul nehéz probléma itt az igazi

arányt és egyensúlyt föltalálni. Ebbl önként következik, hogy

1 Világ 387.

- Vüág 389.

3 Világ 389.

^ Önismeret 4.
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az emberek közül az egyiknek a lelke lesz ersebb, a másik-

nak ellenben a teste. ^ Mit tegyenek tehát a szülk, hogy

ivadékaik kell helyükre álljanak és a gondviselés által nekik

rendelt vágásukban haladjanak ? Legels és legszentebb köte-

lességük ivadékaik lelki és testi jobb tulajdonaikkal, továbbá

azoknak minden nagyobb, st legkisebb csorbáival és hiányai-

val is tökéletesen megismerkedni.^ A fiatalságnak érzete a

testi functióknak sebesebb forgása, étvágy és annak kielégí-

tése, a jóiz álom, az ifjúkor szenvedelmei, a szívnek a másik

nem iránti fel-felébredése s általán az élet tavaszának kimond-

hatatlan bája : annyi virágokkal hintik be az ifjúság napjait,

hogy egy-egy mélyebben lappangó baját nemcsak nem veszi

észre, de nem is gyanítja.'' Ezen korban a lelkiidomitásnak

ftényezje nem egyéb, mint a testnek minden módon való

gyötrése, úgy hogy annak vágyai és szükségei mintegy elné-

muljanak, avagy, ha ez lehetetlen, legalább a legalsóbb fokra

szoríttassanak le. * Bels lelki szemmel mindenki bír, de fáj-

dalom, e szemet a legtöbb éltének csak végén, vagy igen

késn nyitja fel, mikor már a segíthetés pillanata elillant,

vagy a helyreállítás már vajmi problematikussá vált. '' Azért

sokszor a tudatlant tudta nélkül és akarata ellen kell saját

javára vezetni. Sokszor azzal úgy kell bánni, mint atya gyer-

mekével, ki annak akaratja ellen is bevéteti vele az üdvös

gyógyszert, a mit ha eleinte ellenez, utóbb hálával fog meg-

köszönni. *^

Mindenkinek saját magának kell elhatározni czélszerü

életrendjének mivoltát, ezt pedig józanul senki sem cseleked-

heti, ha magát tettl-talpig nem ismeri. Önmagát az ember

általán véve tökéletesen megismerni soha sem fogja, ha ezen

mtéteire az orvosi tudomány segédkezet nem nyújt neki,

mihez képest nagyon czélszerü és felette hasznos, st elkerül-

hetetlenül szükséges, hogy már az els tanulás évei alatt az

^ Önismeret 155.

- Önismeret 7.

' Önismeret 31.

* Önismeret 106.

'' Önismeret 28.

'• Beszédei 164.



GEÓF SZÉCHENYI ISTVÁN TÁRSADALOMTANA ÉS TÁRSADALMI POLITIKÁJA. 2i

orvostan bizonyos pontig azon tárgyak közé soroltassák, melyek

az iskolai inventariumot képezik.

Ezen „zagyvalék" is, melyet én most kitálalok, némely

egyént talán mélyebb gondolkozásra gerjesztend, mihez képest

bizonyosan számtalan serdülre nézve a legbecsesebb kincs leend.

Egészségtl virnló egyén I Ugyan van-e a világon ennél

kellemesb látvány ? Igen van ! És vájjon mi az ? Egészséges

család ! Ennél pedig csak az egészséges község gyönyörbb,

míg az egészséges nemzet már mennyekbe ragadó tünemén}'.^

Az egészségre kell tehát törekedni minden jobb embernek,

magára és másokra nézve. Egészség nélkül sem az ember,

sem a nemzet nem lehet elégedett. Már pedig a megelége-

dés szelíd rokona a szerencsének. De hányan mily szomorú

utakon keresik a megelégedést s létök kincsek és életörömök

lehetségei között nem egyéb, mint iszonyú üresség és álma-

tag növényi tengdés.'^ A haladó miveltség nemzedékrl-nem-

zedékre terjed át és az anyatejjel szívódik be.^ Pedig, ha

jobb is a parasztember gyomra a miénknél, élelmünk ellen-

ben jobb az övénél. Ha életmködésünknek állati oldala

szenved is egyben-másban. ennélfogva oly határtalanul nem
élvezhetünk, mint ; de mennyi szép lelki örömünk van,

melyek létét a tudatlan állati ember nem is gyanítja.^

Az emberiséget nem fzi össze jobban semmi, mint a a nk

kölcsönös vonzódás és az egymásba helyezett bizalom. A n YiiLa és*

uralma alól, a fejedelemtl kezdve a legkisebb állású férfiig, feladatai,

senki sincs kivéve. Miveldési és nemzeti politikánkban ez

okból annak mindig szerepet kell fentartani. E nélkül már

nyelvünk és egész társadalmi életünk is sokkal szegényebb

és egyoldalúbb lesz, mint lehetne.'' A törököknél például azért

nem fejldött ki a társalgási nyelv, mert a n, a ki élet-

pályánk egyedüli virághintje, szívünk vágyainak legfbb

czélja, e nemzetnél nem áll ugyanazon színvonalon a férfival,

hanem mélyen alatta. így azután a helyett, hogy a küzd
embernek leghívebb társa lenne, majdnem portékává ala-

' önismeret 236., 237.

- Hitel 104—107.
3 Hitel 28.

* Hitel 121. 1.

' Világ 442.
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csonyul le.^ Mily tévedés ez! Hiszen a ni szív bájt önthet a

háztartásban mindenre ; de ennek biztositása, fentartása a

férfi eszének feladata. A sziv és érzelem között nincs elsség

;

a maga nemében dics mind a kett. Üdvözlet nektek, hazánk

hölgyei, a kik szerafi szeretete nélkül kétségbe kellene esnünk;

de titeket, hazám férfiai, nem kevésbbé, melegen üdvözöllek,

a kik cherubi felfogással messzeható tervet alkottok és haj-

totok végre, mert reánk csak a távolban virradhat nemzeti

üdv. A nemesen érz sziv nem kevésbbé dics, mint a fényes

elme. De mindegyiknek külön szerepe van és ezeket nem

szabad felcserélni."^ Honunk érdemes leányai, legyetek ti segédei

minden szebb és józanabb kezdetnek. Vezessétek, mint a

spártai anyák fiaitokat az érdem és erény mezejére. Fejtsetek

ki bennök már zsenge korukban minden szép és nemes iránt

érzéket és vágyat. Neveljétek ket bátrakká, igazságszeretkké,

az adott szó embereivé, szóval férfiakká. Ha valaha ez ország

sivatagjai kies vidékekké, posványai viruló tájakká s a magyar

név mindenütt tiszteltté válik e világon, legyen az édes jutal-

matok. — Nem félelem és hideg tisztelet fzi a szerencsés

gyereket szüleihez, hanem a természet legszebb köteléke : a

szeretet. Ennek papnje minden ház szentélyében a n. De a

széplelkü asszonyt ne higyjük olyannak, a ki csak hiába-

valóságokkal tud mulatni, vagy mintha eltte minden komo-

lyabb feladat idegen dolog lenne.

Ne gondoljuk azt, hogy küls felületességünkkel, bármily

tetszets legyen is, a derék nnek hajlamát megnyerjük.

Csak a lelki és testi ern alapuló férfiúi báj dobogtatja sebe-

sebben az el nem romlott ni szívet s csak az képes benne

nyájas viszontérzést ébreszteni. A jól nevelt és megbecsült

nk tanítsák azután már gyerekkorukban ivadékaikat az igaz-

ságnak minden körülmények közt való szeretetére s a csalfa,

a hazug szó és tett gylöletére, mert hány vagyonosnak

elszegényülésével, mennyi szerencsétlennek könyárjával, hány

repedt szív néma fájdalmával töltötte be a hazug szó és a

csalfa tett a világot?^ Az asszonyt egyedül állati vágyaink

' Világ 258.

- Kelet Népe 166— 167.

3 Hitel 75.
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és ösztöneink tárgyává tenni, ket a menyországból kizárni

mindezeknél fogva nem a nemes mveltség jellemvonása.^

Fogadjátok hazám érdemes leányai tiszteletem és szere-

tetem jeléül munkám felajánlását. Vegyétek, bár férfiakhoz

illendbbnek mondják azt sokan, nyájas kegyességgel párt-

fogástok alá. A hitelrl szól s mi belle foly, a becsületrl,

az adott szó szentségérl, a cselekedetek egyenességérl s

igy elttetek nem lehet a tárgy idegenebb, mint elttünk

;

niert annji nemes és szép, a mi az emberiséget felemeli, a

ti nemetek müve. Ti viszitek karjaitokon a kisded nemzedéket

s jó polgárrá nevelitek. A ti nemes tekintetetekbl szi a férfi

lelki ert s elszánt bátorságot. S ha léte alkonyodik a haza

ügyében, ti fontok koszorút homloka körül. Ti vagytok a

polgári erény s nemzetiség védangyalai, mely nélkületek,

higyjétek el, soha ki nem fejlik, vagy nemsokára elhervad

:

mert ti vontok minden körül bájt és életet. Ti emelitek egekbe

a port s halhatatlanságra a halandót. Üdvözlet és hála nektek.-

De ha azt kívánjuk, hogy hölgyeink magyarosodjanak, tegyük

azt, a mi magyar, elfogadhatóvá és vonzóvá elttük.-'

A férfi azonban, ha olyan, a milyennek lennie kell.

mégis csak úr marad az asszony fölött. „Tudományban s

mvészetben ugyanis a nk soha sem viszik föllebb a közép-

szerségnél; azért férfit kard és toll illet meg, a nt bölcs

és háztartás : ha bármelyikük a másiknak dolgába vág, vét

a természet ellen. "^ A nk azok, a kik a legnemesebbre

buzdíthatják az ifjút, kiknek fenséges tisztjük, szilárd állha-

tatosságra lelkesitni a férfiút s a kiknek kezeibl reményli a

hónáért él aggastyán egykor megnyerhetni az elismerésnek

koszorúját is. Oh ! az egek ura ismertesse meg velük gyönyör

hivatásukat és Magyarországnak felvirulása bizonyos.'' Az

asszonyi nem, melyet különben a keresztény vallás a férfival

egy polczra állított a társaságban, minálunk a nemzeti ki-

mveldéstl sokáig idegen maradt s a magyar nemzet egészben

véve moraliter, úgyszólván ntelen volt. Asszonyaink nagy

.1 Hitel 168.

- Hitel felajánlása.

^ Hitel 67.

* írott naplója.

'" Gróf Széchenyi István Hírlapi czikkei I. 280.



30 HATODIK FEJEZET.

része nemcsak hogy nem tudott, de nem is vágyott tudni

magyarul. Azonban els sorban az sem az hibájok, mert a

n, mint mindenben, úgy nyelv dolgában is a férfitl függ.^

A nk iránti lovagias érzés gyakran vezet párbajra. Erre

vonatkozólag Széchenyi így nyilatkozott

:

Párbaj és ,,A párbaj manapság szükséges rossz, de volt id, midn
**^=át*^^ az társadalmi reformnak is beillett. Az emberek az eltt les-

bi támadták egymást, vagy mint a banditák boszulták meg
magukat a sért felen. Késbb, a lovagkorban az egyenlség

alapján védte magát a férfi férfi ellen. A civilizált népeknél

mindenütt hamarább terjedt el, mint a mveltségben elmara-

dottaknál. A lovagiasság, melyre nekünk nem régiben még
szavunk sem volt, nem ázsiai és pogány, hanem európai és

keresztény intézmény. Abban a vitézség a szelídséggel, a szó

legszentebb megtartása a hadi csellel, az engedelmesség a

gyzni képes tehetséggel, a szép nem bálványozása a szeplt-

len magaviselettel nagyon jól megférnek ; st ez ellentétek a

lovagiasság integráns kellékei s elválhatlan feltételei. A XVIII.

század elején a párbaj nálunk kivételt képezett s a becsületre

való finyásság csak késbb terjedt el. Az arra való készület,

valamint annak nem keresése ugyan, de kikerülése sem oly

szabály, mely minden önmagát megbecsül magyarnak nélkü-

lözhetetlenné lett. Az irigy fondorkodás, a bosszúálló és cser-

benhagyó hajlam mellett az igazi lovagiasság nem fejldhetett

ki nálunk, de annak valódi átértéséig még nem jutott el fajunk

és itt a lovagiasság, mely subjective bizonyára egyike a leg-

szebb erényeknek, objective egyenesen bnné válik, ha a

fogalomzavar folytán elfajul, mert a lovagiasság magasabb

értelemben véve az illemmel és gentlemannlikeness-szel, a ki-

csinosult lelki tehetséggel és erénynyel együtt jellemvonása

a civilisált embernek. E tulajdonok egymással szükségképp

összefüggenek".'^

Az osztá- Minden osztálynak megvan a maga foglalatossága s az

lyok fel- egyik a másikéba nem elegyedhetik a nélkül, hogy az egész

társadalmi rendet zavarba ne hozná. Azonban, a kik bármi

tekintetben jobb módban vannak, azoknak magasb erkölcsi

^ Beszédei 125

^ Politikai programmtöredékek 79., 82. 11.
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kötelességeket is kell teljesíteni. A romlatlan elérti az ebben

foglalt barátságos tanácsot, a kiben pedig a vér már elfajult,

annak még a sarkantyú sem használna. De valószinü, hogy

az ilyenek az ország hasznára és emberiség díszére úgyis

lassan kihalnak.^

Az ily egyének állati módon tengdnek s nem is sejtik,

hogy a magasb törekvésekben, ha a szó egész értelmében jó

hazafiak vagyunk, min öröm kínálkozik."^ Hányan vannak, a

kik vak hevökben az igazságtalan alapon nyugvó alkotmányt

helyesnek és természetesnek hirdetik. Pedig abban nincs rend

és igazság, s ha fennmarad, nagy veszedelmet hozhat hazánkra.

Az ilyen elfogultakkal és még inkább az ügyes képmutatókkal

szemben, a kik mindezt látták, de azok változtatása érdekökbe

ütközött, Széchenyi felkiált: „Óh szégyen, hol marad el piru-

lásod!"

Azonban ö a gyökeres változtatást a közönség elkészí- az eiö-

tése nélkül nem tartotta kívánatosnak. Mit ér a legjobb vadász, szükséges

a legjobb munkás, a legjobb deák, a legbátrabb ember el- voita.

készület nélkül. Az elsnek puskája nem sül el, a másodiknak

ekéje bicezen ki a barázdából, a harmadik minden esze és

talentuma daczára második osztályba jut ; a negyedik, kivált

napjainkban, haszontalan katona. Minden az idomítástól, el-

készítéstl függ. A józan eszméket sikeresen terjeszteni csak

úgy lehet, ha a társadalom szerves életmködése el van

készítve. Különben úgy járunk, mintha kemény magot vetünk

a földbe, mely sem szántva, sem boronálva nincs. Olyan eljá-

rás ez, mint versenylovat a pályára vinni idomítás, úrfit próba-

tételre bocsátani tanulás, egyéneket megházasítani tapasztalás

nélkül, vagy végre képviseleti rendszert behozni közértelmiség

nélkül.^ Ezen elkészítésnek útja nem lehet más, minthogy

hazánkban mindenkinek, vagy legalább a lehet legnagyobb

résznek gyomra, feje, erszénye ne legyen üres s kiki az élet

minél több javait és kellemeit magának megszerezni képes

legyen. De erre is el kell készíteni az embereket, és pedig

a természet rendszabásai szerint.

1 Hitel 230., 231.

- Hitel 235.

3 Hitel 248.
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A tudatlan és elítéletekkel teljes alacsony sorsúnak nem

vetheti szemére elmaradottságát a magasb születés gazdag,

mert hiszen bizonyos küls simaságtól eltekintve, talán még

tudatlanabb nála, és a lerázott honi elítéletek helyett sokkal

veszélyesebb külföldi balítéleteket hozott magával haza. A
szegény nehezebben szerezhet valódi míveltséget, mint a gazdag,

mert ennek módjában áll a leghathatósabb eszközöket fel-

használni e végbl. És mégis mennyivel több igazi tudomány

van Magyarországon a közép-, mint a frendúek között. Ha

az ország elkeli valóban vállvetve mködnének az ország

emelésén, mivé válnék hazánk csak egy fél század alatt?

Másképp nem is lesz az felemelhet.^

Jobb igazán gazdagnak lenni, mint annak tartatni. Jobb,

ha mi tudjuk, hogy nem fázunk, mint ha mások hinnék csak,

hogy melegünk van. Nem ér semmit az a rossz szagú tömjén,

mely nemesi születésünknek csak illatját terjeszti. Hasznosabb

ennél a szó méltó értelmében nemeseknek lenni. A szelídebb

földbirtokos, ha különben rendes, a legjobb módú földesúr

is. Mindennel .bvelkedik ez a haza, csak vagy nem tudjuk

megbecsülni, a mivel bírunk, vagy el van rejtve a kincs s

nem mozog elég gyorsan és állandóan úgy, mint kellene,

köz- és magánéletünk."^

A közönséges ember a jelest, nemest, szépet, dicst

sohasem látja, mert nincs azok iránt érzéke, csak a piszkot

és mocskot keresi és tudja feltalálni. A szolgai életet többre

becsüli a felséges halálnál. Van elég nyomor nálunk is ; több,

mint a haladott országokban. Nagy a vallási türelmetlenség;

több ember nem eszik húst, mint a mennyi eszik. Sok oláh

a jó kenyérnek még szagát sem ismeri. Sok vidéken a nép

egész nyáron dinnyével él.^ Nem értünk a módokhoz, melyek

által magunknak pénzt szerezhetnénk.^ Nem ers lábon áll az

olyan rend, mely az ország minden javával él és annak semmi-

féle terhét sem viseli.

Hogy az ilyen kiváltság mily hasznos lehet, felfoghatjuk.

1 Hitel 2;jl., 232.
-'

Hitel 105., 106.

3 Hitel. 116., 117.

* Hitel 118.
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és azt is, hogy hazája boldogitására mindenkinek tehetsége

szerint mindent meg kell tenni, s a ki ezt nem teszi, az

semmi ember s a haza gyalázatja. A ki ezt rendszerbe fog-

lalva helyesnek tartja, az legfeljebb csak önjavát, de nem a

közjót tekinti ; vagy ha nem saját érdeke a kiváltság fenn-

tartása, akkor esztelen, vagy tébolydába való. Nemesitsük

tehát a nemességet !
^ Ha a magyar nemes örömökben sokáig

és undorodás nélkül akar úszni, bölcsebbet nem tehet, mint ha

ideje és értéke egy részét hazájának szenteli. Sok vén nev
és hosszú czimü gazdag urat ismerek, a kit a bels sorva-

dás és életuntság boldogtalanabbá tesz legalacsonyabb cseléd-

jénél. Az ilyen izék a helyett, hogy dics pályán haladnának,

mely számukra nyitva áll, az emberiség gyalázatjára hitvány

ágyasok és pénzes zsidók rabjai.-^

Mostanság, ha csak ezer lépést tesz is a kis gróf, jó Aristokra-

gyalogiónak állítják ; ha odahaza letesz egy vizsgálatot és

szülei nagyobb hivatalban vannak, minden bizonynyal eminens

lesz ; ha sok kísérvel atyja jószágára megy, már várják s

mindent csak ünnepi állapotban lát ; végre, ha egészen kitanul-

ván iskoláit, élettapasztalást szerzend utazik; váltott lovak-

kal járja be a hazát. Mindenütt jól fogadják. Miután mulatott

volna a hazai fürdkben, st Velenczében és Monacóban kül-

földi bölcseséget is szívott magába hat hét alatt, ha esetleg

itthon azután hivatalba lép, íme ismeri a hazát, a külföldet,

tud beszélni az angol parlamentrl, a franczia kamarákról,

st arról is tud felvilágosítást adni, hogy miképp szegénye-

dett el Francziaország mezgazda közönsége és miképp rom-

lik el majd Britannia, a gz és egyéb mvek által! Mindez

valóban nevetséges."' Az igaz, úgy kellene lenni, hogy leg-

többnyire magasb helyrl szivárogjon le az erény és tudo-

mány. A földesúrnak az volna többek közt a kötelessége,

hogy a jobb gazdaság és élénkebb forgalom józan rendsze-

rének megismerése általa jutna el lassan az ország

minden lakosához. A parasztgazda nem kezdheti a juh-

és lónemesítést, hanem ö neki kell azt végezni.^ Vannak

1 Hitel 234—235.
^ Hitel 238.

3 Hitel 98.

* Hitel 182., 183.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. II. k. 3
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nagj'birtokosaiiik, kik hazánk területének igen tekintélyes

töredékét nevezhetik a magukének. Ha az ilyen úr reggel

felébred és csak egy pillanatig is felemelkedik szivével az

örök Tökéletességhez s boldog sorsát számos millió ember-

társaiéval összehasonlítja, kik azt sem tudják, hogy máról

holnapra miként fognak élni, hogy fejket estére hova fog-

ják lehajtani : vájjon miképp lehetséges, hogy az Isten ennyi

ajándékáért nem éreznek bensejökben ellenállhatlan vá-

gyat, hogy bven nyert áldásért nemcsak üres szavakkal, de

valódi tettek által is hálát tanúsítsanak.^ Ezek mindenikének

legszentebb kötelessége az lenne, hogy e szép sorsot egy-

részt fenntartani, másrészt pedig azt a haza díszére és fel-

emelkedésére hasznosítani igyekezzenek. Az el nem fajult

igazi jó magyar életkörét a kötelességtudás ily tartalmának

kellene betölteni. Elragadtatással olvassuk Cicerónak a köte-

lességekrl írt mvét, a hazafiság dics tetteiért lelkesedünk,

de magunk nem vagyunk jó hazafiak. Mindig másutt, mint a

hol tényleg van, és másokban keressük a hibát. Mert minél

kiválóbb társadalmi és vagyoni állása van valakinek, annál

több a kötelessége. „Mennél nagyobb a születés, kincs és

talentum, s több a szabad id, méltán annál többet várhat

tlünk a haza. Az aristokratia sorsának legszebb oldala az,

jhogy a hazát mintegy önként szolgálhatja. Ez legszebb kivált-

sága, mert vajmi kínos olyasra kényszeríttetni, a mit önként

nem tennénk meg. Ellenben nincs édesb érzése a szabad

kebelnek, mint szabadon járulhatni mindenhez, még a leg-

veszedelmesebbhez is."^ Különös, hogy itt az emberek vagy

igen jók, vagy egészen romlottak e részben. Ilyenek azok,

a kik azt hiszik, hogy a magyar föld egy része nekik teljes

joggal competál, de ezért k semmivel sem tartoznak. Az

ilyenek megvetésre méltók, mert itt benn haszontalanok, a

külföldön pedig szégyenünkre válnak. Ennek magyarázata az,

hogy a mihez könnyen jut az ember, azt nem becsüli meg
;

másként bánik a szerzett vagyonnal, mint azzal, melyet az

ezen világra való léptekor már készen talál.^ Mindazon szám-

1 Hitel 227.

2 Hitel 227—29.

3 Hitel 229.
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talán java az életnek, mely a magasb rangú születéshez,

továbbá a nagy vagyonhoz fzdik, ez okból csak akkor nem

válik következményeiben keser méreggé, ha folyton nemes

és közhasznú tettek által érdemeltetik meg. A születés sze-

rencséjében részesültek köztiszteletre, st általában bizton-

ságra csak úgy számithatnak, ha kellemesb életviszonyaikból

folyó kötelességeiket teljesitik azon a magas polczon, melyen

most gyáva és érdemetlen, örömekben úszva csak ingatag

módon tarthatják fel magukat.^

A honi dolgokban tudatlan mágnás sokkal vétkesebb,

mint a szebb szokásokban járatlan nemes. Azonban volta-

képp úgy áll a dolog, hogy a csiszolatlan gyémánt ugyan

becsesebb a simított kovánál, de a gyémánt köszörülve jut

igazi értékre."^ Számos nagyjaink önként, édes örömest vet-

keztek ki nemzeti sajátságaikból, czélszertlen maskarákba

bújtak, hogy a latin nyelven szólott királynénak jobbágyi

hséget mutassanak be ; a közdolgok vitelére a magyar nyel-

vet elégtelennek állították és szegyeitek a magyar szót

ajkaikra venni. Miként kívánhatjuk, hogy másnak legyen

gondja sajátunkra, melyen minmagunk tapodtunk." Elaludt,

kötelességeikrl megfeledkezett állati mágnások voltak ezek.^

Valamint minden halad a világon, úgy lassanként a

felfogások is átalakulnak ; a sokaság már is józanabbul kezd

az érdemrl és valódi nagyságról ítélni. A véletlen születés,

a bölcsben talált kincs és czim már korántsem oly kelléke

a tekintélynek, mint volt korábban. Elre látható, hogy el

fog jönni az id, midn a tiszta kifejlett ész és nagy lélek

lesz a kiváltság els kelléke. Hányan lesznek parányiak a

a mai nagyságok közül, ha születés, örökölt vagyon és titulus

nem nyomnak majd többé sokat. ^ Az egyetért fejedelem és

nemzet, melynek legnagyobb és legkisebb tagja önfeledten

tudja a közjót elmozdítani, oly szilárd alapon álló boldog-

ságot élvez, mely nem bomolhat el magától, s azt semmiféle

emberi hatalom sem ingathatja meg. Ilyen erhöz segíteni a

• Világ 56.

2 Világ 67.

' Világ 107.

* VUág 113.

•^ Vüág 270.

3*
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nemzetet a király és zsellér között álló mágnásnak és nemes-

nek istentl rendelt valódi tiszte.^ A magyar nemességnek,

ha van miért hálával lenni a sors iránt, akkor ez nem czime,

nem jövedelme, hanem a kiváltságos szép állás, melyen a

haza javára nagy szolgálatokat tehetne, ha fejében tisztába

volna hozva az, hogy mi a jellem, azaz, ha tudná, hogy

mikor mit kell és szabad tenni, mikor illik józan gazdát és

mikor hazafit játszani. Szivünk elég jó helyen fekszik, de

csavart, zavart ideáink vannak s balhiedelmek, elítéletek el-

fogultságok s az elme milliárd csalképzetei gyászos laby-

rinthba bonyolítják azt.""' Az aristokrata-családok igazi fényét

tagjainak valódi belbecse által kell biztosítani.^ „Széchenyi

egyenest bevallja, hogy testestl-lelkestl az aristokratikus

elv pártolója, de nem ám a szónak elrútított, hanem valódi

értelmében. A jónak ereje csak szerencsét és boldogságot

szülhet. Aristokratáskodni pedig semmi egyebet nem jelent,

mint a legjobbak kormányzását, melynél egyedül az ész,

erény és igazság parancsolnak. „Engedelmeskedjünk csak

mindnyájan ezen isteni eszmék szent szavainak, akár mily magas

vagy alacsony lépcsrl zengjenek azok hozzánk : akkor sok-

kal sikeresebben tartandjuk fenn az aristokratiát, mely az

emberiségre hervasztó fény helyett meleg világot vetend, mint ha

balhiedelmeinkben az „aristos" nevet egy-egy becsnélküli, azt

elrútító nemzetségre fogjuk. Ekképp a legszentebb is a köz-

gyülölet és megvetés tárgyává sülyed. Az igazi aristokratá-

ban a véletlenül kapott elsséget általa újra megszerzett

elsségei messze túlhaladják. Az igazi aristokratikus társada-

lomban a mostohább sors fia viszont tenyere, esze, állhatatos

és tiszta erkölcs szorgalma által iparkodik pótolni azt, a

mit a véletlen tle megtagadott. Ott van igazi aristokratikus

kormányzat, a hol morális közvélemény alapján szorgalom

fakad és a polgári erényt mindenekfelett tisztelik. Ellenben

az elaljasodott olygarchia azt hiszi, hogy neki minden és

mindenki le van kötelezve, pedig semminek és senkinek.

A salus publica az osztó igazsághoz közel álló, törvényes

' Világ 232.

- Világ 282.

« Stádium 141.
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állapoton nyugodhatik csupán.^ Ha a magyar kiváltságos f-

nemes birtokkal, meglehets fvel és ép tenyérrel ellátva,

irigylésre méltó helyzetében nem tesz a hazáért semmit, de

kötelességének teljesítése helyett sülyedni engei^i vérét, st

annak stilyesztésében még maga is részt vesz, akkor isten

és ember eltt nincs joga kormányban, vagy népben találni

hibát, s ha így a nemzet elhal, vagy annak szabadsága szám-

zetik, ez fképp az bne."^ De ily feltételek mellett, ha t. i.

kötelességét teljesíti, az aristokrata is épp ügy magáénak

tekintheti véletlenül nyert eljogait, mint más a maga vélet-

lenül nyert pénzét, testi erejét, szépségét vagy népszerségét.

Ezekkel is lehet jól, de rosszul is élni, s ez utóbbi esetben

szintén elítélendk épp úgy, mint a kötelességszeg mágnások.^

— Kevesebb egoismus több örömet okoz és boldogabbá tesz

;

a mellett még a közügynek is használhat.*

Valóban szomorú, hogy azok a földbirtokosok, a kik Absentis-

Magyarország egyes, nem éppen kies vidékein laknak, csak

akkor nem mennek a külföldre, ha birtokaikhoz a körül-

mények lánczolják, vagy amazt nem ismerik. Az itthon-lakás

kötelesség, de az átlagosan kívánható józan hazafiságnak is

vannak határai. Azért az emberek részére az eszmén}! haza-

fiaknak az országot lakhatóvá kell tenniök.^

A felsbb osztályok természetes kötelessége, hogy ell- eiij arás.

járjanak. De a kiknél az ember ftehetségei,' a képzelem,

emlékezet és ítélet nincsenek kell arányban egymással, az

nem való a vezetésre. Nincs annál kárhozatosabb elbizakodott-

ság és vakság, mint másoknak tanácsolni, másokat vezetni

akarni megfelel tehetség nélkül. A kik így állanak be vezé-

reknek, vagy kolomposoknak, több kárt okoznak, mint hasznot

és talán tiszta szándékú fáradozásaikért is dicséret és hála

helyett, gúnyt és gylöletet aratnak, a mit meg is érdemelnek,

mivel felebarátaikat áldás helyett a könyek áradatába és

gyászba borítják.''" De tudni kell, hogy miként kell elljárni.

1 Stádium 144.

* Kelet Népe 29.

' Kelet Népe 129.

* Hitel 239.

' Világ 186.

•' Hitel 29.
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„Mentl inkább átgondolom a magamra vállalt szerepet,

annál nehezebbnek, kivihetetlenebbnek, hálátlanabbnak találom

azt, elcsenevészett hazámban !" „Életre dörzsölni ezt a testet,

keser munka ; de mégsem könnyen fogok felhagyni vele."

„Én azt hiszem, nemcsak helyes, hanem kötelesség is

az önhittséget, önzést, a hiúságot leálczázni s ostorozni.

A hazát nevetségessé tenni mer lehetetlen, kivéve, ha a

haza valósággal nevetséges volna. Vájjon egy angol vagy

egy amerikai a legnagyobb talentummal nevetségessé tehetné-e

hazáját? Bizony nem!" „A nagylelknek elég jutalom, ha

élete végs órájában azt mondhatja magának : íme, hazám

egy kevéssé szerencsésebb s boldogabb ln, mint volt s ehhez

én is hozzájárultam."—— „A gondolkodónak, vagy a jó ember-

nek elegend az, ha mondhatja: ime vizsgálódásaim és fára-

dozásaim által némelyek emberekké s néhányan jobb embe-

rekké lettek." Annak, a ki kell képesség és készültség mel-

lett ell halad, akár ismerjék el, akár nem, nagy az érdeme.

Nép- A lakosok testi és lelki szebbitése : ím ez és csak ez
ej esztes

j^j^^^ ^ kormáuyokuak legfbb feladata.^ Vájjon lehet-e biz-

tosítani a gyártás elnyeit a nélkül; hogy egyúttal mind azon

rosszat is kelljen szenvednie, mely e kútfbl kiforr? Ezen

eddigelé még csaknem mindenütt sötétben lappangó problé-

mát megoldani kimondhatlan nehéz, de nem lehetetlen. Régi

országokban, a hol a dolog el van már sózva, szinte lehe-

tetlen is. Itt csak kezdk járhatnak el sikerrel, a kik más

nemzetek tapasztalatait és aberratióit kincseitek fel, a mi ket

követésre, vagy kerülésre inti, ha az ily intések iránt nem

süketek.'^

Jóslás. Azonban egyet-mást elre is meg lehet mondani.. Igaz.

hogy az idjósló igen gyakran csalódik, mert a légkör közeli

és távoli állapotáról nincs kellleg értesülve. Azért nem is

igen találnak az idjóslatok hitelre. De legyenek csak lebé-

szeti ismereteink alaposabbak és szélesebb körek, az id-

jóslás akkor már nem lesz oly nevetséges dolog, mint manap-

ság. Ugyanez áll a gazdasági és társadalmi életrl is. Ha

valamely növény fejldésének természetét tapasztalásból jól

' Önismeret 195.

- Önismeret 194., 19;'
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ismeri, akkor a gyermek is elég nagy valószinüséggel jósolhat.

Megmondhatja például, hogy a dinnye magjából bizonyos fel-

tételek mellett igen hihetleg dinnye lesz. A ki más nemzetek

gazdasági és mveldési történetét, de a hazai viszonyokat

is alaposan ismeri, az hatalmas támpontokkal rendelkezik

arra nézve, hogy az egyes intézmények életképessége iránt

nálunk helyesen njdlatkozhassék.^ Széchenyi csak így tudott

és akart jósolni."^

Az ember fejldésének korszakot alkotó óriási mozzanata A nyelv

volt a beszéd kezdete. Hogy ennek fontosságát Széchenyi befolyása

mennyire átértette, arról a nvelvre vonatkozó nézetei tanús- ^
nemze-

kodnak. ^,^,^^

„Nagy baj nálunk az, hogy az emberek kis dolgok miatt

heveskednek és makacskodnak, a nagy dolgok mellett pedig

hidegen haladnak el, st el is alusznak. A szó a lélek meg-

nyilatkozása. Vágyainkat hangok, jelek, arczvonások és testi

mozdulatokkal nyilvánítjuk, de a mit a földi salaktól tiszta

lélek érez, azt csak szó fejezheti ki, s ez is csak gyengén

és felületesen. Van-e köztünk olyan, a ki a világ jeles íróit

olvasván, nem döbbent meg valamely érzelem világos és meg-

kapó kifejezésén, melyet sokáig sejtve hordott is keblében,

annak ottlétét homályosan mindig gyanítá, de kimondani nem

tudta, vagy arra semmi sem indította t? És ki az, a ki élete

egy-egy pillanatában keblét örömek, vagy kínos érzelmek által

szinte a felpattanásig telve nem érezte volna, de azokat em-

beri szóval tökéletesen kifejezhetnek nem találta? Ki az a

szerencsétlen, a kiben a lélek legmélyrehatóbb gerjedelmei

sohasem ébredtek fel és szívének akadozása nyelvének kell

mozgását nem nyomta el ? És végre, ki az a szerencsés sze-

rencsétlen, a ki egészen ki tudta volna fejezni, a mi lelkében

van ? Szerencsés azért, mivel a szólásnak oly nagy tehetségé-

vel bír, és szerencsétlen, mert csak oly kevés volt lelkében,

a mit még emberi nyelven is el tudott adni. Sokkal több

van bennünk, mint a mennyit szóval ábrázolni tudunk, és pedig

azon mértékben, a melyben lelkünk nemes érzések, tudás és

erényeink által tágul és nagyobb lesz, azon arányban nému-

1 Vüág 473.

- Kelet Népe í270.
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lunk és végre hallgatunk el, ha nyelvünk nem gazdag és nem
müveit. Ez értelemben áll az, hogy n a lélek által a szókincs,

de a szókincs által is a lélek.

Vájjon a szerelmes ifjú, vagy a fellengz költ s az

eszmében gazdag bölcs, ha a szó hatalmával bírnak is, azt,

a mi lelkükön átvillan, vagy a mi mélyen és világosan fek-

szik benne, csak félig is tökéletesen ki tudják-e fejezni? A
szép tavaszi koránynak, az szi napalkonyatnak, egy kies

vidéknek a fogékony lélekre gyakorolt befolyását vissza tudja-e

adni a szó?

A szó tehát csak felületes tolmácsa érzelmeinknek, mint

a fest a természetnek, s miként ez, ha a legügyesebb is,

messze marad a természet csodái mögött, mert színei nagyon

haloványak ezekéihez képest ; úgy a legtökéletesebb nyelv,

a legédesebben zeng ajak s a legbájlóbb eladási tulajdon

is világosság, határozottság és rend tekintetében mennyire

elmaradnak attól, a mi az ember belsejében rejlik. De a

bölcseket és költket, ha gondolataik fenségét és érzelmeik

mélységét eladják, a velük rokonkebleken kívül alig értheti

meg más. Minél üresebb a f s kisebb a lélek, annál inkább

meg van elégedve a maga eladásaival. Ellenben mennél

gazdagabb és nagyobb, annál inkább érzi, hogy az gondolatai-

nak és érzelmeinek csak igen halovány képe.

Az ember legékesebb tulajdona a szép lélek s ennek

minsége határozza el az valódi belbecsét. Hogy jó-e az

ember lelke, vagy rossz, az nem másoknak ítéletétl függ,

hanem vagy van, vagy nincs. A szó tökélye sem abban áll,

hogy hangja kellemes zengés legyen a fülnek, hanem, hogy

vele mindazt lehetleg tökéletesen tudjuk kifejezni, a mit a

legnemesebb és legtanultabb férfiak s a mit a legnagyobb

erény asszonyok fejében és romlatlan szivében a tér és id,

a képzelet és gerjedelmek mint gondolatot, érzést és sejtelmet

elidézhetnek. Minden hasztalan szó haszonnélküli idtöltés s

kár az írás eszközeiért és anyagáért, ha az íróknak czélját

nem az emberjavítás és az ember jólétének emelése képezi. '^

A vad ember nyelve fogalmainak mennyiségével meg-

egyezleg igen szegény. A miveldéssel a nyelv is gazdagszik,

1 Világ 241., 245.
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tisztul, simábbá lesz és határozottságot nyer. A nemzettel n
és halad tehát a nyelv is. A mely nemzetnek nyelve már

t nem halad, az maga is hanyatlik. „Széchenyi a messzevitt

purismust határozottan rosszalja. A szepltlen szz nyelv

szerinte csak Dél-Amerika pompáin, Polynézia sivatagján s

legfeljebb még Közép-Afrikában található fel. Ha az idegen

szó helyett meg nem felel líjat kell csinálni, akkor már

rossz kényszerség alatt állunk." Ha van saját szavunk, ne

trjük az idegent ; de ha nincs és nyelvünk bányáiból sem

hozhatunk el olyat, a mely a legkisebb árnyalatig megfelel a

kifejezend fogalomnak, akkor tanúsítsunk az idegen, minket

gazdagító, mert anyanyelvünkkel összeforradó szó iránt leg-

alább annyi vendégszeretetet, mint a mennyivel magyar szokás

szerint a jövevényt fogadjuk. Az okos hazafi tehát nem fog

holt nyelvhez ragaszkodni, hanem saját él nyelvének tisz-

tulását és bvítését igyekezend elmozdítani. A kik az él
nyelv felett a holtnak akarnak uralmat biztosítani, nem jár-

nak el okosabban, mint azok, a kik az élket a halál ural-

pkodása alá törekednének hajtani. Nyelvünk tökéletesítése

Uehát kötelességeink egyik legfbbike. Midn igazi nemes-

ségünk, értelmiségünk napról-napra, évrl-évre nagyobb lesz,

nyelvünknek is megfelel arányban haladni kell,^ mert a

nemzet és a nyelv kölcsönhatásban vannak egymással. Azért

a széplelk és jeles nemzet nyelve nem lehet csún3'a és

jelentéktelen. A kifejldött és kicsinosodott nyelv képzeteinket,

eszméinket és gondolatainkat szebben és tökéletesebben tudja

ruházni; úgy hogy azok magunk s mások eltt is tetszet-

sebbek, kívánatosabbak és imponállóbbak lesznek, tehát

általánosan alkalmazva, hatása a nemzetre csak emel, fej-

leszt és gazdagító lehet.

