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ELŐSZÓ.

A Magyar Társadalomtudományi Egyesület az 
1911. év utolsó és az 1912. év első hónapjaira eső 
téli évad alatt megkezdte az általa rendezett Szé- 
chenyi-Cyclust a Nemzeti Múzeum dísztermében. 
Ez előadások három évre tervezett sorozatainak 
rendeltetése az, hogy a Legnagyobb Magyar esz
méinek és azokban rejlő tanításainak megszív- 
lelésére bírja a művelt magyar társadalmat. A 
jelenkor legnagyobb közszükségletét az erkölcsi 
erősödés s vele kapcsolatban a nemzeti szolidari
tás érzetének terjedése és mélyülése képezi. En
nek előmozdítására alig van alkalmasabb mód és 
hathatósabb segédeszköz, mint az, ha a Széchenyi 
eszméivel társadalmunk minél szélesebb rétegei 
valódi érdeklődéssel foglalkoznak.
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Az ő bölcs gondolatai és megkapó mondásai 
azonban mint nemzetnevelő tényezők csak akkor 
képesek mélyebb és maradandóbb benyomást 
tenni, ha azokat kellő csoportosítás mellett szak
avatott és művészi kidomborítással illetékes ma
gyarázók mutatják be. Ez bírta a fenn evezett 
egyesület vezetőit arra, hogy irodalmunk és köz
életünk ilyen [illetékes férfiait az e czélra való 
közreműködéshez megnyerni igyekezzenek.

E czéltudatos kezdeményezés nagy sikerrel járt, 
mivel már az első sorozat fölkeltette a közfigyel
met és általános meggyőződéssé tette azt, ami 
eddig aránylag csupán kevesek előtt volt vilá
gos, hogy a Széchenyi rendszere és abban meg
nyilatkozó szelleme drága közkincs, melyet min
dig, de főleg a közerkölcsök tekintetében sivár 
napjainJkbian nem hasznosítani oly hiba, mely 
már bűnszámba megy. Az ily közkincseket min
den életre való nemzet a maguk nagy értéke sze
rint meg tudja becsülni. Közel háromnegyedszá
zad telt el, mióta azt teljesen birjuk, s csak most 
kezdünk ebbeli mulasztásunk tudatára jutni.

Annál örvendetesebb, hogy annak jóvátételére 
most oly kitűnőségek vállalkoztak, akik szavára,



ELŐSZŐ. VII

bármit mondjanak is, a nemzet szív esen figyel. 
Beöthy Zsolt, Prohmzka Ottokár s Kmess&y 
Béla püspökök, gróf Vay Gáborné és gróf A n- 
drássy Gyula, akiknek magas szárnyalása és 
mélyreható remek tanulmányait e kötetben veszi 
az olvasója, megkezdték a Széchenyi nemzetne
velő rendszerét tolmácsolni és pedig úgy, hogy 
a Magyar Nemzeti Múzeum nagyterme többször 
alig volt képes befogadni a lelkes és minden te
kintetben előkelő hallgatóságot. Ennek is köz
óhaja volt, hogy előadásaik a sajtó útján mara
dandóan megrögzíttetvén, szélesebb körökben is- 
élvezhetőkké tétessenek.

Ennek a feladatnak megvalósítására készség
gel vállalkozott a Franklin Irodalmi Társulat,, 
mely a további előadási sorozatokat is ki fogja 
adni. Ebbéli szíves készségénél azt elsősorban 
nem az üzleti szempont vezeti, hanem a közér
deket kívánja szolgálni, midőn Széchenyi esz
méinek terjesztéséhez hozzájárul, velünk együtt, 
akik úgy vélekedünk, hogy, ha az teljes lesz, a 
«Széchenyi Eszmevilág»-ának nevezett e rendsze
res tanulmány-gyűjtemény nyel a nemzet egész
séges haladásának, a magasabb erkölcsi kötelesség
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érzetnek és a bensőséges, áldozatkész, igaz haza
szeretetnek valódi imádságos könyvét adandjuk 
a jobb érzésű művelt olvasóközönségnek, de kü
lönösen a nemzeti jövő letéteményesének, nemi 
különbség nélkül az egész magyar ifjúságnak 
kezébe.

Budapest, 1912 szeptember havában.

Goal Jenő.
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A SZÉCHEN YICULTUS JELENTŐSÉGE.

I r ta  Gaal J enő.

A társadalmak fejlődése nem a véletlen és nem 
is csupán erőműtani tényezők eredménye. Az em
berinem egyik főjellemvonása, mely azt minden 
más teremtménytől megkülönbözteti, hogy hala
dásához saját közreműködése is feltétlenül szük
séges, sőt egy bizonyos ponton túl annak mértéké
től függ emelkedésének nemcsak foka, hanem még 
lehetősége is.

A cultura voltaképp ennek a folytonos közre
működésnek sikeres megvalósításában áll. Ha ez 
csekély mértékű, az emberek kisebb-nagyobb cso
portjai igen sokáig csaknem az állati lét alacsony 
színvonalán maradnak. Sőt, ha a culturának ma
gasabb fokára emelkedtek volt is fel, de azután a 
fejlődésnél más, mint a külső környezet felületes 
hatása már nem jelentkezik, az emberek belső 
közreműködése pedig elmarad, vagy csak nagyon 
ellanyhul is, a régibb erőfeszítések árán szerzett 
cultura könnyen hanyatlásnak indul, vagy a leg
jobb esetben az megcsontosodik és több ezer évig 
is egy állapotban pang. Mind a két esetre számos 
példát mutat fel a világtörténelem.

Nagy baj mind a kettő, mert a nemzeti létet 
fenyegeti, vagy legalább is mélyen megalázza.

Széchenyi eszmevilága. /. 1
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Az emberi társadalom folytonos haladásra lévén 
utalva, ha ennek a nagy természeti követelmény
nek valamely társadalom nem tesz eleget, azért 
meg kell lakolnia.

Ez a haladás a fejlődés abban a fázisában, ahol 
a civilisált nemzetek manapság vannak, főleg és 
első sorban — éppen az önkéntes közreműködés 
fontosságánál fogva — a szellemi és erkölcsi té
nyezők czélszerű együttes hatásának eredménye. 
Mostanság már az emberek egymásra gyakorolt 
befolyása bir döntő hatással a fejlődésre nézve. 
Ez.nem tagadása a nagy természeti mileu alakító 
erejének, hanem csupán tüzetesebb megállapítása 
annak. Úgy vagyunk alkotva, hogy minmagunk 
által is fejlődjünk. Két idegen gondolat egy har
madikat szül. Hasonlít, gyakran azonban nem is 
hasonlít hozzájuk. Azokból keletkezett, de velők 
még sem azonos. S ha már létezik, akkor alkalmas 
arra, hogy további ilyen képződményeket idézzen 
elő. Az eszmeáramlatokból tettekben nyilvánuló 
mozgalmak keletkeznek, melyek a társadalom ké
pét módosítják, vagy talán teljes átalakuláson 
hajtják keresztül, ami ismét uj fejlemények be
láthatatlan sorának képezi indító okát.

Az ily eszmeáramlatokat pedig oly emberek in
dítják meg, akiknek a közszükséget kielégíteni 
alkalmas gondolataik vannak, melyek ennélfogva 
a közfigyelmet felköltik, s az eszmék tovább fű
zésére, ezek során pedig felfogásuk és elhatáro
zásuk megváltoztatására kényszerítenek eleinte 
egyeseket, akik példája számos és mind számo
sabb hasonló változásokat von maga után. Min
den igaz eszme úgy vájja és szélesbíti ki a maga 
medrét, mint akár a folyó. Azért nincs nagyobb
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és maradandóbb sikerű támogatás, melyet nekik 
nyújthatunk, mintha embertársainknak hasznos 
gondolatokat adunk s helyes, czélra vezető és ne
mes tettekre sarkaló érzelmeket keltünk fel 
bennök.