A magyar nyelvben a legfbb kellék, mely a nemzet

haladásánál elnyösen szerepelhet, a férfias tényez megvan;

több ebbl más nyelvekben sincs. Ez az er nagy szerepet

játszott a nemzet fenntartásában s az a csoda, melyen oly

sokan bámulnak, hogy a magyarság tengernyi viszontagságai

\ között sem olvadt még össze más nemzetekkel, csupán termé-

szetes következése nyelve erejének, a melyet az idegen el-

' Világ 246—249.
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gázolni nem volt képes. Ha minmagunk nem leszünk anya-

nyelvünknek, ezen életmentnknek, gyilkosai, az fokozatosan

magasabbra fog felvinni. Kiemelend az bennünket a hozzánk

nem ill középszerségbl. De szükséges, hogy ezt a nyelvet

ápoljuk, csinosítsuk és nemesítsük. ítélete szerint, a ki a

honi nyelv mellett van, az nemzetünk életét hordja szívében;

a ki pedig ellene szegül; vagy azt elhanyagolja, akaratán

kívül is annak hanyatlását mozdítja el s talán sejtelme

sincs, hogy a nemzet életerejének gyökereit támadja meg.

Idegen szózatokkal ugyanis, bármily klassikus nyelven, a

magyar csak korcs érzelmeket fejezhet ki. Vén és fiatal, dús

és szegény, a közélet els férfiai s legbájolóbb hölgyeink

tegyenek meg azért anyanyelvünkért mindent, a mit tehetnek,

mert vele k és nemzetünk is az emberiség díszére válhat-

nak, nélküle pedig semmik. A teend azonban e részben még

nagyon sok. Elég magas szempontból még nem tekintjük

nyelvünket. Minden bája, kelleme és kincse még nincs nap-

fényre hozva. Számtalan irányban még gazdagodhatik ; a

társalgási hang tekintetében még finomulhat ; mvészet, tudo-

mány, mesterségek és találmányok szókincsünket s az emberi

élet mindenféle problémáinak azon való tárgyalása annak

hajlékonyságát még növelhetik. A nyelv szellemében tartott,

de a többi nyelvek megfigyelése által sugallt utánzatok szám-

talan fordulattal gyarapíthatják azt. Mindezek által oly vonzóvá

tehetjük a magyar nyelvet, melyben annyi a fiatalság és az

er, hogy nemcsak a hivatalos szobákban és termekben a

közügyeket intézk kötelességszerüleg, hanem úgy a szép

nem, mint a tudós világ nem csupán hazafiságból; hanem

természetes hajlandóságból, érzelmeinek s gondolatainak ki-

fejezésére inkább választandja azt, mint az idegent. Nyelvünk

még óriási fejldésre képes. De ehhez els sorban nem a

szobaphilologia, sem a könyvekbl tanulható bölcselet fog

járulni, hanem az egész társadalom azon lelki felemelkedése,

mely az emberi szót nem czélnak, hanem magas czéljai

hathatós eszközének tekinti. Fejldési képessége bámulatos.

A múlt században az oly haladást tüntetett fel, hogy már

1831-ben elragadta Széchenyit.^ De a finomabb társalgási

' ViláíT 253—257.
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nyelvet az ö korában még nagyon fogyatékosnak találta,

szólamai mindennapi haszon-vétel szempontjából még nem

elég szabatosak. A megszólitásokban az egyszerség hiánya

és a kifejezések bizonytalansága igen nagy levén, kellemetlen

zavarokat idéz el. Van még benne sok feszes, mesterkélt és

természetellenes. Vájjon e részben a hiányok és hibák teljesen

eltntek-e már?^ Ö, miként a következés megmutatja, alaposan

remélte azt, hogy a királyi trónról is tiszteletben fogják e

nyelvet tartani, ha maga a nemzet megtiszteli azt. Ha a

törvényhozás az ország szívében magyarul tárgyal, akkor

hazánkat egy szebb jövend várja. Idézi Vörösmartyt, hogy:

„Ébren légy Magyar, rt ki fog állni, ha nem te, hazádért."^

Egy nyelvnek tökéletes bírása az eszmefejlesztés, st

az idkímélés szempontjából is rendkívül fontos. Mily elny

az, ha nem kell szavakkal töltenünk az idt, melyet gondo-

latokra és dolgokra oly nagy haszonnal fordíthatunk." Nagy

nehézség országunkban a nyelvek különfelesége. Oly akadály

ez a fejldés útjában, melynél nagyobb nincs. De egy ember-

ölt e bajon nagyon enyhíthet. A XVIII. század végén Franczia-

ország népének háromnegyed része egymásra nézve érthetetlen

tájszólás szerint beszélt és negyven évvel késbb Franczia-

országban nem volt már csak egy nyelv. Bíznunk kell a

magyar nyelv erejében ! A sajtó és iskola, a közigazgatás

és törvényhozás végre minden kaliba és viskó, ház és palota

lakójára elbb-utóbb szükségessé, azután kedvessé teheti azt.

E drága kincscsel sok mindent véghez lehet vinni; nélküle

olyat, a mi Magyarországhoz, , vagy más nemzetek között

említésre, méltó volna semmit.* Ezek szerint mily határtalan

megtévedése volt az emberi szellemnek az a felfogás a múlt-

ban, hogy megsznik magyar lenni a magyar, ha magyarul

beszél és többé nem deákul, vagy hogy a természeti rend

megbomlik, ha nem idegen nyelven cseveg. °

Nemzeti nvelv nélkül nincs nemzeti élet, már ez okból
nemzeti

is áll, hogy ,. nemzeti jólétünket nem lehet fleg anyagi álla- ^jg^.

1 Világ- 258—259.
- Világ 280.

^ Világ 108

* Világ 513

•' Világ 519.
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pótokra fektetni". Jövnknek legszilárdabb alapját csak nem-

zetiségünk ersbítése s jövnk biztosítása, e mellett pedig

alkotmányunk tökéletes kiépítése képezheti. Minden nemzet-

nek van bizonyos eleme. Vedd el az egyiknek becsületét és

nem élhet. A másik nélküle is jól meg van, csak pénzét ne

bántsa senki. A harmadiknak életeleme az, hogy emlékezeté-

ben végig élje a hajdankor minden eseményeit ; míg a negye-

dik soha sem tekint vissza, st a jelent is gázolván, csak a

jövben keresi a hajnalhasadást. A nemzetnek is vannak

életszakai, melyek fejldésének fokozataihoz kötvék. Az ifjú-

ságtól pezsg nemzet nem osztozhatik az érettebb, vagy túl-

érett kornak hajlamaiban, s a régi népek fvágya nem lehet

a gyermeknemzetnek alapiránya. Ez pedig azért nem volna

helyes, mert az ily eljárás az egyes nemzetek úgyszólván

egyéni sajátságait hagyná számításon kívül. A teremtmények

sok milliárdnyi számában ugyanis nincs kett, a mely teljesen

egyenl volna egymással. Az egyik nemzet tapasztalása tehát

a másiknak eljárására nézve támaszul csak föltételesen szol-

gálhat. Minden népnek a saját geniusát és a saját életelemét,

/mely nélkül az jól nem fejldhetik, kell els sorban tekinteni.

Lehetnek oly zagyvalék népek is, melyek minden nemzeti

jelleg és alkotmányos formák nélkül is a maguk anyagi jó-

létében igen boldogok. A mi lételemünk azonban, s ez talán

egyik hibánk és bajainknak nem legkisebb oka, nem a keres-

kedési elsbbség, nem a vallásos buzgóság, nem a dics- és

hírvágy, nem a szépmüvészetek, vagy tudományok köre. Ez

utóbbiak iránt van ugyan érzékünk, melyet fejleszteni lehet

;

de mindez nem életelemünk. Nem pedig azért, mivel említé-

sük alkalmával nem érezzük vérünket forrni, szívünket sebe-

sebben dobogni, s nem érezzük idegeinkben a villamos áram

rezgését. Keblünk isteni tztl csak akkor hevül, ha alkot-

mányos szabadságunkról s nemzeti létünk érintésérl van szó.

Mikor ezeket fenyegeti veszély, s midn ezek megmentése

körül kell fáradoznunk : akkor fellelkesedünk. Tehát a magasra

emelt szabadság és nemzetiség, a mi két lételemünk. Ez az

a ketts kútf, melybl részünkre mindennek folyni kell.

Ismerjük fel végre azt a palládiumot, melynek mibenlétével

oly sokáig nem voltunk tisztában. E részben mindig tétováz-

tunk, inivel az alkotmányf)S szabadság helyett a korlátlan
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szabadosságot kerestük, a nemzet életének pedig mindig

nagyobb mérv és nemesebb kifejtése helyett a latinság és

germanismus idegen vérét szívtuk magunkba.^

Nemzeti létünk iránti tudomásunk ma csak az, hogy

nemzetünk él s hihetleg élni fog ; tovább semmi sem. De
i hogy miképp fogunk fejldni, hogy becsülettel, haszonnal és

diszszel fogjuk-e földi pályánkat megfutni, vagy az emberi-

ség azon számos népei közé leszünk-e sorozva, melyek eltt

a szabadság mindig megfejtetlen probléma maradt, vagy azon

nemzetek közé tartozandunk-e, melyek életének tengelye ki-

zárólag az anyagiság : mindez kevésbbé érdekel bennünket.

Széchenyi még 1825— 1830 közt is kételkedett a nemzet

életrevalósága felett, de azután meggyzdött arról, hogy ez

nagyobb, semhogy közvetlen veszély fenyegetné. Azonban a

veszély, hogy ez az életrevalóság igen nagy megpróbáltatás-

nak lesz kitéve, szerinte nem hárult el még fejünk fell. Ez

bennünket józan mérsékletre és arra a középútra int, mely

az államkórság és a fékezhetetlen tüzesség szülte zrzavarok

közt vezet el.

„Tehát vagy szülessék újra ez a nemzet, vagy induljon

egészen romlásnak." Hosszú évekig hordtam ez érzelmeket

és a legkínosabb fájdalmat keblemben, s csak, midn jobb

világításban tnt fel elttem nemzetünk valódi állása, és lát-

tam, hogy a magyarban van még er a feltámadásra, akkor

enthusiasmusszal ugyan, de elzetesen kiszámított terv sze-

rint, Istentl kapott összes ermmel igyekeztem hatni annak

szervezetére s megtettem, a mit csekély ermhöz képest csak

tehettem, hogy végre felébredjen a magyar."^ A mit tettem,

azért semmi megbánást nem érzek magamban és hálát adok

az Istennek, hogy nagyobb tkét bízott rám, melyet fajtám

megmentésére és emelésére fordíthattam.

A nemzeti jellegnek megnyilatkozása a zene is. ^ magyar

„Figyelmezz a németnek társadalmi szellemére, íigyelj z^ne.

zenéjére, melybl oly igazán tükrözdik vissza a nemzetek

legbensbb érzelme, s azt fogod találni, hogy a német a

jelenben él, a jelennek szedi virágait, nem epedvén a jöven-

1 Kelet Népe 9—12.
- Kelet Népe 313-315.
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dönek koczkázatos játékai után. Hallgasd zenéjét és akaratod

ellen vígságra gerjedsz. Az utolsó húrrezgésnek elhangzása

után azonban vége a varázsnak ; lelkedben nem marad semmi

nyom. Laktam sokat németek közt, de a napnak, melyet

köztük töltöttem, elmultával elvágva ^érzém a jövendt. Mit

érzek viszont oly magyarok között, a kiknek lelkét még nem
bélyegzé meg az elkorcsosulás szégyene, s mit érzek azután,

ha körükbl távozva, a világ zajától magamba vonulok : bána-

tot és reményt. Zendítsd meg a nemzeti dal gyászhúrjait s

a hajdankor mélyeibe sülyedve édes kínok közt sírom el

Berzsenyivel bús elégiámat és nem tudok azon hiedelmemtl

szabadulni, hogy a magyar nemzet csak „volt". De fel-fel-

hasad ismét elttem az ég és édeni kéjjel reppen lelkemen

keresztül az ily szózat: „Epedéseid nem holtakat illettek;

bús hangjaid nem halotti zene, mert csak a jövend lehet

korod." Óh, mennyei öröm! így fogtam fel a magyar nép

jobbjainak más nemzetekhez oly kevéssé hasonló lényegét.^

A költ álmodik, de Berzsenyi és Vörösmarty nemcsak köl-

tök, hanem látnokok is voltak.^

A nemzetek Sem ember, sem nemzet nem él kétszer soha, de a

'magyar nemzet még nem érte el culminatióját, tehát a férfi-

kort, és így kilátása van a jövre. Olyan nagyok, mint lehe-

tünk, még sohasem valánk. Nagy nemzet igazán még nem

voltunk, tehát lehetünk. Ha ez nem így volna, akkor sokkal

józanabbul tennk, hogy minden szorgalom és törekvés helyett

nemzetiségünk ügyét egyszeren feladnék, nemzeti dolgainkba

többé nem avatkoznánk, s még egy pár évi csendes életért

esedezve, mint pályavégzk, némi élethosszabbító szerekkel

éldegélnénk s végóránkat csendesen üldögélve várnók. Azon-

ban fiatal nemzet levén, nem mondhatunk le a jövrl, s el

kell követni mindent, hogy azt biztosítsuk nemzetünknek.

E végbl nem elég káros állapotaink magasztalása, aprólékos

kiváltságaink bálványozása, s önhasznunk nyomorult vadá-

szata; ehhez más kell.^

1 Kelet Népe 110—111.

" Önismeret lÜB.

^ Stádium 9.
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Nálunk a legtöbb emberre nézve sokkal hasznosabb és a foiyto-

jobb foglalkozás volna termékeny munka között tölteni az^°^J'^^^

életet, mint reggeltl estig politizálni. Nem holnap, hanem betegsé-

ma kellene megkezdeni a hasznos foglalkozást és a polgári ^""

fáradozást tenni ffoglalatosságunkká^ a politikai dolgokkal

való tördést pedig a munka végeztével csak mellékes foglal- •

kozássá tenni. így mozdíthatjuk el tömegesen a közérdeket,

s varázsolhatjuk át hazánkat valóságos édenné, még azon

részeit is, melyek ma úgy néznek ki, mint egy-egy sivatag.

Csak tlünk függ virágzó kerteket, szorgalmasan mköd
gyárakat s szabad embereket állítani oda, a hol ma róka és

farkas lappang, szomorú jószág teng és szolganép henyél.^

De ezt nem lehet a becstelen idlopás pulyaságával, hanem

a közhasznot és a haza dicsségét szomjazó lelkünk teljes

odaadásával elérni."^

Nemzeti családunk minden hátrányai, a szónoklati babé-

rokért szomjuzó heve, az éljen hajhászata, a mindennapi rendes

hangyamunkát még nem eléggé becsül hiányos miveltsége

daczára nincs elaljasodva. Még alkalmasak vagyunk ketté-

törni az elfogultság bilincseit, az emberiség dicsségére élni

és mint nemzet újjászületni.^

E végbl a társadalomban a közvélemény orgánumainak^ közvéie-

„•1 i> ^ 1 ^ T-<i"i 1 meny orga-
es megteremtinek nagy íeladatuk van. Jí,zek közt nem a leg- „untainak

kisebb az osztályokat egymáshoz való viszonyuk iránt föl- feladata,

világosítani, közös érdekeiket velk megismertetni, a szeren-

csésebb születéseket kímélettel áldozatok hozatalára bírni,

az alantabb állókat pedig viszont szinte részvéttel még egy

kis béketrésre édesgetni.'* A reformok megkezdésénél nem
szabad mindenkit gyanúsítani,' a kinek valamije van, a felsbb-

séget a gylölet pellengérére állítani, minden léteznek helyes-

ségét kétségbevonni, lerántani minden tekintélyt, népszertleni-

teni minden intézményt és minden aljast felturkálni.^ Meg kell

'

gondolnunk, hogy a gyakorlati életben gyakran felette kis ok

szüli a sikert, vagy sikertelenséget. Néha egy kelleténél csak

1 Stádium 247.

- Stádium 247., 248.

^ Kelet Népe 47.

* Kelet Népe 59.
'" Kelet Népe 101.
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egy kevéssé jobban meghúzott csavar, vagy egy másik, mely

fityegett, nagy szerencsétlenségek okát képezte.^

Hogyan S mi az a varázs er, a mivel a társadalomra hatni

^^"^j^^^^^*^képesek vagyunk? Az, a mi a hiúság, irigység, a megbántott

egyesítiegönszeretet s az egyoldalú és káros magánérdek maszlagát
^^*"*

elnyomni képes. Ez a nagy titok nem más, mint a közérdek

tisztába hozatala. Ez mindent egyesit, és valósítása a nemze-

tek hosszú életének egyedüli biztosítéka. A legnemesebb

gerjedelmek, a legszivrehatóbb hazafias tettek pillanatokra

ugyan csodákat mivelhetnek, de csak a közérdek az a nagy

kapocs, az az életelv, mely a nemzeteket tartósan egyesíti és

a dics fejldés útján megtartja. — A világtörténet ennek az

állitásnak a maga egészében bizonyítékát képezi.'^

A nemzeti Hanem a nemzetiséget minden hség mellett, melylyel

jellem iránta viseltetünk, nemzeti önismeret nélkül meg lehet rontani,

fejldése.
jj^gj.^ akkor a régi jóval sok régi rossz is örökké megmarad,

új jóval pedig a nemzet nem gyarapodhatik. A nemzet jobb

szellemének és sajátságainak megsemmisítése, igaz, a nemzet

romlását sietteti, de ha az ahhoz való kislelkü makacs ragasz-

kodás minden javítást kizár, akkor a legszebb s a legszük-

ségesebb elmenetelnek akadályává lesz, s annál veszedelme-

sebb, mennél jobban hatja át a sokaságot, A nemzeti szellem

maga is a fejldés eredménye, a mely nem ügy jön létre,

mint Pigmaleon szobra. Ez tudvalevleg csak akkor kezdett

élni és lehelni, midn remek formái már teljesen ki voltak

domborítva. A nemzeti szellem ellenkezleg lassan, alig észre-

vehet módon ered, halkkal nevelkedik és fejldik ki. Csak

így lehetséges az, hogy a nemzetek szellemük és alaptulajdon-

ságaik megromlása nélkül is haladhatnak, mert különben arra

lennének kárhoztatva, hogy vagy állati vadságban maradjanak

örökké, vagy elveszítsék azt a bens ert, a mely szerves

• módon eddig a tökéletesbülés útján elre hajtotta ket. És

hát, mely idpont az, midn valamely nemzet már oly magas

fejldési fokon áll, hogy a legkisebb változás, vagy újítás is

megrontaná nemzeti lelkületét és a melytl fogva zománczának

kettétörése nélkül nem javulhatna. A mi multunk legszebb

1 Kelet Népe 149.

'" Vüáff 320—821. 11.
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emlékei, bármily édesen melegítsék is keblünket, csak egy

szebb jöv villámcsillanású eljelei, melyek állandóbb és

szelídebb világosságot Ígérnek. Tehát haladjunk bátran!^ Ámde

azért, mert honunknál van boldogabb éghajlatú vidék is, a

hol úgyszólván sem nyár, sem tél nincs ; azért, s mivel több

nemzet a mveltségnek magasb fokán áll, mint mi, az el

nem fajult magyar még sem fogja szülföldét kevésbbé imádni,

vagy azt éppen elhagyni, mert van valami ellenállhatatlan

er, a mi bennünket hozzácsatol : a legszentebb kötelesség

érzete.

A nemzetek valódi ereje vagy a vad fanatismusban,

vagy a tökéletes közmveltségben áll. A kett közötti álla-

pot veszedelmes. Pedig a fél felvilágosodás és félszeg tudo-

mány ilyen. Ne kételkedjünk abban, hogy a teljes lelki er
és a kifejldött ész végre minden testi erlködés felett bizo-

nyosan diadalmaskodik.^ — Minden nemzetben van jó és rossz
;

fogadjuk el a jót mindennünen, és azt, a mi rossz, ne enged-

jük be sehonnan.'' Minden elre megy s feljebb emelkedik e

világon s a józan ész helybenhagyja a folytonos tökéletese-

dés eszméjét, melyet valamely velünk született s keblünk-

ben mélyen .gyökeredz sejtelem hirdet. A nemzeteknél az

emelkedés jórészt kölcsönhatás eredménye is, mert a mvelt-

séget egymástól vették át ; de azt a saját alaptulajdonaik-

hoz képest dolgozták fel és a másoktól kölcsönvett anyagot

sajátjukká hasonították át. Mi magyarok is sok mindenfélét

utánoztunk, de mivel az élet még elttünk van és nem hátunk

megett, a külföldi benyomásokat nem eredetiségünk és saját-

ságaink rovására kell befogadni, hanem fejtsük ki lassan

saját rendszereinket s a külföldi példa csak útmutatás és

tájékoztató legyen/ — A nemzeti érzés nem egyéb, mint a

rokonok közötti szeretet, barátság s a családi becsület fenn-

tartása felett rköd éberség. Az az emberi lény minden ereibe

és lelkének legbensbb rejtekébe sztt természeti tulajdon,

melyet az önbecs megsemmisülése nélkül lehetetlen kiirtani,

1 Hitel 31—32.
^ Hitel 70.

3 Hitel 117.

' Hitel 128.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. II. k. 4
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a mint bizonyos, hogy a szív kiszakittatása után élni többé

nem lehet. A nemzetiségben szent varázser van, mely annak

idején dicsövé tette Marathon mezit s Thermopylae kszirtéit.

Ez a varázser gerjeszt édes érzelmet egész lényünkben, ha

magyar honunk díszérl és boldogságáról van szó. Nem kell

attól félni, hogy a gyávák és elfajultak az ily felfogáson

kaczagnak és gúnyolódnak felette. Olyanok k, mint a gyáva

katonák, a kik a késbb nélkülök is megnyert csatában elbb

futásnak erednek, de azután a diadalt hirdet szó leghango-

sabb az szájukban.^ Hanem a nemzeti er, mely a nem-

zeti szellem ereje, az ily htlenségen kívül el fogja bírni a

sok gáncsot is, mely korántsem oly veszélyes, s nem okoz

ann}^ kárt, mint az émelyít hízelgés s a harsány, határtalan

magasztalás.

Sok dolgot lehetetlen hazánkban helyeselni. Minden

hazafiságunk mellett sem tapsolhatunk például a rendetlen,

szennyeb városoknak s az undort gerjeszt utczai koldusok

rajainak. De az el nem fajult magyar minden hiányaink és

hibáink daczára sem fogja szégyelni magyarságát, s jobb ízlé-

snek s pallérozottabbnak nem képzeli magát, ha külföldies-

kedik. Azonban a nemzetiség küls jeleit korántsem tartom

megvetendknek, habár az idegen dísz szebb is. De éppen,

mert idegen, ha bámulat tárgya lehet és utánozható is, azonban

nem szeretni való, mert nem a mienk.

Az egyszer és szép építészet künn, a szép festmény,

kárpit, alkalmas bútorok benn, igen emelik a ház becsét. De

ezen külsségeket nem kell a fczél fölé helyezni, s a külszín mel-

lett a dolog lényegérl se feledkezzünk meg. Hanem a f-

czélon kívül hány mellékes van még V Mily különböz érzéssel

állja ki teszem a huszár nemzeti öltözetben a sarat, mintha

plundra, hosszú kaput, vagy haczuka lógna le derekáról. Más

legény a parasztgazda jó gúnyás fia, mint a rongyos városi

öltözettel fedezked züllött egyén. A nemzeti jellegre tehát

általában súlyt kell fektetni még a külsségekben is.^ De csak

nemzetiségünk lényegének elvesztése által vesztenk el az

erkölcsi súlypontot.^

1 Hitel 63.

- Hitel 165.

' Hitel 263.
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Az elbizakodás és felfuvalkodottság veszélyét szeretném

élénken festeni s az emberi lélek legnemesebb iiiírjait sza-

vaimmal raegzenditeni/ mert a közönség érettsége legfbb

ereje a nemzetnek.- Ha e szerencsés századok fia minden

közmveldési tényezt felhasznál és ezt mennél több teszi,

akkor vájjon mi nehéz egy nemzetnek ? ^ Pedig a közértelmi-

ség, az általános ízlés s a nemesebb örömök utáni vágy még
nincsenek nálunk kellleg kifejldve, és sok sikertelen fára-

dozás, hasztalan eröfecsérlés s az elhibázott kezdetek szám-

talan romjai alkalmasok a legersebbet is csaknem elcsiig-

geszteni^ Nemesebb büszkeség az, ha nemzetünk haladására

és annak számtalan bizonyítékaira tudunk rámutatni, mintha

csak a saját vagyonunkat, kérteinket, kastélyainkat, uradal-

mainkat, vagy gyjteményeinket mutathatjuk az idegennek.^

Mig ez a büszkeség nem lesz általánossá, addig ebbl a nép-

bl nem is lesz nemzet soha.*^ A nemzet lelki ruganyossága

soha sem fog kifejldni, ha mindig csak a hatalom gondos-

kodik róla s nem az fáradozik önönmagáért.'

Száz és száz árnyalatban mutatkoznak a nemzetnek

hajlamai és irányzatai. Ezek rendszerint fejldésének a múlt-

ban szerzett eredményei, s azokon fog felépülni a jöv.

A nemzet életszakai e hajlamának különböz stádiumait mutat-

ják. E tulajdonságoknak ily nagy fontossága mellett azokat

tehát ápolni s lehetleg irányítani kell.'*

A nemzeti életkorszakok egészséges egymásutánja így

fog bekövetkezni, s a nemzeti egyéniségek így keletkeznek.

Máskülönben a legkülönfélébb tulajdonságokkal teljes ivadék,

egy közép izének nevezhet valami jön létre, melynek propaga-

tiója épp úgy lehetetlen, mint a különböz fajokból keletkezett

korcsoké. A kell gondozás mellett ellenben a nemzeti individuali-

tás kidomborodik, mely azután az ifjú népeket minden kalauz

1 Világ 267.

- Világ 303.

'' Világ 318.

* Világ 367.

^ Világ 369.

« Világ 377.

' Világ 404.

"^ K^let Népe 5.
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nélkül is a férfikorba vezeti. Különben pedig a nemzeteknél

is beáll az, hogy a férfikor elkerülésével ifjan megvénülnek

és lehanyatlanak, vagy mint a kormány nélküli hajó hányat-

tatnak, míg vagy elsülyednek, vagy partra vettetvén, bizonyos

zsákmányaivá lesznek az idegeneknek.^

Ezért szükséges, hogy nemzetünk nemtjének intelmeit

követve fokozzuk értelmi súlyunkat s nemesen fejtsük ki

nemzetiségünket. Az emberiségnek egy nemzetet megtartani

:

ez és nem kevesebb forog koczkán s rajtunk áll annak esz-

közlése. Az Istenért, feleljünk meg e hivatásnak ! Minden kor,

felekezet és osztály fogjon most kezet, s kislelkú viszályaink

és hiú szenvedelmeink által ne áldozzuk fel a hazának javát,

st talán még lételét is. Szolgáljuk a legfbb Jót az által,

hogy teremtményét, az embert, akármily helyzetben létezzék is,

oly magasra emeljük, a mint azt alaptulajdonai és erényei

megengedik, s vívjuk ki honfitársainknak az emberiség jogait,

hogy az ember, mint ilyen érhesse el fejldésének legmaga-

sabb fokát, és ezentúl nem a vak véletlen, de a szép lélek,

a kicsinosodott ész, az éjjeli és nappali szorgalom s férfiúi

állhatatosság legyenek a biztos lépcsk, melyeken a magasba

lehessen jutni. Áldozzuk fel magunkat, ha kell A homályba

burkolt, az el nem ismert, vagy félreértett ne panaszkodjék

;

karunkat sohase emeljük fel alacsonyabb helyen álló honfi-

társaink elnyomása végett. Ne tegyük ezt, egyszeren, mert

ö szintén hazánk fia. Ellenkezleg tegyünk meg mindent, hogy

is örömteljes szívdobbanással kiálthassa fel az egekbe : nekem

is van hazám !

Kössünk mi újkoriak és mveltebbek, mint a régiek

voltak, valahára egy szebb frigyet, és üljük végre az

ész, igazi érdem s halhatatlan erény diadalának ünnepét,

mert szakadozva felette gyengék, egy akarattal pedig óriások

vagyunk.

-

Nemzeti Tehát minden, a mi a hazafiakat összegyjti, még a

er. legcsekélyebb ok is erre, hasznos és jó, mivel egyesit, a mi-

bl nemzeti er támad.'' Ne dolgozzunk egymás ellen, hanem

^ Kelet Népe. 44—45.
- Stádium elszava és 1. lapja.

' Hitel 176.
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egymással.^ Tartsuk szemeink eltt, hogy az ész er, és igy

az ész boldogság. A tudományos és kimvelt emberi f nagy

mennyisége képezze nemzetünk igazi hatalmát. Ne feledjük

soha, hogy nincs nagyobb er az emberi agyvelnél."^

Nagy szerencse, hogy a jó agyvel hazánkban szép szám-

mal található fel, csakhogy itt-ott fejldésében van még hátra.

Pedig nem a sok kéz, de az agytól függ ügyes kezek fejlesztik

a nemzeti közmveldést. Mennél jobb és tökéletesebb mesterek

vannak valamely országban, a nemzeti teremt er annál szebb

eredményeket fog felmutatni. Minél kevésbbé szorul valamely

nemzet az alkotásokban másokra, annál függetlenebb más

nemzetektl.^'

Mindenkinek tehetségében áll tehát a munkafelosztás

elvén nyugvó önképzés által a nemzet függetlenségét és erejét

gyarapítani.^ Mennyi hatalom és befolyás eredhet egy fbl
is? Hányan éltek, a kik századoknak útját jelölték ki s nem-

zetük életét századokkal hosszabbították meg? De megtörténik

az ellenkez is, ha t. i. egyes hatalmas szellemi erk rossz

irányba terelik a nemzet fejldését. Az egyik orvos ugyanis

gyógyít, a másik megöl.^

A nemzet valódi ereje ezeknél fogva a közértelmességen

alapul, mely társulásra bírja az embereket, a kik csak egyesülve

képeznek nagy ert.''

Nemzeti betegségünk foka nemzetiségünk csekély fej-

lettségébl s az értelmiség csekély voltából ered. Azok kifej-

lesztéséhez pedig kötelességeink h teljesítése által járulhatunk

a leghathatósabban. Az így képzd erkölcsiség és józan köz-

vélemény az erénynek ítélszéke.^

A nemzetiség felemelhetése végett mindig szemeink eltt

kell lebegnie a gondolatnak, hogy magyarok vagyunk. Azok

emlékezetében, a kik ezt valamely irányban elfeledték, folyton

meg kell újítani e gondolatot. De a fejlesztésnek a legkisebb

1 Hitel 177.

' Hitel 178., 179.

3 Hitel 181—182.
* Hitel 182.

' Hitel 184.

' Hitel 215.

' Hitel 186.
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homálytól is megtisztult igazságon kell alapulni, mert azt sem

szabad soha feledni, hogy nemcsak magyarok, de egyszersmind

emberek is vagyunk. A közértelmiség fejlesztése elmesurlódá-

sok s azok alkalmainak szaporítása, tehát a központokban

való egyesítés által eszközlend. — Példák által kell ma-

gyarosítani. Ha így eleinte lassan haladunk is, más utat

helyesen választani nem lehet. ^ Ilyen példa volt a lóverseny

körüli tömörülés és a többi alkotás.'^

Minden nemzet virágzása a lakosoknak arravalóságától

függ. Derék nemzet csak derék emberekbl állhat. Legfbb

eszköze ennek az elmesurlódás, az igazságnak keresése és

alkalmazása, mert a való többet ér a képzeletnél; de létesíté-

séhez id és hely kell'^

A nemzetnek nem szabad gyengének lenni, mert nagy

és dics dolog csak az erstl származhatik, míg a gyenge

eljárása csakhamar ocsmánynyá fajul és az állandóan hü nem

lehet.* Egy erteljes, pezsg vér nép, ha egyesül és állandóan

akarni tud, maradandóan oly magasra emelkedhetik,hogy korábbi

szerencséjének és fényes múltjának egyetlen álomképe sem

marad ábrándnak, mert mindaz megvalósítható.

A nemzetnek ezen nagykorúvá tételétl függ szabadsága

is, a mely nem fejletlen nemzeteknek való. A mint hogy a

gyermekeket sem lehet hagyni tzbe vagy vízbe ugrani, s ha

másként nem lehet, hajuknál fogva is vissza kell rántani ket

a veszedelembl.^

Ha Magyarországnak kitnbb tengerpartja volna is, mint

a min van; ha az nem volna is hegyek által elválasztva az

országtól, mint a hogy tényleg van : sohasem lenne kereske-

delme, ha alkotmányos és közgazdasági viszonyai nem örven-

denének kitn szervezetnek. Ellenben, ha ezek a természet

törvényei szerint volnának fejlesztve, még mai földirati fek-

vése mellett is, elszakítva természetes révpartjától, a Duna

keletre irányuló folyása s torkolatának idegen hatalmak terü-

letén való léte mellett is igen nevezetes kereskedelme lehetne.

1 Világ ;J6.

- Xüág !»7.

•' N'ilág- 104.

* Világ 110. l.

' Viláíí 111.
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Mennyi hasznos és óriási módon jntalmazó munkát fejthetnénk

ki kell értelem, egyetértés és állhatatosság mellett, mert az

emberi sors arra kényszerít bennünket, hogy mindenért fárad-

junk. Kevés sorskegyelten kivül ez a végzet az egész embe-

riséget nyomja. Nem is panaszkodhatik senki e miatt Terem-

tje ellen, mert ha kénytelen is az elemekkel kemény harczot

folytatni, mégis tehetségében áll legsürgsebb szükségeit ki-

elégíteni. Minden segély nélkül, egyedül magunkra maradva,

magunkra és az ország lakosaira, boldogságot hozhatnánk

hazánkra. Magyarország valóban egy kis paradicsom lehetne,

melynek párját kereshetnék széles e világon.^ Ha az erkölcsi-

séget be^^szszük a nép szivébe, minden ezzel ellenkez tudo-

mányt kiforgathatunk vele."^ Az ország szervezését azonban

nem szabad fordított sorrendben eszközölni.^ A csodákat m-
vel honszeretet és nemzeti sajátság olyan, hogy annak nem

állhat ellen semmi. Míg a görög görög volt, a római meg

római, addig minden bármily hatalmas ellenséges elem is meg-

hódolt elttük. így lesz az újabb nemzeteknél is. Ha az angol,

franczia és német elveszti eredeti jellegét, elpusztuland. Mi

is csak akkor maradunk meg, ha minél jobb, nemesebb, ter-

mészetesebb és igazibb magyarok leszünk.

Nagy tanulsága a világtörténetnek, hogy a múlt kor

legkiválóbb nemzetei akkor állottak legsajátabb nemzeti-

ségök alapján, s h honszeretet akkor jellemezte ket leg-

inkább, midn még romlatlan nemzetiségük a legjobban volt

kifejldve. Midn ellenben az értelmiség hanyatlásával együtt

az 'állati élvezetek bilincsei közé verették magukat, rohamosan

elvesztették nemzeti jellegüket is.^ — Az ember közönséges

örömeinek köre oly szk, hogy az elért vágy kielégítése alig

múlja felül az csengés kellemességét. Ellenben a szeretet az

élvezetek és isteni örömök kiapadhatatlan forrása. Valamint

folyton édes érzés valamely szeretett lényt nemcsak szolgálni,

hanem érette szenvedni is, ügy felette tiszta és nagy öröm

nemcsak fáradni a honért, hanem annak elmeneteleért érzé-

1 Vüág 168—169.
'^ Világ 267.

3 Világ 364.

* Világ 365.
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kény áldozatokat is hozni. ^ Széttagolt hazánkat tömöríteni,

Budát és Pestet egyesítve az ország központjává és szivévé

tenni, a nemzeti szellemet erssé és nagygyá emelni, a magyar-

ságot kifejleszteni s a magyart végre a nemzetek sorába

iktatni : ez volt törekvéseinek föczélja. "^ Magyarország csak

önereje által boldogulhat, azért bels szervezkedésére s gya-

rapított erinek összefoglalására van szükség. ^ Az legyen a

czél, hogy ez országban mindenkinek keble a megelégedés

kútfeje, hajléka pedig barátságos menedékhely legyen. Az

erényt és igaz tulajdont mindenkiben egyaránt kell támogatni,

a vétket pedig mindenkiben egyenlen sújtani s az áltulajdont

senkinek birtokában megtrni nem szabad. Csak ha ezt tör-

vényekkel biztosítani tudjuk, akkor emelhetjük e népet nem-

zetté.^ így azután elérhetjük azt, hogy az országért polgárai-

nak legnagyobb része, nemcsak egy kis töredék, természetes

vágyból kész lesz, ha kell, vérét is ontani. A nemzet salakját

azonban, a milyen minden nemzetnél van, nem szabad pártolni

s a haszontalan és minden szentet sérteget belföldit fel kell

áldozni az igaz és ártatlan külföldinek is. ' A magyar nyelv-

nek kell lenni Magyarország nyelvének. A magyarságnak

egyedüli képviselje a magyar nyelv. Ne hagyja magát ez

ország többé félrevezettetni: „Ó beata Ungheria, se non si

lasciapiumalmenare" (Dante). Hogy valami legyen Európában

a magyar, egyedül magyarnak kell lennie. A magyar nem-

zet nem része, vagy ága valamely nemzetnek, hanem önálló

nemzet, vagy annak kellene lennie. Midn II. József császár

ki akarta irtani, akkor egyszerre irodalma támadt és csak-

hamar oly írókkal dicsekedhetett, kik méltók egész Európa

ismeretére.''" Magyarország addig nem lesz boldog, míg népét

nem emeljük a nemzetek sorába s míg nem lesz egységes

szabad ország. A magyar nyelvnek nemcsak bágyadtan kell

zengeni, hanem a törvény, tudomány, mvészet és mester-

1 VUág 366.

2 Világ 370.

=* Világ 424.