Nagyon találóan mondotta Emerson, hogy való
ban alkotó csak a szellemi és erkölcsi erő. Belőled 
indul ki és nekem használ, akire sohasem gondol
tál. Csak említeni halljuk egy kiváló egyén sze
mélyes jelességét, valamely nagy és hatalmas tu
lajdonságát, s rögtön meglep bennünket azok bí
rásának, vagy utánzásának vágya, mert mindaz 
amit ember tehet, versenyre hívja fel a többieket.

Az olyan emberek tehát, akikben sok jeles tu
lajdonság, nagy értelmi erő, fenkölt lelkűiét és 
a dolgok lényegébe való belátás képességével az 
igaz eszmék gazdagsága lakozik, főleg ha annak 
a képzeletre élénken ható módon tudnak szóval, 
tettel, különösen pedig saját példájok által ki
fejezést adni, nagygyá lehetnek az egyetemes és 
mélyreható befolyásnál fogva, melyet széles kö
rökre gyakorolnak.

Ebben az értelemben igaza van Carlyle-nak, 
hogy az egyetemes történelem, tudniillik mind
annak megokolt leírása, amit az emberek e vilá
gon valaha végrehajtottak, alapjában véve az ily 
hatással birt nagy emberek története. Ők voltak 
az emberiség vezetői, képzői és átalakítói. 
Mindaz, amit mint emberi alkotást szemlélhe
tünk : az ő gondolataiknak és törekvéseiknek úgy
szólván ruhátöltése. Isteni adomány tehát az a 
benső, szerves viszony, melyben a nagy emberek
kel áll a társadalom. Hiszen ha csak felületesen 
tekinthetünk is reájuk, lehetetlen, hogy valami

1*
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hasznunk ne legyen belőle. Olyanok ők, mint a 
fény és meleg éltető forrása, amely hatásának ki
téve lenni jó, hasznos és kellemes nekünk.

De maradandó befolyást csak a valóban nagy 
emberek gyakorolnak. Három ismérve, criteriuma 
van az ily nagyságnak.

Az első ezek közül az, hogy tudnak hinni. Ez 
alatt nem csupán, sőt nem is főleg a vallásos hit 
megnyilatkozását értem, hanem azt a bizva bizó 
odaadást, melylyel eszményeik felé törekedni ké
pesek. Csak a feltétlen hit az, mely arra képesíti 
őket, hogy ideáljaik megvalósításáért lelkesedve, 
szívós kitartással folytassák küzdelmüket, ami az
után másokat is megnyer nekik és czéljaiknak. 
A skepticismus soha nem alkot és nem hódít. A 
kétely cselekvésre és áldozatok hozatalára nem 
hangol, s az erő érvényesítése helyett tartózko
dásra, ellankadásra, erélytelenségre vezet. Nincs 
oly hivő fanatikus, a kinek követői nem lettek 
volna, ellenben a kétkedés a velejáró lelki nyug
talanság folytán nem alkalmas arra, hogy tömö
rítse az embereket. De valódi nagy hatást az is, 
aki bizva bizó küzdelemmel törtet előre, mara
dandóbb módon és széles körökben csak úgy g}ra- 
korol, az emberiség vezetői közé tehát csak akkor 
számítható, ha mintegy a természet intelme szó
lal meg eszményeiben. Második kelléke tehát az 
emberi nagyságnak az igaz őszinteség. Minden 
ember és minden nemzet életében az a döntő moz
zanat, hogy miben hisz. Ha valaki képes meg
mondani, hogy azoknak mi a hitvallásuk, akkor 
könnyű szerrel megmondhatja azt is, hogy mit 
fognak tenni, s különösen, hogy mi lesz cselekvé
süknek főiránya. Ha tehát embert vagy nemzetet
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meg akarunk ismerni, mindenekelőtt azt kell kér
deznünk, hogy miben hisznek ? Mert az érzelmek 
a gondolatoknak, a gondolatok pedig az akarat
nak és tetteknek szülői.

És a harmadik ismérve az emberi nagyságnak 
az, hogy a körülmények csak megnyilatkozásának 
formáit, de nem lényegét szolgáltatják. A valódi 
nagy ember ilyennek születik, felruházva mind
azokkal a tehetségek és képességekkel, amelyek 
együtt alkotják a nagyságot. Az arravalóságok 
közt is van különbség s azok hatása természetesen 
a legjelentősebb akkor, ha a nekik leginkább ked
vező körülmények közt -érvényesülnek. De az iga
zán nagy emberekben az arravalóságok oly szám
mal vannak meg, hogy ha más és más viszonyok 
közt kell is müködniök, befolyásuk az adott kü
lönféle helyzetekben egyaránt nagy lenne.

Igen találóan bizonyítja ezt Caryle a bősökről 
irt remek előadási sorozatában, midőn azt kérdi, 
hogy nagy szivének izzó érzelmeivel a lángeszű 
Mirabeau más körülmények közt miért ne lehe
tett volna nagy epikus költő ? Napóleonnak oly 
átható szavai vannak, fnelyek hasonlítanak (az aus- 
terlitzi ütközethez. Dante nagy diplomata is le
hetett volna. Petrarca és Boccaccio kiváló diplo- 
ínatiai szolgálatokat tényleg tettek is, Burns, a 
nagy tehetségű dalköltő, más körülmények közt 
egy másik Mirabeau lehetett volna, Turenne éles 
lángelméje oly okos és megkapó dolgokat mondat 
vele, melyek hasonlítanak a Johnson Sámuel ki
jelentéseihez. É3 vájjon mi az, amit Shakespeare 
nagyszerűen nem tudott volna elvégezni ? Az em
beriség hősei vagy vezetőinek és átalakítóinak 
nincsen körülhatárolt szűk hatáskörük. A nagy
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férfiak az őskorban oly egyetemes nagy benyo
mást tettek a maguk népére, hogy az a nálok je
lentkező értelmi nagyságot istenítette és imádta 
bennök. Később az ily emberek már csak mint 
isteni ihlettel felruházott próféták, látnokok ve
zettek. Az emberi nagyságnak ez a két szerep
köre ma már teljesen a múlté. A jelennek vezető 
nagy emberei a nagy tudósok, lelkészek, költők, 
a nagy hadvezérek, írók, művészek, a nagy feje
delmek, államférfiak és törvényhozók hivatásá
nak körében alakítják át és fejlesztik a társadal
makat. És valószínűleg ez a jövőben is így lesz, 
mert az igazi vezető nagyság híjával az emberi
ség soha sem fog boldogulhatni. Jó l mondja egy 
kitűnő amerikai iró, hogy a jó emberek igazlel- 
küsége tartja fenn az emberek világát. Ha e mel
lett a jó ember lángelmével is bir, melynélfogva 
az érzékfeletti regiók természetvizsgálójává lesz, 
s azokról térképet készít, melyen a haladás iránya 
biztos kézzel van megjelölve, a legnagyobb hatás
sal lehet kortársaira és az utókorra egyaránt, ö  
népének úgyszólván főpapjává lesz, aki az igaz
ság érvényesülését előmozdítván, lelki békéjét 
adja vissza, vagy annak legmagasabb értelemben 
vett fejedelme, aki új felfogást teremt, és annak 
alapján a réginél megfelelőbb társadalmi alkot
mányt ad nemzetének. Az ilyen emberek a ter
mészet legnagyobb és, megfejtve, a leghasznosabb 
titkának feltárása által megbecsülhetetlen szol
gálatot tesznek fajuknak, miután azokat termé
szetes helyzetökkel és saját magukkal ismertetik 
meg. Archimedesi pontot teremtenek számára, 
melynek segélyével a tévedések egész világát lesz
nek képesek sarkaikból kiemelni.
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Mi lehetne természetesebb tehát, mint az, hogy 
az ilyen férfiak tiszteletet gerjesztenek s belőlük 
az emberi nagyság és az emberi haladásnak cul- 
tusa indul ki. Ez a cultus egy vagy más alakban 
mindig megvolt és meglesz. Önkéntelenül hajiunk 
meg az emberi nagyság mint valami magasztos 
előtt. Ez az önkéntelenség onnan van, mivel az 
ember emelkedést érez, ha a magánál magasb előtt 
tiszteletet tanúsít. Nincs az ember szivének ter
mészetesebb, de egyúttal áldásosabb és nemesebb 
érzelme annál. Az oly korszakokban, midőn az 
ily cultus iránt nincs érzék, a hitetlenség, a két
kedés vesz erőt az embereken. De akkor a társa
dalom nem is fejlődik, nem javul, hanem ziillő- 
félben van és hanyatlik. Az alkotás helyett rom
bolás következik be, és a békés reformok áldását 
a pusztuló forradalmak átka váltja fel.