* Világ 430.

^ Világ 431.

« Világ 506—507.
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ségek egyedüli nyelve itt az legyen.^ Az összetartozás érzeté-

nek oly nagynak kell lenni, hogy földink sorsának, ha még

oly ügyefogyott is, st talán éppen ezért, közelrl kell érde-

kelni bennünket. Mig ügyefogyott és szkölköd van közöt-

tünk, addig másokra pazarolni ernket nem szabad. Saját

szülöttünk, vagy honfitársunk helyett ugyanis idegent ki-

menteni a veszélybl, sem helyes érzésrl, sem kell itél-

tehetségrl nem tanúskodik."-^— Gazdag, tudós, önfeláldozó nem

lehet mindeki. De ez elnyök bizonyos elemének meg kell

lenni mindenkiben. Igen sok tanult ember legyen itt, teljesen

tudatlan egy sem, és megszámlálhatlan hazafi, korcs és világ-

polgár egy sem.-' A fejletlen ismeret és fejletlen nemzetiség

akadály volt abban, hogy a nemzet nagy czélokra válvetett

közremködéssel nagy munkát végezzen, mert azt hitte, hogy

az ily eljárás szabadságával ellenkezik, s mert az ily óriási

munkától visszariadt. Magában nem bizott, nem is sejtvén azt,

hogy mily ellenállhatlan hatalom rejlik a kifejlett és egyesült

nemzeti erben és akaratban".^

Széchenyi soha sem theoretizált csupán, hanem mindig

nagy történeti és lélektani igazságokat mondott és pedig oly

megkapó módon, hogy azok gondolkozóba ejtenek és meg-

szivlelésére hivnak fel bennünket. így például Észak-Német-

országban utazva felkiált :' „Ha német volnék, szivem vérzenék

Németország eldaraboltsága fölött, mert azt tartom : egy Isten,

egy szerelem, egy haza." A hátramaradás felismerése már

áldás, ellenben az önmystificatióval járó felfuvalkodás átkot

von maga után.*^ A nagyobb mszaki alkotások sem követ-

keznek be maguktól, ha nem segit a nemzeti közszellem. Ez

pedig az értelmiség és nemzetiség nemesebb kifejldését

tételezi fel. Más, mint összpontosítás és eszmesurlódás ezt

nem fogja elmozdítani.'

Azonban, az egyesítésnek és tömörülésnek is van-

1 Vüág 524.

^ Világ 525.

3 Stádium 69.

* Stádium 252.

'" írott naplói 1820-ból.

" Vüág 365.

^ Világ 368. 3Gy.
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iiak természetes határai; melyeken túl lépni nem elnyös.

A nagy városokban való agglomeratiók károsak lehetnek és

éppen oly bajt hozhatnak a hazára, mintha a vér a test vala-

mely részében, teszem a szívben, a tüdben vagy a fben
nagyon is összegyl, a mi vértódulásokat és gynladásokat

idézhet el. De az Istenért, mily messze vagyunk még ettl !^

A kik ma e bajtól félnek, hasonlók azokhoz, a kik a sötét-

ségnek oly bajnokai, hogy a világosságot pusztító lángnak,

az életet már dühnek, a fiatalságot nyavalyának s az ert

veszedelemnek tartják. Szétszaggatott gyengeségünk mellett a

városi concentrátiót nem szabad még betegségnek tekinteni.'^

Nincs nagyobb szerencsétlenség, mint oly szülktl származni,

a kiket nem becsülhetni, vagy oly vidéken születni, melyen

nem lakik nemzet és nincs haza, tehát már a bölcstl fogva

számkivetésben él az ember. Ennél nagyobb kín csak az

lehet, ha valakinek tiszteletre méltó szülei vannak és azokat

nem tisztelte, vagy éppen életök ellen támadt ; s ha van

hazája, de azt nem becsülte meg eléggé, földiéit megveté s

így romlásukra törekedett.

Nekünk szép hazánk van, melyet lehet szeretni, azért

a honnak ellenségei, st — nem is sejtve — annak élete

ellen törnek azok, a kik kötelmeiket nem teljesítik iránta,

A közöny vagy azokuak, a kik ezt teszik, útjában állanak. A ki a nél-

is köteles-
jjiji jg eldarabolt erink egvesítését közönynyel nehezíti, az

ségmu- .
"

1 1 1 r 1 . 1 •

lasztás. sokszor csak annyi, vagy meg több kart okoz, mint a ki

nyilt támadást intéz a közérdekek ellen, mivel ez utóbbi leg-

alább ellenhatást idéz el, melynek nagy ereje szokott lenni.-'

Az együttes összhangzatos közremködés roppant hatá-

sának példái önbizalmat öntenek az emberekbe, mely, ha

elbizakodottsággá nem fajul, a sikeres tevékenység egyik

f elfeltétele. Soha sem végeztek még be nagy dolgot ott,

a hol az emberek inkább másban, mint magukban bíztak,

viszont az ers lelk fáradozók szét nem húzó akarata és

állhatatossága rendszerint diadalt arat.^

' Vüág 474—475.

- Stádium 15.

^ Világ 349—350.
* Viláff 850—857.
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Hazánkban sok az er, de mivel el van darabolva, nagy Mindent a

sikere nem lehet. Mindent a kormánytól és politikától várunk ; "'^"f"^

ez szerencsétlen ideáink legszerencsétlenebbike.^ Ha tehát sem várunk.

az egyesek, sem az állam mindent nem tehetnek, hogyan

jutunk ki ebbl a dilemmából másképp, minthogy az embe-

reket a társulási szellem által kell a lehet legnagyobb ervé
tömöríteni, a mely egyszersmind a legszelídebb er és a leg-

enyhébb hatalom. Az ember úgy fejldik legbiztosabban, ha

mködési köre nem szorittatik nagyon össze, de felette nagy

ápoló gond sincs reája. Az a szolga, a ki bilincsek közt

zsibbad, vagy az a kedvencz. a kirl mindig mások gondos-

kodnak, szellemileg nem lesznek valami nagyon rugan^'osak.

Ellenben az a független, szabad ember, a ki a saját fárado-

zása és munkálkodása által emelkedik s a kinek nem segít

más, mint a saját esze és tenyere, a lelki ruganyosság irigy-

lésre méltó példányképe lehet, s az ember legszebb díszével

és a magánerények kútfejével fog ékeskedni : a férfiúi öntu-

dattal és az önbecsüléssel.

A nemzetekkel szintigy áll a dolog. Sem azoknál, me- xemzeti

Iveken vad önkénv uralkodik és a hol szabadon gondolkozni
'^"°^"^'*'^'

o sag.

nem tanácsos, sem azoknál, a hol csak a kormány gondolko-

zik és tesz, nem fejldhetik ki a nemzetek legjótékonyabb

életelve, a nemzeti ruganyosság. Csak tlünk függ, hogy azt

megszerezzük, ha egyetértés és társulás útján a közértelmi-

séget fejlesztjük, melylyel azután a szabadelv alkotmány

kölcsönhatásban fog jelentkezni.

-

Korunkban a véletlenül nyert szerencse és az ajándék

becse napról-napra alábbszáll, a valódi érdemmé pedig emelke-

dik. Nagy és számos alkotásokra van szükségünk, de az lehet-

séges is a mi korunkban. S ez alkotásoknak valóban méltóknak

kell lenni az olyan fiatal fejld néphez, mint a min a ma-

gyar, — A csodákat mívelni képes er csak magunkban van.

melyet sokan csupán azért nem látnak és csak azért tartanak

csekélynek, mivel számtalan részecskére van eldarabolva és

hatása szinte észrevehetetlen. Ezt a sok szerteszét fekv és

törekv ert sem a kormány, sem a törvény parancsa nem

> Világ 324.

^ Világ 325—y8U.
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egyesítheti, mert a kényszernek még lehellete is elfújja a

társulási szellemet, mely csak a legnagyobb szabadság és az

önkéntes hozzájárulás mellett fejldhetik ki. Az egyesítést

sem a túlságosan nagy tekintély és hatalom, sem a minden

tekintély és befolyás nélküli egyének nem vihetik keresztül.

Ide a társadalomban él oly egyének kellenek, a kik iránt

sem a kormány, sem a közönség ellenállhatlan bizalmatlan-

sággal nem viseltetik, s a kiknek független állása és tehetsége

törekvéseik tisztasága iránt kezességet njaijt. Mindezekbl az

következik, hogy ma még a független magyar birtokosokat

illeti meg az ország eldarabolt erinek egyesítése,

A társa- De ehhoz kett kell : salaktalan honszeretet s az ország

^z^etés és^'
állapotainak és körülményeinek lehetleg tökéletes ismerete,

munka- Arról, hogy mindenki vezessen és mint az építmester lígy

^^^^' mködjék, le kell mondani. Számtalan feladatot egyszerre kell

az ország egész erejével megoldani. Azért szükséges, hogy az

egész társadalom mködjék, a mit csak akkor várhatunk, ha

a társadalom szerves életmködése beáll. Ez okból fontos,

hogy józan közvélemény keletkezzék és tartassék fenn.^

önsegély. Ne kcressétok határaitokon kívül Magyarország javát és

fényét. Magatokban hevernek a valódi ezüst- és aranybányák,

melyek ismeretlenek még a legjobb magyarok eltt is." A
tudomány er és gazdagság. Anglia gazdagsága sem fleg

telkekben áll, hanem leginkább népének gyakorlati értelmi-

ségében.^ Nem kell felette sokat kezdeni, hanem inkább többet

végezni.^ Magyarországot államkórságából saját honi nyelvének

zengésével kell felébreszteni. Egj'etértés és együttmunkálás,

ez a haladás titkának nyitja.^

Magyarország tunya test, meg kell azt mozdítani s egy

kis éleszt az egészet forrásba indíthatja. Munkálkodjatok

rokonszeretettel és egyetértéssel honotok felemelése végett.

Ha nem is vagytok eleinte számosan, csak indítsátok meg a

dolgot s minden nehézség elszéled. Ha a kormány nem segít,

vagy nem segíthet, magatoknak kell kezdenetek és végezne-

1 Világ 151., 152.
'
Világ 504.

» Világ 511.

* Világ 512.

•' Világ 514.
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tek, mint Angliában, a liol a kormány nem avatkozik az

egyesek fáradozásaiba, hanem a legszámosabb közhasznú és

a bels virágzást elmozdító intézményeket az egyesületekre

bízza. ^

Az egyesülés a leggyengébbek és legszegényebbek között

is hasznos, st az elssorban ezeknek ad ert. Az ily er
emeli az önbizalmat, a mely késbb önérzetté válik. A magyar

bízzék önmagában, segítséget senkitl se várjon, sem ne kíván-

jon, hanem egyesülve merjen segíteni önmagán.-

Mi a keresztény vallás és a józanabb philosophia által Európa

Európában, melynek széle-hossza oly csekély, voltaképp egy '^Ydési^'

családbeliek vagyunk. De minden népnek azért mégis magáért egysége.

kell elssorban dolgozni. A vak utánzó bármi kisded tárgynak

soha sem fogja fel szellemét. Csak az a valódi mvész, a ki

saját tárgyát akármiben, akármily ismeretes dolog körül is,

úgy szólván a mesterség s mvészet ezerszinüsége közt is,

újra találja fel. Csak az ilyen áll mindig a saját talpán; a hol

az empíria határt lel s megakad, ott ö csak nagyobb erre

fejlik, mert a hol nincs, ott teremt. ^

Nem hihet, hogy a külföldi magyar intézetek czéljaira idegenek.

tetemes áldozatokat hozzon a nélkül, hogy valamely rejtett és

mellékes czélja ne legyen. Azért csak honbeliektl várhatni

hü hozzájárulást oly tárgyhoz, melynek minden haszna er-

kölcsi elny és nem pénz. ^ Csak hónáért munkálkodhatik

valaki tiszta szándékkal és magasabb czélból. Az idegennél

a fityogtatott szép és közhaszon csak czégér s a velünk kötött

szövetség alapja egyedül önh aszna. '" — Az eredetiség azon-

ban nem követeli azt, hogy az idegen ismereteket mellzzük.

Nálunk a tárgyismeret sokszor még olyan, hogy valamit ter-

mészetes módon eredetileg vélünk intézni, holott csak tudat-

lanul jártunk el. ^ Más nemzetek tökéletes megismeréséhez

csupán könyv és szobai mveltség nem elég, hanem ehhez

' Egy angol levelébl. Világ 515.

- Világ ;557.

•' Pesti Por és Sár 60. 1.

+ Hitel 175.

•'' Hitel 176.

'' Hitel 180.
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hosszabb szemlélet és közvetlen érintkezés is szükséges.^ Az
itt megforduló idegenek lehet szaporítása is szükséges.^

Nemzeti Ezek eltt azonban ne dicsekedjünk. Az öndicséret min-
icsere.^jg.

rossz illatú. Dicsérjenek bennünket a külföldiek; nekünk

aggodalmas gondoskodással csak oda kell törekedni, hogy ezt

k tényleg alaposan tehessék. Nincs nevetségesebb, mint bi-

zonyos alkalmakkor számos hazafit egybegylve látni, a kik

egymást oly kicsapongó dicséretekkel és hizelgÖ tömjénezéssel

kölcsönösen az égbe emelik, hogy a józan gondolkozó önkén-

telenül is ezen kiáltásban tör ki : „Hazám igy elaljasodtál

immár?" És méltán, mert „a lelkileg rab szól úgy, a mint azt

neki haszna, vagy félelme sugallja !" •'

Magyar Az összetartozás érzetének ily nagyrabecsülése azonban
jellem, j^gj^^ tartja öt vissza attól, hogy a nemzetnek meg ne mondja

az igazat, melyet minél jobban megismerni mindig teljes

erejébl törekedett. Azt hiszem nem is volt soha, a ki a

magyarságot oly jól ismerte volna, mint . A következ lapok

meggyzhetnek errl mindenkit. Messze keressük, a mit tud-

nunk kellene. Minél egyszerbb és természetesebb valami s

különösen viselkedésünk, annál közelebb van hozzánk, mert

a magyart az egyenesség s természetes és férfias egyszerség

jellemzi.'^ De nagy hibánk az, hogy mindenhez érteni akarunk

és mindent tudni vélünk. Midn teljeséggel lehetetlen valamit

tudni valakinek s megmondják neki, hogy „te ehhez nem
értesz", azt rendszerint rossz néven veszik. Hány van, a ki

önálló véleményt arrogál magának olyanban, a mivel alaposan

soha sem foglalkozott ? ^ A magyar egyenes, bátor, komoly,

szabadságszeret, hónát is szereti s életét kész feláldozni érte

és törvényes királyáért. Ez volt a régi nemzeti szellem. Azt

fejtsük ki mindjobban. Nem a külsségekre, például peng
sarkantyúra, panyókás mentére, zsinórra, borításra, paszományra,

attilára, kalpagra, zrínyire, dolmányra fektessük a fsúlyt,

mert nem ezek fognak hódítani. Mindenki bizalmát kell meg-

nyernünk, a külföldet arra kell kényszeríteni, hogy egy töké-

1 Világ. 486.

- Világ 487.

3 Hitel 223., 224.

* Világ 56.

' Hitel 126., 127.
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letes férfiú említésénél önkénytelenül is mindig a magyar jus-

son eszébe. Azonban régi szellemünk magasra fokozása csak

akkor lesz lehetségessé, ha nem a mellékes, hanem a födol-

gokra fektetjük a fsúlyt. ^ Akárki mit mond, néha van a

természetben is ugrás. A gyermekekbl is lesznek csakhamar

vének, mieltt a férfikort elérték volna. A nemzetek is, ha

rossz és felszínes alapjuk van, keletkeznek, de csakhamar a vén-

ségig jutnak s a halál karolja ket át, mieltt meglett korban

ersekké lettek volna.'— Valódi alapja a nemzetiségnek a tiszta

erkölcs. Ez az a talpk, a melynek nem szabad alólunk és

közülünk kiveszni. A keresztény vallás zavartalan forrásaiban

megtisztult erkölcsi jó igér legegészségesebb fejldést és hosszú

életet a mi nemzetünknek is. ' St nekünk az erkölcs magasabb

fokán kell államink, mint másoknak, mert nálunk sok nehezebb

dolog van, mint másutt.^ Nagy szerencse, — ismétli — hogy

a jó agyvel hazánkban szép számmal van, csak kifejldése

van sok helyen hátra. ' Nebenius munkájának megértéséhez

például figyelmesebb és olvasáshoz szokottabb közönség kell,

mint a magyar. A mi közönségünknek könnyebb és megkapóbb

olvasmányra van szüksége. Míg bennem az olvasás mélyebb

gyökeret nem vert, száraz és komoly tartalmú könyveket nem

olvashattam. Ugyan többször hozzáláttam olvasásukhoz, de be

nem fejezhetvén, az ily müveket elhajítottam. Míg végre egy

pár év múlva legnagyobb bámulatomra azokat nagy élve-

zettel tudtam forgatni, a csupán képzeletre ható könyveket

pedig, melyek fiatalságunk ideje alatt egy-egy pillanatra a

mennyekbe ragadnak, felületeseknek és üreseknek találtam.

A nemzeteknek épp úgy vannak életkorai, mint az embe-

reknek. Magyar hazámat én igen fiatalnak tartom és szemeim-

ben ifjúságának egyik bizonyítéka az, hogy tehetségei inkább

a képzelet, mint az ítélet forrásaiból táplálkoznak. Az ítélet

komolyabb munkája fleg a régibb nemzeteknél fejldik ki.

Költi remekeink meglehets sikernek örvendhetnek, ámbár

azok is jobb sorsra volnának érdemesek. Tudományos tárgyú

» Hitel 166.

- Hitel 168.

« Hitel 166.

* Hitel 169.

^ Hitel 181.
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könyveink ellenben bármii}' jók és hasznosak legyenek is,

szégyenünkre érdemes szerzik nyakán maradnak. Új mód-

szert kerestem tehát, mert versekbe munkáimat csak nem fz-

hettem, erre azok tárgyai rendszerint nagyon komolyak voltak.

Azt sem tartottam tanácsosnak, hogy rendszeres munkát írjak,

habár én is tudtam volna sok más szerz példája szerint,

a nélkül, hogy ezt észrevették volna, egy ilyen munkát az

általam ismert angol, német és más tudományos könyvekbl

összeenyvezni. De azt tapasztaltam, hogy az ilyen müveket

többen dicsérik, mint olvassák. A szorosan vett tudományt

tehát adagokra osztván fel, lehetleg vig, tarka és válto-

zatos köntösbe igyekeztem burkolni, s azt ez által kellemesebbé

tenni. így szándékoztam olvasóimat évenkint mind közelebb

vezetni az elttem fekv és talán ermet is felülmúló óriási

niUnka végs határáig. Legfbb igyekvésem oda irányult, hogy

az Istenért csak unalmas könyvet ne írjak, habár Európa

minden tudós társasága a classicitás bélyegét nyomná is reá,

mert az olyanokon nehéz, feloldhatatlan anathema fekszik, s

hasznuk nem nagyobb, mint azon aranyé, mely esetleg Mátránk

alatt van mélyen elrejtve.^ A honfeledt szülk vétkeiben ártatlan

magyar ivadékok és sokszor olyan magyar eredet, de német

honfitársaink, a kiknek a nevét az idegen ki sem tudja mon-

dani, visszamagyarosítandók. Tükröt kívántam elébök tartani,

melyben nyomorult személyeiket tisztán láthaták. El vagyok

határozva gylöltetve és félreértetve is szakadatlanul fáradni

a közjóért. Hitel czimü munkámat sokan szerzek meg, számo-

san olvasták is, a minek magamban nagyon örültem, de csak

kevesen értették. Sokan gylölettel fordultak ellenem, mert a

régi példabeszéd szerint „veritas ódium parit" s e hazát

szegényebbnek találtam, mint a minnek hittem eleinte.^

A magyar csak gyermeknép most, oly semmi, melybl

minden lehet, mert testi és lelki er rejlik fiatal testében.

Minden lehet ; szép jövend várja, ha idejében átlátja, hogy

most még semmi. Cak két ellensége van : az elítélet és el-

bizakodás.^ A haza olyan, mint a szív, melybl a vér eredetét

» \Mg VII—IX.
- Világ X—XII.

» Világ 103.
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veszi, de, lia az nem tér hozzá megint vissza, akkor megáll. Az

ország sem haladhat, ha a belle származottak mind csak

benne maradnak, vagy abból egyszer kikelvén, beléje soha

többé vissza nem térnek. Összehasonlításra van szükségünk.

Ez utazás, a bel- és külföldi tapasztalatok összemérése nél-

kül lehetetlen. Annak a törzsökös népnek, mely annyi század

viharain keresztül csaknem kizárólag saját bels életereje

által tartotta fenn magát, mely napfény és reménysugár nél-

kül örökké árnyékban állott s csupán önmelegétl tápláltatva

ntt és ersbödött, nem szabad hátrálni. De kilátása csak

egy lehet : a magasba való törekvés.— Tetemes, számos nagy

hibánk van; más nemzetek sokban megelznek bennünket,

mert szerencsésebb helyzetök van és kedvezbb fejldésük

volt. De egyben talán mégis mögöttünk állanak : a tiszta-

lelk honszeretetben. Ez az érzés pedig, melyet az állat nem

ismer s az fokozatosan csak a lelkesekben fejldhetik ki, oly

mágusi er, mely az utolsókat is elskké teheti. De csak

teheti és nem bizonynyal teszi is. Az egyén honszeretete, bár-

mily tiszta és ers legyen, s külön-külön akárhány rokon-

kebelben lángoljon is, nem nagy hatalom, s ezzé csak akkor

válik, ha egyesítve, józanul kifejlesztve s észszer czélokra

van irányozva.^ — A magyar általában véve nem szkkebl,

nem is fösvény, hanem annál könnyebben esik az ellenkez

hibába és tékozlóvá lesz. Szavamat adhatom, hogy csak

ennek megfigyelése bírt arra engem, hogy pénz, vagyon,

nyereség, haszon s több ilyesek körül annyit fáradjam s

nézeteimet férfias egyenességgel közöljem hazámfiaival. A gaz-

dasági számitgatás mindig ízetlen foglalkozás volt elttem, és

sokszor kellett magamon nevetni, hogy eleinte jó szándékom,

késbb pedig a kénytelenség mennyire fejlesztette az erre

vonatkozó ismereteket bennem, mert az ellenvetésekre és ki-

fogásokra adandó felelethez elkészület volt szükséges."^ — Jelen

viszonyaink között semmire sincs oly nagy szükségünk, mint

a nemes vetélkedésre minden téren. ' Nagy feladatainkat azon-

ban soha sem fogjuk megoldani, ha mindig másban s nem

1 Vüág 19G.

- Világ- 21U.

^ Világ 34;'..

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. U. k. O
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inkább magunkban keressük hátramaradásunk okát. Nem
vagyunk elég érettek : értelmiségünk fejldése még hiányos.

Csak magunkban van tehát a hiba, de egyúttal csak magunkban

van a feltámadási er is. Ezt mondom szüntelen, habár ütnek,

nagyon ütnek, st agyonütnek is honosim. A nemzet nagysága

és boldogsága mindig csak a nemzetben rejl okoknak okozata.

A hol már nemzet van, ott az, a mi nagyságra vezet, fejlesz-

tend benne ; a hol pedig még nemzet nincs, mert csak egy

kis része élvezi a polgári jogokat, a legnagyobb rész pedig

ki van azokból zárva, ott a legels feladatot a nemzetesités,

a nemzetalkotás képezi. Ennek útja pedig minden lakosnak

az emberiség közös jogaiba való juttatása, azaz mindenkinek

politikai léte.

De hogy a király és nemzet ereje öregbedjék, hogy

azok; a kik valamivel bírnak s a semmit sem bírók egyaránt

nyerjenek: józan, csendes reform, hazai béke kell nekünk, s

nem véres belháború. Ezt azonban hasztalan lamentatiókkal,

hogy nincs tengerünk, nincs elég nagy népességünk, nincsenek

Indiáink és gyarmataink s nincs pénzünk és sok minden másunk,

nem fogjuk elérni, hanem csak akkor, ha férfias elszántság-

gal megesküszünk magunkban, hogy Magyarországnak minden

mesterséges akadályai, viszontagságai és természetes mostoha-

ságai daczára is nagynak kell lenni ! Ehhez azonban leg-

inkább a nagy tökélyre fejlett nemzeti erkölcsiség szükséges,

ennek pedig föltétele a vagyonosság. Legyünk tehát mind-

nyájan gazdagok, ha nem magunkért, hát szülföldünk majdani

nagysága és fénye kedvéért. A gazdagodás föltételei ezért

fontosak, s a vagyon nem önmagában, hanem azon czél folytán,

melyet szolgálnia kell, bír óriási hordervel. Egy ily föltétele

a hitel is, mely alatt nemcsak annak mechanikai részét,

hanem a vele szoros összefüggésben lev erkölcsit is értem.

^

A tulajdonnak igen nagy befolyása van az emberre, annak

erkölcsi hatása tehát nem mellékes. Nem lehet jó ember az,

a ki nem akarja a házi boldogságot terjeszteni, annak, leg-

szebb örömeiben minél többeket részesíteni, a ki érzéketlen

az anyai gond, az atyai szorgalom s a kisded ártatlan vágyai

iránt s nem akarja azt, a mi az emberek között a legszentebb

» Stádium 67—70.
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és a polgári erények legersebb köteléke, a rokonszenvet^

a szeretetet s a hála érzetét ersbíteni.

Sok fejletlen érzés lakozik e nemzetben. Van benne

nagylelkség ; ez meg tud bocsátani^ a meg nem érdemlett

sérelmet elfelejteni, ha átlátja a szándék tisztaságát. Ezen faj

azonban sok tekintetben még éretlen. Az igazságnak nagy

hatalma van felette, értelmi ereje az elitéletektl és gondol-

kozásbeli lustaságtól megtisztítva, szóval józan esze higgadt

állapotában bámulatos. Igen nagy jóltevje lesz mindenki,

a ki e népnek jó nevelést, erényeinek kifejldését, nemesbü-

lését és lelkének tágulását fogja nyújtani. Jutalma az az

édes tudat lesz, hogy milliók boldogságát mozdította el.

De elssorban hibáival kell tisztában lennie, hogy azo-

kat megjavíthassa. A magyar komolysága mellett kissé rest

;

de ezt a restséget nem kell az apathiával összekeverni. A nagy

jutalomért nagy erfeszítésre képes, de kis jutalmakért állan-

dóan küzdeni kevésbbé hajlandó. Csodálkozni lehet gyakran,

mily felette nagy energia és elevenség van lassú testében.

A nagy feladatok és nagy czélokért való küzdelemben ez a

nemzet csodákat fog mvelni. A német és a tót munkásabb,

mint ; de adjatok a magyarnak elég ingert, és valamint a

mezei munkában, úgy sok más dologban is a legnagyobb

sikert fogja felmutatni. — Restsége mellett a magyar házsártos.

Ott, a hol szolgálatkészség szükséges, kevésbbé szófogadó és

elzékeny. Általában véve felette rossz szolga. Alárendelt

helyzetben kevesebb sikert tud felmutatni másoknál. Szégyen

és szegénységben bátortalanul hervad el. Ellenben igazi dics-

ségtl és gazdagságtól körülragyogva a legnagyobb bátorság

mellett virágzani fog. Reá nézve nincs középút, azért kell

számára a legnagyobb czélokat kitzni. S a dicsség és szé-

gyen között választani nem nehéz dolog. Hazámíiairól általá-

ban véve a legjobb véleményem van, úgyannyira, hogy értük

még azt is elviselem, hogy egy darabig fukar pénzbálványozó-

nak tartsanak, mert késbb be fogják látni s akkor ki fognak

velem békülni, hogy a gazdasági érzék fejlesztésébl okvetet-

len általános iparkodás és sikeres munkásság támad. Ezek

pedig épp úgy kútfejei a házi erényeknek, mint forrása minden

bnnek a henyeség. Minél több erény van valamely nemzet-

ben, az annál nagyobb súlylyal fog bírni a többi nemzetek
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felett. A sikeres munkásság tehát a nemzetek erejének, béké-

jének és boldogságának hmérje. De az adott viszonyok

közt fogásokkal vagyok kénytelen becsepegtetni a nemzet lel-

kébe a hasznos, üdvös és czélszerü felfogást.^ — Van azonban

nálunk sok kifogásolni való is, mert a szeszélyes igazságtalan-

ság talaja nálunk nem rossz. Hány akarna nálunk parancsolni,

de szót fogadni nem, törvényeket alkotni, de azokat meg nem
tartani, másnak kegyelmét megvetni, de kegyeket osztogatni

s ULásokat maga alá vetni ; az önkényt halálos bnnek kiál-

tani ki, de lehetleg önkénykedni, és csak a mai nap hasznát

tekinteni, a jövrl pedig nem gondoskodni.'-^ — Azt mondták

nekem, miért vagyok oly keser, miért nem szólok barátsá-

gosabb hangon a nemzethez. Hiszen ezzel mindent kivihetnék

a magyarnál, holott ily modor által még csak makacsabbá

teszem. A valóban nemes magyar, a kit nem akarok a ma-

gyar nemes emberrel összekeverni, csakugyan minden nagyra,

szépre könnyen vezethet, de fleg a becsület és honszeretet

által. Azonban számos jó lelk nemes magyar ítél tehetsége

felett egyes nemtelen lelk magyar korcsok uralkodtak s

uralkodnak.-' — A magyar könnyen felpezsdül és ha gerjedelme

elfajul, kisded tárgyak körül bíbeldik s dísztelen harczok

és betyárkodások között enyészik el. Mily szerencse volna,

ha földbuzdulása fleg jó mederben mozogna, a hol e szent

tz minden téren diadalmas csatákat nyerhetne, ha nemes el-

szántságot vinne a tanácsba és féríias állhatatosságot a pol-

gári életbe. És az igazi mveltség ezt a változást elidézheti

nála.* — A magyar hajlandóbb országos szolgálat által szolgálni

a kormányt, mint kormányi szolgálat útján szolgálni a hazát.

Ez alapjában véve ugyan egyre megy; de a jelzett válogatós

ízlés mégis jellemz. A magyar katona nem szereti a szoros

rendet és fegyelmet ; inkább önerejében bízik s független-

ségének fenntartása mellett kívánja szolgálni a hont és a

királyt; a mit ha megtesz, viselkedése valóban a legnagyobb

erény.'' — Az anyagi fejldésnek nagy befolyása van a szellemi

' Stádium 115— 1l>2,

* Stádium 156.

3 Stádium 160.

* Stádium 185.

^ Stádium 186.
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kifejldés elmozdítására, de körülményeinkhez és nemzeti

jellemünkhöz képest belle csak úgy remélhetünk ránk és

utódainkra nézve üdvöt, ha szellemi alapon nyugszik jelenünk

és jövnk, s ha ebben gyökeredzik anyagi kifejldésünk és

nem viszont. "
^

Polgári erényekkel fénylett atyja mint magyar remény-

telenül szállt sírjába; azóta töprenkedett Széchenyi a nemzet

életképessége felett.^ „Bús kebellel tapasztaltam, hogy mily

óriási hatása van egy kis fénynek a Magyarra, mily könnyen

szédül soknak veleje egy kis dicsitéstl.^ A népszójárások-

nak olykor igen mély értelme van. A Magyarok Istenére hi-

vatkozunk minden bajainkban, mert ö fogja mindenben elren-

dezni dolgainkat, ha mi azokkal nem bírunk többé. Van benne

sok igaz, mert nemzetiségünket, szabadságunkat és alkotmá-

nyunkat ezer éven át annyira, a mennyire fenntarthattuk

volna-e mi, egy maroknyi nép, kik nem magas hegyek között

elszigetelve lakunk, hanem ki vagyunk állítva a síkra, egészen

más fajú nagy nemzetek közé, ha annyiszor nem könyörül

meg szegény fejünknek nemzeti nemtnk, a Magyarok Istene ?

Nem sülyedt volna-e már el gyenge bárkánk, melyet mi,

ügyetlen hajósok, vezetünk, ha a földinél erösebb kéz nem
ragadja meg néha annak kormányrádját ? Örökké meghason-

lásban élve. ha számos viharaink s annyi szirt és szikla kö-

zött egy láthatatlan magasabb hatalom nem mentett volna

meg bennünket a hajótöréstl minduntalan, régen el volna

temetve a legutolsó magyar, st talán létünk emlékezete is

eltnt volna már a föld színérl.

Azonban embernek és nemzetnek a végzet csak gyer-

mekségében véd rangyala. Ha már férfikorát elérte, akkor

az értelemre kell támaszkodnia. Eddig nemtnknek sokat kö-

szönünk, de ezentúl már a higgadt, szenvedély nélküli értelmet

kell vezérül elfogadnunk. * Az agitatiónak is s a hevlésnek

és lelkesedésnek szintúgy megvan a maga kora. De midn
ezek me&tették kötelességüket, akkor nem szónoklati babéro-

^ Kelet Népe 4.

- Kelet Népe lU— 11.

3 Kelet Népe 39.

* Kelet Népe 43-45.
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kat szomjúhozó hév, sem az éljen hajhászata, hanem a min-

dennapi rendes hangyamunka van a teendk során. ^

A heveskedés, tüzeskedés, rossz számolás veszedelmes

tulajdonságok. A végletekre való hajlandóság, továbbá az a

gyengeség és az a gyermekes hiúság, hogy a legkisebb is

elüljáró kolompos, vezér akar lenni, magából gyúpontot ké-

pezni s egy kis nimbus által kivánja magát körülvétetni: nagy

hibánk. - A legtöbb emberben lappang, de igen sok magj^ar-

ban ocsmányul kirí az irigység, a sült galambra vágyó külö-

nös étvágy. Pedig szebb a franczia közmondás szerinti élet

:

segits magadon s az isten is megsegít ; használd istentl nyert

kezedet és tenyeredet, hogy hasznos munka után neked is

legyen. A hasznos ismeretek terjesztése a nép körében való-

ban a leghasznosabb dolog.
-^

Nagyon sokbeszéd a magyar, a mivel kimeríti idejét

és erejét. ^

Sok szó — kevés tett; sok tanácsadó — egy tanács sem

;

hosszú gylés — kurta eredmény; számos vadász — ritka pe-

csenye ; elég eszme — elégtelen ítélet ; kelleténél több ja-

vasló — de kevesebb végrehajtó ; több parancsoló, mint szó-

fogadó ; több oktató, mint tanuló ; tágabb önszeretet, mint

hazafiság; napirenden való rögtönzés — kivételt képez kö-

vetkezetesség; kevés ön- és körülményismeret ; más szemében

mindig gerenda, a magunkéban pedig szálka soha sem : ezek

magyar jellemvonások, melyeket a nemesbülésnek kell eltün-

tetni. Akkor a távolabb jövben Magyarországnak magas

állása lehet, de a legvérmesebb képzelg sem várhatja, hogy

ez rövid id alatt következzék be. — Hátra vagyunk, mert annyi

tenni valónk közt nem tudjuk, hogy mihez fogjunk elbb. Az

egymásután és a jól átgondolt terv iránt kevés az érzék.

Pezsg vérünk sokszor uralkodik felettünk. Hányszor teszünk

olyat, a mit jó elre meg nem gondoltunk, hanem mert fel-

hevültünk s kedvünk szottyant valamit cselekedni a közjóért

s egyúttal egy kis repkényt fzni halántékaink köré. Száll-

' K. N. 47.

- K. N. 56.

^ K. N. 105. 106.

* Kelet Népe 182.
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jaiiak magukba, a kiket illet, és tagadják mindezt, ha

merik. ^

Nemes érzelemben soha sem maradt el a magyar, de

vajmi sokszor hagyta magát érzelmei által elragadtatni ; a

legtöbb hibás lépése innen származott. -

Higgadtság, elrelátás, mérséklet, kitartás mellett fleg

az szükséges, hogy kötelességeinket ezentúl jobban teljesítsük.

Éppen azért mivel kevesen vagyunk, kettztetett ervel s áll-

hatatossággal kell dolgoznunk.

Hány alakos hazafi van hazánkban, a ki mindig fogások- Hazafiság

kai él, mindig jobbat, szebbet, nagyobbat és többet akarna,
s^^gretet.

mint mások, s mást, mint azt; a mi lehetséges és kivihet.^

Mint Bosco, k is szemfényvesztésükkel hangolják bámulatra

a sokaságot, s meglepve mulattatják nyomorult fogásaikkal; a

nemesbre születettet is.^ Az ilyenekkel kár az idt és ert

vesztegetni, mert velk az egész nemzetre vajmi kevés haszon

háramKk. Pedig lehetetlen, hogy az ép érzés ember szül-

földje és földiéi elmenetelén ne örüljön. Ha valaki unatkozik,

bizonyára elfeledte, hogy miért él s neki is van hazája.

Ellenben a jó hazafit nem öli az unalom, és kevés lesz annak

a huszonnégy óra, a ki hona ügyében fáradozik. A kötelesség

teljesítésének legmagasztosb érzése tölti be szivét, és a való-

ban hü hazafi, legyen az herczeg, vagy legyen csupán zsellér,

megelégedett. Ha honosai közt magával békében élhet az

ember, akkor, ha körülnézte már magát a világban és életé-

nek dele elérkezett, mennél hátrább van hazája, annál inkább

tartozik annak elömejietelén fáradozni, miként a jó rokon

akkor marad oda haza, midn otthon a legszükségesebb, s

közel a veszedelem. Szülföldünket elhagyni nem egyéb, mint

azt elárulni. Hazafiúi kötelességünk teljesítésének jutalma a

nyugodt öntudat és az a megelégedés, melyet érzünk akkor,

ha honosaink néhányának becsülését megszerezhettük s utó-

daink áldását méltán várhatjuk.'^ A cosmopolitismus nem nemes

dolog, mert a ki úgy gondolkozik, hogy „a tökéletest felsze-

1 Kelet Xépe 188—191.
- Kelet Népe 280.

3 Hitel 20.

" Hitel 120.

* Hitel 165.
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dem, a hiányost ott hagyom, s az egész föld kereksége enyém

és hazám" megbízhatatlan. Más szavakkal az ilyen azt mondja,

hogy „én a feleségemet híven szeretem, de a másét is; hazám

drága, de a más honja is az ; ha feleségemet meguntam, elha-

gyom, kivált ha szebbet találok ; a háborúban pedig az erseb-

bel tartok. Ha gyz hazám, heves hazafi vagyok ; ha legyze-

tik, minden aprólékos elítéleten túltevén magamat, világpolgár

leszek".^ Valamint Dárius perzsa király pohárnokának minden-

nap így kellett öt figyelmeztetni: „király emlékezzél a görö-

gökre", azonképpen jusson nekünk is eszünkbe mindig nem-

zetiségünk ! A küls körülmények kedveztlensége daczára

sem szabad a lehet legtökéletesbre való törekvésrl letenni.

Azt a várat, mely utoljára kénytelen magát feladni, az rség-

nek akkor is kötelessége védelmezni, ha biztos, hogy annak

romjai alá fog temetkezni.

Könny ott szépet alkotni és derekasat írni, a hol nagy

közönség jelentékeny elismerésben részesíthet. Ellenben, a

hol ez nincs meg s nem is remélhet, ott a dolog nehezebb.

De éppen azért, ha használni akarunk, minekünk az erény

sokkal magasb lépcsjén kell állani. Vannak nagy hseink,

de azok dicssége is szúk korú. Hányan magasztalják a kül-

földön Zrinyi dicsségét ? Még ezt némileg ismertté tette Kor-

ner, jobban, mint a hogy mi tehettük volna. De míg a görög

és római hsöket az egész világ bámulja, addig a mi egy-

korú és korábbi jeleseink dicsségét hányan ismerik az orszá-

gon kívül? És épp azért érdemöket hányan helyezik elég

magasra azon bell is V Azért igyekezzünk napjainkban meg-

becsülni magunkat. Ne tiporjuk mi magunk az igazi érdemet,

hanem siessünk felemelni, a mi derék; szép, nagy és dics

volt és van hazánkban, nehogy megint a külföld elzzön

meg s megtapsolja és feldicsérje azt, a mi a mienk, de a

minek mi hátat fordítottunk.

Mily kevés itt az igazi jóakarat és a becsületes támo-

gatás ? Mennyi a factio és hány a haladás útonállója ? Való-

ban, a ki nálunk igazán használni kíván, annak élete szünet

nélküli önmegtagadás és önfeláldozás, a várható elismerés

pedig mindössze az önbecsérzet és az öntudat. Mindez azt

1 Hitel 1(54., 165.

I
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bizonyítja, hogy nálunk szükségesebb az erény, mint másutt.^

Hazámnak azonban, melylyel azonosítom magamat, dicséröje

és egyoldalú magasztalója épp oly kevéssé tudok lenni, s

e miatt épp ügy szégyenkezném, mintha valamelyik rokono-

mat, vagy önszemélyemet magasztalnám. Jól tudom azon-

ban, hogy alig van ország, melyben a mesterkéletlen igazi

hazaszeretet, ha titkon is, aránylag több kebelben lángolna,

mint hazánkban.

Mennyi sikertelen közvállalat bukott már el, de azért

a szép remények fejében minden haszontalan törekvést és

fáradozást el tudunk feledni, s új ervel mindig kiállunk a

sikra íme itt van az igazi hazafiság csalhatatlan jele ; ez

képezi azt az igazi magyar nemzeti jellemet, melyet kiki érez,

s a mely valaha országunk igazi emelkedését biztosítandja,

ha ebben kitartók maradunk. — De hiányzik bennünk az

együttérzés, az egyttttmunkálás és az egyetértés hatalmas

alkotó erénye. Kiváló jellemvonásunk a nagynak bámulata.

Lenne csak egyetlen egy classicus emlékünk, s mutathatnók

a külföldinek büszkén: „ezt seink nagy áldozatokkal állítot-

ták s számos év lefolyta után mi fogjuk azt hazánk dics-

ségére befejezni". Lenne csak egy oly alkotásunk, melyhez

érzékeny, szinte fájdalmas áldozatokkal járultunk : az lelkün-

ket annak a nálunk oly szükséges fokozott erénynek magas-

latára volna képes felemelni. Ismerem én a magyart, az egye-

sülésnek egy ily jeladása, a nemzeti nagyságnak egy ily

jogczíme, melynek eddig híjával voltunk, összeolvasztana ben-

nünket, s a sok felekezet és osztály, minden gg, érdek,

egyéni haszon és mánia daczára, egy testté válnék, s a mi

széthullott, mint a sivó homok, ersen egymáshoz tapadva,

könnyen gránittá válnék. És gránittá válnunk nem is oly

nehéz, mint gondoljuk, csak igen messze és másutt, mint

magunkban, ne keressük a ragaszt. Kiki szeresse felebarát-

jában a hazafit és embert ; ne nézze, mi módon vet számot

Istenével, s mely úton igyekszik a mennyek országát elérni
;

ne üldözzük, ne kicsinyeljük honfitársunkat, mert mágnás,

és ez viszont ne tartsa csekélynek a másikat, mert nem az,

hanem „csupán" keresked, polgár, vagy paraszt. Ne a vágy

1 Hitel 169—171.
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fényleni, hanem az a lelkes eltökéllés, hogy használjunk,

dagaszsza keblünket, és ez legyen tiszta minden irigységtl.

Ebbl áll az egész mesterség. És mily felséges érzés tudni,

hogy abban mindenikünk nagy mester lehet." ^

Nem mondta Széchenyi azt, hogy csalhatatlan és min-

dig tévedés nélkül,- hibátlanul látja a dolgok létokait. „Ember

és gyarló ember is. De hazájának sorsára könnyelmen

sohasem gondolt és arra tiszta lelkiismerettel esküszik, hogy

mióta igazán eszmél, összes lelki és észbeli erit abban az

egy gondolatban összpontosította, miképp lehetne alacsony

állású hazánkat magasra emelni.^

Nagyobb szemtelenség alig van, mely felfogása szerint

egyszersmind érzékeny büntetésre volna méltó, mint másokat

oktatni akarni az ahhoz megkívántató tulajdonok nélkül, mert

gyakran ezer bölcs sem képes egy oly dolgot, melyet egy

bolond elrontott, megint rendbe hozni. -^ A lelkes embernek

azonban nincs és nem lehet nagyobb boldogsága, mintha jó,

vagy balsorsban lev hona javának tle telhetleg szenteli

napjait, mivel a megérdemlett honfiúi elismerés elnyerése nél-

kül medd telek ez a rövid élet.
*

Ha a multak dics nemzeteinek történetét lapozgatjuk,

akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy azok körében is voltak

elegen, a kik a nagyobb szabású haladástól vissza akarták

tartani a nemzet nagy részét ; de ez nem sikerült. Nálunk

szintén van elég ilyen szorgoskodó és ezért izzadó, de bízzunk

benne,, hogy valamint ott mindenek felett gyzött a hazafiság

angyalától gyámolított férfiúi állhatatosság, úgy a haladással

összekapcsolandja hazánkat is a tetters tiszta szándék és

a minden akadályt legyz diadalmas nemzeti egyetértés.^ A
nagy erényeinél fogva nálánál annyival boldogabb Virág

Benedek azt a mondását gyakrabban idézi : „Jó hazafinak

lenni vajmi nehéz s kivált Magyarországon, de azért még-

sem lehetetlen". '^

1 Hitel 224—22G.

=* Világ 101.

^ Világ 228.

* Stad. 176.

^ Stad. 262.

« Kelet Népe 376.
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„A munkásság- leghatékonyabb rugója a hazaszeretet, a

munkásság legbiztosabb követje a gazdagság, er és erény.

Ennélfogva a közjólét, a nemzeti súly és a lakosság tiszta

erkölcsei a honszeretetbl fakadnak leginkább. ^ A honszeretet

híját semmi sem pótolhatja. A mai szorgos munkásság korá-

ban csak a munkaszeretet teheti kedvessé sorsunkat. És mi-

után az ép érzés ember keblében több a felfelé vonzó vágy,

mint a lefelé irányuló indulat, s lelkünk röptében inkább élünk

a természetünknek megfelel elemben, mint mikor térden

csúszunk, vagy hason mászunk a föld állati gyönyörei után:

az emberi solidaritás mai korszakában is a boldogságnak

voltaképp az a nyitja, hogy szeressük azt, a miben és a miért

élnünk kell. '^ Csalfa és nagyított adatokkal magának és honfi-

társainak tömjénezni, és azokat elcsábítani nem hazaszeretet,

hanem a majom azon szeretetéhez hasonló valami, melylyel

fiát magához szorítván, agyonnyomja. '

Mindazt a mit tevék, egyedül azért tevém, mert magyar

vagyok. Elaljasodásunkat, szégyenteljes állapotunkat nem bírta

lelkem eltrni. Törjék és szakadjon bár minden, megkezdtem

a munkát, mert ha még sikere sem lesz annak, az önfertz-

tetés okozta korcs életnél minden, még a rögtöni halál is száz

szórta jobb."

^ Világ 51.

- Világ 48.

3 Viláff 118.
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ÁLTALÁNOS POLITIKAI ALAPELVEI ÉS MAGYAR
POLITIKAI HITVALLÁSA.

Beveze- (~^ zéchenvi politikája oly elválhatlan kapcsolatban jelent-

tés. ^^ kezik az ö egész valójával, hogy ennek behatóbb és

K«^ tüzetesebb szemügyre vétele nélkül amaz sem érthet

meg. Az nagy egyéniségével e munkában másutt bven
foglalkozván, itt a megfelel részekre egyszeren utalva, csak

egynéhány politikai jellemvonását emelem ki és pedig —
mivel azt találóbban nem tehetném — lehetleg a saját

szavaival. Széchenyi sem tudós, sem doctrinaire politikus nem

volt, hanem e téren is oly nagy olvasottsággal bíró bölcsel,

a ki „nem annyira könyvekbl tanulván, mint az életbl,

körülményeinket nemcsak mindig belülrl tekintgette és birál-

gatta, hanem minden oldalról, kívülrl is."^ „nem tudta

feledni azon bonyodalmakat, melyek közt élünk, azért az

engesztelésnek, capacitatiónak és kibékítésnek, szóval a pol-

gári csendes reformnak volt fel nem fogott, félreismert és

ekképp az egyetemes népkegybl kiesett és a szerencsétl

el nem kényesztetett tanára/'QjÖ „a földön lakott és nem

nyargalt önalkotta elérhetetlen eszmények után, hanem a dol-

gokat úgy vette, a mint azok vannak, és egyedül elmebeli

felsbbség által vélt gyzhetni. Mélyen meg volt gyzdve
arról, hogy állításának igazságát az id be fogja bizonyí-

tani.-^" Nem csatlakozott egy párthoz sem, mivel az korá-

' Pol. piogr. tör. 111. 1.

^Pol. in-ogv. tör. 111. 1.

^ Pol. progr. tör. 116. 1,
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ban divatos szabadelvúségben, melyet a politikusok több-

sége azonosított az ellenzékiséggel, a nemzet reális hala-

dásának egyik nagy akadályát látta. De nem volt conservativ

sem, mert ,,az, a mit ö Magyarországon conserválni kivánt,

úgy állott ahhoz, a minek kitisztítása, reformálása és egészen

újra alkotása után sóvárgott^ mint legfeljebb 10: lOO-hoz."

Hanem, „ha már valami politikai titulust kell neki adnunk,"

/ akkor „becsületes progressista és ernyedetlen reformer

volt."^ Annak kívánta magát tekintetni ö is. Mindenek felett

a nemzet erkölcsi kincsét törekedett gyarapítani. E végbl
meg akarta annak mondani az igazat, mert oly hazafiak nélkül,

a kik ezt teszik, az nagy mértékben szkölködött mindig.

Hiszen a kik úgy léptek fel, mint igazmondók, azok is „mindig

oly hízelg szavakba burkolták gáncsoló észrevételeiket, hogy

a magát annak édes örömest átadott nemzet a hízelgés folytán

önismeretre nem juthatott." Meg volt róla gj'^zdve, hogy az

igaz szó nein trése kimondhatatlan nagy szerencsétlenség.

Annak kimondását tehát nem kellemes, de magától el nem
hárítható kötelességnek tartotta. „Tán én voltam az els —
írja Politikai Programm Töredékeiben — a ki soha sem

csepegtetem a hízelgés mérgét a legkisebb mértékben is

honfitársaim kebleibe." „Az igaz szó, mint Magyarországra

nézve saját példám által is bebizonyult, a nemzetek re-

generatiójára, ha azt a többség elbírja, éppen oly üdvös

hatással van, mint a hogy a hízelgés minden elmenetelnek

áltörhetlen gátja." Politikai életének els szakában inkább

V, ellenzéki volt és agitált. Ezzel is sok visszatetszést idézett

el ; de végre, mint maga elismeri, a lelkes nemzettl köszö-

netet kapott. Reformátori pályája második felében, ha szorosan

>"véve párthoz nem tartozott is, közelebb állott a kormányhoz,

[vmint az ellenzékhez. Ekkor a politikai téren inkább fékezni

akart már. Ezért életében gylölet és elszigeteltség volt jutalma;

de ersen hitte, „hogy a nemzet megint az iránta mutatandó

elismerés alakjában fogja a maga életerejének kétségtelen

bizonyítékát szolgáltatni, és . áldja ihletét, melynélfogva véle-

ménye honosiról soha sem volt kisszer." Ezen alapfelfogás-

ban akart következetes lenni, és ersen hitte, hogy tényleg

' Pol. progr. tör. elszava.
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az is volt/ Öt „egészen más vézéreszme mozgatta mindig,

mint a kormányszolgálati, vagy ellenzéki szerep, melyeket

csak alárendelt lépcskül tekintett egy nagyobb, magasb czél

elérésére : t. i. hn és lehetleg sikeresen szolgálni nemzetét

szerencsében és balsorsban, taps vagy gúnytajték között."

Ebben kereste a következetességet, melyet egyedül tartott

független és önálló gondolkozású emberhez méltónak.

És ez a felfogása igen tüzetesen jut kifejezésre rend-

szerbe foglalt politikai elveiben és politikai hitvallásának nagy

egészében. Elmondja azokban, hogy mit tart általában a politi-

káról, és mik voltak annak alkalmazása közben az kiindulási

pontjai, melyek közt a szabadelvüségnek kitn és ma is helyt

álló magyarázatát adja. E fejezetben megismertetem továbbá

nézeteit a király és nemzet viszonyáról, vélekedését az udvar-

ról, a kormányról és alkotásairól, a kíméletrl e téren, a

vezérletrl, a törvények philosophiájáról, a nagy nemzetek

politikai elnyeirl és hátrányairól, az agitatióról és a nyilvá-

nosságról, a népszerségrl és annak kapcsán a polgári erény-

rl és a sajtószabadságról. Kis, de nagyon becses értekezés

az. a mit az alkotmányosságra, a gyökeres reformra, a békés

átalakulásra, az eljogokra és az egyházpolitikára vonatkozólag

mond. Észszer sorrendben a központosítást tárgyazó nézetei

következnek ezután, melyek keretében egész tanulmány az,

a mi Budapestre, mint az ország szivére nézve itt foglaltatik.

Erre reformátori módszerének alapelvei e hárpm vezérszó alá

foglalvák : a sorrend, az elérhet utáni törekvés és a taktika,

melyekrl szólva nemzeti jövnkrl is beszél. A XIX. század

uralkodó eszméirl : a szabadságról, egyenlségrl és testvéri

egyetértésrl oly mélyen gondolkozott, hogy azokra vonatkozó

vezéreszméit ma is bárki nagy lelki örömmel és szellemi

épüléssel olvashatja. Ezen annjászor tárgyalt kérdésekrl oly

eredeti felfogással ir, hogy gondolataiban szinte újat vél az

ember találhatni. A maguk korában azok tényleg több tekin-

tetben újak is voltak. Ebbeli okoskodásainak mintegy gyakor-

lati próbáit képezik azok az érvelések, melyek a zsidók

emancipatiója, a fajszeretet, a nemzetiség és magyarosítás

vezérszavai alatt olvashatók. Egész tanulmányt alkot, a mit

^ Pol. piogr. tör. 8.
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/^iisztriához való viszonyunkráí' mond. Remélem, ott képes

leszek kimutatni, hogy államszövetségünkrl, ha nem is köz-

jogi szabatossággal, de oly éles itél képességgel nyilatkozik,

a mi nála, a ki leginkább társadalompolitikus volt, e részben

meglep. Már 1847-ben megmondta ugyanis, hggy ha Ausztriá-

val csak némileg békén akarunk élni, akkor annak szintén

alkotmány lesz adandó, és hogy közös érdekeink megóvásának

módját tüzetesen kell szabályozni. — Végül várakozásait és

a jövbe vetett bizalmát adom el. Ez utóbbi szilárd ugyan,

de egyáltalán nem volt feltétlen.

Í'^
„A politika f feladata a lehet legnagyobb és legkiter- A poii-

jedtebb szabadságot megteremteni anarchia nélkül ; mindenbe *^^^ ^^"*

a lehet legszigorúbb rendet hozni a nélkül, hogy abból zsar- ^
^t^^e.

nokság váljék.{yHa élni és nemzetben méltó módon akarunk

élni, a rend és rendszer az els követelmény, a nélkül, hogy

az békóvá válnék. St az oly módon valósittassék meg, hogy

az által minden derék embernek egyéni szabadsága minél ma-

gasbra emeltessék. "^ Az emberhez legméltóbb tudomány az,

mely embertársaink javának és boldogságának okait nyomozza

és megállapítja. ^

Istenen kívül ki tudja, mi rejlik az ember bensejében s Kiindulási

a legszebb remény ifjúból milyen férfi leend.^ A valamelyes p'"^^J*'-

mértékben megbízhatatlan állapot mindenütt közös emberi

sors. ^ Oly alkotmány kell tehát, mely bizonyos mértékben

megköti a fejedelem kezeit, s a mely mellett csak a törvény

ítél és a fejedelem az ország képviseletével együtt alkotja a

törvén} eket. '^ Értelmi fejldöttség és közszabadság : ez alapja

a közbiztonságnak és a magasb fokú jólétnek. Elmaradottságunk

okai nem küls, hanem bels természetek. ' A pontosan végre-

hajtott jó törvények a legfbb áldást képezik. Nem magában
a törvény hat, hanem az, ha annak kivétel nélkül mindenki

engedelmeskedni tartozik.

ö Széchenyi hírlapi czikkei I. 455. 1.

Széchenyi hirlapi czikkei 466.

^ Hitel 22. 1.

* Világ 404. 1.

* Stádium 168. 1.

« Világ 404. 1.

' Stádium 58. 1.
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A mennyiben ennek eszközlésére a végrehajtó hatalom-

nak nincs elég ereje, akkor az holt bet marad. Nagy baj

nálunk, hogy aránylag sok jó törvényünk nincsen kellleg

végrehajtva, a mi azután nemcsak azért káros, mert közvet-

lenül kedvez hatásuk elmarad, hanem egyúttal azért, mert

a törvényhozó hatalom erkölcsi tekintélyét is aláássa.^

Az egyes országokban annál valószínbb a kisebbség

érdekeinek tekintetbe vétele és annak közbiztonsága, minél

elégedettebb a nagy többség.
'^

A mi nagy feladataink egyike az, hogy nemzetünket

az alkotmányos férfikor magaslatára emeljük. Erre az istenek

nem fognak bennünket soha úgy felsegíteni, hogy mintegy

kényszerítsenek reá, hanem csak akkor, ha az emelkedést

megérdemeljük az által, hogy intelmeiket és szándékaikat át-

értve, gondos elrelátással élünk.'' Nemzeti létünk alapjává

(Q tehát a szellemi és erkölcsi miveltséget kell tennünk. A nép,

melynek tagjai vagyunk, fiatal, mert még nem élte le magát.

Fiatalságának bizonyítéka az, hogy életeri jól mködnek és

a helyes kezdemények folytán azok kellleg reagálnak. ^

Ereje így virul ; azért egy még hosszú jövvel bíró nemzet

alkotásában és kifejlesztésében vehetünk részt. Sajátságaink

kifejtése alapján a világot egy kialakult új nemzettel kell

gazdagítanunk. Hiába minden ellenvetés : ez a törekvés nem

hiú és nem szükségtelen. A civilisált világ népei elérték férfi

-

koruk delel pontját, st egyesek már vénülésnek is indul-

nak; ellenben a magyar népnek most derül hajnala. Minden

jel fényes jövendt igér nemzetünknek. Ehhez nem kell jós-

tehetség ; elég az összes körülményeket figyelembe venni s

a más nemzetekkel való összehasonlítást alkalmazni. Há ezt

megteszszük, akkor bátran fogjuk mondhatni, hogy „a kisded

makkból, ha nem romlott, idvel term tölgyfa lesz, csak

senki el ne gázolja." De újra-öntés, és ne nyomorult foltoz-

gatás legyen ebbeli munkánk.
'^

A jó hazafi és a h alattvaló kötelességeinek egyre kell

1 Stádium 168-170. 11.

- Stádium '295. 1.

•^ Kelet Népe 16. 17. 11.

^ íi-ott naplói 1826. november havából.

^ Kelet Népe 22—25. 11.
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hangzani hazánkban is. Az ország erit összepontositani szük-

séges; társadahni egységet kell teremteni, s oda törekednünk,

hogy az ember itt belbecse szerint Ítéltessék meg. ^ Ha az

/ uralkodóház és nemzet között lábra kap a bizalmatlanság, az

mind a kettre nézve szerencsétlenség ; azért az alkotmányos

fejedelem és alkotmányos nemzet között a bizalmat kell meg-

szilárdítani. Szent feladat ezt lehetleg elmozdítani, habár

e téren a békéltetés épp úgy, mint az egymásra utalt, de kü-

lönböz vérmérséklet házas felek között a közvetítre nézve

hálátlan dolog szokott lenni. — Szerencse rád, óh fiatal magyar

nép, te lelkes keleti raj, mert nemzeti újjászületésed bekö-

vetkezhetik. - Ennek ffeltétele azonban, hogy másoktól tanul-

junk, más nemzetek bukásán okuljunk s azok tapasztalatait

szívleljük meg. ^

Hazánknak egy elkopott, félig feudális, félig alkotmá-

nyos államalkatból ingadozás nélkül kell a minden álfénytl

megtisztított és emberhez ill hamisítatlan képviseleti rend-

szerre áttérnie.^ Belviszonyaink nagyon szövevényesek ; igen

sok itt az egybeolvadni nem akaró tarkabarkaság. Hát még
Ausztriával való viszonyunk mily szövevényes ? A felsbb ha-

talom tényleg ott van, s mi minden törvényben rejl jogaink

mellett is tartomány vagyunk. Pedig nálunk volna alkotmány,

míg ott nincs, ennek folytán minket politikailag megilletne a

fölény. Ennyi zrzavarból diadalmasan kigázolni, magyarosodni

és folyton mveldni, de senkinek sem a rovására, majdnem

lehetetlen; de azért mégis keil, tehát váljék lehetségessé, és

mert így lehet, azért kell is. Hanem bizony nem könny fel-

adat! Politikai életünk rendkívüli nehézségekkel lévén össze-

kötve, az csupán a mindennapi felszínes számítás útmutatása

mellett sikeres nem lehet. Annyi a teendnk, hogy könnyen

kapkodókká válunk, és a két nyúl után is futó, de fáradtan

kidl agár módjára elszalasztunk mindent. Azért az idvel,

az értelmi súlylyal, az alkotó tehetséggel úgy kell gazdál-

kodni, mint a pénzzel ; st szorgosabban, mert mind az jóval

' Kelet Népe 27. 1.

- Kelet Népe 47. 4S 41). 11.

''' Kelet Népe 48. 1.

* Kelet Népe 52. 1.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. II. k.
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becsesebb emennél. Pedig mi már a pénzzel is rosszul gaz-

dálkodunk, holott ezt kézbl kézbe lehet számlálni.

Az idvel, a mit ingyenesnek tekintünk, nem tudunk

bánni, s habár semmi nagy dolgot nem csinálunk, annyi sza-

bad id sem áll rendelkezésünkre, mint lord Brongham-

nak, O'Connelnek, vagy Russelnek. Pénzünk sincs elég, és

mégis pazarul bánunk vele.

A hiúság nélküli önismeret hiányában szenvedvén, az

id, az értelmi súly és alkotó er számbavétele helyett az

ábrándozás uralkodik rajtunk. Feladataink megoldása közben

tehát nemcsak helyes sorrend, hanem kell mérték és arány

is szükséges. Nem mulaszthatjuk el nemzetiségünk fejlesztése

kedvéért alkotmányunk szélesbitését, és megfordítva. Nem-

zetiség nélkül hosszú századokon át irigyked, agyarkodó,

daczos, pusztulásra érett és elfajult raj voltunk, szabadság

nélkül pedig jövre a nemzetiséghez való ragaszkodás mel-

lett is oly nyomor várna ránk, mint a minben a dics és

nemes sebekbl vérz lengyel oroszlán sinldik. Mind a két

teendt párhuzamosan kell tehát végezni ; de ehhez hidegvér,

csalhatatlan számítás és óvatos buzgalom szükséges. Themis-

toklesként a hadsereg egyik szárnyától a másikhoz kell repül-

nünk, oda vivén segítséget, a hol legnagyobb a veszély. De

rögtönözve nem szabad eljárnunk, hanem oly elre megfon-

tolt terv alapján, melynek sarkpontja a központosítás és a

logikai egymásután. — Azonban ez korántsem jelenti azt, hogy

minden magasztosabb érzelem nélkül cselekedjünk. Hiszen

nálunk sok embernek épp azért sikerül oly kevés, mert nem

tud magasabb szempontokra felemelkedni. Theoretizálnak

s practizálnak ellegesen szerzett józan elméleti képzettség

s gyakorlat nélkül. Sokszor a legvilágosabb igazságnak sem

engednek, de éppen annyiszor a szintoly világos cselek

áldozataivá lesznek.^ „Kimondhatatlan bels küzdelmeim van-

nak, nem enmagamért, hanem, mivel látom, hogy miként borul

hazánkra vész és nem találok magamban annyi ert, hogy

azt elhárítsam.''^ Igen szükséges a jó taktika, melylyel rend-

szerint nem bírunk. Ez a helyzetnek alapos ismeretét, beható

1 Kelet Xépe 65—73. 11.

- Kelet Képe 84.
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és szorosan logikai gondolkodással kapcsolatos elrelátást,

szóval a jelen állapotoknak és a jöv esélyeinek számba-

vételével készült tervet tételez fel.^ — A haladásban kell mér-

téket kell tartani. Lassan haladni ott, a hol repülni kellene

er- és idpazarlás, tehát vétek. De folyton hajtani a társa-

dalmat még akkor is, ha az út göröngyös, vagy nagyon raga-

dós, nem kevésbbé hibás eljárás^ mert kimerülésre s elaka-

dásra vezet, vagy a mi ezzel egyértelm, visszahatást, reactiót

idéz el. Ennek folytán a sikertelenség oka a meggondolat-

lanság, melyet Széchenyi mer otrombaságnak nevez. "^

Az alkotmányos út az, melyen haladva a leggyorsabban

és legbiztosabban érünk magyar honunkra nézve üdvös czélt.

Á kérdés egyedül a körül forog, hogy vájjon miképp lehet

az alkotmány legtöbb áldását az ország minél több lakosára,

mennél rövidebb id alatt árasztani a nélkül, hogy vele az

alkotmányt és a magyar nemzetiséget veszélyeztetnök.-' Ezt

megfelel taktikával lehet elérni. Hogy a jó taktika mit ér,

mutatja a lengyel és angol nemzet példája. Az egyik a nél-

kül tönkre ment. a másik vele bámulatos magasságra emel-

kedett.^ A szem, bármily jó legyen is, hallásra nem való; a szív,

bármily jó legyen is, a szorosan számításra utalt cselekvés irá-

nyítására, tehát az ész és értelem szolgálatának teljesítésére

szintén nem alkalmas. A szív mind arra tökéletesen alkal-

matlan, a minek sikere számításon alapszik S van-e szöve-

vényesebb és magasabb számítással járó cselekvség, mint a

politika, vagy országlás ?^ A ki szíve sugallata szerint vesz

részt az országlásban, az hibát követ el, s ha irányt van

hivatva adni, a legnagyobb zavarba sodorhatja az országot.

Az ész szavával és nem a szív andalgásaival kell kormá-

nyozni, fleg nálunk, a hol nem is egy, hanem két igen

nagy érdeket kell megvédeni s a fejlesztés által lehetleg

biztosítani : a nemzetiség-et és alkotmánvt.*^

1 Kelet Népe 96.

- Kelet Népe 126.

^ Kelet Népe 135.

* Kelet Népe 138., 140.

' Kelet Népe 161.

' Kelet Népe 168., 169.
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Sok talpraesett legény és praktikus ember kell nekünk.^

Polgári erény és közszellem szükséges, melytl ihletve, nagy

és kicsi egymást becsülve, vagy legalább kiméivé, egész ere-

jébl törekedjék emelni az országot. A nagy számok törvé-

nyeit tartsuk szemeink eltt ; annak az egyesek érdekét,

köztük a magunkét is, fel kell áldozni. Az egyén és az

egész között a józan hazafinak nem lehet nehéz a választás.-^

Liberális- A libcralismus kifejezése igen határozatlan és általános.
mus es ^ liberalismus emberszeret köntösében sok képmutató lan-
juste ^ ^

miiieu. pang, de még több sült bolond jár. Mind a liberalismus,

mind a juste miiieu jó dolog, ha kellleg állapittatik meg, hogy

észszeren mit kell alatta érteni. Széchenyi az alatt a politikai

és polgári jogoknak következetes, a viszonyoknak megfelel

gyorsaságú, de nem elsietett kiterjesztését érti, mely mellett

sem a nemzetiség, sem az alkotmányosság nem tétetik kocz-

kára, st azok is gyarapodnak általa. A juste miiieu pedig a

mi viszonyaink között a fejedelem és nemzet közötti békét

jelenti. Ennek elmozdítására kell lehetleg törekedni ; ha

azonban ez a béke a dinasztia által zavartatik meg, s az

nem nyújt kezet nemzeti és alkotmányos felemelkedésünkre,

akkor kijelenti, hogy mindig, de tisztel megbecsüléssel, is ^
az oppoziczió tagja lenne. Öt a dinasztia egy tagja sem mél-

tatta sokra, egynek sem köszönhet sokat és egytl sem vár-

hat semmit. De meg akarja adni Istennek, a mi Istené, és a

fejedelemtl kezdve lefele, de nem hízelegve, hanem szoros

igazság szerint mindenkinek azt, a mi az övé. Meg akarja

adni a tiszteletet minden honfitársának is, a ki elbbre viszi

a nemzetiség és alkotmány zászlaját. Neki sem kell a fekete-

sárga lobogó, de a franczia forradalmi propaganda bze sem

tetszik, hanem a békés haladás középútján akar, ha egyedül

marad is, haladni. — Kész a közterhek arányos viselésében

éppen úgy részt venni, mint a polgárok, vagy parasztok

;

semmivel több jogot nem kivan e részben magának. Mindenek-

felett gylöli a herék szerepét s inkább leroskad a nemzeti

közteher alatt, mintsem az alól kivonná magát. Magára, csa-

ládjára és az ország minden lakosaira egyenl és szigorú

1 Kelet Népe 192.

- Kelet Népe 232.
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bntettörvényt kivan. „A haza védelmére írják össze velem

és fiaimmal együtt az ország minden lakosait különbség nél-

kül. Hadd húzznnk sorsot mindnyájan/' — Elég szerénvtelen További

.

"
kiindulási

a maga rendszerének jelenteni ki azt a helyes eljárást, mely pontjai.

szerint a szívnek az országiásban nem szabad más szerepet

játszani, mint a felbnzditóét s legfeljebb a javaslóét; de

maga a tett, a mely minden szónál vagy írásnál többet ér,

kormányzás közben a hideg észtl várandó. A szónoklás és

irka-firka, még ha szép is, csak annyiban neveli a nemzet

anyagi és szellemi kincsét és hatalmát, a mennyiben hasznos

tettre gerjeszt s hasztalan és káros tetteknek elejét veszi.

A szó és bet magában véve semmi, csak alkalmazása által

válik káros, vagy hasznos eszközzé. A legszebb és legélén-

kebben megéljenzett szónoklat, vagy a legdivatosabb könyv,

ha nem megy át az életbe és ott tettek által nem hajt hasz-

not, nem ér annyit, mint a földmívesnek minden tanú és

taps nélkül végzett egy órai szántása.^

A magyarság terjesztésével csínján kell haladni s köz-

megrovás érje azt, a ki, habár a legtisztább szándékból is,

de oly módon jár el minden magyarnak ezen legszentebb

tisztében, hogy ez által nem haladást, hanem káros visszahatást

lidéz el. Az alkotmányos jogok kiterjesztése gyorsan, de szin-

!tén tiilhajtás nélkül történjék. Tartanunk kell az anarchiától,

Imely szövevényes viszonyaink és most még bels szervi nyava-

lyáink folytán nemzetiségünket is veszélyezteti. Erink egy

czélra való összesithetése végett mulhatlanul hatalmas köz-

pontot kell alkotnunk, mely már varázsa által is vonjon

magához mindenféle honlakost és hosszabb idre is ott tartsa

ket. Buda és Pest a magyar természetes gyülpontja; ennek

fejldése oly kilátással bír, hogy kell ápolás mellett kevés

év leforgása után senki sem fog ráismerhetni. St e két város

úgy téli, mint nyári tartózkodásra Európának legkellemesebb

városai közé emelhet. „Csak pártoljon okszeren a nemzet

s engedjenek nekem szabad kezet, ezt tényleg végbe is viszem."

Az siségét, mely az ország belbecsét lealázza s benne az

egységes életert elnyomja, vagy elzsibbasztja, ki kell küszö-

bölni ez országból. A jelzálog alapjára fektetett hitel s az

' Kelet Népe 351-360.
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igazi tulajdon, mely a zsibbasztó siséggel összeférhetetlen,

két oly emeltyje hazánk fejldésének, melyekkel azt a mocsár-

ból és a sivatag-szer állapotból kiemelhetjük. Szabad és biztos

közlekedés nélkül csak bágyadt egészség, st beteg az ország.

Minden világtáj felé haladó közlekedési utaink : a k- és vasút,

továbbá a vízi csatorna az ország fvárosán keresztül halad-

jon. Alakuljon itt nemzeti bank 50 millió peng forintnyi alap-

pal, és így az kell fedezettel bírván, bankjegyet is bocsásson

ki s jelzálogüzletet is folytasson.

A nevelésügyre nézve az a felfogása, hogy azt lehetleg

gyakorlati irányba kell vezetni. A nemzet politikai életének

tágulásával táguljon a közoktatás is. Mindenekeltt oda kell

törekedni, hogy ne a beszélk és írók, hanem a „tettek gát-

jára való legények" száma szaporodjék.

Súlyos bajunk, hogy nagy itt a kicsapongó képzelmek s

a nagyokat tervezk serege, ellenben hiányzik a minden lárma

és pompa nélkül tenni és józanul cselekedni tudó osztály. Ez

a baj nem értelmi súlyunk és lelki tulajdonaink elégtelen-

ségébl származik, hanem mert nevelesünk fonák. Sehol sincs

annyi „sokat tanult" és mégis annyi egészen hasznavehetetlen

ember, mint nálunk. Nevelésünk egészen elhibázott. ^

Ne toljuk ezentúl hibánkat s nemzeti elmaradottságunk

okát sem a kormányra, sem egymásra, jóllehet azt igen sok-

szor igazsággal tehetnk ; de keressük azokat fleg magunk-

ban. Nem azért, mintha egyedül mi volnánk hibásak, hanem

mert így a leggyorsabban és legbiztosabban fogunk halad-

hatni. Semmi sem neveli ugyanis valamely nemzetnek erejét

annyira, mintha minden tagja derekasan betölti és férfiasan

megállja a maga helyét. A kötelességérzetnek felébresztése

és általánossá tétele kicsinyt és nagyot egyaránt az erkölcsi

hsiesség érzésével kössön hazájához. A kit magyarrá tett a

világnak ura, az ne szégyelje gyenge hónát, s megersítése

végett kövessen el érte mindent. De ennek nem az az értelme,

hogy mindenki a kolomp ellvitelére érezze magát hivatva,

hanem a komoly önmegtagadást jelenti. Ez szokássá és máso-

dik természetté váljék bennünk, s öntsük ezt azokba is, a kik-

ben még nincsen meg. Állásunk Európában elszigetelt. Eokon-

1 Kelet Népe 362—368.



ÁLTALÁXOS POLITIKAI ALAPELVEI ÉS MAGTAR POLITIKAI HITVALLÁSA. 87

talanok vagyunk, azért kell nagyon eszélyeseknek lennünk s

minden andalgástól és fantazmagóriától tartózkodni akkor,

mikor életérdekü, komoly dolgokról van szó. Még mindenre

van id, de az id el is múlik. Mindennek megvan bizonyos

pillanata, mely ha lepergett, valamint örökre oda van az erény

és becsület, ügy eltnik az élet is és vele minden remény. ^

A dinasztia és a nemzet közötti bizalmatlankodás valódi Király,

oka leginkább mindig abban rejlett, hogy a magyar nemzet

' a beolvasztatástól félt és irtózott meghalni. A dinasztia peciig

szerencsétlen vélekedésében azt képzelte, hogy az ers és a

maga sajátságaiban kifejlett magyar neki veszedelmes. Pedig

I

t 2, fejedelem és magyar nemzet jóléte és biztonsága elválaszt-

\
)(hatatlan egymástól, s csupán ugyanazon dolognak kétoldala.

'
i A fejedelemnek ezt a nemzetet sajátságaiból kivetkztetni akarni

sem szabad, mert ha az ezt elvesztené, nem doboghatna

szive többé ifjan és ersen, hanem csak úgy, mint egy hal-

doklóé. És ez igazság marad mindig, a meddig a természet

törvényei nem vesztik el érvényöket^j^ Egy oly ország, mely-

nek népessége több heterogén elembl áll, nem fogja a feje-

delem kezébl kiragadni a gyeplt, de az, hogy itt minden

elakad és az elposványosodik, könnyen meg fog történhetni.

Mi hasznosabb és dicsbb a fejedelemre nézve"? Az-e, ha a

duzzadó erket bölcsen zabolázza, de a nemzettel gyorsan

halad fel a szerencse és a halhatatlan hir magas polczára"?''