íme, mily nagy része van a saját igazi javunk 
gondozásának is abban, ha a vezető nagy emberek 
emlékének és eszményeinek cultusa elől nem zár
kózunk el.

Ha már most azt vizsgáljuk, hogy ami hazánk
ban kinél találhatók fel leginkább a vezető nagy 
emberek imént jelzett ismérvei, t. i. a rendíthe
tetlen hit a maguk eszményeiben, a hatásra alkal
mas tehetségek halmozódása és az a tulajdonság, 
hogy a nagy természet követelményeinek hú, de 
egyúttal kiváló tolmácsai lehessenek, azt hiszem, 
anélkül, hogy a többi jelesek nagyságát azért le 
kellene szállítani, minden kétség felett áll e rész
ben gróf Széchényi István határozott elsősége és 
az egész magyar nemzet egyetemes cultusára való 
hivatottsága. Ezt jeleseink legnagyobbjai vallot
ták és hirdették már az ő életében, halála után
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pedig mind jobban átérzi mindenki, aki valójá
val és szellemével közelebbről megismerkedik. 
Első megjelenése közéletünk terén a kijelentés 
malasztjaként hatott, és életre keltett egy haldokló 
nemzetet. Az ő küldetéséről maga adta a legmeg- 
kapóbb képet, mondván, hogy akik vele nincse
nek megelégedve, azoknak nem kiván egyebet, 
mint hogy nála jobb tanácsot adjanak, nagyobb 
bölcseségre oktassanak, továbbá, hogy a saját pél- 
dájok által jobban erősítsék meg azt, amit hir
detnek. Akkor leghívebb tanítványuk ő lesz és 
nem fogja kérdezni azt sem, hogy ki bízta reájok 
ezt a szerepet? A vezérek szerinte sem tolhatják 
fel magukat erőszakosan ilyenekül. A vezérségre 
az emberek voltaképp születnek s azokká akkor 
válhatnak, midőn kötelességükhöz híven eszméik 
és javaslataik feltárása útján jelentkeznek. Gali
leire senki sem bízta, hogy a földnek forgását 
saját tengelye körül találja ki, sem Newtonra, 
hogy a nehézkedés törvényét fedezze fel, sem 
Franklinra, hogy az égből a vilámszikrát, a zsar
nokoktól pedig a bitorlott jogart ragadja el. Ők 
halhatatlan pályájukat minden különös jogczím, 
protectio és kinevezés nélkül futották meg. De 
megbízatásuk azért, és pedig a valóban legmaga
sabb helyről, mégis megvolt arra, hogy az em
beriséget bizonyos irányokban felvilágosítsák és 
vezessék. Egy hősies érzelmű, erős agyvelőben 
tudniillik oly vonzerő rejlik, hogy az, mint a nap 
a bolygókat, számtalan emberi lényt köthet ma
gához. így azután meglesz hatalma arra is, hogy 
egymaga jelölje ki századának útját, vagy nem
zetének életét századokkal hosszabbítsa meg.

Soha nagy hivatás határozattabban és teljeseb-
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ben nem jelentkezett az újabb időben, mint a 
Legnagyobb Magyaré. A saját ilyen hivatását 
senki sem fogta fel oly öntudatosan és találóan, 
s annak senki sem adta magát oda oly tökélete
sen, mint ő. Erre őt első sorban hegyeket is meg
mozgatni alkalmas hite eszményeiben és magasz
tos erkölcsi felfogása képesítette, melyhez a foly
tonos vértanuságig hű volt mindig és az maradt 
tragikus végső pillanatáig.

Ideáljainak szentül tartása bírta reá őt arra, 
hogy kizárólag hivatására rendszeresen egy egész 
lustrumon át készüljön attól az első percztől 
fogva, midőn azt felismerte. Felfogása az volt, 
hogy mi halandó férgecskék csak eszközök va
gyunk az égi hatalom kezében, és kénytelenség, 
hogy a reánk mért küldetés útját megfussuk. Erre 
az útra tőle telhetőleg felkészülten lépett, de ké
sőbb sem szűnt meg soha minden feladatára lehe
tőleg jól elkészülni. Gyanút vagy kételyt lelke 
nem tűrt, és ha ez feltámadt benne, addig nem 
nyugodott, míg el nem oszlatta. Tanácsot kért és 
fogadott el, meghallgatott minden véleményt, de 
végül mindent, amit tett, előbb saját magában 
érlelt meggyőződéssé, melyet joggal mondhatott 
sajátjának, mert tépelődő és önkínzásra hajló ter
mészete mellett véres verejtékkel szerezte meg azt. 
Ezért volt meggyőződéseiben hajthatatlan. Ő 
maga mondta, hogy az axioma szilárdságához ha
sonlóan bízik nézetei kizárólagos helyességében. 
Semmi sem jellemezte jobban, mint az igazság 
cultusa és a valónak mindenek felé helyezése, me
lyeknek akkor is hódolt, midőn a valónak közlése 
a saját hátrányával járt. Positiv irányú vallásos 
lelkülete bölcselkedő hajlama mellett is gyakran
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feltétlenül uralkodott rajta. Ifjúkori leveleiből 
látjuk és a protestáns Wesselényitől tudjuk, hogy 
az önfeledt áhitat milyen külső jeleinek mutatá
sával imádkozott. Volt áj tatosságában valami ra
jongás,' melynek értelmét a vallásról szóló elmél
kedései közt igyekszik megmagyarázni, mondván, 
hogy a vallásnak külsőségeit sem szabad mellőzni, 
mivel a tömegek csak ezek által birhatók a vallás 
lényege iránti tiszteletre. Hogy Széchényi ez 
utóbbira fektette a fősúlyt, azt vallási tökéletes 
türelmessége a legjobban bizonyítja. E részben 
világosan így nyilatkozik : Az Isten nagy, szám
talan út vezet hozzá. Egyedül ő látja bensőnk 
tiszta vagy tisztátlan voltát. Mi gyarló, homályo
san látó emberek nem tehetünk józanabbul, mint
ha egymás iránt türelmet tanúsítunk, mert csak 
utóbb fog elválni, hogy kinek volt inkább igaza. 
Nincs kárhozatosabb bűn, mint a vallásos türel
metlenség. Felebarátainkat szolgálni, a természet 
ajándékait bölcsen használni : annyi, mint Istent 
tisztelni és parancsainak engedelmeskedni. Aki 
ezeket híven teszi, az becsületesen futja meg földi 
pályáját. Kétségtelen azonban, hogy impressiona- 
bilis természete és neveltetése folytán a vallásos 
külsőségek is mély benyomást tettek reá.

Feltétlen és rendületlen volt hite továbbá a 
saját hivatásában is, de a hivatást felismerte ő 
másokban is, mely, ha ellentétesnek látszott 
az övével, akkor végzetének tartotta, hogy tel
jes önfeledtséggel küzdjön ellene. Ez megmen
tette őt a személyes gyűlölködés alacsonysá- 
gaitól. Legnagyobb ellenfelét, Kossuth Lajost, 
amint ez maga elismeri irataiban, személye
sen nem gyűlölte, sőt egyike volt az el-
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8Őknek, akik tüneményes szónoki és agitáló ké
pességét, nemes szivét és rajongó hazaszeretetét 
elismerték. Még azok a könyvei és feljegyzései 
is, melyekben Kossuthot a legélesebben támadta, 
arról tanúskodnak. De a Kossuth hatalmas egyé
niségében ő oly félelmes tényezőt fedezett fel, 
melynek diadalra jutását végzetesnek hitte a nem
zetre nézve. Ö Kossuthot épp úgy a hivatás embe
rének tartotta, mint önmagát. Csakhogy e hiva
tástól remegett. Ez magyaráz ki sok mindent, 
amit kortársai közül csak igen kevesen értettek 
meg. Ma tudjuk, hogy azok is nagy reformátori 
hithűségével voltak szoros kapcsolatban. Ö békés, 
logikus egymásutánban akarta volna a nemzet 
természetes evolutióját előmozdítani, s félt a tár
sadalmi és politikai forradalomtól. Mélyen volt 
meggyőződve arról, hogy Kossuth nem szándéko
san, hanem «keblének Istene» által vezettetve, 
mely azonban a legmegbizhatatlanabb és legsze
szélyesebb bálványként tűnt fel előtte, fogja az 
országot veszélybe dönteni. Összes, már akkor na
gyon megviselt erejének utolsó megfeszítésével, 
mindenét feláldozva, azért küzdött igazán váltig 
ellene. Ö is tudta és elmondta, hogy másként nem 
tehetett. Tragikus végének ez az értelme.

A hit mellett a nagy reformátorok második 
nagy kelléke is meg volt benne : annyi képesség, 
oly sok arravalóság és oly lángelme egyesült a 
végtelen nemességű érzelmességgel benne, mint 
nemcsak nálunk senkiben, hanem világszerte is 
igen kevesekben, hogy az ész- és szív ez a felfog
hatatlan gazdagsága volt talán a legfőbb oka an
nak, hogy a saját kora, melyet jóval meghaladt 
volt, őt csakhamar félreismerte. Ma egyszerűen
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csupán végig kell alkotásain és művein tekinteni, 
hogy a nagy tehetségek és képességek meglepő 
szerves combinati éját magunk előtt láthassuk. 
Csaknem ellentétes oly kiváló tulajdonságai vol
tak az ő szellemi és erkölcsi valójának, melyek 
megítélése sokakat érthető módon tévedésbe ej
tett. Ezek az ellentétek mindazáltal csodálatos
képpen kibékültek benne egymással. A magas esz
ményi felfogás és a bámulatos gyakorlati érzék, 
a tiszta ethikai álláspont és a reálpolitikának jó
zan számítása ; a legnagyobb áldozatokra kész 
fajszeretet s az ildomos és vallásos melegségű em
beriesség ; a hitbuzgó keresztény katholicismus 
és a többi felekezetek iránti legnagyobb türelem ; 
a feladatok egészének szem elől soha sem tévesz
tése s a társadalmi kérdések legkisebb részleteit 
megillető fontosság átérzése ; kitűzése a legmeré
szebb végczéloknak, de e mellett az azok megkö
zelítéséhez vezető tekervényes utakon szükséges 
okos egymásután megjelölése és megtartása; a 
legnagyobb nemes becsvágy s a tisztult menyei 
élvezetek utáni sóvárgás, de egyúttal a teljes meg- 
feledkezés önmagáról ; a barátság és szerelem 
iránti legnagyobb fogékonyság s a polgári erény 
és tisztesség által parancsolt önfeláldozó lemondás 
azokról, helyettük pedig a nemzetért szenvedett 
folytonos vértanúságban való kárpótláskeresés : 
mindezek együttvéve képezik azt a nagyon sokáig 
megoldatlan, némelyek szerint — azt hiszem hely
telenül — ma is megoldhatatlannak tartott lélek
tani problémát, melyet a gróf Széchényi István 
jellemének lehet nevezni..Ő benne az alkotó láng
ész és a határtalanul szeretni képes szív embere 
egyesült. Ezért vált lehetségessé, hogy nála job-
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ban nem ismerte és önzetlenebbül nem szerette 
soha senki ezt a nemzetet.

A Széchenyi nagyszámú és óriási tehetségei
nek méltatására már sokan, elsőrangú írók és 
szakemberek, vállalkoztak. Csak ismétlésekbe es
ném, és a jelen pillanatban még akkor is lehetet
len, mert rengeteg feladatra vállalkoznám, ha 
csupán a végső eredményeknek, melyekre ők ju 
tottak, egyszerű felsorolására akarnék is szorít
kozni. Ehelyett egyszerűen csupán arra az elő
zetes összefoglalásra, dispositiora utalok, mely
ben másutt az ő reformatori eszközeit méltatni 
igyekeztem. Nemzetújító eszközeink élén min
denekelőtt a saját példája által hatott. Hogy erre 
képes legyen, nemcsak folyton tanult, hanem 
rendszeresen nevelte is önmagát. Első sorban ter
mészetesen az ő fellépése korában osztálytársaira 
kívánt befolyást gyakorolni. Azoknak akarta 
megmutatni, hogy a magasabb társadalmi állású 
és vagyonosabb elemeknek az állami és társa
dalmi élet minden terén mi a kötelességök. Má
sodszor abból a meggyőződésből indulva ki, hogy 
az egyén elszigetelve semmi, legfeljebb egy atom, 
a társadalom pedig a maga tömör összeségében 
mindenható : politikájának sarkelvéve a társítást, 
egyesítést és szervezést tette. Az általa létesített 
nagyszámú egyesületnek és társulatnak azután, 
míg meg nem erősödtek, állandóan mozgató ereje, 
lelke és jó szelleme volt. Harmadik nagy hord
erejű eszköze a társadalom minden rétegével való 
érintkezésében állott. Eszméinek szolgálatában 
szakadatlanul agitált és kitartó propagandát foly
tatott. Fajszeretete, honszerelme s utolérhetetlen 
szárnyaláséi becsvágya által sarkaltatva, a reform
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terére való kilépés első perczétől fogva halá
láig életének minden pillanatát küldetésének szen
telte. Nem volt oly nagy és oly kicsiny tényező, 
melyet, ha annak hasznát vehette, minden alkal
mas módon megközelíteni és működtetni nem 
igyekezett volna. Példájának személyes hatását 
így szakadatlanul hatványozta. Negyedszer rop
pant hatású tényezők voltak politikai renszerében 
azok az előre jól megfontolt sorrendben, kiszá
mított hatásra szánt s a legkülönfélébb jellegű al
kotásai, melyek sikerének biztosítása érdekében 
épp azért nem ismert határt. Végre ötödször ál
talános és társadalompolitikai eszméinek dúsgaz
dag letéteményét irodalmi művei képezik, me
lyekkel nálunk az irodalom egy fontos ágát, a 
politikait teremtette meg, és amelyek együttvéve 
egy kis könyvtárt alkotnak. Ezekben a nemzet
nek csak legújabban megbecsült, de még mindig 
nem eléggé felhasznált közkincse rejlik.