Vagy pedig félvén az elragadtatástól, békók közé szoritja az

ert, és a molyrágta korcsnemzettel együtt emlékezete is ki-

törültetik a történet könyvébl "? A gyenge nemzet csak szeren-

csés urához hiv, a szerencsétlenhez pedig hütelen. Nem úgy

az ers, mely önkeblében hordja tettei rugóját. Nagy s dics

elhatározás és tett csak az ers nemzettl várható.*

Nem az a legersebb úr ma, a kinek legtöbb katonája udvar.

van, hanem, a kit legjobban szeretnek. A fejedelem atyai

szándékainak kétségtelen jeleit adván folyton, valószinú, hogy

nagyon sok magyar ember lehet udvari emberré, ha a nemzet

l^elet Népe 364—;568.

©Világ 109., 110.

^ Lásd : Világ 434—405. egészen (politikai nézetei).

* Világ 109. 110. 111.
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helyes kívánságainak az udvar enged. Azért a fejedelem tulaj-

donképp csak a saját erejét nagyobbítaná, ha a h nemzetet

annak sajátságai szerint kormányoztatná s erejének kifejldését

nem akadályozná. Ez esetben a mellett^ hogy csodákat mvel-
hetne, a hálának oly mély gyökereit ereszthetne a nemzetbe,

hogy hírét még a legkésbb maradékok is örömmel hangoz-

tatnák vissza. A fejedelem ne kételkedjék az oly nemzet h-
ségén, mely a legnagyobb méltatlanságokat is hajlandó feledni,

s kész volt vérét ontani mindig, ha egyenesen és atyailag

szólott hozzá királya. ^

Kormány ^2 országlás felvc az, hogy a lehet legegyszerbb

,.\elvkormány-fl^'ek alapján kell kormányozni/^

forma. ^ ^ hol egynek ereje és értelme valamennyiét magasan

felülmúlja, ott az egyeduralom van helyén. A hol pedig töb-

bekben, de mégsem a polgárok mindnyájában rejlik az értelmi

legnagyobb súly, oda a képviseleti rendszer való. Végre, ha

a közvélemény mindig és minden körülmények közt eltalálja

a legjózanabb véleményt, oda a köztársaság illik legjobban.

Széchenyi bízott az emberi nem tökéletesedési képességében,

hogy ez utóbbi kormányforma majdan általánossá lesz, s abban

kizárólag a mindeneken uralkodó értelem fog kormányozni.^

Kormány, hatóság csak akkor ers, ha eljárását morális tiszta-

ság jellemzi, mert az, a minek bázisa corruptio, nem állhat fenn.^

A kormány talán nem viszi dolgait oly rendben, mint

kellene ; meglehet. De szabad-e azt nekünk szemére hánynunk,

midn tényleg, vagy már legközelebb a fél ország sequestrum

alá kerül? ^ Van-e oly merész hízelked, vagy eléggé szemtelen^

a ki azt merné állítani, hogy a kormány sohasem csalatkoz-

hatik s annak felvilágosításra soha sincs szüksége, vagy más-

felöl, hogy a nemzet csalhatatlan?^ A kormány ellen (a királyt

érti) semmit sem tehetni, s olyasról, a mi ellene volna, álmodni

sem kell.^ A fekete haláP úgy is oly igen gyér rendeinkbl

AVilág 280—281.

\2/ilág- 106. 1.

^ Kelet Népe 179.

* Beszédei 459.

* Világ 163.

« Világ 261.

' (Egy levélben van hozzáírva, de az ö véleménye is.) Világ 510.

"^ Az 1831. évi cliolera idején íratott.
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nagyon sokat vágott. Ezalatt- tapasztalható volt, hogy mennyi

itt a parancsoló, s mily kevés, a ki engedelmeskedik. E
jrecseg feudális masinával ezentúl biztosan haladni nem lehet.^

A kormány nemcsak czélját téveszti el, de szent kötelességé-

nek sem felel meg, ha az ország gazdagságát minden módon

elmozdítani nem iparkodik.
'^

Szükséges a bizalom a nemzet és kormány közt, de Pártok

I

ennek megnyerésére alkalmas eszközök és módok használan- jogosult-

dók, vagyis az érdekeknek, a törvényeknek méltánylása s ^^S^-

I tisztelete.^ A pártok létezésének nézetem szerint csak örven-

deni lehet, ha t. i. azokat az alkotmányos jogérzet szent tüze

vezeti, s nem parányi magánérdek elttük a czél, hanem min-

dig és mindenekben a haza közjava, a miért élnünk kell.^

Az oppositio, ha factiosus, bizonyára nem használ, de EUenzék.

a józan ellenzék, melynek feladata mindent a maga egyenes,

természetes útjára terelni, s a minisztériumot arra kényszerí-

teni, hogy mindent elkeressen, kitaláljon és úgy intézzen,

hogy a közjót lehetleg elmozdítsa, az alkotmányos életben

nagyon szükséges. ° Oppositióra a legnagyobb szükség van,

mert a való, ezen egyetlen czélravezet kalauza az emberiség-

nek, csak elmesurlódások útján lép a halandók közé. Hanem

az oly ellenzés, mely kell tájékozottság nélkül elre van

elhatározva, vagy csak kicsinységekkel bíbeldik, hamar elveszti

hatását, eltompul és nem deríti fel az igazságot. ^

Hátramaradásunk egyik okát az a felfogás képezte, mely

szerint az igazi hazafiság és szabadelvüség abban áll, ha

bármily körülmények közt oppositiót formálunk a kormány

ellen. Pedig az ellenzék sorain kívül is lehet és van is hazafias

álláspont, melynek betöltése közhasznot szül, és ekképp nem

szégyen. A pártokon felülemelkedni sem mindig bún, st néha

még a legszentebb kötelesség is.
^

Minden idnek megvan a maga követelménye. Szeren-

1 Stadiiira IS.

^ Stádium 44.

3 Beszédei 498.

^ U. ott 522. 1.

'> Hitel 38.

•^ Vüág 278.

' Politikai programmtöredékek 2. 1.
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esés, a ki annak változékonyságait nemes czéljaira ildommal

fel tudja használni.^ De a pártéletben is a munkafelosztásnak

kell érvényesülni. Az axióma tisztaságában áll elttem, hogy

f ugyanazon párt nem vezethet és nem ellenrködhetik egyút-

! tal, mert ha az ellenzék egyszerre mind a két szerepet akarja

;

játszani, az nem egyéb, mint a zsarnokság ideálja.- Általában

'mindazáltal nem vagyok ellensége az ellenzéki szellemnek,

mert hogy mint magyarok mi ma megvagyunk, az egyenesen

a magyar ellenzéki hajlamnak köszönhet, mivel az a magyar-

ságot beolvasztatni, s jogaiból kivetkztetni nem engedte. ^

Ez a szellem századokon keresztül vérébe ment át, ezt a fel-

fogást tehát a közvéleménybl nem lehet egy könnyen kiirtani

;

de a helyzet javulásának és változó körülményeinek megfelel-

leg azt higgadtsággal és mérséklettel felruházva rectificálni

kell.^ A kormánypárti, vagy ellenzéki szerep, ha igazi hség-

gel töltetik be, soha sem egyéb, mint eszköze az egyedül

igazolható czélnak, a haza és nemzet javának. — Az ellenzéki-

ség és hazafiság nem synonim fogalmak, mert az ellenzés

szintúgy lehet bún, mint erény. ^ Én nem vagyok a hazafias

ellenzék tábora ellen, azt nem becsmérlem. Mindazon értelmet,

elszántságot, activitást és hazafiságot, mely benne létezik,

korántsem akarom bénítani, zsibbasztani, vagy éppen meg-

törni. Az ég mentsen meg ettl ; hisz nem ment el az eszem,

vagy nem hagyott el Istenem, hogy magyar létemre, mintegy

öngyilkosként a magyarság oly nagy részének erejét csökken-

teni és lelkesedését fagyos vízzel leönteni iparkodjam. Csak azt

sajnálom, hogy a közönség az alkotmányos szerkezet körülmé-

nyeink közötti philosophiáját nem fogja fel, és nem tudja meg-

különböztetni a volt és mostani idk követelményeit.*^

Politika Sokan azt tartják, hogy a ki mindig a kormány mellett

jellem.
^^^^^^ ^^ politikailag jellemes egyén. Egyesek néha 3—4 feje-

delem alatt mindig a kormányt pártolják, vagy támadják.

Ezeket azután mint állhatatos jellemeket bámulja a sokaság.

^ Pol. progr. töredékek 11. 1.

- U. ott 14. 1.

« U. 0. 16. 1.

^ U. o. 16., 17. 11.

' U. o. 18., 19., 20. 11.

•> U. 0. 40., 41. 11.
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Pedig lehetetlen, hogy ennyi id alatt a kormánynak politikája,

vagy eljárása meg ne változzék, s hogy az egyik, vagy másik,

ha korábban helytelenül járt is el, késbb — talán csak kedve-

ztlen tapasztalatai által kényszerítve — helyes útra ne térjen,

midn az, a ki azt elbb támadta, valószínleg a közérdekkel

jut ellentétbe, ha támogatását azontúl is megtagadja tle.

Vagy korábbi helyes útjáról késbb térhet le a kormán}^ és

ha azok, a kik elbb támogatták, azontúl is tüskön-bokron

követik t, lehetetlen, hogy ekképp a közérdekkel ellentétes

dolgot ne miveljenek. Nem az tehát a politikai jellem, a ki

I

mindig egygyei tart, akár a kormány, akár az ellenzék legyen

az, s akár helyesen, akár helytelenül járjon is el, hanem az, a

Í:i mindig a közérdek szolgálatát tartja szemei eltt és ebben

oha sem változik ; a nemzet jogaiért él és hal, s a kormány ellen

fordul egész erejével, férfias szilárdsággal, míg az nem moz-

dítja el a nemzet közjavát; ellenben, ha ezt teszi s a töme-

gek mégLS ellene vannak, kész féktelen honfitársai ellen is

megvédeni az igazságos hatalmat. Az ily eljárás nagyon sok-

szor van, és pedig természetes módon, félreértésnek kitéve,

mert a józan alapra fektetett állandóságról sokaknak fogalmok

sincs, s mert igen sokan, midn másokat bírálnak, magukról

ítélnek, a saját keblük tükre pedig nem mutat egyebet, mint

alacsony haszonlesést, vagy nyomorult hiúságot. Annak tehát,

a ki nem haszonlesésbl és nem hiú becsvágyból, hanem

lelki függetlenségbl majd a kormánynyal, majd ellene van,

sorsa gyakran az, hogy eljárása gyanúsnak tnik fel és két

szék között a földön marad.

^

Sokszor a politikai életben a jellem iránti ilyen fogalom-

zavar miatt az olyan nyer bizalmat, a ki azt nem érdemli

meg. — Ha a képvisel, a ki egyszer valamit állított,

vagy az egpk párthoz jóhiszemen csatlakozott, de azután a

körülmények, vagy a párt törekvései megváltoztak, st telje-

sen átalakultak, de az elbbiek mellett jobb belátása

daczára kitart, akkor t mint állhatatos jellemet magasztalják

és jutalmazzák. — Azonban igazi jellem mégis csak az, a

ki egy és ugyanazon lényeg mellett tart ki s eszközeit

változtatja, a körülményekhez képest azokat más és máshol

1 Viláír 202—263.
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keresi és megfelelen alkalmazza. — Ehhez azonban az ember

legnagyobb java, a lelki függetlenség szükséges. De sok

ember nem kivan egyebet, mint ragyogni, holott egész valója

nem egyéb, mint egy rothadt léleknek a fészke. Ily emberek

közt tapsra vágyni, és azt egy hosszú élet legfbb jutalmánl

választani, helyesen lehet-e? Nagy Isten, teremtményeidnek

mily nagy száma méltó a szánalomra és kikaczagásra?^ A jel-

lem iránti eszmezavar, az álfény és a néptörajén utáni túl-

ságos vágyakozás hazánk valódi haladásának nem a legkisebb

megöl maszlaga.^ Nincs nemzetre nézve nagyobb átok, mintha

olyanok nyerik meg bizalmát, a kikben vezet, alkotó igazi

képesség nincs, hanem van rontási hév. — Nyissuk fel év-

könyveinket és ezt magunk eltt fogjuk látni.
^

Az, ha a közhangulat ellenem fordul, megvallom, nekem
seln jól esik ; de a haza iránti lelkesedésemnél fogva ezt a

rossz érzést csakhamar megfékezve, a hiúság ezen kicsinyes

sérelmébl kigyógyulok, st véremnek heves keringésére ez

még jótékonyan, csillapítólag hat. — De miután az élet csúcsára

elértem, habár csak közönséges agyvelm van is, azonban

hála Istennek nem a hazai iskolák szajkókat nevel zagyva-

lékain nttem fel, sem korai szerelem és mai hasonló bnök
nem vetkeztettek ki természetes valómból, belátom, hogy

helyzetünkben milyen mérsékletre, . de egyúttal öntudatos

szilárdságra és kitartásra is van szükség.^

Kímélet. Sokau az által vélik felsbbségöket és ismereteik bségét

kimutathatni, hogy hazánk hiányait és hibáit minden tekintet

és kimélet nélkül — még idegenek eltt is — rendre kikür-

tölik, és még olyanokat is beszélnek, a miknek csakugyan ki-

zárólag a rokonok között kellene maradni. Ellenben ezek pót-

lására és javítására semmit, vagy csak igen keveset tesznek

és honfitársaikkal nyugodt türelemmel a felett, hogy a bajo-

kon miként lehetne segíteni, nem tanácskoznak. ^ A haza

hátrányaival és szennyeivel kíméletlenül felhozakodni, csak

alacsony és gyáva lelkek sajátja. Nem kell ezek eltt szemet

1 Világ 269.

- Világ 270
3 Yii^g 271.

* Kelet Népe 30., 34., 35.

' Hitel 229.



ÁLTALÁNOS POLITIKAI ALAPELVEI ÉS MAGYAI! POLITIKAI HITVALLÁSA. 93

hunyni; de azok túlzás nélkül tekintendk, és törekedni kell

tehetségünk szerint közremködni azok elhárítására. — A kor-

mány sem tehet érettünk mindent. Minden tényeznek meg-

van a maga fontossága és a másik helyette a kötelességeket

nem teljesítheti, különben társadalmi szervezetünk rendes for-

gása megbomlik. Nem a király hibája, ha szép birtokainkat

elpazaroljuk. Számtalan más bajunknak is saját közönyünk,

tudatlanságunk és elítéletünk az oka. Hátramaradásunkon

senki más nem segíthet, csak magunk. És a fels osztályok

felelsök elssorban, ha hazánk nem halad eléggé. ^

A múlt szomorú tapasztalataiból csak tanulságot merít-

sünk, azután pedig vonjunk azokra vastag fátyolt, nehogy a

nemesb lelkek kétségbeessenek szemléletök közben, és kár-

hoztassák születésöknek még az óráját is, hogy az isten ma-

gyaroknak teremtette ket. ^

A hazafias érzés fejlesztésére az által is sokat tehetünk,

ha a hazát és a nemzetet saját fiaira nézve is vonzóvá; kelle-

messé és megnyervé teszszük. ^

A vezérek nem tolhatják fel mesterségesen ilyenekül A vezér-

magukat. A közönség jól teszi, ha vezéreinek megválasztása- ^^t-

ban óvatos és önérzetes, de viszont a vezérségre hivatottak

,azt a jogát sem lehet eltagadni, hogy gondolataikat eladják.

lA vezérségre az emberek születnek. Galileira senki sem bízta,

hogy a föld saját tengelye körül való forgását kitalálja, sem

Newtonra, hogy a nehézkedés törvényét felfedezze, sem Frank-

linra, hogy az égtl a szikrát, a zsarnokoktól pedig a bitorlott

jogart elragadja. Ok halhatatlan pályájukat minden különös

jogczím, protekczió és kinevezés nélkül futották meg. De meg-

bízatásuk azért, és pedig a legmagasabb helyrl, mégis volt

\.arra, hogy az emberiséget bizonyos irányokban felvilágosítsák.

A kik velem nincsenek megelégedve, azoknak nem kívánok

egyebet, minthogy nálam jobb tanácsot adjanak, hogy na-

gyobb bölcseségre oktassanak s önpéldáik és tetteik által er-

sítsék meg azt, a mire oktatnak. Leghívebb tanítványuk akkor

én leszek s nem kívánok tlük egyebet, minthogy hazafiságban

' Hitel 230.

- Világ 98.

' Viláo- 187.
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gyzzenek le s a kötelességek teljesítésében hagyjanak messze

maguk mögött. Én ez esetben nem fogom kérdezni, hogy ki

bízta rajok azt a szerepet, mert valamint helytelen a vak biza-

lom, ép úgy lágyvelönek és gyenge ítél tehetségnek bizonyí-

téka az ilyen bizalmatlanság is.^

Az oly férfi, a ki magát a Gondviselés által kiválasztott

különös lénynek, reformátornak, egy új Mohamednek tartja,

nevetséges ; de nem kevésbbé szomorú jelenség az az ember

is, a ki önmagában és saját erejében soha sem bízik, és mindig

mást akar a maga helyébe állítani. Az életben az oly férfiú,

a ki eltökélt akarattal és világos elmével bír, valóban nagy

tekintély.
-

Ezért a hsnek, a ki magát elszánja és számosak éle-

tének megmentése végett a várat felrobbantja s így hazájáért

önkényt hal meg, tette és hírneve örökké fennmarad.
"

Egy világos fbl gyakran oly hatalom ered, hogy mint

a naphoz a planéták, számtalan emberi lény ragaszkodik

hozzá és forog körülötte. Világos f és fényes ész hány élt,

a ki századának egymaga jelölte ki útját és nemzetének életét

századokkal hosszabbította meg. ^

Csak az hajthat a közügynek hasznot s az lehet vezér,

a ki IátN^ Azért a magas és független állás önképzésre, ön-

tökéletesítésre és magasabb szolgálatokra kötelez. ^ Nincs

nagyobb szemtelenség és keményebb büntetésre méltó dolog,

mint megfelel tudomány és képesség nélkül másokat tanítani

és vezetni akarni. '

Gyakran boszankodik az ember, midn látja, hogy azok

tanítgatnak, tanácsolnak és javasolnak legtöbbet, a kik leg-

kevesebbet tanultak, tudnak és a legkevésbbé látnak he-

lyesen. * De az emberiség azon elkelinek, a kik anyagi és

' Hitel 250., 251.

-' Hitel 83.

=* Hitel 157. 158.

' Hitel 184.

Q Hitel 368.

'- Világ 76.

' Vüág 228. 271. és Stádium 30.

" Világ 361. Stad. 2.
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szellemi kultúránkat leginkább emelték, lépteit a jobb és ne-

mesb lelkek útján követni mindenkinek kötelessége volnál

A véletlenül nyert kedvez társadalmi állás oly elny,

melynek épp úgy örvendeni kell, mint a véletlen bármely más

adományának. De azzal embertársai- és honfitársainak javára

erfeszítéssel s „magas uzsorával" épp ügy kell élni, mint a

véletlenül kapott pénzzel, a szülktl nyert ervel, a termé-

szet ajándékozta szépséggel, a kiváló tehetséggel s az iste-

nektl küldött szerencsével.

-

Hitem szerint minden hátramaradásunk oka ott fekszik, a
hogy a princípiumnak feláldozzuk a dolgot magát. Rossz uta- törvény-

kon járunk, feldlünk, kékre ütjük testünket? Hagyján! csak P^iioso-

a princípium álljon ! Csekély népességünket fogyasztja mocsá- ^ ^^^^'

raink dögletes gzölgése, mert Adzeink korlátlanok? Ez mind

semmi : fennáll az elv ! A tulajdonjog szentültartása azonban

a politikának tényleg egyik felve. Ha ez megrendül, vagy

felforgattatik, kidl sarkaiból az egész társadalom, békesség

helyett anarchia uralkodik s boldogság helyébe az általános

nyomor lép.

Valamint az egész világegyetemben minden csak lassan

fejldik ki nagyobb tökélyre, úgy a törvények szelleme is

csak lassankint válik az emberi boldogság és biztonság szi-

lárd alapjává. Közbiztonság és tulajdonjog nélkül nincs tár-

sadalmi béke. De a közjó megkívánja azt is, hogy a tulajdon

nemcsak a magán-, hanem a közérdek szempontjából is rendez-

tessék.^ A törvényhozásnak nem az a kötelessége, hogy a puszta

theoriákban a lehetségig legjobban szemlélgessen, és atheoria

szerint legjobbat akarja elérni, de mindenekeltt a kivihetö-

séget kell tekintenie.* Én, mint törvényhozó, sem szeretetre,

sem bizodalomra nem állítom nemzetem létét ; de ennek

bázisául egyedül csak a kölcsönös szerzdések szentül tar-

tását és a törvények szerinti szigorú eljárást tekinthetem.^

Én a Curiát nemcsak alulról, de felülrl is tökéletesen füg-

getlen állásban szeretném tudni, és azt óhajtanám, hogy a

' Stádium 90.

- Kelet Népe 129.

» Stádium 256., 257.

* Beszédei 289.

' Beszédei 182.
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fejedelem által kinevezend birák semmi más hivatalt ne

viselhessenek, magasb hivatalra szferájokon kívül ne emel-

tethessenek, az általuk hozott Ítéletek végett nemcsak hiva-

talaiktól el ne mozdithattassanak, de ilyesek miatt legkisebb

resensusnak se legyenek kitéve, s hogy jóval nagyobbított

fizetésük ket még materialis tekintetben is lehetleg függet-

len állásba helyezze.^ A jó törvények pontosan végrehajtva

és teljesítve épp oly szentek, mint a mily nevetségesek azok,

melyeknek senki sem engedelmeskedik. A törvény tehát bár-

í mily jó is, magában semmi, ha annak foganatja nincs. ^ Semmi

Miem gyengíti a törvényeket annyira, mint azoknak gyakori

egybeütköz megváltoztatása. Vigyázzunk tehát, nehogy oly

rendszabályokat hozzunk, melyeket csakhamar vissza kell

vonnunk."

A nagy Az angol ÓS amerikai nép rendszerint bámulatos módon

"oTitikl^ eltalálja azt, a mi reá nézve helyes. Ez a két nemzet az,

elnyei mely leginkább a tisztult értelem által vezetteti magát. Mín-

hátrányai ^cu visszaélés daczáxa, mely azok kormányzatában és társa-

dalmában szintén elfordul, túlnyomolag a polgári erény az,

a mi ott a nagy elhatározásoknál dönt súlylyal bír. —
A francziában rendkívül sok a szellem, elevenség és mozgé-

konyság. A franczia fényes, csábító tulajdonokkal van telve,

de a szabadsággal való élés tekintetében még folyton újoncz,

mert az efemer dicsség után futkos, s utai, melyeken botor-

kál, meglehetsen alárendeltek. — A németben rendkívül sok

az értelmiség, a türelem és a szilárd szorgalom. Azonban Szé-

chenyi korában még darabokra levén szaggatva, a helyett,

hogy az emberiség uralkodó nemzetévé vált volna, aránylag

valóban nem volt ers. — Mind a franczia, mind a német

politikai tekintetben, jóllehet más és más árnyalatban, st

külön színezet mellett is, jobbadán az érzelem és képzelet

tévkörében forog. Ellenben az angol többnyire az értelem és

ennek számításai által vezetteti magát.

Ezen nemzeteknek nem majmolása a helyes. Az anglo-

mánia is elítélend. Hanem azoknak majd sikeres, majd siker-

' Beszédei 184.

- Stádium, 168., 169.

•' Lovakról 193
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telén módszerébl kell okulni. Nem ajánlható ennélfogva az ^ "emzet-

1 - .11, , ,
majmolás

angol sem egeszén, s a magyarságot a leghatározottabban veszélyes.

óvni kell, hogy az angolt külsségeiért utánozza. De igenis

ajánlatos, hogy fölényének _ okait megértve, mködésének,

országlásának s általában rendtartásának szellemét és sze-

rencsés tapintatát igyekezzünk elsajátítani.

Ne hirdessük a régi igazságokat új találmányoknak ;
Agitatio.

de ezek éppen, mert csak az emberek ajkain forognak, ritkán

valósittatnak meg. igyekezzünk hát megmutatni, hogy azokat

miképp és mily sorrendben kell megvalósítani.^ A fdolog

tudni, hogy alap nélkül nem állhat fenn semmi sem, s csak

az a kezdet sikerül, a melyet természetes módon indíts^a meg,

logikai sorrendben folytatunk. A ki önvélekedését akarja igaz-

ság gyanánt a közönségre tukmálni, az önkénynek durva iva-

déka."^ Ugy beszélni, hogy a közönségnek az, a mit nyersen

mondunk, megtessék, nem nehéz. Nem egy szónokunknak hire

azon alapszik, hogy felette nyersen szoktak szólni; mert azt,

hogy igazuk van-e, vagy nem, a közönséges hallgató nem
igen vizsgálja.'' Mindenkinek tanácslom, hogy fohászkodjék

néha fel úgy, mint mi tettük: „Úristen! adj tanácskozásaink-

hoz hideg vért és önts állhatatos tüzet ereinkbe a végre-

hajtáshoz.'" A legtöbben azért nem boldogulnak — kivált

hazánkban, — mert forró vérrel fontolgatnak, szalmalángra

lobbannak, elhatározásaikat pedig csigavérrel hajtják végre.

^

Fiatalság, er. képzelem és fogékonyság van e nemzetben

elég.-' Azért a ki itt gyakorlatilag káros okoskodásokat terjeszt,

a burján magvát hintegeti hontitársai között. A sokasággal

legkönnyebben úgy boldogul az ember, ha mindenét dicséri

és csodálja, ellenben ha megmondja az igazat s annak hibáit

felfedezi és dorgálja, soha sem lesz kedvenczévé, mert hiúságát

sérti és saját flényét érezteti vele. A hízelkedéssel sokakat el-

csábítani könny, mert az alig lehet oly durva, hogy mégis sokan

mohón ne nyelnék el. De az igazi barátság szent kötelessége, hogy

sohase hízelkedjék. A romlatlan magyar különben az egyenes,

1 Hitel 153.

- Világ 479.

^ Világ 410.

* Világ 9ö.

5 Világ 69.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. II. k. <
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bátor szót becsüli.' Kötelességeinket e téren is, éppen mivel

oly kevesen vagyunk, kettztetett erkölcsi ervel és állha-

tatossággal teljesítsük.-^

Nyílva- Az oly szövetkezés és egyesület, mely homályban támad,
nosság. s melynek czime is titok, jobbára bnös vállalkozás levén,

az egész társadalomra nézve káros következményekkel jár.

Az ilyenekben a czél eleinte igen szép, idjártával azonban

csak köpenyvé válik, mely bnt és rosszat fedez, s midn
az els hév elpárolgott, az önhaszonkeresés foglalkoztatja a

tagokat leginkább. Az oly társaságokban, melyek titkos aláírá-

sokkal és eskükkel vannak egybefüzve, nem bízom. Ha valaki

a szent czélt átérzi, akkor az eskü felesleges ; ha pedig nem
érzi át, ki fogja t annak teljesítésére kényszeríteni? És ha

szent a czél, mi szükség a titkolódzásra? A világosság az

erkölcsiségnek lételeme, mely az egész közönség érdekének

szolgálata iránt egyedül nyújthat kezességet.^ Szabad ország-

ban a rend és illem határai között szabadon kell szólani

;

használni a jónak, ellene munkálkodni annak, a mi nem
üdvös, mindig tiszta lelkünk sugallata szerint kell. Örvend-

jünk, ha hazánk javára csak egy porszemnyi hasznot eszkö-

zöltünk is, s ha elveink hibás voltáról meggyz az ellenvéle-

mény, az ellenféltl is tanulva követhetjük a jobbat.^

Népszer-j Népszcrséggel egy életen át sem használ az emberi-

ségnek és honfitársainak senki, ha azt valamely tartós jó el-

érése végett áldozatul hozni minden pillanatban nem kész.

Népszerségre szükség van, mert a nélkül lelkesedést kelteni

nem vagyunk képesek ; de az nem önczél, hanem csak eszköz,

melyet a czélnak szükség esetén fel keli áldozni. Az élk
között a még élrl nincs igazságos ítélet. De hálaérzettel

ennélfogva nem azoknak neveit emlegetendi az utókor, a kik

a sokaság ittas felhevülését saját önös czéljaik elérhetése

végett, vagy azért, hogy a romistennek essenek áldozatul, fel

tudták gerjeszteni, hanem azokét, a kik nemcsak a hatalom-

mal, de a néppel is szembe mertek szállani, s szent felma-

' Hitel XVI.
- Világ 83.

3 Hitel 174-175.
* Kelet Népe elszó.
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gasztaltságukban a tömeg által adott népszerséget és a feje-

delem adta kegyeket egyaránt el tudták dobni maguktól, hogy

embertársaik javára, ha másképpen nem lehetett, vérük árán

is megvásárolhassák az örök igazság diadalát. ' Szeszélybl

azonban a népszerséget eljátszani nemcsak otrombaság, de

valódi bn is, mivel a jótettek lehetségének alkalmát és esz-

közét vesztjük el vele. Azért azt csak az emberiség valódi

hasznáért kell, és pedig a lehet legnagyobb uzsorával kamatoz-

tatni. — De van a népszerségnél és hatalmi fénynél sokkal

becsesebb és kívánatosabb dolog iS; az önbecsülés és lelkünk

békéje. A ki könnyelmen eljátszsza a népszerséget, az vét-

kes ; de a ki semmi áron, még hazájának boldogságáért sem

bir kilépni annak fénykörébl, az sokkal bnösebb, mert csa-

lékony színezet és épp azért sokakat féh'evezet önzés által

van áthatva. ^

Az ország ereje és biztonsága azon emberektl függ, a Poigári

kik azt lakják. Akármily szerencsétlen jelenleg az ország, s erény.

bármennyire lebilincselve legyen is a nemzet, az elbb-utóbb

szabaddá lesz, ha lakosait a polgári erény szelleme hatja át.

Ellenben a romlott erkölcs és a polgári erény hiánya, vagy

nagy mérv tünedezése rabigába görnyeszti a szabad álla-

mokat is. A polgári erényt sokan nem képesek felfogni, mert

nagyon is távol keresik maguktól, pedig azt a paraszt és a

fúr egyaránt nagyon közel megtalálhatják és gyakorolhatják

is. A társadalomban mindazáltal a legtöbben csak hiúságból

jó polgárok és heves hazafiak, akkor t. i. ha tanuk eltt

vannak és bizonyos a taps. Viszont némelyek maguk emel-

kedni nem akarnak, a népszerséget sem hajhászszák, mert

annak áldozatai az szemeikben lustaságuk miatt nagyoknak

tnnek fel. De ez nem ok nekik, hogy másoknak ebbeli

gyengeségök miatt szemrehányást ne tegyenek, és a saját

hibájukat erénynek ne tüntessék fel. Az igazi polgári erény a

kötelességek h teljesítésének femeltyje s nem egyéb, mint

igazi szeretet és ragaszkodás a nemzethez és hazához. A
polgári erény alacsony módon nem hízelkedik, egekbe nem

emel egy halandót sem ; beszéde szemérmes, de férfias és

' Kelet Népe 87-89.
- Kelet Népe 90., 91.



meny es

tekintély

100 HETEDIK FEJEZET.

bátor; törvényes királyát és hazáját legjobb ereje és tehet-

sége szerint szolgálja és hiven teljesiti a neki osztályrészül

jutott feladatot. ^ Szóval a polgári erény önmegtagadás a köz-

jóval szemben és az örömteljes végtelen áldozatkészség.
'^

Közvéie- Azonban tökéletes forrhat-e ki egy magános fbl, ha

az elismeret és a közlés azt elbb nem világosítja fel ? Mint

a szív csak szívbeli kölcsönös gerjedelem és vonzódás által

nyílik ki a szerelem mennyei érzése számára, úgy az agy is

csak másik agy mködésének és hatásának befogadása által

emelkedhetik és ersbülhet oly fokra, míg végre az anyagba

szorult halhatatlan lelket a villám teljes fényében tünteti

elénk. Kölcsönös felvilágosítás és oktatás az igazságot elbb-

utóbb annyira kifejti, hogy a valóban jót és hasznost végre

mindenki elfogadja, s az elítélet, tudatlanság és hazugság-

serege pirulva vonul vissza, és oly rettegéssel kerüli a valót,

mint bagoly s denevér a napsugarat. •' Egy-két ember, vagy

embercsoport véleménye még nem oly korlát, melyen az in-

dulatos, st a félénk is némelykor áthágni ne merne : csak a

hatalmas közvélemény az a törvényszék, melytl a legersebb

is fél és retteg. * Irányt adni a korszellemnek jobb, mint általa

hajtatni, miképpen a villám ellen mennykhárítót állítani czél-

szerúbb, mint fallal próbálni meg kirekesztését. A folytonos

viszály, ha eleinte nem is jár nagy következéssel, mint a

szomorú tapasztalás mindenütt mutatja, végül a leghatalmasabb

országokat is gyökerestül dönti ki. ^ Az emberek a közjóval

együtt a maguk érdekeirl is megfeledkeznek ott, s valóban

szánalomra méltók, mert önmaguknak a legnagyobb ellensé-

gei s nem látják, hogy önjavuk mily közel van hozzájuk."

A mai világban senki sem hisz azért valamit, mert ez,

vagy amaz mondja. Mindennek tekintélye attól függ, hogy

van-e benne igazság. Azért ne kárhoztassuk azt az ellenzést,

a mely ennek felvilágosítására alkalmas vezetni bennünket.

De az ellenzés önmagáért ilyen becses szolgálatot sohasem

1 Hitel 159. 160. 161.

^ Kelet Népe 54.

3 Hitel 141.

* Hitel 175.

* Stad. 20.

« Stad. 21.
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tehet. ^ Az olvasó se higj'jen semmit csak azért, mert vala-

mely tekintély mondja, hanem a mondottak tartalmát a saját

szemeivel s értelmével vizsgálja meg. -

A közvéleményt kifejteni, rectiíicálni és azt mindinkább

a valónak sarkalatára állítani : ím ez a bölcs kormányoknak

egyik legfbb feladata és tisztje ; mert elvégre a köz-opinio

mindenen rendbontás nélkül gyz, vagy mindent maga alá

temet, ha éretlen kormány azt maga ellen uszítja. Oly jól-

tevleg a közvéleményre azonban semmi nem hat, mint az

emberiesség és bölcseség. Holott a szívtelenség, macchiavellis-

mus tartnífi eljárással párosulva a közvéleményt a felbszü-

lésig elmérgesíti ; mindent zavarba hoz, és elvégre magát az

egész államot is tönkre veri.'^

Majdan szükségünk lesz a sajtószabadságra, hogy el- sajt-

mondhassuk mindazt, a mit gondolunk.^ A sajtószabadság
*^'*^^^^*^'

az értelmiséget rögtön több századdal mozdítja el, s egy ki-

fejldött szabad nemzet kebelében aránytalanul több hasznot,

mint kárt okoz.^ Azonban a szabadsajtóval lelkiismeretesen és

óvatosan kell élni, s lesz köztünk elég, a ki ezzel a legszebb

emberi joggal az emberiség kárára vissza fog élni.*^ A sajtó-

szabadság oly világ, melynél a leggyulékonyabb anyagok között

is a legnagyobb személybiztonságban fejtegetheti problémáit

a bölcs, s azok megoldásával az emberiséget a tökéletesedés-

ben álló czéljához közelebb viheti. De ha felette olyan röp-

köd, a ki a világossághoz nem szokott^ ügy járhat, mint a

láng fölé lelkesedéssel siet molypille, mely a világosság for-

rásához közeledve, szárnyait leperzseli. A nemzet megszerez-

heti magának a sajtószabadság gyönyör áldását, de egyedül

bölcseség által, mely nélkül az, mint a természet minden nagy

adománya, átokká válhatik kezében, és számtalanszor több

egészséges részt pusztít el, mint a mennyi rothadt résztl

a társadalmi szervezetet mtéteivel megszabadítja. A sajtó-

szabadság eszméjéhez azt az szinte áhajt fzöm, hogy „óh

1 Hitel 37. 88.

=' Hitel 180.

^ Önismeret 229. 1.

* Világ 516.

-' Stádium 23.

•^ Kelet Népe 171. és 172.
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magyar oly ers, nagy és dics légy, hogy annál magadat

megperzsel légy ne légy." ^ Súrlódjunk ennélfogva mint

politikusok engesztelhetlenül ; személyileg azonban, a hol lehet,

olvadozzunk a legszintébb barátságra. Csak így lesz haszna

a sajtó szabadabb mozgásának nálunk is.
^

Szent azon elv, hogy „nihil de nobis, sine nobis".''

Aikotmá- De az alkotmányosság is önfegyelmet és áldozatkészséget
^^ ^ tételez fel és követel meg. Annak nincs szilárd alapja az

oly országban, a hol a nagyobb rész nemes tetteket inkább

javasolni szeret, mint azokat gyakorolni, s ha hibáról van szó,

inkább hajlandó másra mutatni, mint magára.*' Az alkotmány-

nak, akár gyenge fejedelemtl fegyverrel csikartuk ki, akár

a fejedelem adományozta azt, nem fog örvendeni a nép, míg

a talaj, melybe ültetni akarják, nincs elkészítve. Anglia is

például annak csak akkor tudta hasznát venni, midn az

országnagyok hbéri hatalma megsemmisült és a nemzet fel-

világosodott. Ebben a néhány szóban kívánta Széchenyi egész

alkotmánypolitikai irányzatát kifejezésre juttatni. N^em akar

óriási, de pigmaeus reformátor sem lenni. Politikája a közép-

úton halad. Nem szereti az ellenkez sarkokat, a pólusokat,

de a heves égövet sem. " A megfagyásnak épp oly ellensége,

mint a megégésnek, A kormánynak nem feltétlen követje,

de nem is minden áron ellenzéke. A honi mocskot nem pártolja,

csak a józan magyarság kifejtéseért buzog. A kormány önké-

nyét épp úgy restellí, mint gylöli a hazai rozsdát. Nem
hiszi az aristokratiát nélkülözhetlennek, de a szabadság és

egyenlség eszméi által szült mámort is itasságnak tartja.

„vSzabadság és közbátorlét" e két szóba foglalja össze az

emberiség jogait. Hogy ez. miként valósítandó meg, azt a

népek viszonyai, miveltsége és vérmérséklete határozza el.

Hisz az emberek tökélyesbülési képességében, és azt vallja,

hogy az erkölcsiség és értelmiség haladásával az alkotmányos-

ság dics templomába mind többen léphetnek majd be. De

hogy oda minden polgár bejuthasson, attól a mvelt emberi-

i Kelet Népe 273—274.