Minő szellemi és más képességek voltak ime 
egyetlen emberben szükségesek, hogy ez eszközö
ket megteremthesse magának és bámulatos ered
ménnyel fel tudja használni magasztos czéljaira. 
A köztevékenységének utolsó három évében oldala 
mellől soha el nem távozott Kovács Lajos írja 
róla idevonatkozóan : «Ott voltam néha órákig 
dolgozószobájában; szemeim előtt vonultak el az 
ország és a főváros napi eseményei, egymást vált
ván fel a politikai, az irodalom, az iparvállalatok 
emberei s mindenkinek mondani, végezni valója 
volt vele. A bécsi dolgokról nála hívebben senki 
sem lehetett értesülve. A haza ügyeit részleteseb
ben senki sem ismerte, mert a nemzeti élet min
den szálai nála futottak és szövődtek össze. A szív



A SZÉCHENYI-CULTUS JELENTŐSÉGE. 15

ekkora meleg szenvedélyéről, a lélek ily fokozott 
tevékenységéről, melynek egyedüli tárgya a haza, 
az ismeretek ezen gazdagságáról, a felfogások ily 
mélységéről emberben eddig még sejtelmem sem 
volt».

Ezzel kapcsolatban ismételve hirdetem behatóbb 
tanulmányaim alapján, hogy az összes nemzetek 
reformátorainak sorában Széchenyit valamennyi 
felett magasan kiemeli az az erkölcsi erő, mely 
a maga szeplőtlen érintetlenségében, talán az egy 
Franklint, aki mintaképe is volt, kivéve, egyik
nél sem jelentkezik. Bármelyikét tekintsük is a 
kiváló államférfiak, politikusok és íróknak, akik 
a maguk nemzetének nagyságát tetteikkel, vagy 
eszméikkel hathatósan előmozdították, egyiknél 
sem fogjuk találni, hogy a nagy alapigazságo
kat, melyek a nemzetek benső életműködésének 
örökké érvényes elveit képezik, egész életükkel 
összbangzatosan a maguk tisztaságában és csor
bítatlan erkölcsi tartalmukkal úgy hirdette volna, 
mint a Legnagyobb Magyar. Becsesebb ez a szel
lemi és erkölcsi hagyatéka mindennél, amit nem
zete örökölt tőle. Ezek a képességei együtt képez
ték szilárd alapját annak, hogy a körülöttünk és 
bennünk levő nagy természeti erők rendszerének 
igaz és őszinte szócsöve, sőt harsonája legyen nem
zete részére, midőn annak jogát a külön, önálló 
létre és ennek becsét az emberiség szempontjából 
is felismerte.

A vezető nagy emberek ez a harmadik crite- 
riuma is meg volt Széchenyiben. A való, az 
igaz, a szép és nemes iránti feltűnő érzék, az em
berek és dolgok lényegének éles megfigyelése és 
felismerése, a kérlelhetetlen logika — eredetileg
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ideges természete mellett is — uralkodó elemei 
páratlan akaraterővel s öntudatos nagy fárad
sággal egyensúlyban tartott complikált lényének. 
Már ő maga mondta, bogy egyes könyveit csak 
a maguk egészében lehet megérteni. Báró Ke
mény Zsigmond ezt kiterjeszti összes műveire. 
Én pedig fennen vallom és bizonyítani is meg- 
kiséreltem, bogy mindenben, amit mondott, írt, 
tett vagy alkotott, egységes és fenséges rendszer 
van és pedig azért, mivel meg volt a hivatása arra, 
hogy a magyar nemzetnek a természet mulhatla- 
nul teljesítendő, tehát arra nézve életérdekű köve
télményeit félreérthetlen világossággal és szaba
tosan formulázva tolmácsolja. Műveinek számos 
helyén egész okoskodásának kiinduló pontjaiként 
a természetet mutatja be. Munkáiban oly határo
zott nyilatkozatok foglaltatnak e részben, melye
ket azután egész logikus rendszere megerősít. 
«Az igazságát — írja a «Kelet Népében» — 
(176. 1.) megtalálni semmiben sem lehet, míg 
tudományunkat máshonnan akarjuk meríteni, 
mint a változhatlan természeti törvényekből. 
Egyedül innen háramlik bölcsesség és boldogság 
az emberi nemre. Ebből a forrásból fakadt a maga 
megnyugtató és sorsunkkal kiengesztelő tanítá
saival a keresztény vallás is. Vegyük ennélfogva 
anyagi és szellemi tekintetben egyedül a termé
szet útmutatását kalauzul, mert az változhatlan 
elvek szerint a teremtmények minél nagyobb szá
mának tökélyére és így jólétére is kiszámítva irá
nyul.» «Közelítsünk mindjobban a természet tör
vényéhez», írja  a Stádiumban. Megint a Kelet 
Népében azt mondja : «De egyedül a nagy ter
mészet törvényeit teljesítjük, ha a léleknek kifej
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tett gazdagságait tesszük boldogságunk alap
jává.» «A legnagyobb műveltség legközelebb jár 
a természethez. Az igazi bocs az, aki a ter
mészet útjáról sohasem tér le». A Hitelnek egy 
más helyén ez áll : «Maradandó sikere csak an
nak van, amit természetes renddel kezdtünk és 
folytattunk. Mikor a magyar nemzet újra lélek- 
zeni kezdett és nemzetiségét felkarolta, a bosszú 
önfeledés után csak a természet szent útjára tért 
vissza. A társadalom terén is annak törvényeit 
kell teljesítenünk, mert az alkotmány és ország
iás berendezése sem függ önkényünktől. Az em
ber társulásra van teremtve. A társulás alapjel
lege az örökkévalóság. A magánember — az egyén 
— semmi, csak a társadalomra való hatása által 
lehet hosszú életű. Azonban nem önkényünktől 
függ a társadalom és az állam jóléte ; nem tetszés- 
sünk és jószívünk óhajtásai döntik el, hogy az 
embereket miként igyekezzünk boldogítani. Van
nak a természetnek dönthetetlen szent törvényei, 
melyek útján lassanként megközelíthetjük a tö
kélyt. Kell, hogy minden eljárásunk és törekvé
sünk alapjait az igazság képezze. Mindenkinek 
közre kell a társadalmi munkában működni. Min
den reformot tehát az embernél és különösen ön
magunknál kell kezdeni».

Nem több ez idézetcsoport, mint az ő rend
szerének alaphangja, de azt hiszem már azáltal 
is sikerült kimutatnom, hogy Széchenyi egész 
okoskodása a lehető legszilárdabb és legpositivabb 
alapon, a természetnek úgyszólván rév elati óján 
nyugodott. Nem meglepően újak az ő eszméi, de 
az ember és társadalom természetét helyesen jelző 
örök igazságok, amelyek különösen becsesek ne-

Széchenyi eszmevilága. I.
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künk, mivel Magyarországra és a magyar nem
zetre alkalmazvák tüzetesen. Ez eszmékből, de mel- 
lettök alkotásainak és egész közéletének szellemé
ből is egy oly tökéletes rendszer alakult ki, amely 
szerint ő élt és dolgozott azon, hogy a magyar 
népiségből egységesebb szerves társadalom, abból 
pedig a solidarités érzete által összetartott nemzet 
legyen. Ő azt a rendszert külön nem írta meg, 
de tudta, hogy létezik. Hiszen öntudatosan dol
gozta ki magának. Számtalanszor hivatkozott reá. 
A Világ (436. 1.) és a Stadium (17) egy-egy he
lyén ezeket mondja: «Ha valaki mindazt, amit 
én írtam vagy érintettem, pártatlanul és szenvede
lem nélkül átgondolja és elégtelen okoskodásai
mat rendezendi, meg fogja érteni a természetes 
egymásra vonatkozó eszméimet». «Az Úristent 
arra kérem, adjon mindazoknak, akik, mint én, 
esak a valónak ereje által akarnak győzni, ha 
nem is mi találtuk fel azt, de annak feltalálását 
itthon elő akarjuk mozdítani, jelég tehetséget arra, 
hogy szelíd okoskodásaink segítségével a másként 
múlhatatlanul bekövetkezendő végzetes gyász
napokat elhárítsuk az országtól».

Egy gyakorlati nagy bölcsész lép e rendszerrel 
a magyar nemzet elé, hogy a mindenség, a világ- 
egyetem, az Alkotó és összes teremtményei közt 
fennálló viszonyt, amennyiben emberek által fel
fogható, az anyag, a szellem s az erkölcsiség óriási 
és kicsiny problémáit a társas élet követelményei
nek kifejtése közben megmagyarázza. Lángelmé
jének fénye, továbbá ember-, és különösen faj- 
szeretetének izzó heve képesek lángra lobbantam 
a fogékony kebleket. Azonkívül a vele való benső 
érintkezés üdvös akaratnyilvánításra és az egész
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életre kiható hazafias és emberies fogadalom téte
lére hangolja az ép érzésű olvasót és szemlélőt.

Érthető tehát az az átalakító hatás, melyet a 
magyarságra a múlt század második negyedében 
gyakorolt. Szent meggyőződésem, hogy erre a ha
tásra ma is szükség van, és hogy azt — megfelelő 
módon előkészítve — napjainkban ismét fel lehet 
idézni ! Hazánk nagy regenerátora mélyen meg 
volt győződve arról, hogy a magyar nemzetnek 
politikai, közgazdasági és közművelődési súlyos 
viszonyai között a fennmaradásra és a haladottabb 
életképes nemzetek sorába való léphetésre csak 
úgy van kilátása, ha a társadalomban rejlő összes 
őserőket sikerül oly hasznos közreműködésre ser
kenteni, melynek folytán a szétszaggatva tengődő 
népiségekből egységes, öntudatos, testileg, szelle
mileg és erkölcsi tekintetben is egészséges, erős 
és gazdag nemzet válik. Fajunk pótolhatlan jeles 
tulajdonságainak megtartása mellett végzetessé 
válható hibáiból annak ki kell vetkeznie s mind
azon polgári erényeket fel kell vennie magába, 
amelyek más nemzeteket naggyá tettek. Bár
mennyire buzgón óhajtotta is a magyar alkotmá
nyosság fejlődését és megszilárdítását, a fősúlyt 
mégis a magyar társadalom gyökeres átalakulá
sára fektette, ezáltal akarván szilárdabb alapot 
biztosítani a jövőben amannak is. A magyar nem
zetet vissza akarván adni önmagának, azt mint 
önálló eulturai alanyt az emberiségnek megmen
teni óhajtotta. Nem hiába járta világrengető 
hadjáratokban már kora fiatalsága idején az 
altruismus iskoláját ; ő annak valóságos személye
sítő je Ion. Mindig hirdette azt a világtörténelmi 
tanulságot, mely szerint annak a fajnak, mely.

2*
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élni akar, bármily nehezére essék is, a nemzeti 
lét összes követelményeit okvetlenül teljesítenie 
kell. Ezzel kapcsolatosan ismételve mondta a tör
vényhozás termében, hogy : «az a nemzet létezik 
mint ilyen valóban s emelkedik folyton maga
sabbra, melynek lehető legtöbb fia él bű kebellel 
a honért».

Ezen eszméknek, sajnos csak rövid ideig tartott, 
megszívlelése folytán általa lettünk összetört és 
már-már végképp elalélt népiségből nemzetté. Ö 
adta vissza önbizalmunkat, s midőn szellemét be
lénk lehelte, csaknem elhalt életerőnk oly lendü
letre ébredt, melynek gyorsult ütemben való je
lentkezése benne — mint később bebizonyult, ala
pos — aggodalmakat keltett. Mikor aztán a nem
zet tanácsaira nem hallgatván, katastrofaszerű 
bonyodalomba került, hazájáért lángoló elméje 
önmagát semmisíté meg.

Vonjuk le, mi később jött nemzedék, ebből a 
vértanúságból az üdvös nagy tanulságot, melyre 
jelen aggasztó viszonyaink között annyira utalva 
vagyunk. Hazánk helyzete ma is súlyos. Az négy 
sarkán ki van gyuladva. Kettőn még csak föld 
alatt ég, de a másik kettőn már lángra lobbant 
az a tűz, mely Szent István koronája birodalmá
nak területi épségét is fenyegeti. Az ország tör
zsét pedig szú eszi, s pusztításának haladása -nem 
is észrevétlen, mert azt mindenki észlelheti, aki 
látni akar. Ellenségeink benn az országban és 
azon kivül nagy számmal vannak és folyton szapo
rodnak. Belső viszályaink és más bajaink foly
tán tekintélyünk alább száll. Ismételve vágják 
szemünkbe, hogy a magyarság nincs hivatva a 
hegemóniát, annál kevésbbé a suprematiát gyako
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rolni ez államban, mivel az erre való magasabb 
rendű tulajdonságokkal kisebb mértékben bir, 
mint ahhoz okvetlenül megkivántatnék. — En
nek már csak kételyként való felmerülhetése is 
veszedelem. Ami fölényünknek itt minden kétség 
felett kell állani és pedig folyton határozottabban.

Térjünk hát vissza Széchenyihez. Hallgassunk 
szavaiban a nagy természet és Teremtőjének ko
moly intelmeire. Ne tapossunk az ő hagyatékában 
rejlő roppant kincs felett tompa közönynyel, ha
nem emeljük és használjuk fel azt. Tegyük egysé
gessé a magyar társadalmat világfelfogásban, esz
ményekben, törekvésekben, összetartásban, faj- 
és emberi szeretetben. Ne tévesszük soha szem elől 
azt az ideális magyarságot, melyet ő festett 
mintaképül magának és nekünk. Mint az ő korá
ban, jó és becsületes magyar honpolgárnak lenni 
ma is nehéz, de nem lehetetlen. Kövessünk el 
mindent, hogy oly nemzetté váljunk, mint a 
minővé ő akart nevelni bennünket, amelynek nem 
csupán nagy állami kereteink betöltése mellett 
számunk gyarapítása, műveltségünk, hatalmunk 
fokozása aránylag rövid idő alatt lehetséges, ha
nem amelyben vonzó, megnyerő, fenkölt és hasz
nos valója folytán az egész emberi nemnek öröme 
telik sok-sok emberöltőn át, sőt még akkor is, ha 
csak nevünk, érdemünk s tetteink és alkotásaink 
emléke fog élni már.

Szóval tegyük a Széchényi szellemét magyar 
nemzeti geniussá. E végből tizszerezze meg min
den fiatal a maga munkaerejét, az öregek pedig, 
amíg csak lehet, térjenek vissza még a sir széléről 
is, hogy tapasztalataikkal szolgálják ezt a nagy 
múltú nemes és, ha az oknak hódol, vagyis okos 
lesz, nagy jövőre is hivatott nemzetet.
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A Magyar Társadalomtudományi Egyesület ezt 
a czélt akarja szolgálni a Széchenyi eszméinek 
három téli évadon a magyar művelt társadalom 
köreiben való terjesztésére és elemzésére hivatott 
előadási cyklussal, melyben irodalmunk, közéle
tünk kitűnőségei működnek közre és amelynek vé
geztével az abban elhangzott összes előadások 
egy elsőrendű irodalmi vállalat kiadásában a 
könyvpiaczon is meg fognak jelenni. Ennek a 
közczélnak minél teljesebb elérhetése végett kér
jük a nagyérdemű közönség szives támogatását. 
Ezekben volt szerencsém felfogásomat a Széchenyi- 
cultus valódi jelentőségéről a mélyen tisztelt hall
gatóság előtt kifejteni.
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SZÉCHENYI MAGYARSÁGA.