^ Széchenyi czikkei I. 466.

^ Beszédei 453.

* Viláa: 465.
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ség általában és mi magyarok különösen még nagyon távol

vagyunk. Hanem azért álljunk ki a síkra és fussunk más
nemzetekkel versenyt mi is a tökéletesedés felé. ^ párthoz

nem tartozik, de a reactiók felidézését nem szereti, mert :
*

hodie mihi, cras tibi ! a titkos szavazásban nagy nehézséget

nem lát, legfeljebb egy kis idövesztést, de ez sem oly nagy.

mint képzelik. Titkos szavazás nagy tömegeknél azonban nem
lehetséges, de a törvényhozóknál igen.

-

A szokásban lev ivköröztetés, aláíratás nem titkos sza-

vazás: ö pedig ilyet óhajtana. A titkos szavazás elnye, hogy

mellette terrorismus s pajtásság nem gyakoroltatik s mindenki

szabadon követheti meggyzdését. Valóban többször meg-

történt vele, hogy mikor bizonyosnak tartotta a többséget, titkos

szavazás útján váratlanul megbukott.^ Az általános szavazati

jog azonban — különösen a mi „szalmaviszonyaink" között —
még nagy sokáig álom fog maradni. Ha fejedelmünk egyedül

csak constitutionális országok feje volna, még akkor sem

ismerném el hatalmát a törvényeken túl. De hát még mai

állásában, mikor a trónhoz közel állóknak tanácsa szerint

szinte kötelességszerüleg absolut elveket terjeszt, annál ke-

vésbbé.^ A magyar rendi alkotmányt nem akarta Széchenyi

egyszerre felforgatni s helyébe mást állítani, hanem csak egyes

fontosabb részeit folyton úgy móddsítani, hogy az ily változ-

tatások az egésznek szellemére is kihassanak. A gyökeres

átalakítás mellzése nem kívánja a változatlanságot, hanem a

lassú, de szünetnélkttli reformokat, s a mit e részben állandó-

nak óhajt, az a javításnak ezen csendes mozgásában áll.

Ez mindazáltal az egyes intézmények foltozását nem Gyökeres

jelenti, mert ha más nemzetek haladásának ingadozásait részre- ^^ ^'^'

hajlatlan szemmel vizsgáljuk, arról fogunk meggyzdni, hogy

ezek fleg azért szenvedtek hosszasan, mivel a magát túlélt

rendszereket úgyszólván darabokban hagyták el, s a támadt

ürességbe az új rendszernek egy-egy darabját illesztették, a

helyett, hogy a régi rozsdát és penészt is gyökeresen kiszakí-

1 Stádium 25-28. 11.

- Besz. 5'óö.

=» Besz. 150.

* Besz. 534.
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tották és az újításokból összefügg, egyöntet egészet alkot-

tak volna azzal a ragasztókkal, mely nélkül sem test, sem

m, vagy szerkezet egészségesen nem foroghat.^

I

Békés Szelíd, conviüsío nélküli reformatíót kíván. "-^ Ezt elérhet-

látaiaku- jük^ ha helyzetünket úgy fogjuk fel, a mint az tényleg van.

l
^^®- De el kell határoznunk magunkban, hogy Magyarország min-

den természetes hatványai és fejldésének mesterséges aka-

dályai daczára nagy kell, hogy legyen, mert az különben elvész.

A Stádiumban tett javaslatok nagy része a lépésrl-lépésre

való halandás menetét tünteti fel.^ — Mindig a lényegre kell

törekedni. Jobb, ha rosszul gondolkoznak fellünk a külföldön,

de mi itthon közértelmiségünk fokozása által nemzetünk lét-

alapjait szilárdítjuk, elismervén, hogy azok ma még gyengék,

mintha hibáinkat és hiányainkat rejtegetve, azok kiküszöbölé-

sén nem munkálkodnánk.^

Eljogok. Most egy id óta napirenden van az aristocratiát sárba

rántani, s megvallom, hogy ha mi compact nemzet volnánk,

melytl, számát és geográfiai helyzetét tekintve, bizonyos ki-

fejldés nemzetiség tekintetében az ember nélküle is várhatna,

nem átallom kinyilatkoztatni, mint azt már többször tevém,

hogy én Magyarországnak status' quo-ját igen émelygsnek

találom, mert itt az egyoldalú privilégiumokat, elszigetelése-,

ket s egyik rendnek a másik által való lenézését szívembl

gylölöm.'^ De mi oly körülmények között vagyunk, miszerint

most a magyarság egyenesen a nemességgel és a fnemesség-

gel van összekötve, és valljuk meg, hogy itt ma még minden

democratia egyenesen csorbát üt a nemzetiségen. Nem mond-

hatnám, hogy én ezen fels táblába nagyon szerelmes volnék.**

Lehet talán, hogy azok, kik helyünkbe fognak ülni, becsü-

letesebb, okosabb emberek lesznek, de hogy magyarok nem

lesznek, az elttem axióma.'

' Stad. 268.

2 Stad. 35., 68—69.
3 Stad. 124—125. 11.

' Világ 528.

^ Beszédei 357.

•^ Beszédei 358.

' Beszédei 358.



ÁLTALÁXOS POLITIKAI ALAPELVEI ÉS MAGYAR POLITIKAI HITVALLÁSA. 105

A kereszténység tiszta szellemében én mindenekeltt Egyház-

nemcsak szóval, de tettleg türelmes vagyok. Ennélfogva politika,

minden felekezetiteket tisztelvén, tisztelem annál inkább az

evangélikus vallásúakat. Föl is szólaltam e szerint mellettük

mindenkor. Én dogmákhoz nem tudok s nem is kivánok azok-

nak tömkelegébe bocsátkozni : de tudom, hogy Krisztus Urunk

áldásával nem fösvénykedett, mert még ellenségeit is meg-

áldotta, st azokat is, a kikben — mint mondják — a gonosz

lélek lappangott. Ugyan miért nem követik ezt lelkipásztoraink

is ly — De a clerus soha meg nem sznik militans lenni !"^ —
Az egyházi javak államosítása iránti mozgalmat Széchenyi

mindazáltal nem pártolta, mivel abban a tulajdon szentsége

ellen intézett merényletet látott.

Az erk egyesítése minden téren nagy fontossággal bír. Közpon-

Xéha egy fben is annyi er és hatalom van, mely sok embert tositas.

vonz magához. A fényes elme hódít. Hány ember volt már,

a ki nemzetének életét századokkal hosszabbította meg.^

Hazánk egész alkata egy hatalmas központ nélkül nagyon

tökéletlen lesz mindig. Ezt a központot a részek minden sérelme

nélkül csak az országgylés teremtheti meg.^ Fáradságot nem

szabad kímélni, hogy két fvárosunkat, a mennyire csak lehet,

szépítsük, nagyobbítsuk, összekössük, és bennök oly sok és

oly különféle élvezetet nyújtsunk, hogy úgy a bel-, mint kül-

földi minden utazó, tudós, mvész, földbirtokos és keresked,

a társas hajlamú és az embergylöl, a nyaval^'gó és a

szerencsés feltalálja benne a maga körét. Hazánk igen sok,

de fejletlen és eldarabolt erit egyesítenünk kell.'

A fvárosi és itthoni lakást kellemessé kell tenni, mert Budapest

2iz. ország
e nélkül hiába prédikáljuk, hogy itthon kell lakni. Ennek gzive.

csak erkölcsi oldalát hangoztatni nem elég. A külföldtl nem

teljesen elvonni, hanem csak az ott lakástól kell visszahódí-

tani a tehetsb honfiakat. A külföldet ismerjék értelmiségünk

tagjai, és pedig ne csak könyvekbl,*^ hanem szemlélet útján.

Í^
Beszédei 178.

y Beszédei 179.

» Hitel 184.

* Stádium 240.

-> Vüág 441.

« Világ 187.
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Hazánk szivét továbbá lehetleg nagy emporiummá, tengeri

kikötvé/ Budát és Pestet egyesítve, a nemzeti élet köz-

pontjává kell tenni. A Buda és Pest közötti állandó hid épí-

tését sem annyira az anyagi haszon miatt, mint erkölcsi

szempontból tekintette elsrend reformfeladatnak. Anyagilag

azonban az állandó hídnak addig nagy hasznát alig vehetnk,

míg nagyobb forgalmunk nem lesz. Erre pedig a jó utak egész

hálózatának létesítése eltt nincs kilátás. Hazánk központjának

emelése; fejlesztése és így általa a nemzeti erk egyesítése

oly nagy horderej követelmény, melynek minden más eltt

kell eleget tenni.- Azt a követelést, hogy mindenki lakjék télen

Budapesten a nagyobb birtokosok közül, még ha birtoka

Bécshez közelebb van is, még ha ott családi háza van is,

köntiyen fdyannak fogják tekinteni, mint a mely egy ábrán-

dozó agyszüleménye, és okoskodását semmibe sem veendik.

Ellenben, ha azt kívánjuk, hogy tavaszszal, midn ott vásár és

lóverseny is van, két-három hétig az ország fvárosában tar-

tózkodjanak, mert hasznos és egyúttal kellemes, akkor azt sokkal

szivesebben fogják megtenni. Egy kis jobbrafordulás egyelre

elég, mert a bécsi gavallérból nem válhatik egy nap alatt

Bendegúz. Csak egy kis haladás is már nagy nyereség e

részben.'" '^

A lóverseny intézményének meghonosításánál tehát nem

az istállószag és az ottani versenyen nyerhet néhány arany

szeretete, hanem nagy társadalompolitikai eszme vezette.^

„Buda és Pest népességét minden lehet módon öreg-

bíteni kellene. Ez emelni fogja az egész környékbeli föld-

birtokok értékét is. A város nevét Budapestre kellene vál-

toztatni, ha szokatlan is ; késbb nagyon közkelet lenne

és úgy hangzanék, mint Bukarest. Mily nagy befolyása lenne

az egész nemzet szellemi életére, különösen, ha az ország-

gylés is nem távol Erdélytl Pozsonyban, hanem ott ülésezne

az ország szivében. Valamint a kereszténységnek minden fele-

kezetet, úgy a nemzetnek minden magyar osztályt egybe

1 Világ 372.
'^ Világ oTU—71.

3 Világ 47B.

* Világ 477.
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kellene foglalni.^ A Dunát európai csatornává kell tenni, mi

által Budapest nagy kikötöhelylyé válnék. De hogy itt kel-

lemes élet lehessen, hazánknak sem szabad egészségtelen,

mocsaras és poros országnak maradnia. "^ Porunk Buda-Pesten

néha annyi van, annpval élünk (!), hogy abból, melyet egy

öreg ember éltén keresztül lenyelt, kétségen kivül néhány

malomk nagyságú mesterséges knek készítését lehetne

bátran Ígérni. Mily rettenetes, iszonyú mell- és szemtisztitó ez '

— Pestnek gyökeresebb csinosítása végett az egész vidéket

kell tekintetbe venni. Ha nagy szelek fúnak, ki nem vette

észre a budai fokokról azon porfelhket, melyek szinte a Tisza

vidékérl látszanak hírt hozni ! Szükséges mindenek eltt,

hogy a városnak mindennem földjei fákkal ültettessenek be.

De nem csupán fasorokkal, hanem úgyszólván erdkkel. Ez

által kirekesztetik némileg az idegen por, minek folytán majd

könnyebben bírhatunk a saját városi porainkkal.^ Buda-Pest

lakosainak továbbá soha nem kellene felejteni, hogy míg

honunk egyéb helyei csinosodási törekedéseikben inkább csak

a saját kellemeiket nevelik s a hon javát csak közvetve és

távolról eszközlik, addig k a saját hasznuk s kellemeik neve-

lésén túl még azon kimondhatatlan érdemben is részesülnének,

mely szerint honunk szélyengö irányzatit egyesíthetik s így

valódibb erre emelik. Budapest régebben az egyszer, tán

egy kissé szennyes öltözet emberhez vala hasonló, kinek

mezítelen, vagy bocskoros-lába nem ötlött szembe. Most számos

új épületével úgy tnik elénk, mint arany és ezüst dísz-

ruhájában valaki, a ki azonban nem porozta le magát és

csizma nélkül porban vagy sárban áll. íme ez az — mert

a jobb ízléssel összhangzásban többé nincs — a mi szálka-

ként egyre bökdös és kínoz. ''

A ház építésénél általánosan két f kérdés nem vétetik

itt eléggé figyelembe. Legelször is az, hogy a földgolyó

mily szélességén s másodszor a napnak mily tájékára építenek.

Ez okból azon lak, mely például Nápolyban tökéletesen meg-

1 Világ 509.

" Stádium 73., Pesti Por és Sár.

' Pesti Por és Sár 7. ].

1 Pesti Por és Sár 21. I.

^ Pesti Por és Sár 15—16. 1.
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felelne a lakhatás czéljának, Pesten annak bizonyára csak

tökéletlenül felelne meg. Továbbá ugyanazon lak, mely felette

helyes volna, ha keletnek állna homloka, egyedül az által

lesz helytelenné, mert homlokzata nyugatra szolgál. Az éghajlat

s fekvés sajátságai s különbségei tehát — a mennyire lehet

— szorgosan fontolóra veendk. A mennyire lehet, mondom

;

mert ha sok más tekintet jön közbe, gyakran szükséges fel-

áldozni a kedvezbb fekvést, más, még fontosabb kellemek

elérése végett. így például Pesten az év négy szakára ügyelve

s mindent mérlegbe vetve, lakhatásra kétségkívül nincs ked-

vezbb kitétel, mint a keleti és déli. És mégis a legtöbb

s legszebb házak homloka kényszerítleg nyugat-északnak

esik, és pedig egyedül a Duna tekintete miatt. Ebben Pest

fekvése hiányos. Budáé sokkal kedvezbb. A budai hegyen

ellenben, a nádori udvart kivéve, a várnak mindazon házai,

melyek a Duna felé feküsznek, minden józanság ellen éppen

megfordítva, t. i. háttal állnak a kedvezbb égtájnak —
keletnek — s egykori építik az azon idkben divatozott, nem

tudom, éretlenségbl, vagy hiú pompáskodási vágyból s a városi

színezet hajhászatából-e, a felette szép kilátást, a csendet s

a legjobb égtájat feláldozták a szomorú, szk utczákba nézés,

ablak eltti ronda s lármás vásár és a nyugati viharok szem-

közti dühe megkaphatása végett.^ Ha Pest épül, ki örülne

annak jobban, mint én. Igaz, Pestre szegeztem magamat, hol

sem rokonom, sem jószágom, sem semmi különös dolgom, a

hová legkisebb vonzódásom sincsen, de a hol híven részesülök

porban, sárban s pedig azon okból, hogy hazánk központ-

jának kifejléséhez, a honnan ítéletem szerint az egészre a

civilisatiónak jótékonysága áradhat, én is járuljak csekély

tehetségem szerint." Mert hogyha egy testnek 52 lába van s

az egyik erre, a másik amarra mozdul, bizonynyal nehezen fog

elre menni. Tehát azt mondom, kell valami helynek lenni,

a hol az eszmék concentrálódjanak, s azt hiszem, azon hely-

nek Budapestnek kell lenni, melyen kívül én e hazában

alkalmas concentrationális pontot nem lelek sehol. Ily érte-

lemben én a centralisatio embere vagyok. De Pest városának

1 Pesti Por és Sár, 28-29. 11.

" Beszédei 160.
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iparkodni kellene az ittlakás kellemeit és kéjelmeit növelni,

hogy a gazdagok ide jöjjenek és örömest maradjanak itt,

minélfogva asztalukról a szegénynek is hulljon majd valami.^

Minden idben volt, van és lesz panasz, mert az emberek Sorrend.

természete az, hogy elégedetlenkedjenek. De különbség van

e nygld elégedetlenség és a közt, mely az embertárs, haza

és a tökéletesedés iránti szeretetbl fakad és a jobb emberek

sajátja. Soknak igen sok a czélja. Kevesen tudják eriket

egy czélra összpontosítani. És ha jót akar is valaki, nem

választja meg a helyes egymásutánt. Sok az els emeleten

kezdi az építést, st némeMk azt csak kifesteni kívánja. Az

alapkövet észszeren csak ritkán rakják le.'^ Hogy a sor-

rendet nem választják meg kellleg, mutatja, hogy gazdáink

egyik része egy századdal elzi meg korát, mintha már

1901-ben élne, a másik része pedig úgy gazdálkodik, mint

II. András király idejében volt szokás. Pedig mindent a maga

idején kell tenni ; sem elbb, sem késbb. Ez persze nem

olyan könny, és az is nehezebb, hogy valaki a maga helyén

cselekedjék helyesen, mint a másén képzeli, hogy cseleked-

hetnék ; mert az elsn minden akadályt lát, a másodikon

rendszerint nem. Minél elzártabb, vagy magasabb állásunk

van, annál kevesebbet észlelünk jól és behatóan, mert akár-

ki mit mond, általában véve mégis csak a magunk szemeivel

láthatunk.^ Nincs könnyebb, mint els emeletet építeni, ha

minden hozzá való megvan ; de ez merben lehetetlen, mieltt

az épület földszintje elkészült volna. ^ Több év leforgása nagy

különbséget tesz valaminek megvalósíttathatása tekintetében.

A nehézségek nagyobbak, ha csak egy-két bölcs és fize-

tett ember töri azok elhárításán a fejét, és sokkal kiseb-

bek, ha az egész fölvilágosult közönség egyesített értelmi-

sége munkálkodik és fáradozik rajta." Ki kell ennélfogva

tudni, hogy a közönség véleménye e részben helyes-e, vagy

helytelen? Az elbbi esetben ersíteni, az utóbbiban pedig

eszmesurlódások által azt jobban kell irányítani. Tisztában

^ Beszédei 215.

- Hitel X., XI.

=* Hitel 80., 81.

* Hitel 143.

' Hitel 152.
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kell lenni az iránt, hogy min kell kezdeni a javításokat, a

minek kiderülésére nagy befolyást gyakorolhat a szakadatlan

eszmecsere.^ Ennek eszköze pedig a társulás és egyesületi

élet.^ Az ország anyagi jólétének kiépülését a szellemi és

erkölcsi tényez kifejtése elébe tenni — ítélete szerint —
annyi, mint az ABC-t nem a-nál, hanel z-nél kezdeni. Az

ily sorrend következménye az lesz, hogy a legnagyobb er-

kifejtés és fáradozás után sem fogunk tudni valamely kézzel-

fogható eredményt felmutatni.-' — De a helyes sorrend ellen

akkor is nagy hibát lehet elkövetni, ha a közvélemény kell

elkészítése nélkül létesítünk valamit.^ Gyakorolni, idomítani

kell tehát minden ert és tehetséget, minden idomítás pedig

alulról, azaz kicsiben kezdend. A szabadságra is fleg az

oly intézetek nevelnek, melyekben minden részesnek okvet-

lenül meg kell fékezni önkényét. A társadalmi szabadság

szelleme tehát az egyének önfegyelmezésétl függ ; azért, a ki

a szabadságot akarja, annak elbb önfegyelemre kell az

embereket nevelni.'' Kiderül ebbl, hogy ideje eltt a leg-

jobb sem hasznos.'' — A hátramaradásnak két módja van. Az

egyik az, ha el nem indulunk, a másik, ha túlhajtunk. Azért

mi megfoghatatlan lappang abban, hogy magyar nemzetünket

apály és dagály ellenében, s úgyszólván minden széllel elbbre

tolni igyekszem? Majd buzdítom, majd intem, hogy oly vágá-

sokban haladjon, melyek biztosan czélra vezetnek.' Nem
tenni, mikor tenni kötelesség volna, épp oly bn, mint máso-

kat cselekvésre buzdítani, midn a valamitl való tartózkodás,

vagy annak abbanhagyása lenne helyes. De a jelenben ne vár-

junk teljes igazságot, mert általában élkrl élk között nincs

igazságos ítélet.** A közügynek áldozni és az áldozatot egész-

ben, vagy részben a Dunába dobni, mert a haza megrövidí-

tésével jár, annyi, mint egyszeren fösvénykedni."
'^

1 Világ 333., 334.

- Világ 335,

3 Világ 364.

* Világ 369.

'" Hitel 390.

•^ Kelet Népe 36.

' Beszédei 528. 1.

" Kelet Népe 83.

••' Kelet Népe 12G.
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A helyes sorrendre való tekintettel a testi büntetéseket

Széchenyi 183U-ban még elkerülhetlenül szükségesnek tartotta,

de csak akkor, midn az emberekbl már minden becsületérzet

kihalt. Különben a törvény eltti egyenlség behozatalát sürgette

és a nemesekre a szabadságvesztést és halálbüntetést elegen-

dnek tartotta. Azokban a társadalom haladásától remélte,

hogy a baromi állapotban lev emberek elfogyván, vagy szá-

muk nagyon megcsökkenvén, a testi büntetés is megfelelleg

csökkenthet, illetve megszüntethet lesz.^ ,, Bízom az emberi

perfectibilitás szellemében, hogy a mívelt nemzetnek majd-

nem minden fia egyenl közel vagy távol lesz a boldogság

és dicsség templomától, mert abba mindenki beléphet, a ki

belbecse által oda felemelkedhetik. De ettl a most él leg-

els nemzetek is távol vannak még. Ha tehát az emberiség

szine-javais messze áll ettl az állapottól, hát mi magyarok?"'^

Széchenyi gylölte a végleteket és túlzásokat. Inkább az

a kisebb, de lehet iót akarta elérni és megvalósítani, mint eierheto
'^ o 5

utáni
a nagyobb lehetetlent, vagy csak a képzeletben elérhett. törekvés.

Nem néz annyira, mint honfitársai, hátra a történelembe, és

nem mereng a multakon, hanem bátran a jövbe tekint, mert

a múlt kiesett hatalmunk körébl, ellenben a jövnek még
urai vagyunk. Ne bajlódjunk annyira azzal, a min nem segít-

hetünk, hanem értékesítsük idnket és erinket annak fel-

használásával, a mi rendelkezésünkre áll, vagy könnyen

megszerezhet. Akkor beválik az, a mit jósol, hogy ahhoz

képest, a mi volt, Magyarország c<ak a jövben lesz valami.^

Némelyek szomorúan fütyörészik el a mohácsi vészedé- Nemzeti

lem nótáját, s azt hiszik, hogy ott van a koporsója minden J"^<'°^-

szittya fénynek. Pedig az csak fejldésünk egy lefelé irányuló

hullámvonala volt. De az okos ember nem néz annyira háta

mögé, mint inkább maga elé, s elveszett kincsének siratása

helyett inkább azt vizsgálja, hogy mit menthet meg, s avval

egyelre beéri ; de lassanként iparkodik magának többet

szerezni. A bölcs hazafi csak lehett kivan és a középúton

jár/ De azt a távolabb jövrl sohasem mondja, hogy mit

^ Stádium 164., 165.

- Stádium 27.

' Hitel 270.

^ Hitel XV.
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gondolunk mi azzal, ha félszázad multán virágozni fog-e

Magyarország, hiszen mi akkor már nem élünk. ^ Van sok, a

ki nem bánja, hogy mi lesz hazájából holta után ; de a nemes

érzés hazafi nem igy gondolkozik, mert minden mástól el-

tekintve, az öreged embert teljesen egyéb nem nyugtathatja

meg, mint az a tudat, hogy férfikorát férfias munkában tölt-

vén, remélheti, hogy honfitársainak nemesebb töredéke akkor,

midn minden irigységnek és sértett önszeretetnek vége lesz,

hamvai felett azt fogja rebegni .• „itt a föld valóban nemes

csontokat és igazán becsületes hazafit takar." Mert mi hevít-

heti édesebben a nemes vért, s mi felelhet meg jobban titok-

teljes földi létünk természetének, melyben minden kétes, a

hol még a lángész is a fbb rejtelmek igazi mivoltát csupán

sejtheti, mintha azon helynek, a hova t a sors állitá, hazá-

jának és ez által a nagy mindenségnek tökéletesbitéséhez

tehetsége szerint hozzájárulhat. Azt pedig, hogy vájjon tanúi

leszünk-e honunk haladásának, vagy nem, bízzuk a hatalmas

istenekre, s úgy fáradozzunk, mint a halhatatlan lelkek, a

kik mentesek az idk mohától. Ki tudja, hogy ha nagy álmából

sohasem ébredne is fel, nem szerencsésebb-e az, a ki a fákat

ülteté, ápolgatá; és szakadatlan növésöket észlelhette, mint

az, a ki már megntt korukban nyugodtan árnyékukban csak

henyélt.' A különben sötét jövend csak azon feltétel alatt

mutatkozik részünkre biborszínnek, ha a magyarság általá-

nos értelmesség által tökéletesen kifejlend. Mert saját és a

szomszéd népek tulajdonságai, földirati fekvésünk, a termé-

szet számos hasznosítható, gazdag ajándéka csak akkor lesz

áldás reánk nézve, ha nemzetiségünket és értelmiségünket

minél jobban kifejtvén, nem lábon állva is szunnyadók mara-

dunk, de éber és kitn magyarokká leszünk.'^ Azt a nem-

zetetet, melyben ers lélek lakik, az idegen hatalom soha,

semmi körülmények közt nem nyomhatja el, st életers

haladását hátráltatni sem képes. Azért a veszély, mely a nem-

zetet érheti, kizárólag saját keblében keletkezhetik, akkor t.i.,

ha ismeretei elégtelenek, ha intézményeit természetes alapúkra

' Hitel 247.

=-' Hitel 249., 250. 11.

=> Viláo- 80.
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nem fekteti, ha egyenetlenkedik és ennélfogva elveszti élet-

erejét is. Hijában van a korcs népnek bölcs kormánya, híjá-

ban vesztegetik rá éltöket prófétái : egy lelketlen korcs népet

komoly munkára lelkesiteni, a haldoklót halhatatlanságra fel-

támasztani nem képes senki sem.^

Hanem a siker elmaradása végre a legállhatatosabb a siker.

embert is elgyengíti, mert az eltte álló nehézségek meg-

ijesztik azt, holott a szép remények fejében hajlandók

vagyunk a netán haszontalannak bizonyulandó törekvést és

fáradozást is elfelejteni.^ Azért saját véleményünk és elmé-

letünk fenntartása végett ne áldozzuk fel magát a födolgot,

a sikert.^ A sikerhez hozzájárulhat a helyesnek megszokása.

A jóban és nemesben is hosszas gyakorlatra van szükségünk.

Gyakorolni kell magunkat mindenben, és pedig a taktika és

sztratégia új szabályai szerint. Az idomulás és szokás elpuhít-

hat lassanként még oly egész nemzeteket is, melyek valaha

egy fél világot rázkóztattak meg. Viszont a hosszas ostrom

alatt végre még az asszonyok is megszokják a bombákat és

ágyúgolyókat.^

Az erszaknak önérzetes ember könnyen nem enged, ^ taktiks

még ha azt, a mit tle azzal el akarnak venni, ö más körül-

mények közt önként hajlandó volna is oda adni.
'' Azért a jó

taktika a politikában sokszor a fdolog, és azzal könnyen

czélt érhet valaki, ha nincs is oly lángesze, lelkesült kedélye,

mint másnak, a ki azonban az országlás sakkhúzásaihoz nem
ért, vagy nincs megfelel nyugodtsága és számítási képes-

sége. *' Az ilyennek bár volna rosszabb szive, kevésbbé

emelkedett lelkülete, s ne szakítana el éjjeli nyugalmából

annyi órát, de követne jobb modort és volna jobb taktikus. '

A szivet szintén kell nemesíteni; a nélkül az ember szörnye-

teggé is lehet, de a szívjóságot nem szabad az értelem szerep-

körében alkalmazni. Mindennek megvan czélja és rendelte-

^ Stádium 15.

« Hitel 224.

» Világ 445.

* Hitel 72.

* Kelet Népe 127., 128.

« Kelet Népe 130., 140.

' Kelet Népe 141.

G aal Jen: Gróf .Széchenyi István nemzeti politikája. II. k. 8
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tése : parancsolni nem a szívnek, hanem az értelemnek kell.^

Minden kövétke zetes haladás innen veszi eredetét. A szív csak

az elérend távoli czélt tzheti ki nemes óhaj alakjában, meg-

valósítása ellenben, sokszor a tömeg által fel sem fogható

utakon, az értelem dolga. A 'szívnek, csak mint a jó feleség-

nek javasolni szabad, de természetellenes állapot, ha kormá-

nyozni akar. '^ Országlási rendszerem alapja, hogy az észnek

és szívnek külön mködési körei vannak. A politikában, mint

a gyógytanban, egyedül az észnek van hatásköre, a szívnek

pedig mocczannia sem szabad. Ez a követelmény nem ész-

szertlen, mert hiszen az ember három ftehetsége : a kép-

zelet; emlékezet és ítél tehetség külön is fungálhat. Vala-

mint a képzelet az emlékezetnek és ítél tehetségnek kizá-

rásával, úgy mködhetik az érzés is a számítási képesség-

kirekesztésével.^ Valamint sok jó szív pipázó több helységet

hamvasztott el, mint a rossz szív gyújtogatok, épp úgy a jó

szív buzgalmából, melynek ura egyúttal nem jó f is, több

szerencsétlenség származott az emberiségre nézve, mint a

határozott gonoszságból, mely ellen az emberek megvédhetik

magukat. ^

A nyilvánosság barátjának vallom ugyan magamat; de azt

is mondom, hogy nem mindig jó elre kidobolni a dolgokat,

nehogy a rosszakaratúakat mintegy felhívjuk szándékunk meg-

gátlására. •'

Ha a szél megfordult, haladni akarván, a szerint kell

vitorlázni. '^ A taktikának szükségét mindenkor tapasztaltam,

mert különben annyi különböz elemek között az ember az

illet parton alig köthet ki. Hanem van taktika, mely tiszteletre

méltó és gyümölcsöt is hoz, és van taktika, mely országos

megvetést érdemel."'
AXix.sz. ^ szabadságról, egyenlség és testvériségrl Széchenyi
uralkodó o • öj & o j

eszméi, igen tüzetesen és igen szépen nyilatkozott. „A jólét és szabad-

' Kelet Népe 164.

- Kelet Népe 165.

» Kelet Népe 16U.

* Vüág 311.

'-> Beszédei 341.

'' Beszédei 378.

' Beszédei 431.
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ság kölcsönhatásban vannak egymással. ^ De a szabadság nem szabadság

elég az elmenetelre, hanem mindig nagyobb míveltség és bizo-

nyos higgadt vetélkedés is szükséges hozzá. Vetélkedés azon-

ban csak úgy támadhat, ha mások haladásának képe úgy-

szólván folyton szemeink eltt lebeg. Csakhogy ez mindig

valószínbb azon nemzeteknél, melyek már némi szabadsággal

bírnak. ^ Minél nagyobb és általánosabb a szabadság, mennél

ersebb a vetélkedési ösztön, annál több a kultnra és civili-

záczió ; de ez viszont is áll. ^ A szabadság az Istennek leg-

szebb ajándéka ; de miként a gyémánt a bérezek keblében,

ügy van elrejtve az emberek eltt, s az, a mi ket a legbizo-

nj^osabban boldogítaná, reájuk nézve úgyszólván ismeretlen

jó. Hanem az egyoldalú — hogy úgy fejezzem ki magamat —
törökös szabadság nem sok jó következménynyel jár. ^ A sza-

badság valódi szellemét csak a tökéletesen igazságos és nagyon

mvelt ember ismerheti; azért a nemzetek is csak értelmisé-

gök és erkölcsi míveltségök fejldése s cultura és civilizáczió,

különösen pedig a társadalmi intézményekben, az egyleti élet-

ben kínálkozó szabadsági iskolák járása által juthatnak oda,

hogy mindenkinek sajátját megbecsülvén, a természeti jogot

szentnek tartsák, s biztosítsák azt az állapotot, melyben nem

Pcsupán néhány palotára szorítva és ott is megcsonkítva, hanem

az ország határain belül annak egész széltében, a szántó-vet

kalibáiban is élhet és virágozhatik a mennyei szabadság.
''

A közszabadság fenntarthatása végett mindenkinek egy-

aránt kell a szigorú törvényeknek alávetve lenni. Az egyén

természetes korlátlan szabadságának egy részét a biztosított

társas szabadság elnyerése végett áldozza fel. Ez az áldozat

azonban nem nehéz, mert így csupán a ragadozó állathoz

ill vad függetlenséget cseréljük fel azon keresztényi szabad-

sággal, mely a halandót a fejldés lehet legmagasabb fokára

állítja.

"

A társas élet finomulása már azért is elnyös, mert az

» Hitel 57.

- Világ 337.

^ Világ 341.

^ Vüág 282., 283.

^ Világ 385. és 387. 11.

« Világ 386.
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egyesek önkényének egy kis féket vet a fejébe. Az ily tár-

saság tagjai kénytelenek egész a kicsinységig tekintettel lenni

egymásra, és vigyázattal kerülni á legkisebb alkalmatlankod ást

is. Az ilyen szellemi mérséklet neveli, fegyelmezi az embert

s iskolája az önképzésnek, az igazságszeretetnek és igy való-

sággal nemesíti az embert.

Mindenre készülni kell és így a szabadság ismeretének

tudományára is. A valódi szabadság szelleme csak igy lesz.

az emberben hússá és vérré. De ha azután valamely társa-

dalom ezt az önfegyelmezésbl kifejldött kölcsönös kíméletet

megtanulta, akkor ott a közszabadság épülete valóban biztos-

alapon nyugszik.^

A kiváltságok, melyek ezt a kíméletet nem kiyánják,

st az ellen irányulnak, határozottan ellenségei az igazi sza-

badságnak.— Széchenyi a Világban ünnepélyesen hirdette, hogy

nemesi privilégiumait mint kisebb jót szívesen áldozza fel a

nagyobb jóért, t. í. a valódi szabadságért, a mit annál kön}^-

nyebben vélt tehetni, mert senki ellen sem kívánt véteni. A
közönség rovására és érdekei ellen irányuló kiváltságnak a

valóban nemes ember nem is veheti hasznát.
'^

A szabadságot már 1830-ban úgy akarja érvényesíteni,

hogy a parasztnak saját birtoka legyen, és a gazdasági élet

a nemzetgazdaságtan törvényei szerint, ne hatósági erszakos

beavatkozások, hanem a nemzeti gazdálkodás szerves processusa

szerint menjen végbe. Meggyzdése, hogy „addig sem azL

alacsony, sem a magas állású nem lesz boldog Magyarországon,

míg annak népét nem emelik a nemzetek sorába."^ Magyar-

országnak eldarabolt kiváltságos tartományból így kell örökre

egyesülend szabad országgá lenni. *

Szabad honban a rend és illem határai között szabadon

illik és kell szólani, hogy tiszta érzelmeink kifejezését a kor-

mány, a nemzet s az egyes polgárok átértve bírálhassák meg.^

A sokaság rendesen nem szokott igazságosan ítélni, mert

a hír, a mint a maga útján halad, nttön n és folyton eleve-

1 Világ 388., 390., 391.

- Világ 391., 394.

2 Világ 523., 524.

* Stad. 17., 116., 287.

^ Kelet Népe. Elszó 1.
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nebb színeket ölt magára; de annak ítélete is igazságosabbá

válik ^ a valódi szabadság ismeretének szent tndománya által
^

Britanniában a törvény eltti egyenlséget, a nemzeti szelle-

met, a közérzületet a nyilvánosság és szabadság fejlesztette

ki oly bámulatosan, hogy egyes vidékei olyan virulást tün-

tetnek fel, a mint másutt csak álmodni is elég képesek az

emberek. És ha minden ott sem tökéletes, ez csak azt

mutatja, hogy a tökélyt megvalósítani az ember nem képes.

/ Rend ugyan lehet szabadság nélkül, de szabadság rend

^ nélkül nem lehet ; és azért, hogy szabadság legyen, a rend

\ múlhatlanul szükséges.-^ Hanem ha az ékesszólást lebilincselni

akarjuk, akkor tiltsuk el inkább a szabad vitatkozást, mert

középút ily esetekben — ítéletem szerint — nincs. ^ Der Mann

ficht zur Freiheit, das Weib zur Sitté. ^^ „Óh szent szabadság,

te égi malaszt, mennyi aljas, mennyi igazságtalan, mennyi

embertelen bitorolja szent nevedet." „Oh dics hazafiság, te

az egek legnemesebb magzatja, ki a halhatatlanok sorába

emeled az anyag fiait, mennyi rút, mennyi aljas búvik tisztes

palástod alá, s hány ocsmány szégyenfi, mert ajkán nemzeti

szó peng, ékeskedik czímeddel
!

" ^ Szabadság és anarchia,

rém és abszolutizmus oly közel állanak egymáshoz, miképp az,

hogy rend és szabadság is legyen, s legyen rend, de abszolu-

tizmussá ne fajuljon, oly probléma, melynek megoldása, mióta

a világ áll, az elmesurlódásoknak legfontosabb témája volt

mindig.'

„Én legalább — írja Széchenyi — szabadságomat nem Egyenió-

abba helyeztetem, hogy tehessek, vagy ne tehessek, hiúságom, ^^^"

ggöm, indulatim, szenvedelmeim kénye szerint mindent, hanem

hogy a többségnek engedelmeskedni legj^ek köteles, és sem

többet, sem kevesebbet ne tehessek, mint velem egy soron

álló bajtársaim. S nem boldogulhat nemzet ott, hol az egyes

^ Világ 895.

- Világ 389.

Qfiesz. 290.

" Besz. 182.

' Besz. 548.

« Besz. 254.

' Besz. 432.
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polgárok nagyobb becsületet, nagyobb díszt ismernek, mint a

közakaratnak hódolni s a hazának engedelmeskedni."^

„Könny azt mondani, hogy minden ember egyenl; de

valóban nincs nagyobb privilégium osztogató, mint az Úristen,

mert egyik teremtése beteg, másik egészséges s jó gyomrú,

egyik szorgalmas, másik tunya, egyik okos, másik bolond.

Sem a természet által nem vagyunk egyenlknek teremtve,

sem pedig a társadalmi munkafelosztás mellett és a fejldés

különböz volta következtében nem lehetünk mindenben tel-

jesen egyenlk. Jó paraszt közmondás, hogy még ujjaink sem

egyformák. Az egyenlség mégis szem eltt tartandó politikai

elv, de az nem nyilvánulhat másban, mint a jogok és köteles-

ségek szoros arányosságában.

Kívánatos, hogy ez az egyenlség a polgári élet minden

ágában érvényesüljön.- Az ítélkezés az úri székekben kép-

telenség, mert a perleked felek nem egyenlk. A nemesség-

nek (vagy most a felsbb osztályoknak) azonban a parasztság-

hoz nem leereszkedni, hanem azt magához kell felemelni,

mert így lesz ers és boldog az ország." Az egyesületi elv

az egyenlségen gyökeredzik. Az egyesületben nincs els és

'nincs utolsó, hanem abban a kitzött czél érdekében mindnyájan

közremködnek. Ott nem egyesek, hanem az egész, illetve a

közönség az egyedüli úr, a ki parancsol.^ A törvény eltti

egyenlség az emberi méltóság tudatának megvalósulása, mely-

nek sarkköve az, hogy senki se függjön valamely halandó

kegyelmétl, vagy önkényétl."

Testvéri ^2 egyetértés hiánya képezi annak fokát, hogy ez

" ^ országban sok minden el van hanyagolva. Ez az oka vizeink

szabályozatlanságának, s annak, hogy a természet adományait

nem használhatjuk fel eléggé, hogy népességünk nagy része

éhezik, midn egyesek úszkálnak a jólét feleslegeiben. ^ Az

egyetértés hiánya okozza azt, hogy itt az emberek annyian

csak maguknak akarnak élni, és a saját hasznukat, ha kicsiny

' Széchenyi Levelei I. 216., 211., 11.

- U. ott 156. 1.

' Világ 1U2., 109. 11.

* U. ott 411. 1.

•^ Stad. 146., 147. 11.

« Hitel 87., 88. 11.
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is, mert az övék, eléje teszik a legnagyobb horderej köz-

érdeknek. Mások csak a jövnek élnek és elhanyagolják a

jelen követelményeit.^ A discnssio a kölcsönös felvilágitás

czéljából szükséges ; de az hidegvér, barátságos és az igaz-

ság felderítésére iránynló legyen. Minden ellenséges szellem

helyben nem hagyás ellenben a helyett, hogy nagyobb figye-

lemre gerjesztene, csak elkeserít, a vért fellázítja bennünk,

a szemeket elhomályosítja, az értelmet megzavarja, és csak

önkényes, indulatos tett folyhat belle ; de a józan és okos

cselekvésnek a legkisebb jele sem. -^

Bégen sújtja hazánkat a megbántott egek azon átka.

hogy egyetértve egymást felfogni képesek nem vagyunk.

Hogy elmaradtunk, vájjon csekély számunknak, sík és tenger-

telén hazánknak, szomszédaink elnyeinek, vagy pedig eldeink

vad és kaján villongásainak kell-e tulajdonítani? Azt bajos

megmondani. Vélekedjék róla kiki saját vérmérséklete szerint.

Elég azt tudni, hogy sok tekintetben hátra vagyunk. De ne-

künk eleink példáját ebben nem szabad követnünk, hanem
sok tekintetben szerencsésebbek levén náluk, vessünk vállat

a vállhoz, hogy hazánkat a hatalmasabb országok közé emel-

jük,'^ és szenvedélyeinknek és hiúságunknak ne áldozzuk fel

a hazát. Xe oszoljék meg a magyar er többé soha : szeres-

sük, mint eddig, királyunkat és szabadságunkat, de egyen-

len. Legyen itt a jó egyetértés nyomán keletkez virágzás

közepett kivétel a nyomorult, általánosan szent az emberi

méltóság, s legnagyobb dísze az embernek az erény és

az ész.
^

A multat az Isten sem varázsolhatja vissza, azért

használjuk fel a jelent a legjobban, a hogy csak a sors

engedi ! A hajdankor éli aludjanak nyugodtan ; rágalmazni

ket ne kívánjuk ; de csak azért, mivel elbb futották meg
pályájukat. Elég éreznünk, hogy él magyar, áll Buda még !

!

Van, vagy — jobban mondva — bizonyos feltételek mellett

lehet jövnk ; köztünk napról-napra új er fejládez, és már is

1 Hitel 142. 1.

- Hitel 142. 1.

' Világ XVII. 1.

* Hitel 73. 1.
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sokan nem kivannak egyebet, mint a hon javát és a fejedelem

hatalmát. ^

Szánakozást kell gerjeszteni azon kofaságnak, melynél

fogva a hazafiak feledvén, hogy hazájoknak mennyire szük-

sége van az egyetértésre, sokszor nem is eszmékért, hanem

szavakért, kifejezések miatt vesztegetik egymás ellen tehetsé-

göket, és kölcsönösen elkeserítik életöket. Ezek, mint a hiú-

ság törpe bálványozói, a közönség hasznát rendesen nyomorult

villongásaiknak áldozzák fel."^

Magyarok közt gylölet ne legyen soha, és tartsuk szem

eltt, hogy a sok ellenségeskedés, mely e hazát annyiszor

gyászba boritá, és vetélkedéseink fleg a vezetési vágyból

erednek. De ha a kötelességek súlyát, a vezetéshez szükséges

ert és az illet az önmagáét megismeri, akkor az ellenségeske-

dés meg fog sznni, és a szentül tartott polgári kötelesség egy-

máshoz közelebb hozandja az egyetértéssel végül megbékül

hazafiakat. Ennek a szent érzésnek a legalsóbb rétegeket

is át kell hatni, hogy a hazafiság nagy pyramisa minél ma-

gasbra emelkedhessek.^ Ne éljünk mi kevesek folytonos vil-

longásban és háborúban egymással,^ hanem egyetértve fek-

tessük alkotmányunkat minél szélesebb alapra.-^ Tegyen minde-

nikünk, a mennyit csak tehet hónáért, földiéiért, s a ki

becsületesebben és elszántabban járand a hazafiság útján

utolsó lehelletéig, azé legyen a diadal és dicsség."^

Világos ebbl, hogy Széchenyi a szabadság, egyenlség

és testvériség elveit a politikában egészen concret módon

és az adott viszonyok kell megkülönböztetésével kivánta

alkalmazni. Még jobban kiderül ez a következkbl. Róla az

a nézet van elterjedve, hogy antiszemita volt. Pedig csak

a gyenge magyarságot féltette az korában még igen kevéssé

megmagyarosodott és a kereszténység szellemét akkor még

csak kivételesen felvett zsidókkal szemben. A zsidóságot

nem gylölte ós nem kicsinyelte, st ellenkezleg annak

1 Világ- XIX.
- Világ 244., 245., 270., :!;!6. 11.

••' Világ 530.

* U. o. 531.

^ Stádium 5.

« Viláff 532.
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hatalmától féltette hátramaradott faját. De megmondta azt is,

hogy ha ez ersödik, akkor miként kell viselkedni a zsidó-

ságban rejl nagy közmveldési tényezvel szemben.

„A zsidó nevet, midn emelkedett, büszke érzéssel függet- a zsidók

lenségünkrl álmodoznnk, de magunkat egyszersmind meg-
^"'t'I^Já^*

köttetni hagyjuk általa úgy, hogy a mi kiváltságaink volta-

képpen az praerogativáinak mondhatók.^ A jó gazdálkodás-

nak ennélfogva rövid fogalom határozata szerinte : a zsidótól

való béke."^

Egy éjjel igen furcsa álmom volt. Valami magasabb

szellem mindig unszolt, (mivel úgy a nemzeteknek, mint az

egyes egyéneknek is vannak bizonyos pillanataik, melyekben

a szerencse mutatkozik, és hogyha legott az egyes, vagy

nemzet azt meg nem ragadja, akkor azt örökre elveti magától),

hogy miután sajnosán tudjuk, miképp Csehországban a sze-

gény izraelitáknak jelenleg igen rossz dolguk van, talán most

volna azon pillanat, melyben az emancipatiót keresztül vihet-

nk. Akkor természetesen bizonyosak lehetünk, hogy a cseh

zsidók egyszerre mind itt teremnének. Ha némi manverek által

Galicziában a szegény izraelitákat szintén sanyargatnák a

katholikusok, midn nálunk éppen emancipáltatnak, onnan is

egyszerre mind ide jönnének. Rendkivül szépnek mutatkozott

álmomban ennek folytán ez ország képe, kivált nemzetiségi

tekintetben, ha azok mindnyájan itt fognának egyesülni.

Ennélfogva ez országban, a hol a népesség oly csekély, egy

ily új elem itt még a magyarságot is nagyon el fogná mozdít-

hatni és a közcsinosodás általa gyarapodni fogna, e czélnak

bizonyosan leend elérése végett a törvényhozásnak, éppen e

pillanatot kellene megragadnia. így álmodtam S ezzel össze-

függésben, ha még egyúttal a halálos büntetést is a testi

büntetéssel együt*^ abrogálnók, akkor, természetesen, mint ma

hallottam, lenne nálunk: „Freiheit sogar im Kerker". ^ Miután

az ily experimentumok még egy országban sincsenek tisztába

hozva: ha valamely nemzetnek, bizonynyal a magyarnak a

régi nemzetek tapasztalását nélkülözni nem volna szabad.^

1 Hitel 46.

- Hitel 180.

^ Beszédei 33;").

* Beszédei 336.
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Ekkor ezen néptelen ország lakossága ismét más speciesekkel

fogna szaporittatni, mert egyrészrl a lengyel és cseh izraelita

a-tól z-ig, másrészrl pedig egyéb országokból mindazok, a

kik a fenyítéstl félnek, ide Magyarországba tódulnának, és

ime a nemzet kifejldésének, reformjának és újjáalakulásának

kivált magyar szellemben állítólag egy új aerája keletkeznék !

^

Mindenekeltt áll azonban elttem a hség fajunkhoz. Új bizony-

ságát adja a magyar tágkeblségének, miszerint néha bizony

éppen azon helyzetbe teszi magát, mint az, a ki maga alatt vágja

az ágat, a nélkül, hogy észrevenné, hogy vízbe esik s késbb
megbánja a dolgot. Intoleransok voltunk eddig, most pedig

az összes emberiséget, az embereket a zsidókkal együtt,

szívünkhöz szorítjuk, és most a legnagyobb liberalisták vagyunk.

Ámde a mi helyzetünk e részben nem oly kedvez, mint pl.

az angoloké. Az angol nemzet ugvanis elibertálhatta a zsidó

fajt, mert ha pl. én egy palaczk tintát öntök egy nagy tóba,

azért annak a vize nem romlik el és azt mindenki ártalom

nélkül megihatja. A nagy angol elemben a zsidó transeat.

Ugyanez áll Francziaországra nézve is. De ha a magyar

levesbe az ember egy palaczk tintát önt, megromlik a leves,

és azt meg nem eheti senki. Más példát is hozok fel.

Ha egy bárkában ülök és abban gyermekem van és másnak

gyermeke, és ha a bárkába bej a víz s elttem apodictice

áll, hogy ezen két gyermeket bent nem tarthatom, akkor igaz,

ha a magamét lököm ki és a másikat benn tartom^ azt az

újságban hirdetni fogják. De bíz én inkább a magam gyer-

mekét conserválom és a másikat lököm ki. E tekintetben

tehát a liberalismus egyenesen a nemzetiség rovására történik.

És ez nem vélekedés, mert apodictice szám szerint be lehet

bizonyítani, hogy minden ilyféle kedvezés csorba a nemzeti-

ségre nézve. Tehát annak, ki a nemzetiséget szintén pártolja,

lehetetlenség, hogy most oly elemnek, melynek több intelli-

gentiája és több szorgalma van, a nemzetiség rovására kedve-

zéseket nyújtson. De másrészrl tapasztaljuk, hogy egy id
óta nemzetiségünk szilárdabb alapon áll ; kivált azóta, hogy

a fejedelmi szó és minden viszony, mely nemzet és fejedelem

között létezik, magyar. Mondhatom, hogy talán egy kissé

1 Beszédei 336.
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tágiüt bárkánk, úgy hogy másokat is lehet már abba belép-

tetni. Ne tegyünk hátra lépést, de igen nagy lépést elre sem

kívánnék tenni. ^ Ha az ember tekinti, hogy Magyarországon

ez a szerencsétlen népfaj egy id óta mennyi iparkodást fejt

ki, lehetetlen, hogy valami sympathiát iránta ne érezzen. De
másrészrl megvallom, hogy ha a nemzetiség dolgát igazán

akarjuk pártolni^ akkor nem tudom felfogni az e tekintetben

való igen nagy engedékenységet. -

Azt monda Zay gróf, hogy nem tart attól, miként egy

pár nyomorult zsidó tudná a nemzetiséget veszélyeztetni. Meg-

vallom, hogy egy egész osztályról, mely annyi birtokkal s oly

tiszteletreméltó férfiakkal dicsekszik, így szólani nem mernék,

és a zsidókat általánosan nyomorult embernek sem merném
nevezni. Valóban ez különös neme a protekcziónak, és nem
tudom, vájjon azért nagy köszönetet fognának- e mondani neki.

Habár az a mondás, hogy egy pár nyomorult zsidó nem fogja

megrontani a magyar nemzetiséget, itt helyeslést nyert, mégis

bátor vagyok figyelmeztetni Berzsenyinek a „magyarokról" irt

szavaira, melyekben ez mondatik: „lásd a kevély tölgy, mely

századoknak ádáz ostromát kiállotta, most a belsejében rágódó

kis férgek által enyészik el." Legyünk tisztában magunkkal.

Igen természetes, hogy a magyar ezeltt mélyen aludván,

most kapkod. Ez másképp nem lehet. Méltóztassanak azon-

ban a régibb orvosoknak hinni, hogy az oly reconvalescens

nemzet, mint a magyar, minden nemzetiséget hátára nem vehet.

Nincs arról szó, hogy az Istennek akármely teremtményét jo-

gaiból rekeszszük ki, mert felfogásom és vallásos érzelmem

szerint azt szeretném, hogy e hazában minden ember vallás-

különbség nélkül mondhatná: „nekem is van itt hazám!"

Ez a kikötm, a mely felé vitorlázok. De mint hü tagja a

magyar fajnak, megvallom, hogy a túlliberalismus által és egy

túlzó indulat által sem kívánható tlem, hogy a magam
gyermekét dobjam ki a bárkából. Ezt másokért tenni nem
fogom soha, és ezen hséget minden más nemzetben is be-

csülni tudom. De miután magyaroknak teremtett az alkotó,

legyünk is azok és legyünk tiszta magyarok. Ez vélekedé-

^ Beszédei 353., 354.

- Beszédei 352.
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sem.^ — Még azt hiszik utoljára, hogy itt az ember a zsidóság

ellen van, holott én részemrl az Istennek minden teremtményét

tisztelem, és bizonynyal a zsidóságnak sem vagyok ellensége,

st méltánylom elmenetelöket, és azt, a mit a nemzetiség

dolgában tettek. ^ De a saját szülöttei, vagy honfitársai helyett

idegent menteni ki a veszélybl, több képzel, mint ítél te-

hetségrl tanúskodik. ^

Fajszere- Még az oktalau állat sem piszkolja a maga faját s az

undok szarka sem mocskitja be a saját fészkét. ^ Az ember

is lehetleg ékesítse azt. Tehát a magyar vaktában senkit se

kövessen, hanem testi és szellemi erit önsajátsága szerint a

lehet legmagasabb fokra fejtse ki, s életét és foglalatosságát

egyéniségéhez és körülményeihez alkalmazza. Szóval marad-

jon a neki való saját körében. Bármily csekélynek lássék is

tiszte, töltse be azt teljesen, minek folytán önbecse által fog

annak díszt és fényt adni. Ha ellenben mindenki más akar

lenni, mint a mi, akkor épp úgy, mint ha a gépezetben a

rúgó a láncznak, ez pedig a tengelynek akarja a rendeltetését

teljesíteni, vagy ha a részek közt nem létezik tökéletes egybe-

vágás, a társadalmi közremködés eredménye jó nem lehet.

Tegye meg azért mindenki a kötelességét; ennél nem többet,

de azt azután emberül ! Ne avatkozzék a politikába, a kinek

az nem dolga és kötelessége. A közremköd erk pedig

concentrice mködjenek. Tanácskozzunk együtt, de fáradjunk

és cselekedjünk is, s ne várjuk, hogy a kormány tegyen éret-

tünk mindent. Hibát találni könny, de a gáncsoltnál jobbat

állítani el nehéz.''

Az emelkedés oka többnyire az egészséges agyvel, mely

mindezeket átérti és az igazi míveltség, mely az agyat erre

képesíti.

Az ers nem egyedül akar megelégedett lenni, a mi ma-

gánosan lenni nem is tudna, hanem másokon szintén segíteni

igyekszik, azoknak tehát kezet nyújt. Csak a gyenge szereti

önmagát, az ers egész nemzeteket hord szívében.

' Besz. 355.

=' Bcsz. 354. 1.

^ Világ 525.

* Hitel XVIII.

" Hitel XIX.
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Hogy mit kell tenniök, ezt sokszor nem tudják az em-

berek. Pedig a természetes érzés, ha balitéletek és szokások

nem rontják meg, azt oly \álágosan megmondja nekünk. A
tudnivalókat igy bizonyosabban feltaláljuk, mintha e végbl

egész könyvtárakat olvasunk, és tartalmukba mélyedve sajá-

títunk el.
^

Gróf Dessewífy Józsefnek azt irta; „minden támadásaim

daczára földiem szeretjének állitasz, a miért áldjon meg az

Isten. Igen, mert ha agyongázolnak is, honosimnak örökké

hive maradandók".
'^

Fiatal nemzet vagyunk, de mert nincs elég szilárd ala-

punk, a féi*fikor átugrásából könnyen a dicstelen aggkorba

juthatunk bele. ^ Nemesült nemzeti sajátságok, szokások, ter-

mészet, az ennek kifejtésére való törekvések, erényeink és

velk bonthatlanul egybe forrott honszeretetünk együtt legyen

vezércsillagunk. ^ A polgári erényt az jellemzi, hogy annál az

önmegtagadás és elszántság második természet s a közjó a

legnagyobb kincs. Az erényes polgár a haza nevét nemcsak

ajkával hangoztatja, de mindenütt munkálkodik érte, talán

sikertelenül is ; de neki ez a közjóra való törekvés a leg-

szebb emberi tiszt, s az élvezetek és magánhasznok legnagyobb

uzsorájával eltöltött emberi életnek eszményi tartalma.' /

Egyedül tiszta fogalmak alapján fejldhetik ki az emberi/Nemzeti

jobblét, s egyedül saját határaik közt szorosan mozgó intéz-í
*^^*

menyek érhetik el teljes virágzásukat. Tiszta fogalmakat ter\

jeszteni, a zavartakat pedig salakjaiktól lehetleg megtisztítani

szintoly kötelesség tehát, mint a mily szükséges minden egyes

intézménynek szoros határait a lehet legnagyobb szabatosság-

gal tzni ki.

Nagy veszély fenyegeti még mindig fajtánk nyelvét s

ezáltal nemzetiségünket, melynél drágább kincsünk nincs. Rég

[elismerték hazánknak messzebbre látó, most már elhunyt hívei,

hogy nyelvünk körül forog nemzeti létünk, és ekképp ennek

[gyámohtása a teendk legmagasztosabbika. Sokan, igen sokan

1 Hitel 23.

- Világ 493

^ Stádium 5.

* Stad. 257.

' Kelet Népe 34.

kérdés.
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nem bírták felfogni, hogy a teendk oly hosszú soráljól miként

lehetett mindenekeltt éppen egy tisztán philologiai intézetet,

az akadémiát, szemelni ki, és oda annyi szorgalmat, idt és

pénzert úgyszólván elfecsérelni. Mások átlátták ugyan, hogy

mindenekeltt nyelvére kell ügyelni a magyarnak, ha élni

akar, és szintén tapsoltak ; de azt nem látták czélirányosnak,

hogy intézetünk nem annyira nyelvünk terjesztése, mint inkább

becsének emelése végett ln felállítva. „Inkább nyelvterjeszt

tanodákat kellett volna szerintük tehát állítani, mint tudós

társaságot alkotni. Tanítók lettek volna képzendk inkább,

a kik elszélesztve, a hon külön ajkú népségei közt a magyar

nyelvet terjesztek vala, és nem oly intézet volt létesítend,

mely egyedül tudósokat egyesít."

Nyomatékos és felette csábító észrevétel az, hogy vájjon

nem lett volna-e jobb és czélszerübb másra, a mi a gyakorlati

életbe vág^ mint pl. polytechnikum felállítására egyesülni.

Hiszen egyre n Magyarországon a szólási viszketeg, mintha

egyedül a nyelv mködése által akarna a magyarnak minden

energiája kibuzogni, a tettek számára nem maradván semmi

sem. Mert csakugyan ismert dolog, hogy az oly izgatásnál,

a hol túlsókat ülnek és sokat szólnak, rendesen annál keveseb-

bet és felszínesbet cselekszenek. Hadd mutassam ki, hog}'

kivételes állásunknál fogva sem egyéb, sem másképp mköd
intézet létesítése nem volt oly sürgetleg napirenden akkor,

mikor akadémiánk felállíttatott, mint éppen az.

Valósággal nem lehet nemzetünknek sürgetbb és komo-

lyabb tennivalója, mint nyelvét közel vinni a szoros értelem-

ben vett, a tiszta tudományos szabatossághoz. Mert csak oly

nyelvvel, a mely ehhez leginkább közelít, lehet aránylag a

legtöbbet, a legszaporábban a saját érdekek közül felvilágo-

sítani. A hatalom is kifelé azon nemzetnél van, legfképp a

mai felvilágosult idkben, mikor egyedül a való gyzhet, mint-

hogy az anyagi diadal nem gyzelem, hanem csak elnyomás,

a hol a polgárok legnagyobb számát a legjobban lehet a saját

érdeke körül összpontosítani. Ezt pedig aránylag könnyen

egyedül kiképzett nyelvvel eszközölhetni. Ennyi és nem keve-

sebb felsbbséget rejt magában a kimvelt nyelv.

Ha most nem is fertzteti meg többé a magyar nyelvet

és a magyar nemzetiséget az aljasság bélyege, volt id, mikor
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ennyire hagyták eldeink létünk és becsületünk ezen drága

és oly annyira nemes zálogát sülyedni. Oly divat vala késbb

is a honi hang, és sokáig oly heterogén elem kiképzettebb

köreinkben a magyarság, hogy a lelkes hazafi ez országban

alig ismerhetett hazájára, és rendszerint a távol idegenben

volt kénytelen magát vélni anyaföldén is. És ha ráismert is

szülföldére néha, mint koszorús lantosaink, úgy minden h
magyar szintén fájó érzelmeire egyedül saját néma keservi-

ben lelhetett írt és vigasztalást.

Az egészséges nemzet kiléphet legott, a mveltség bár-

mily fokán álljon is, egyenest a cselekvés mezejére ; a nyavaly-

gónak azonban elbb egészség, a némának szó kell, mieltt

szabad volna az egészséges népek lépcszetét mindenben

követnie. A ki sokáig élt becsület nélkül, és azt kezdi vissza-

nyerni, vagy részben visszanyerte már, az százszorta féltéke-

nyebb e kincsére, mint a ki ily erkölcsi agóniában még soha

sem szenvedett. így van a magyar is nyelvével és nemzeti-

ségével. Míg más nemzet fia imáiban az egek urához gaz-

dagságért, hatalomért, vagy erényért és bölcseségért esdekel,

hogy áraszsza ezeket fajtájára, azalatt nem egy buzgó magyar

térdre esve azért sóvárog, bárcsak általánossá válnék a magyar

nyelv a saját országában !

A lelkesebb magyar a magyarság külszinét is nem ritkán

magasbra becsüli, mint a dolgok velejét, ha azok formája nem

magyar.

Ezek nemzeti életernknek kezességei. Tehát nem érde-

mel ezen féltékenység gúnyt, st azt még csak tévedésnek

sem lehet mondani, minthogy egyedül nemzeti hségben, azon

hazafiúi szent lelkesedésben gyökeredzik, mely ha, mint sokan

állítják, nem is erény, hanem egyedül csalódás, mégis a leg-

szebb erényeknek senkitl soha kérdésbe nem vett alapja, és

az emberi ábrándoknak habár nem a leghasznosbja is, min-

denesetre legnemesebbike, s melynek legalább mi magyarok

köszönhetjük azt, hogy eddigelé minden jelleg nélküli szolga-

gyarmattá nem sülyedtünk.

Azon féltékenység és soha meg nem törhet lelkület

alapján fejldhetik nemzetté a magyar, mehniélfogva lelke-

sebb része mindent alárendel a nemzetiség angyalának. Az

axióma tisztaságában vélem látni nézetem kirekeszt helyes-
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ségét. Ez esetben még középutat sem látok. Nálam senki

tágabb kört nem enged azon féltékenységnek, mely nemzeti

hségbl mindent nemzeti színbe vágyik öltöztetni. Ennélfogva

még a kelleténél többet tenni buzgó fiatalság túlzásait is

némileg megbocsáthatóknak tartom. Mert ki szegheti szárnyát

az élet tavaszkorában azon lelkesedésnek, mely eget kér,

ha avval megégeti is néha magát ; mert hiszen az isteni szikrá-

nak nincsen surrogatuma. S jaj, százszorta jaj azon fiatalnak,

a kinek lelke mindig megfért testében. — Férfiútól azonban

többet lehet követelni, s kivált az olyantól, a ki vezeti szerepre

emelkedik. A nemzetnek békés újjászületési folyamatában felette

nagy bn a magán uralkodni nem tudó pajzanság. A kérdés,

hogy kirekesztleg csak e mód által biztosithatja a magyar

nyelvét és ezzel elválhatlan nemzetiségét, elttem oly egy-

szernek és kézzelfoghatónak mutatkozott mindig, miképp

soha nem tudtam eléggé bámulni, honnét jöhet az, hogy én

e kérdés tekintetében úgyszólván isolálva vagyok.

Sokszor tölték a legfeszültebb elmélkedésben napokat, éje-

ket, mert könnyelmen hirtelenked nemzeti újjászületésünk

szent ügye körül soha nem voltam. Kétkedtem, epedve haboz-

tam, szigorún vetek mindenben számot magammal, hogy vájjon

mert vérem hidegebb, béketrésem több, tán nem szeretem

annyira hazámat, mint a kik mindig forrnak s a lelkesedéstl

egyhuzamban áradoznak ? Tán nincs annyi bátorságom, mint

azoknak, a kik mindenben az oroszlán szerepét hajlandók

játszani ? Végre tán hiúsági viszketeg, különczködési szeszély,

vagy éppen megcsontosult makacsság homályosítják el látá-

somat, minélfogva nem tudám helyeselni azon utat, melyen

a legnagyobb rész különféle árnyalatokban buzgólkodva közelit

azon czélhoz, melynek elérése saját szivemnek is legforróbb

vágya : „fajtánknak nemcsak biztosítása, de egykori feldicsi-

tése is ?" Azonban soha nem tudtam magamat e kérdések

körül hibáztatni.

A magyar mélyen aludt. E közben nyelvét elfelejté és

nemzeti színét mind jobban veszté. Sokan azt hitték, hogy

nem eszmél már fel többé s be van olvasztva. De fölébredt.

Hogy mily halovány színben, mily torzalakkal, ismeretes. Alig

van a nemzetek közt ilyen iszonyatos példa. Azt korábban fel

sem vette, st álfényében még tetszett is magának. Többnek
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azonban trhetlen volt az önmegismerés e keser képe, ámde

€r nem szilárditá keblöket; kétségbe estek s magára hagyták

a hont. Voltak végre olyanok, a kik dagály és szélvész daczára

nem gyengültek el, s férfiak maradtak a veszély óráiban is.

Ismét élet felé kezdett fordulni a haza. Hervadozva tengett

azonban szerencsétlen vérünk.

így lön, hogy a legtöbb magyar vak hevében azon tév-

útra jutott, melj'hez képest magán kívül keresett segítséget,

miként a hullámokkal küzd is, ha magában már nem bízik,

mindent megragad, a mire csak kezét teheti. „Jaj, mily keve-

sen vagyunk ! Lehetetlen, hogy ennélfogva a roppant számú

német és szláv elemben el ne olvadjunk; terjeszteni kell tehát

a nyelvet s nemzetiséget mindenekeltt. '' És ez felette helyes !

Csakhogy a „miképp'" körül forog a siker kérdése, minthogy

nem minden mód vezet a czélhoz.

Engem soha nem ijesztett csekély számunk, de fenn-

maradhatásunkért annál ersebben rettegtem mindig, mert

fajtánk úgy anyagi, mint szellemi léte oly felette könny. Itt

a baj ! Essünk át végre az önmegismerésnek ezen legkeserbb

adagán. Nem a mennyiség, hanem a minség a szellemi er-

nek sarkalata. Nem azért forog veszélyben létünk, mert keve-

sen vagyunk, hanem mert súlyunk oly parányi.

Sokan a nagyobb számban vélnek üdvöt lelni, mintha

bizony pl. 30 milliónyi barbár népben több magához vonzó,

több magába olvasztó varázs volna, mint bármily kis szám-

ban is, ha ez a civilisatio kincsével csordultig van tele.

De ha egyenl körülmények között a nagyobb számban

nagyobb er van is, a mit senki nem tagad, azt hiszszük-e,

hogy nemzetiséget csak úgy rákenhetni bárkire is ? És az a

parancs lehetséges, hogy kedvünkért valaki nemzeti saját-

ságaiból kivetkzzék? Trnök-e mi, ha bármily hatalom

akarna is minket úgy, minden legkisebb csikornya nélkül, a

saját mintájára kaptázni, kivált, ha e minta még felette

messze is feküdnék a tökélytl?

Törvényeink egy hajszállal sem rendeltek többet, mint-

hogy a holt latin szó helyébe az él magyar lépjen és a köz-

igazgatás nyelve azon fajé legyen, melytl nemcsak nevezetét

vévé az ország, hanem, mely az alkotmányos létnek is törzsöke

itt. Ennél semmi sem lehet igazságosabb és méltányosabb.

Gaal Jen: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. II. k.
"
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De legyünk valóban igazságosak, mert hiszen az emberi

nemre is mindinkább rávirrad a mennynek azon napja, mikor

egyedül az igazságosak hazája fog gyarapodhatni. Ugyan ki

hagyja erszakkal ellenszegülés nélkül csak egy hajszálát is

kirántatni ?

Nem elég a mi idnkben törvényeket írni, de azok iránt

sympathiát is kell gerjeszteni. Ha valaki olyan törvénynek

nem hódol, mely eltte gylöletes, melytl természete is

visszaborzad, sújthatja ugA^an öt a betnek szigorúsága, de

czélját téveszti, mert martyrt csinál, ez pedig fanatismust szül.

Nagy és kicsi, boldog és boldogtalan csak egy nagy

családot képez, s a hol, legalább fvonásokban, egy érdekért,,

egy hazáért élve s halva, mindent már csirájában meg nem

ront, meg nem gyilkol a viszálkodás, s az irigység daemona^

ott mindnyájunkat csak azonos érdek fzne össze , egy

családba. Az ily boldogságtól azonban távol vagyunk. Ámde

ezt soha el nem érhetjük, ha csak a lelki felsbbség által

nem Ennek eléréseért kötelességünk tehát buzgólkodni. Abban

áll az egész titok, hogy miképp menthetjük meg fajunkat a

bukástól, s miképp emelkedhetünk nagy, hatalmas és dics nem-

zetté ? Felsbbség által, vagy sehogy sem

!

Könnyebb s hasonlíthatlanul kényelmesebb volna, ha

úgy quia sic volo, sic jubeo a honnak minden lakosa már

rögtön magyarrá is válnék, vagy ha már azért magyarrá vált

volna, mivel 3—4 nyelv mellett még magyarul is tud szólani.

Ily kényelmesen a dolog azonban nem megy.

Hanem éppen mivel egyetlen egy kiképzett emberi vel-

ben több magához vonzó, több magába elolvasztó er van,

mint ezer üres, vagy zagyva fben, éppen ezért egyedül a

fölény terjeszthet nemzetiséget is és semmi egyéb. Az erkölcsi

felsbbség ugyanis mindig s mindenütt gyz az erszak felett.

Ne keressük ennek folytán mentnket egyebütt, mint

személyes erényeinkben s lelki felsbbségünkben. Személyes

tulajdonunkat hangsúlyozom, mert nemzetnek erénye s fel-

sbbsége csak annyiban van, a mennyiben a lehet legtöbb

egyes tagja féríiasan és szepltlenül tölti be a saját helyét.

Képzeljünk magunknak habár csak egy millió fbl
álló nemzeti családot, melyben annyi értelmi súly, polgári

erény, szép szokás, izlési varázs, kimvelt tudomány, élet-
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bölcseség, gyakorlati tapintat s több efféle elny volna fel-

halmozva, miképp mindenben segédkezet, helyes útmutatást,

bölcs tanácsot tudna adni ; minden készítményei tökélylyel

volnának végezve ; körében akaratlanul is jól és kellemesen

érezné magát mindenki, mert úgy családi, mint társas viszonyai

bájteliek volnának, s az mintegy bölcsje s kincstára volna

minden emberi találmánynak és elmenetelnek ; intézményei-

nek jótékony voltát pedig mindenki egyaránt éldelhetné. Szó-

val oly nemzet volna ez, melyrl értelmi felsbbségénél fogva

azt lehetne mondani, hogy „az oknak népe".

Meg kell engednünk, hogy az ily eszményi népbe las-

sankint mind annak bele kellene olvadni, a ki szorosabb

érintkezésbe jönne vele. Magamagától s a nélkül, hogy tola-

kodó volna, nne és terjedne, midn mindenben mintául

szolgálhatna és példaképp vétetnék. Ekképp mind nézeteit,

mind szokásait, és ezekkel mulhatlanul érzelmeit is — mert a

jó példa és jó tett általában mindig hálát arat — lassankint

azokra átruházná, a kik vele érintkezésbe jönnek, mi által

nyelve is okvetlenül terjedne. Mert ébredjen csak egyszer

valahol érzet, bizony annak tolmácsa, a rokonhangú szo sem

marad el sokáig.

Ily ideális nép azonban, igaz, sohasem létezett ; de

azért még sincs egy nép sem, mely ahhoz közelebb, vagy

távolabb nem állana, azaz, mely más népekkel szemben

olvasztó, vagy olvadó nem volna. A legkomolyabban megszív-

lelend tanulsága ennek az, hogy a mely nép élni akar,

I annak okvetlen az olvasztó nemzet magaslatára kell emel-

kedni ; különben elgyengülése és kora halála ellen e földön

nincsen ir.| Tehát olvasztó felsöbbséggel kell birnunk. / Ámde
' bir-e ilyennel az, a ki szeretetreméltóság és rokonszenvger-

jesztés helyett kuruzslóként csak külsleg hat. Vagy talán

az a mély felfogású olvasztó mester, a ki nyughatatlan hevé-

ben a magyarságot mostani nyers állapotában, mieltt elfogad-

hatóvá és ízlésessé vált volna, mindenkivel rögtön bevétetni

akarja? Vagy a hatalom birtokának csalódásai közt mint

oroszlánt, a még fejletlen magyart a síkra állítja ki, hogy min-

den ert és minden hatalmat felbszítsen ellene?

Eléggé kiviláglik ebbl, hogy mi a hivatása, st leg-

szentebb kötelessége nemcsak társadalmunknak, de hazánk

9*
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bármily nagy és bármily kicsiny fiának is. Nincs a haza terü-

letén egy ember sem, a ki nemzetiségünket ne terjesztené,

vagy azon csorbát ne ütne. A ki erkölcsileg bármily csekély-

séggel is felsbbséggel bir, az terjeszt; ellenben az, a ki, habár

csak egy hajszállal alantibb is, mint a nem-magyar, csorbit.

Egyedül az önmegismerés keser gyümölcse által nyerheti

el egészségét az emberi lélek. Egyedül ennek egészséges

volta emelhet valamint embert, úgy nemzetet is valódi hiva-

tásának fénykörébe. Ürítsük hát ki a megismerésnek ezt a

keser serlegét fenékig. Ha itt magyarul valakinek jól pereg

a nyelve, ha nagy szónok s ügyesen tudja játszani a magyar

szerepét, akkor a hazafiság ezek a küljelei nálunk még elég-

ségesek a hazafiság legveszélyesebb mirigyeinek eltakarására.

Azonban nem szabad a lényeg elébe tenni a külst, a való

elébe a szint, az élet elébe a halált. Nincs visszataszitóbb s

méltó antipathiát gerjesztbb, mint az üres, nyavalyás és

bnös kebelre rámázolt hazafiság.

A magyar szó még nem magyar érzés. Az ember, mert

magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében

járó még korántsem hazafi. Az ilyen azok hazafiságát állítja

homályba, st ellenük antipathiát gerjeszt, a kik szepltelen

kebellel minden efféle undok salaktól menten a honszeretet

legtisztább szellemében ragaszkodnak vérükhöz. Nem képes

civilisáló sympathiát s hódító közvéleményt gerjeszteni a leg-

magasztosb polgári erény sem oda künn, mert annyi bitor haza-

fiságtól van környezve és elrútítva, mely tapsot arat s hal-

ványul emeltetik fel ide benn. De habár iszonyattal vagyunk

is kénytelenek látni a rothadásnak jeleit nemzetünk testén,

azért ne csüggedjünk, st bízzunk magunkban. Fordítsuk

reményeinket egy vigasztalóbb kép felé, mely szintén tárva

áll elttünk, mert noha számra kevesen s ezek sem mind

tiszták, azért megtörve még nem vagyunk, s nem egy hú

kedély, nem egy nemes ész virraszt még vérünk felett. És

egyetlenegynek erényeiért százezrek bneit fogja boszulatlanul

hagyni az egek haragja.

Bízzunk magunkban és bízzunk ernkben; készületlenül

azonban soha ne lépjünk síkra, s ernkkel jobban gazdál-

kodjunk, mint eddigelé ; mert hiába, a nemzetet regeneráló

küzdelemben többet mozdít el a szerény méh, a munkás



ÁLTALÁNOS POLITIKAI ALAPELVEI ÉS MAÍiYAR POLITIKAI HITVALLÁSA. 133

hangya, mint a sok szópompa, meg a sok lelkesedés! zaj. Mi-

nél közelebb emelkedhetünk azon nép-ideálhoz, melyet felhozék,

annál biztosabban és szaporábban éri el vérünk földi üdvét.

Legyen szabad a még mondandókat a magyar tudós

társaság tisztelt tagjaihoz intéznem.

Lelkesedés nélkül csak félig-meddig is tökélylyel nem
megyén elre semmi. A lelkesedés azonban nem mindig egész-

séges állapot, s vajmi sokszor nyavalyás lobban arra és lázba

tör ki, mikor többet szaporábban ront, mint maga a tespedés.

Fajunk, vagy legalább annak igen nagy része ez egyik túl-

ságból a másikba esett. Már eddigelé is megtette és még
inkább fogja compromittálni a tlhév s hazánk némely fiainak

nyavalyás lelkesedése üjraalakulásunk legsürgetbb és leg-

életbevágóbb érdekeit.