I r ta  Beöthy Zsolt.

1840 november 19-dikén Pest vármegye gyű- 
léstermében Kossuth Lajos ejtette ki először azt 
a két szót, mely azóta minden magyar szívben 
és magyar ajkon Széchenyi István nevével össze
forrott : «legnagyobb magyar». A loyalitás nemes 
fölhevülésével ismétli e szavakat a Kelet népé-v& 
írt Feleleté-ben, a magyar politikai irodalomnak 
e legnagyobbszerű és legmegrendítőbb párbajá
ban ékesszólásának ragyogó fegyverével, mielőtt 
védekeznék, mintegy tisztelegvén nagy ellenfele 
előtt. Okát is adja: «Széchenyi ujjait a korszak 
ütőerére tévé és megértette lüktetését ; nem ismer 
senkit históriánkban, kiről elmondhatnók, hogy 
százados hatásra számított lépései sem korán, 
sem későn nem érkeztek.» Ez a magyarázat azon
ban a, «legnagyobb magyar»'kifejezés tartalmának 
csak egyik mozzanatára vonatkozik, arra, hogy 
minden magyarok között a korát igazán megértő 
és irányzó Széchenyi a legnagyobb. De előttünk 
már politikai és írói pályájának folytatása s éle
tének tragikus vége, nyilvánosságra került naplói 
és levelezése, történetünknek későbbi fejleményei 
megvilágítják a másik mozzanatot is, azt, hogy 
magyarságban sem volt nála senki nagyobb.
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Nem a magyarságnak legjellemzőbb közérzé
sében : a hazaszeretetben, melyben összefoglalva 
fejezi ki szülőföldje és sokat korholt faja iránti 
égő szeretetét. Kifejezte minden cselekedetében, 
indítékaiban és czélj okban egyaránt, és vala
mennyi szavában, a ritkább lelkesítőkben épp úgy, 
mint a sokkal sűrűbb korholókban, sújtokban, 
sőt csúfotokban. Mint ahogy a keserű ízbe olykor 
szinte az égés érzése vegyül : az ő honfiúi keserű
ségében, kitörésének mélységében és erejében, 
hangjának maró gúnyjában egy fcelső tűznek örök 
lobogása perzsel. A nemzetével való közösség érzé
sének lángja, melylyel pusztuló faját ki akarná 
szabadítani roskadó világának temetéssel fenye
gető romjaiból, s egy új világnak, új életnek út
jára vezetni. A közösségnek ezt az érzését, mely 
műveltet és műveletlent egy vágyban egyesít, 
tartja és vallja sokszor, legszárnvalóbb szavakkal 
a Hunniá-ban, legnagyobb nemzeti kincsünknek, 
melylyel méltatlan helyzetünkből, vétkeink és 
hibáink özönéből megváltatásunkat remélhetjük. 
Ereje Széchenyi lelkében oly mérhetetlen és föl
tétien, hogy ő, kinél élesebben senki sem látta, 
keményebben senki sem ostorozta és mélyebben 
senki sem fájlalta a nemzet hibáit, titkos óráinak 
magával való számvetésében, naplóiban szinte 
elemi erővel tör ki belőle a vallomás : «Szeretlek 
minden hibáiddal». De hát szükséges-e, sőt sza
bad-e lelkének erről a legmélyebb érzéséről, mely
nek alkotó, teremtő erejéről kövek és intézmények, 
irodalom és törvények, egy nemzetnek új és méltó 
életviszonyai tesznek tanúságot : szabad-e így ál
talánosságban tovább szólanom ? !

Nem volt életírója, nem pályájának és alakjá-
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üak egyetlen rajzolója, aki lelkének költői voná
sát, költői tartalmát meg ne látta és ki ne emelte 
volna. Ennek a vonásnak, ennek a tartalomnak 
sem szavaiban, sem naplóiban nincsenek szólóbb 
bizonyságai, mint éppen azok a helyek, melyek
ben hazaszeretete tör ki. A tépelődő, élet
hivatását kereső huszárkapitány naplóiban, a 
Hitel végszavában, a Kelet népe több helyén, a 
Hunnia bevezetésében és egyebütt, ezek a kis 
hymnusok, majd föl tétlen elragadtatásukkal, 
majd égő fájdalmukkal, azután a felcsillanó re
mény varázslatával ugyan azt a kizáró, termé
szeti, elemi erejű érzést tolmácsolják, amilyet ily 
absolut uralommal és erővel csak nagy költők szí
véből és ajakáról hallhatunk. Oly lélekállapot 
megnyilvánulásai ezek, melyben â léleknek egész 
ereje egyetlen érzésben összpontosul s a fölhevült 
phant&siának legtúlzóbb képeiben, legnagyzóbb 
szavaiban is kétségtelenül éreztetni tudja őszinte
ségét és igazságát. Maga is szinte ösztönszerűen 
érzi rokonságát, lelkében és törekvéseiben való 
közösségét a nemzet költőivel. Ismételve emlegeti 
ezt a rokonságot, talán legszebben a Hunnia-nak 
következő szavaival : «Míg a magyar mélyen 
aludt s a gyalázatok szomorú árnyékot vetének a 
mindenható szép világára, kifakadt itt-ott egyes 
el nem romlott mellekből a legmélyebb panasz s 
a gyászoló természet hangjain keseregve elzengék 
honunk lelkes lantosai nemzetünk tenger bána
tá t; és istentől sugallott szavaik, bár hosszú 
évekig csak a pusztában hangzók, bár a felbőszült 
viharok düheitől mint tengerparti virág a határ
talanban elsodorva, nem vesztek el, de sok, még 
egészen el nem hült kebelbe édes rokon kint ön-
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tének». Politikánk vezetői között Széchenyi az 
első, kiben öntudatra ébredt ez a találkozás, mely 
úgy a magyar politika, mint a magyar költé
szet fejlődésére nézve végtelen fontosságúvá lesz; 
ez a találkozás költészetünknek legősibb és leg
egyetemesebb motívumában : a nemzeti érzésben.

Széchenyi hazaszeretetét az ő történetének és 
a mi történetünknek közismeretű tényeivel vilá
gítanom meg : magyar közönség előtt egészen fö
lösleges. Életrajza éppen ennél a vezető motívumá
nál fogva lett nemzeti történetté. De talán sza
bad erejét, intensitását e történet fejleményei
nek éles megvilágításában néhány szóval jelle
meznem. A nagyoknak nagy érzései, azoké, kik 
nem a szavak, hanem a tettek emberei, szemünk 
ben legnyilvánvalóbbakká az által a befolyás ál
tal lesznek, melyet életüknek külső és belső útjára 
gyakorolnak. ^Akiknek élete nagy változásai, meg
döbbentő peripetiái, önkéntes vagy kényszerű 
áldozatai, fénybe vagy romlásba fordulásai véges
végig és világosan egyazon érzésben gyökerez
nek : ez érzésnek uralkodó erejét a legkétségtele- 
nebbül, emberileg legmeghatóbb és legmeggyő
zőbb módon tanúsítják. Kicsoda merné s kinek 
lenne joga rá, hogy bárom nagy «nemzettévőpk- 
nek» teremtő, alkotó, megmentő nemzeti érzését 
összeméregesse ; de hármuk közül bizonyára Szé
chenyi pályája az, melynek kialakulásában, for
dulataiban, válságaiban és katastrophájában, 
egész képében ez az uralkodó érzésök a legmélyeb
ben megrázó erővel hat képzeletünkre és szí
vünkre. Deák pályája jól megalapozott, tehetsé
géhez méltó, fényes kezdetet, majd bölcs tartóz
kodást, azután nagy fölemelkedést és a siker ál