Ily helyzetben kettztetett kötelesség, hogy kiki lelki-

ismeretesen töltse be helyét s attól ne kalandozzék el.^

A magyarság csak értelmiségének emelése által fejld-Magyarosí-

hetik. Értelmi súlyunk öregbítése s nemzetiségünk csinosbitása

nélkül az nem verhet mélyebb gyökeret. Errl meg kell gy-
zdni, ha az ország lakosait, földrajzi fekvését, természeti sa-

játságait s szomszédainkat figyelembe veszszük. Felmerül itt

az a nagy kérdés : miképp és milyen eszközökkel kell tehát

magyarosítani? A világon minden csak a fölénynek enged.

Ez oly természeti törvény, melyet kétségbe vonni nem lehet.

A magyarságot tehát lehetleg minden hátrányaitól meg kell

szabadítani, hogy idvel vonzóvá s követésre méltóvá lehessen.

Földirati szerencsétlen helyzetünk mellett fejldésünket sok

minden, másutt nagy hatást gyakorolt tényez nem támogat-

hatja eléggé. Önismeretben is hátra vagyunk még. Szeretjük

a hibát magunkról másra tolni. Kötelességeinket nem telje-

sítjük eléggé, pedig éppen, mert kevesen vagyunk, kettzte-

tett ervel és állhatatossággal kellene azokat betöltenünk. ^

Azonban a számos nagyobb és kisded nemzetiségek kö-

pött, melyek ezen országot lakják, egyben sincs csak félig is

myi er, mint az eredeti magyarban.-' A magyarsággal szem-

^ Széchenyi 1842. évi akadémiai beszéde.

- Világ 8U—83.

* Stad. 119.
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ben a németség- áll, hogy egyéb ellenfeleinkrl ne beszéljek

;

tehát külföldi háttere folytán óriási súly csekélylyel szemben.

Jó taktika lenne ezen kis súlyt szüntelenül összeütközésbe hozni

a nagyobbal?

Nem kell támadólag berzenkedni ott, a hol gyengék

vagyunk, s a hol a gyzelem lehetetlen. Én nem látok isteni

szikrát az oly agyvelben, mely e veszélyt nem látja Nyel-

^vünk törvényesítése bekövetkezett. Az állami nyelvet rizzük

^meg ; de az idegen család körébe azt tzzel-vassal ne igye-

:ezzünk bevinni. Ha magától befogadja nyelvünket az idegen

ajkú család, hála az égnek érte. Külömben a visszahatás tör-

vénye szerint a tzzel-vassal való visszaveretésre legyünk el-

készülve. Várjunk valamit az idtl is. És a hazában lev

többi nemzetiségekkel való versenyt vigyük oly térre, a hol

mi ersebbek vagyunk, k pedig felette gyengék, t. i. az al-

kotmányosságéra. Fogadjuk be ket az alkotmány sánczaiba,

hogy k meg minket, azaz a magyarságot, sziveikbe fogadja-

nak be. Nem elég a tótnak, vagy németnek azt mondani

:

légy magyar; mert ezen a különös követelésen, mely minket

is fellázitana, vagy kaczagni fog, vagy megütközik. Ha ellen-

ben tóthoz, némethez s Magyarország egyéb nemzetiségeihez

így szólunk : hazátok nektek oda künn is van, de nekünk

nincs sehol, csak itt, alkotmányos szabadsággal azonban ti

nem bírtok, mi pedig bírunk. Azért lépjünk egyezségre, mely-

nek feltételei ezek volnának : beszéljen kiki saját nyelvén

házi körében, egyházában ; de a mi a nyilvános élet körébe

vág, mind az egyesítsen bennünket az erény és honszeretet-

ben. Hogy pedig valóban legyen ok magyarul beszélni, oda

kell hatni, hogy azt nem erltetve, de szívesen cselekedjék.

Terjesztessék ki a magyar alkotmány mindenkire, úgy hogy

a legkisebb se legyen abból kizárva, és annak jótékony me-

lege a legcsekélyebb helyre is elhasson, üe elbizakodottság-

gal egyik nemzetiséget se sértsük. Gúnyt egyikbl se zzünk.

Míg nem vagyunk vonzók, addig ne követeljünk magunk

iránt hajlandóságot, vagy éppen szinte szeretetet. Ezt meg-

hozza majd késbb az id. De nem a magára hagyott id,

hanem az a jövend, mely az alkotmány kifejldése s a fo-

kozódó közmveldés által szellemileg és erkölcsileg nemessé

emeli a magyart. Mindkét irányban tenni kell tehát; de oko-
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san, mindent a maga helj'én és idején. Semmi által sem ked-

veltethetjük meg a magyarságot jobban, mintha annak fel-

karolását kellemessé, vonzóvá, könnyvé és az ezer éve velünk

együtt lakó nemzetiségeknek érdekében levvé teszszük.

E helyett ne taszítsuk el a nemzetiségeket szivünktl,

ne legyünk szúkkeblüek, ne járjunk el helytelen taktikával,

és ügyeljünk minden nemzetiségnek lelki állapotára.

Nem könny feladat ez. Sok ügyességet, még több eszet

tételez fel, mely a szenvedélyek kötelékeibl ki tud bonta-

kozni, és próbára teszi a sziv nemességét is. A valódi és tartós

közjóra törekedjünk, mely nemcsak reánk, hanem az emberi-

ségre nézve is hasznos és dics lesz. Mert különben rossz

számítás által diktált túlbuzgóságból hazatias törekvéseink több

átoknak, mint áldásnak válhatnak forrásaivá.

A helyes számítással ellenkezik : nem tenni, mikor tenni

kellene, st tenni kötelesség volna ; másokat cselekvésre buz-

dítani, midn az abbanhagyás lenne a mi tisztünk. Az ered-

mény mutatja meg mindig, hogy jól számitottunk-e. De a

tényezk kell mérlegelésére az ell járni hivatott egyeseknek

kiváló tehetségük legyen, mely nélkül vezérkedni akarni nagy

vakmerség, st valóságos bn lenne. ^ Magunk pedig ne te-

gyünk semmit nemzetiségünk és bens sajátságaink ellen. De
mind a kettt nemes és fejld értelemben kell venni.

'^

A mveltebb ember, a ki már felismerte a társas szabad-

ság igazi szellemét, rendszerint mértéklettel szokta magát

viselni. A ki azonban jobb neveléssel nem bír, oly kíméletlen-

séget és figyelemhiányt tanúsít másokkal szemben, hogy leg-

gyakrabban azt teszi, a mit akar, ha nem is tetszik a közön-

ségnek. A rossz és neveletlen társaság mindig lehangol.

Magyarosítani kívánjuk honunk nem magyar ajkú lakosait ?

Ezt azonban fenyítékkel és erszakkal nem eszközölhetjük

sikeresen. Csak a bájak varázsa ösztönöz utánzásra, meg-

hódolásra. Mindenütt a lelki elsbbség gyz és az a nemzet

vezeti a többit, mely szokásban, törvényben és magatartásban

legtöbb értelmiséget és legjobb ízlést fejt ki. Xe mulaszszuk

el hát jobb ízlés kimvelésünket. Hódoljunk meg az erpnynek,

1 Kelet Népe 73—83.
* Hitel. 161. 11.
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de egyúttal a jobb ízlésnek is. Legyünk mi magyarok annyi

keverék népünk közt az elsk, a kikrl a külföld bátran

mondhassa, hogy belsnk becses volta mellett külsnk és

magunktartása is nemes.

^

Idegenek. De ha Valaki nem magyar is, miért ne érezhetnk iránta

a legszintébb sympathiát, miért ne sorozhatnánk t valódi

hálaérzettel jóltevink közé, ha felfogván nemzeti kifejldésünk

s nemzetiségünk szent ügyét, segédkezet nyújtott vérünk ki-

tisztítására s felemelésére. Hiszen a nemzetiség nem zárja

ki az emberiséget. Viszont az, a ki saját véréhez valóban hú,

nem kevésbbé hú az egész emberiséghez is, mert a kifejlett

nemzetek lépcsin emelkedik az magasabbra, a mint a derék

nemzet sem egyéb, mint sok derék polgár összesége. Abból^

hogy a szebb lelkület mindenekeltt hazáját imádja, nem
következik, hogy keblében azért a legkisebb gylöletet is

kelljen más nemzetbeliek ellen táplálnia.^

Színház. Arról, hogy egy jó színháznak nemzetiségünk kifejlesz-

tésére min jó hatása lehet, valóban napokig tudnék okos-

kodni. Azok, a kik a szinügyet igen rossz idkben nagy

áldozatokkal mozdították el, nemzetünk kifejldésére többet

tettek, mint azt akkor lehetett látni, mivel az, a mi a nem-

zetek sajátságát fenntartja, elkorcsosulás ellen megvédi és a

saját törzsökének fakadását elsegíti, észrevétlenül is gyara-

pítja annak ifjú erejét.-

A ma- Én úgy fogom fel a magyar nép rendeltetését, ez volt

nemzeu reményem fiatalságomban, s annak elmozdítása lett felada-

önáiiósa- tómmá férfikoromban, hogy képviselje Európában, mint itt

afapTka. egyedüli heterogén sarjadék, ázsiai bölcsjébl magával hozott,

de eddigelé még sehol virágzásra nem fejldött sajátságait.

Azeltt csak rombolt a mívelt világban, de azután hasznára

vált ennek, mert a keletrl jöv vad áradatot fenntartotta.

Van benne sok eredetiség. De benne a tznek nemes hévvé,

a vad ernek bajnoki szilárdsággá és az ittas rombolási vágy-

nak nagylelkséggé kell tisztulni. — Az emberiségnek benne

egy nemzetet kell megtartanunk ; tisztult sajátságait, mint

^ Széchenyi István gr. Hírlapi czikkei I. k. 23., 24. 11.

-' Gr. Széchenyi István czikkei: Nemzeti színház I. k. 19G. I.

' Üdvlelde 38.
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ereklyét megrizni és szepltlen minségében kifejteni, erit

és erényeit nemesíteni és igy egészen új, eddig nem ismert

alakokban kiképezve, végczéljához — az emberiség fel-

dicsítéséhez — vezetni. Lehet-e minden keservtl ment tisz-

tább öröm annál, melyet éreznie kell annak, a ki e dics

czél eléréséhez ha csak egy paránynyal is járulhat? Egy

haladott, kiválóan mívelt és erkölcsös nagy nemzethez tar-

tozni általában még vérségi kötelék nélkül is boldog érzést

szül. Mennpvel inkább, ha saját véreink nemzeti újjászüle-

tésének szent küzdelmében vehetünk munkás részt "? Hazánk

reményei, romlatlan ifjak, nem reszket-e benneteket a szív,

nem emelkedik-e a mindennapiság fölé lelketek, nem hang-

zik-e bennetek isteni szózat, hogy ti vagytok hivatva egy

sarjadzó népet megmenteni és egy fejletlen törzsökös nem-

zetet eszményi magasságra emelni ? Egy szebb jövnek uraivá

lenni vagytok hivatva, ha mertek nagyok lenni. Lépjetek

valódi hazátok hú szolgálatába, melyen kívül nincs számo-

tokra hely.

Minél inkább eltávozik az ember az anyagtól és minél

inkább emelkedik a felsbb lények felé, annál inkább tágul

boldogságának köre. Minden kétség felett álló és eldöntött

dolog, hogy annál boldogabb a nemzet, minél több benne

az erény, mert ez nem kívánja, hogy magunkat és másokat

a jogosult élvezetektl megfoszszuk, st emberi hivatásunk-

nak úgy teszünk legjobban eleget, s természetünknek annál

inkább felelünk meg, ha az Istennek minél több lelki és

anyagi adományaiban részesítjük embertársainkat és része-

sülünk magunk is. Ez által csupán a természet nagy tör-

vényeit teljesítjük. Csakhogy élvezetünknek a maradandóra

kell iránj'ulni és a végezel — a tökéletesbedés — felett ne

legyen úr az anyagi kéj, mert ez helyesen a másiknak csak

eszköze lehet.^

Mióta magyar hazánk össze van kötve Ausztriával, s Viszo-

annyiféle nemzetiség, nézet, szokás, irány egy fazékba keverve, nyunk

ennvi bonvodalom közt természetes ln az egyszersítésre s
"^^*'''^'

hoz.
némi amalgamizálásra való törekvés, már vagy titkon s mellé-

» Kelet Népe 18—22. 11.
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kesén, vagy nyíltan s egyenesen ; de ennek ismét természetes

következése ln másrészt a separatiszticus irány.

^

De látjuk minden részrl, hogy sem Ausztria-Magyar-

országot, sem ez azt nem subjiciálta, hanem egymás mellett

függetlenül állanak, s mindegyik, bár a másikkal egyetértés-

ben, saját útján jár, valamint a napsystemában szükséges,

hogy mindegyik planétának meg legyen saját tengelye, mely

körül forog, habár ismét többen együtt egy napsystemát ké-

peznek.
'^

A Habsburg-dinasztia számos fejedelme a fejletlen és

hibás alapelveken álló magyarságot a többi heterogén ele-

mekkel egybeolvasztani s az ebbl eredhet egyszerség által

az országlást birodalmukban tökéletesíteni kívánta.^ Azonban

mivel valamely erm, vagy szervezet egyszer, azért nem
kell okvetlenül jónak is lennie. A balta egyszerbb eszköz,

mint az óra, de ha az elbbi puha vasból van, sokkal rosz-

szabb lehet, mint azon óram, a mely kellen levén szer-

kesztve, pontosan jár és üt. ^ A magyarságot becsének le-

alacsonyítása, st megsemmisítése nélkül más nemzetekkel

összeolvasztani nem lehet.

Homogén, egy nyelv nemzetek, habár régebben sza-

kadtak is el egymástól, a részek legnagyobb hasznára ismét

egyesülhetnek ; de törzsökös nemzetek, mint a magyar, mely-

nek nyelve semmi más szomszédos népével rokonságban nincs,

vagy magukból emelkedhetnek fel magas egyéni létre, vagy

sarkukból dlnek ki. Az ilyenek omladékaiból majdan más

nemzet fejldhetik ki, de létez kifejlett nemzettel össze nem
olvadhatnak. ^

/ A monarchiának nem válhatik hasznára Magyarország

[politikai, vagy gazdasági gyengesége, st axiómának fogad-

iható el, hogy mennél ersebb és gazdagabb Magyarország,

jannál jobban gyarapodnának a vele szövetségben lev szom-

[széd népek is, st ettl várható a fejedelem és nemzet oly

1 Besz. 538.

- Besz. 588.

» Világ 1U7.

* Világ 108.

^
Viláíi- 109.
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Ípntos egyetértése is. ^ Az Ausztriával fennálló közjogi kap-

csolat ne tartson bennünket vissza attól, hogy belügyeinket,

különösen forgalmunk életfeltételeit ápoljuk és ersitsük.

Biztosra vehet, hogy ha így járunk el. s teherviselési kész-

ségünk és képességünk gyarapításában megteszünk minden

lehett, akkor az önkénytl korántsem tarthatunk oly mérték-

ben, mintha mindezt elmulasztjuk. St az ország eri sza-

badon fejldvén, idegrendszerében is a harmonikus egyensúly

/válnék uralkodóvá.^ Széchenyi törekvése volt, az uralkodóház

/ és a nemzet közötti bizalmat helyreállítani. Itthon akkoriban

mind általánosabbá lön az a meggyzdés, ho.gy Bécsben a

magyarságot csak rabigába akarják hajtani, hogy beolvaszt-

hassák, ott pedig a magyar nemzet által adott minden élet-

jelben az összeesküvés és elszakadási törekvés nyomait vél-

ték felfedezhetni. Ennélfogva olyan bizalom, mint a minnek
alkotmányos kormány és alkotmányos nemzet közt fenn kell

állani, bensleg igazán sohasem létezett egymás iránt. Mint

az oly házasságban, a hol a különböz vérmérséklet házas-

felek közt a békités által csodákat mívelhet egy szinte jó

barát, ha beavatkozásaért talán nem is nyer köszönetet,

úgy a fejedelemnek és nemzetnek egymáshoz való köze-

lebb hozatala által szolgálatot vélt tehetni mind hazájának,

mind a fejedelemnek. Ez a feladata számtalan árnyalatban

merült fel, s ámbár tudta, hogy elismerésre egyik részérl

sem számíthat, mindent fontolóra véve, azt hitte, hogy mkö-
dése azok részére így hajthat legtöbb hasznot.^

Már 1825-ben írja naplóiba, hogy érdekeinket a mon-

,archiának érdekeivel azonosítanunk kell. Az a szép álom a

/független szabad magyar monarchiáról még nem a mi nap-

jainkba való. Ne kívánjunk lehetetlent, és a mit a kerületi

ülésekben jogainkról mondunk, oly alaposan és mérsékelten

adjuk el, hogy azt még az akasztófa alatt is készek lehes-

sünk újra elmondani. — Minden irányban igazságosaknak

kell lennünk. Azért, mert korában elpuhultunk és elnéme-

tesedtünk, a felelsség nemcsak az akkori kormányt terheli,

^ Világ 435.

- Stádium 240.

° Kelet Népe 31.
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hanem magunkat is : miért engedtük azon méltatlanságokat

végbevitetni magunkon.^

1826. éxi márczius 18-án Széchenyi szükségesnek látta

a frendiházban nyilatkozni, midn így szólt

:

„Egy olyan országnak az alkotmánya, mely más absolut

uralom alatti országokkal áll összeköttetésben, mindig veszély-

ben forog, s csakis válságos és háborús idkben tartható

fenn. Ha a béke hosszabb idn át biztosítva van, úgy a

szomszédországok, melyeknek alkotmányuk nincsen, eszközül

engedik magokat felhasználtatni az alkotmányos, tehát bol-

dogabb ország ellen, s az uralkodó maga is végre trhetet-

lennek fogja találni azt az állapotot, hogy mig az egyik

országban kénye-kedve szerint tehet, a mit akar, addig a

másikban ellentmondásra és akadályokra talál." Naplójában

pedig ugyanekkor azt jegyzi meg, hogy „bizony ellenségeket

szerzek magamnak, de a nemes gondolkozású igaz embernek

mitsem kell tördni a tömeg vélekedésével." Mintegy az

1867-ik évi kiegyezés alapeszméit szabatosítja 1847-ben,

midn a következket irja : „Abnormis állapotainknak kulcsa

az az indefiniált, vagy legalább eléggé soha nem definiált

összeköttetés, melyben élünk, mióta Magyarország Ausztriával

szövetkezett. Ebben gyökeredzik az a viszálkodás, s a majd

lappangó, majd nyilvánosan kitör visszatorlási hajlam, mely

a magyar nemzet viszonyát az ausztriai kormány iránt és

megfordítva mindig áthatotta. És ha készakarva nem akarjuk

csalni magunkat és másokat, s viszonyos bajaink gyökeres oka

eltt szemeinket nem hunyjuk be^ be kell vallani, hogy az még

ma is fennáll. Fenn is fog állani mindaddig, mig a magyar

és az örökös tartományok között létez államszerkezeti különb-

ségek egyfell nem definiáltainak, másfelöl pedig a monarchia

gyarapodása ezen két tényezre méltányosan nem alapíttatik."-

Hiba volt, hogy az ausztriai kormány a magyarnak sem nemze-

tiségét, sem alkotmányát nem méltatta eléggé ; de hiba volt

a magyar nemzetnek élénkebb és pezsgbb elemei részérl

is az, hogy philosophiai felfogással nem tudtak belenyugodni

abba a gondolatba s a szerint bölcsen cselekedni, hogy Magyar-

/-Volitikai progr. töredékek 24. 1.
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ország az ausztriai tartományokkal bizony egybe yan háza-

sítva, s hogy a monarchia egyik legfbb részét képezi, és

hogy egyedül e kapcsolatban találhat szerencsét és másutt

nem. Teng és sínld állapotunk természetes eredménye

azon aggodalomnak és küzdésnek, melyek közepett nemzeti-

ségünk és alkotmányunk felett virrasztva, felhasználatlanul

annyi drága és visszahozhatlan id pergett le nemzeti éle-

tünkbl. Ily körülmények közt még csodálkozhatni a felett,

hogy ennyire jutottunk, a hol vagyunk ; a mi életképességünk-

nek igazán legnagyobb bizonyítéka. Valóban sokáig nem
voltunk egyéb, mint egy alig lábbadozó, irigységgel megtelt

nép. Hiszen mióta Ausztriával össze vagyunk kapcsolva, közös

érdekeink kiemelése végett soha sem használtuk a persuasiót,

hanem önállóságunk képzelmében mindig csak minérdekeinket

vettük szemügyre, és igy azokat az ersebb féllel szemben

nem voltunk képesek megóvni, minélfogva eszünket nem
kellleg használván fel, a nagy istenek is neheztelve fordultak

el tlünk.^ De az bizonyos, hogy az ausztriai hatalom, miután

észrevette is, hogy bellünk sem németet, sem alkotmánytalán

tömeget faragni nem képes, inkább akart bellünk „semmit"

csinálni, mint jobb magyarokat, s rendszeretöbb alkotmányos

nemzetet nevelni. A monarchia bizonyára nagyobb erben és

fényben tündöklenek, ha a sajátságaiban kifejlett Magyar-

ország lenne f integráns része. Az fog Magyarországra és

az egész monarchiára is a legtöbb hasznot árasztani, a ki

felfogván, hogy politikai bajaink oka nem annyira személyek-

ben, mint azon complicatiókban rejlik, melyeknél fogva már a

mi saját szerkezetünk is elég szövevényes, oda fog törekedni,

hogy a monarchia minden részeinek kell tekintetbe vétele

mellett a fennforgó összes szövevények nyitját feltalálja."^ Ha
Magyarország, tudja Isten micsoda különös fátum által, el

bírná szakítani magát, fajtánk csekély száma, veleszületett

irigy fondorkodása, lapos hona és legfképp sokkal ersebb

szomszédai következtében tizennégy napig sem volna képes

fennállni minden támasz, vagy inkább valamely ers „fenn-

tartó kéz" nélkül, önállóan ; a mi aztán természetesen nem

' Politikai programin töredékek, 30—32. 11.

- U. o. 44. 1.
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' lenne fényes csere.^ — Meg kell ismernünk hát az európai hely-

zetet és abban hivatásunkat. Európának itt a keleten egy oly

jbirodalom kell, mely a súlyegyent fenntartja. E birodalom

jfeloszlását Európa nem engedhetné meg. Ha mi Ausztriától

el akarnánk szakadni, nemcsak Ausztriával gylne meg a

bajunk, de Európa fordulna ellenünk és hóditana vissza.

Ausztriához mi válhatlanul vagyunk kapcsolva. Szaka-

dásra csak örült gondolhat. E helyzetben pedig nekünk a

dinasztiát mindinkább magunkhoz kell csatolnunk, hogy az a

saját biztonságának alapját bennünk találja. — Miután a

Nagy Lajos királyunk lángesze által megalkotott keleti biro-

dalom megbomlott, és a mohácsi vész után még csak a remény-

rl is le kellé mondanunk, hogy a magyar korona csoportosulási

központot képezhessen, alig történhetett számunkra kedvezbb

történelmi fejldés, mint a Habsburg-ház uralkodása alatt

fokonkint és lassan, de folyton szilárduló szövetség keletkezése.

E szövetségi viszonyt, melyet mostani fejldött fokán

„vegyes házasságnak" nevezek, tartom én azon alakulásnak,

melybl, ha a további fejldések folyamatában — mint most

gyanitható — uralkodóházunk déli és nyugoti helyzetébl

mindinkább kelet felé tolatik, nemzetünk európai állására

nézve mi húzhatnék a legnagyobb hasznot, ha eszünkön járunk

és hivatásunkat felismerjük.

Ahhoz nem kell nagy jóstehetség megjövendölni, hogy

Olaszország nem soká hordozza az idegen uralom jármát.

Németországban a porosz hatalom mindent elkövet, hogy

Ausztria befolyását gyöngítse, s azt mindinkább keletre szorítsa.

— Ha ezen folyton mköd erk éreztetni kezdik hatásaikat,

Ausztria a nagyhatalmi állás fenntartása végett hovatovább

Magyarországra kénytelen támaszkodni, és e nagyhatalmi állás

elnyeinek természetes örökösei mi vagyunk.

A fejldések során eljön az id — és ez nem valami

merész ábránd — midn a monarchia európai fontos hivatá-

sának betöltésében mi vetjük a fsúlyt a cselekvés mérlegébe.

És a mint Európa látja, hogy érdekeivel magunkat nemcsak

azonosítottuk, de annak fontos tényezivé lettünk, fajunk

emelkedése és ersbülése európai érdekké válik.

' Politikai programm töredékek 66. 1.
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A mint annak felismerésére jutottam, hogy a keletkez

nemzetközi áramlat nyomása alatt mi Európa népei közepette

csak ügy állhattunk fenn, ha annak culturalis törekvéseit

magunkba felveszszük, az sem maradhatott elttem homályban,

hogy fennmaradásunk egyik feltétele most, hogy Európa létez

érdekeivel ellentétbe ne jussunk, st azokat nemzeti fejl-

désünk érdekeivel azonosítsuk. — A monarchia megvan.

Három század lassú fejldésének nagy müve az. ]\li nem

csináljuk a históriát ; ahhoz is sok kell, hogy jól megértsük.

— Én e kapcsolatot hazánk inalterabilis viszonyának tekintem,

melyet Európa mai conjuncturái közt felbontani nem lehet,

de ha lehetne, akkor sem lenne kivánatos. — Nekünk magya-

roknak éreznünk. kell, hogy minden különböz népfaj közt,

melyeket a sors keze egy birodalom szövevényeibe fzött

össze, minket illet leginkább az összetartás kötelessége".^

„Ha szabad akarsz lenni, légy mindenekeltt igazságos."

Ez volt s ez lesz politikám fszabálya mindig. Ennek alapjára

illesztve nemzeti állásunkat a közbirodalomhoz nemcsak nem

tudtam magamban soha elnyomni bizonyos érzé|t, st minden

alkalommal a leghangosabban szólt az belsmben, melyhez

képest az axióma világosságában látám, s most is azt hiszem,

hogj' „csak az érhet tartós czélt, a ki méltányos". Mindenek-

eltt azon vagyok s azon töröm fejemet, miképp lehetne a

magyarságot és alkotmányt a nélkül, hogy lényegükbl veszít-

senek, st kifejtve megifjodjanak, mind simábban az egészbe

illeszteni, s e két palládiumunkat részint azok által is meg-

kedveltetni, a kik irántunk ekkorig még hidegek, st ellen-

ségesek, részint pedig azok hajlamát még inkább megnyer-

nünk s egészen biztosítnunk, a kik eddig is pártolták ügyün-

ket. Én ezen modorban iparkodom használni tehetségemet. —
A rábeszélés és a közös érdekek kitüntetésének fegyverével

remélek gyzni. Azt mondják : „nem mindig szóltam így s

megváltoztatám politikámat". Igen^ azeltt nem így szóltam,

és valóban megváltoztatám politikámat. De ugyan hogyne?

Hiszen mikor a politika bárkájába ültem, már akkor tud-

tam s erre alludáltam is, hogy azon czélt, melyet magamnak

^ Széchenyi ez a nyUatkozata olvasható Kovács Lajos i. m. II

224—226. II.
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kitztem, egy széllel s úgyszólván egyoldalú vitorlafelvoiiással

nem fogom elérhetni ; de az ahhoz való közelithetés végett

kedvez széllel minden vitorláim kifeszítésére, ellenkez széllel

pedig azok mesterséges használására, zivatarnál végre azok

tökéletes leeresztésére, st horgonyvetésre, vagy éppen a

kevésbbé hasznos és csak akadályozó holmik kilökésére is

fogok szorulni.

De ám lépjenek el s mutassák ki, hogy most kevésbbé

vagyok hü a magyarsághoz és az alkotmányhoz ; hogy most

kevésbbé vagyok a haladás embere ; hogy most kevésbbé

szomjazom minden hazámfiának „halhatatlan emberhez ill'"

polgárosítását ; hogy most kevésbbé fáradozom s rontom úgyis

eléggé roncsolt testemet a közjóért, vagy hogy most inkább

esengek másrul rám sugárzó fény, vagy emberséges fáradozás

nélküli kincs után, mint azeltt; hogy én most valami utilé t

vadászok ; hogy most máshová szándékozom vinni sorsomat s

nem akarok, mint eddigelé tevém, hün osztozni honosimmal

szerencsében és gyásznapokban egyaránt.

Azon eszmét, hogy a legnagyobb veszélyek közt vagyunk,

kivált a nemzetiség dolgában, lehetetlen elég ers ecsettel

festenünk. Okvetlen sülyed az, a ki veszélyben való léte-

lét még csak észre sem veszi. Az mindig kett közt ingado-

zik : vagy elbízza magát, vagy eléggé nem bízik magában.

Fajunknak valóban ez a legáltalánosabb és legveszélyesebb

betegsége.

'

Végül felemlítend, hogy Széchenyi nyolcz nappal halála

eltt Babarczy Imre alezredes által, a ki azokat rögtön írásba

foglalta, a következket izente Deák Ferencznek :

„Mondja meg ön Deáknak, ha csakugyan hallgatni akar

egy bolond szavára (a bolondok gyakran próféták), hogy hasz-

nálja fel azon hatalmat, melylyel a közvélemény felett bír

addig, míg a vihar nem lesz oly nagy, hogy elvész benne

az hangja is, a mint nem akartak hallgatni az én szavaimra

1848-ban. — Én Magyarországnak 300 év eltt a Habsburg

házzal kötött összeköttetését nem tartom szerencsésnek ; de

szerencsétlen házasságból is születnek erteljes gyermekek.

^ Zichy Antal: Gr. Széchenyi István hírlapi czikkei. A szentgróti

levél elemzése. 657—663. U.
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Ha elválnak a hites társak, akkor egyiknek sincs utódja

:

jövje. — Ne ámítgassuk sem magunkat, sem a népet. —
Tanácsom — és ezt kár volna kinevetni — az, hogy szinte

kibékülés történjék az 18478. alapon (exceptis excipiendis)

s a fejedelem megalázása nélkül, a kit mint Magyarország

királyát bizonyára nagynak óhajtunk látni. — Deák és barátai

fontolják meg, hogy a mozgalomnak méltányos és lehet

határokat kell szabni, és akkor aztán minden magyarnak —
ha a szükség úgy hozná magával — fenyeget ököllel szemébe

mondani: „ulterius ne tende odiis!" — A múltból való vezetk

nélkül Magyarország nem múltjáért fog küzdeni, hanem agy-

rémért, mely erejét és segédeszközeit kimeríti, és végre is

halállal fog végzdni!

..Higyjetek szavaimnak."^

„Hazánkat egy szebb jöv várja. A magyarnak egészen Politikai

új aerája közelít, ha eljárásunkat inkább fogja jellemezni az
^^ása.**'

igazi gyakorlati életbölcseség, mint a rabulisztikus álelmélet

;

ha képviselink közt több lesz a nemesen gondolkozó egyén,

mint az olyan, a ki egyoldalú kiváltságra vágyik, vagy az

ilyet megtartani törekszik ; ha itt több lesz a jó hazafi, a ki

rködik a magyarság életérdekei felett, mint olyan, a ki csak

a kormánynak, vagy csak a népszerséget osztogató tömegnek

kivan tetszeni, s ha feltétlen bizalommal épp úgy nem visel-

tetünk senki iránt, mint a hogy kerüljük az oknélküli bizal-

matlanság sért nyilvánítását. A fejedelem se ruházzon fel

érdemetleneket bizalmával, és ne legyen bizalmatlan a nemzet

fokozódó ereje iránt, mert az ers nemzet, melynek nincs

mitl tartani, hozzá is a leghbb lehet. És a magyar nemzet

a legnagyobb méltatlanságokat is nagylelken el tudja feledni,

ha egyenesen és valóban atya módjára szól hozzá törvényes

királya. A jó lelk s jó akaratú fejedelem és nemzet egyet-

értve el nem bomlasztható nagy hatalmat képeznek.

Valamint a Duna, hazánk e nagy folyója, áldás, ha

folyását mi tudjuk kijelölni és felhasználni ; de átok, ha

korlátlan dühében maga tör utat magának: úgy az újabb

kor szelleme is áldást hozhat hazánkra, ha azt megérteni és

hasznunkra fordítani vagyunk képesek; anarchia pedig csak

^ Zichy A: Széchenyi Naplói. Függelék.

Gaal Jen : Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. II. k. IIJ
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akkor származik belle, ha azt félreértettük, vagy restek

vagyunk kellleg- felhasználni.^ Sem azon nemzetnél, melyen

vad önkény uralkodik, sem annál, melyrl csak a kormány

gondoskodik, nem fejldhetik ki a kell lelki ruganyosság,

mely a nemzetnek általában legjótékonyabb hatású életelve,

mert a hol az uralkodik a gyakorlati életben, ott a nép sem

elkeserít szolgaságba nem hajtható, sem rakonczátlan képzel-

gésnek nem lesz áldozatává, s megóvja azt az éretlen elmé-

letek csábjaitól is. Csak tlünk függ nemzetünk lelki ruga-

nyosságát kifejleszteni, ha a helyett, hogy henyélnénk, vagy

mindig csupán mások segítségében bíznánk, saját eszünkkel

öntevé- és kczeiuk munkájával igyekszünk helyt állani és magasra
enyseg.

gjjjgjj^j országunkat is. A kormány különben a legtisztább

szándék mellett sem képes a szükségeinknek megfelel dolgok

legnagyobb részét eligazítani a nélkül, hogy ne önkénykedjék,

erszényeinket és egyéb tehetségeinket nagyon is igénybe ne

vegye. Sok tekintetben hátra vagyunk, az ország anyagi ereje

pedig igen könnyen kimeríthet, és a közfeladatok megoldása

így tízszer annyiba kerül, mintha mindenki elvállalja abból

a természetszeren reá es részt. Ha ellenben ezt megteszszük,

akkor értelmi súlyunk fokozódása s tulajdonságaink nemes-

bedése és tökélyesbedése folytán juaga a nemzet is gazdagabb

lesz. Azért törekedett Széchenyi mindig a nemzet lelkének

ruganyosabbá tételére és a közszellem felébresztésére. Az

egészséges közszellem pedig az, mely belátja, hogy számos

kis tehetségnek egyesítése és összpontosítása által óriási ert

lehet kifejteni ; az aránylagos áldozatok meghozatalára kész,

mert bizton tudja, hogy azok kamatostul javára fognak válni,

Ezt azonban csak az értelmes képes belátni, azért kell az

értelmiséget oly fontos politikai tényeznek tekinteni. Ez fogja

a közcsend, rend és fegyelem meghonosítását a leghathatósban

elmozdítani.'^

Bizalma a Eszméimnek, melyek szorosan véve nem is sajátaim,
jövben,

j^^nem régi igazságok, nem várom tüsténti helybenhagyalását,

hanem bízom az idben, mely azokat el fogja terjeszteni.^

1 Világ 281., 282. 11.

- Világ 326—327.
•^ Világ 212.
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Jön még" id, midn az ember ritkán, vagy talán soha többé

nem lesz kénytelen egyéni, vagy nemzeti viszályainak eligazí-

tása végett embervérrel befertztetni kezeit.^ Remélem eljön

az az id is, midn hazámfiai nem fognak neheztelni reám

nehézkességemért. Elbb-ntóbb kisül az igazság, és valamint

a nagy fejedelmek nem a hizelkedést, hanem az igaz szót

szokták becsülni, úgy a nagy nemzetek sem veszik azt

megbántásnak.'^

Dobáljon bár sárral, st méreggel a szívtelen tudatlan-

ság holtunkig, s ott, a hol raunkálkodánk, ne fakadjon bár

virág soha, legyen bár kitörülve nevem hazánk fiainak emlé-

kezetébl elbb; mintsem a hideg föld borítja tetemeimet,

azért ne gyöngüljünk, s tegyünk, a mennyit tehetünk, szül-

földünk emelésére. Ha valaki félelembl, vagy javításaink

sikertelenségét óhajtása szerint jövendöli, azért ne szomor-

kodjunk. Senki sem képes többé eltiporni s megsemmisíteni

az általunk elhintett magot, mely majdan, midn többé mi

már nem leszünk, ki fog kelni, s hazánk javára meg fog

valósulni mindaz, a mit mi csak megpendíteni valánk képesek.

E meggyzdés az a valami, mely melegíti keblünket, s mely

még akkor is élni fog, mikor a leghangosabb rágalom is

régen eltnt már.^ Bizonyosan jön oly id, midn mindaz, a

mit töredékes munkáimban szándékainkról és czéljainkról el-

adtam, tökéletes világosságban álland.* utam a középút. Habár

az emberek mindig túlságokban szoktak élni, úgy hiszem, az

marad egész koporsóm zártáig. Nekem a „se hideg se meleg",

a legkellemesebb, mert semmiben nem szeretem a pólust,

sem a heves égövet. A megfagyásnak épp oly ellensége vagyok,

mint a megégésnek. Jóllehet még most is sokszor zárva van

elttünk az ég, és el-el hagyogat a jövbe vetett bizalom ; de

napról-napra gyérebben lép eltérbe az a hiedelem, hogy

csak voltunk, és kifejldésünknek minden tünete, kivált a

nemzet testének az ereje, melylyel a rossz nedvet és idegen

anyagot kivetni törekszik magából, kétségkívül arra mutat-

Világ 219., 221., 222.

Világ 309.

Világ 380., 381.

Világ 382.

10=*
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nak, hogy ha nemzetünk jövje nincs is biztosítva, de az

mindenesetre szigorú számítással valószínleg biztosítható.

Áldom sorsomat és örömkönnyket sírhatnék, hogy nekem is

volt benne egy csekély részem, hogy a nemzetek sorából

gyalázatosan ki nem törülhetnek többé.^ De nem tartozom

azok közé, a kik azt hirdetik, hogy nincs veszélyben többé

a magyar. Sem azon gyáva osztályhoz, mel}^ halálmadárként

szakadatlanul azt huhogja : mindennek vége már. Azeltt

álomkorságban dermedezett nemzetünk, de volt még id a

felébredésre ; most helytelen irányba vezettetik, de van még

id a jó iránynak föltalálására."^ De nemzetünk állását kissé

magasabb szempontbó Ikell tekinteni.— ítéljen állításaim helyes-

ségérl a jövend, melylyel — félre minden tíilszerénységgel —
érzem, hogy földi pályám és ittlétem egybe van szve.^ Élni

fog a magyar még.^ Bízom a nemzet jövjében, és lehetet-

lennek tartom, hogy a nemesebb érzés magyar annak megindult

szép fejldését fel akarná tartóztatni.

Hazánk dics kifejldése, ha mi magunk nem rontjuk

meg azt, bizonyára be fog következni.'

^ Kelet Népe 12.

- Kelet Népe 13-15.
^ Kelet Népe 25.

* Kelet Népe 41.

- Kelet Népe 147.
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