SZÉCHENYI MAGYABSÁGA. 2 7

dását m utatja; de sem külső rázkódást, sem belső 
megtörést soha. Mintegy a magyar néplélek egye
nes czéltudatosságának, rendületlen jogérzetének, 
világos belátásának megtestesülése ő a genialitás 
méreteiben és erejével. Kossuth szenvedélyesebb, 
exaltáltabb lélek; szeretetében és gyűlöletében 
végletesebb ; szívében századok magyar keserve 
ég és álmai rajzanak. A katastrophának dicsősége 
és gyásza, melybe az ő lángelméje ragadta nemze
tét, pályáját is ketté töri. De csak külső pályáját, 
mert lelkében, meggyőződésében, magában való 
egyességében mindvégig ugyanaz marad, aki volt, 
belső összeütközésnek, az igazi pályatörésnek 
minden nyoma nélkül. Széchenyinél ez az érzés 
nemcsak életét vezető hatalomnak látszik, hanem 
teljes tragikai végzete eszközének. Ami élete hiva
tását keresteti vele : hazaszeretet ; szégyenérzete 
és fölháborodása méltatlan közállapotainkon : 
hazaszeretet ; olthatatlan tettvágya : hazaszere
tet; tépő aggodalma a közszellemnek forradalmi 
fordulatán: hazaszeretet; önmagával való megha- 
sonlása : hazaszeretet ; kétségbeesése : hazaszere
tet. A nemzeti ügy bukása nemcsak külső pályá
ját töri meg, hanem lelkét is homályba borítja, 
maró kétségek közé és öngyilkosságba kergeti. 
Valóságban egész történetünkben nincsen senki, 
aki ennek a történetnek lélektani vezető erejét a 
maga pályájával, minden árnyéklatában, kizá- 
róságában, föltétlenségében, tragikai erejében 
mélyebben éreztetné, mint Széchenyi.

Igaz, nála a magyar léleknek ez a minden vi
szálykodás és pártosság ellenére is elejétől jel
lemző közérzése élesen egyéni képben, meg
lepő és szinte ismeretlen vonásokkal, szokatlan bo-
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nyolulatban jelenik meg: az egy napnak örök 
fénye, de egy, merőben újnak tetsző színössze
tétel káprázatában. Mind Kossuth, mind különö
sen Deák közelebb állanak ahhoz a lelki typushoz, 
melyet általán magyarnak ismerünk, mint Szé
chenyi. De azért nem csupán alapvető érzésével 
kapcsolódik ehhez a typushoz, hanem sajátos 
egyéniségének nem egy olyan vonásával is, me
lyek csak lelkének legigazibb és legtökéletesebb 
tükréből, naplóiból villannak elénk, vagy iratai
nak és beszédeinek egy-egy helyén szinte önkén
telenül törnek elő, hangjuknak most harsogó ere
jével, majd önfeledt lágyságával mutatván for
rásuk mélységére. A szenvedélyes utazóban hány
szor támad fel bolyongásai közben a magyar ván
dor honvágya ; a természetnek és életnek legbá
mulatosabb, legigézőbb képei között egy szűzi 
érzés elnyomhatatlanságával hányszor tesz val
lást, hogy hazájának műveletlen és egyhangú vi
lága kedvesebb szívének. A gyárak és gépek, a 
művészet, ipar és kereskedés haladott világába 
egész leikével belemerülő nagyúr meg «a sötét 
olajfák illatos berkének» bús vándora egy lélek
ből egy sóhajtást küldenek hazafelé. Minden pát- 
hosának, gyakorlatiasságának és titkolt sentimen- 
talismusának ellenére volt ebben a világjáró kapi
tányban valami a magyar katona humoros, mókás 
kedvéből, melylyel élettel és halállal szembenéz ; 
egy tengeri vész legválságosabb pillanataiban 
régi huszárjának mondásával bátorítja magát : 
«a halál csak tempó!» Az európai, fejedelmi és 
nagyúri társaság, fényűzés, élvezetek, modor bécsi 
központjában élő fiatal mágnás könyekig ellá
gyuló kedvét találja huszárjainak magyar mu
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latságában. «Oly lágy hangulatban vagyok, ha 
bármi honit látok, hogy egy hegedű, egy czim- 
balom, de még egy duda is elbájol s szinte kö- 
nyekig megindít; egy népnek eredeti jellegét so
hasem kellene átváltoztatni.» A magyar nép érzé
sének legközvetetlenebb megnyilatkozása, zenéje 
és dala, mindig erősen megrezegteti lelkének húr
jait. Táncznótákat és népdalokat jegyez föl, akár 
Csokonai.

Még a puszta szeretete s a polgári és hadi élet 
felfogásának vele kapcsolatos mozzanatai sem 
hiányzanak az ifjú  Széchenyi leikéből. «Az Al- 
pesek legszebb vidékein, Olaszország leggazda
gabb völgyeiben sohasem tudott úgy felbuzdulni, 
átmeiegülni s lelkesülni, mint hazája kopár pusz
táin». Szinte azt hiszi, hogy a legősibb hún fa j
ból kellett származnia, mert nem vonzza a hegy
lakók védekező vagy bosszúálló vitézsége, de 
irigyli A ttila lovasait, kik szerte száguldva, tá
madva és győzve járták be a világot. Naplóinak 
érdemes ismertetője, Zichy Antal, Petőfi erének 
lüktetését érzi ebben a kifakadásban. De nem ju t
tatja-e méltán a magyar hadvezetésnek s a had
vezetés magyarságának koszorús hősét, Zrínyi 
Miklóst is eszünkbe ? A velők és az örök magyar
sággal való kapcsolaton kívül nem érdemel-e fi
gyelmet e vonás Széchenyi fejlődésének psycho- 
logiai gyökérszálai között, mikor kifejlett poli
tikai életfelfogásában, alapgondolataiban és ren- 
szerében a szabadság, éppen a szabadság fogalma 
és cultusa oly kiváló helyet foglal el ? ! Bármily 
élesen szegült is ellene minden elfajulásának: 
nem szűnik meg újra és újra hangoztatni nem
zetlélektani, közművelődési és politikai értékét a
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maguk életére s ez által az emberiség tágabb vilá
gára. De mindezeken túl van egy-két helye nap
lóinak és beszédeinek, melyek azt bizonyítják, 
hogy a nagy mérséklő, fékező ifjú szívébe olyan 
úissonantiák is utat találtak, melyeket ellenséges 
hatalmak, bennünket megérteni nem tudó és nem 
akaró uraink dobtak a magyar lélekbe. Nem for
radalmi lázongás, hanem a fejedelméhez és nem
zetéhez egyaránt hű szívet fenyegető összeütkö
zésnek, a jog- és nemzetvédelem kénytelenségé- 
nek keserve : valami éppen abból a «bús magyar
ból», akit utóbb annyiszor megcsúfolt. Nem en
nek a hangulata lett-e úrrá lelkén, mikor azon 
töprengve, hogy közpályára, hazájának szolgála
tába lép : egyszerre a börtön fenyegető képét 
látta szemei előtt ? Mihez kezdjen olyan ország
ban, hol a törvénytiszteletet lázításnak bélyeg
zik, míg a hazaárulást kitüntetések várják ? Nem 
ez lüktet-e borzalmas dilemmájában : «Vagy tűrni, 
szenvedni, fáradni, szolgálni, vagy készen lenni 
mindenre, még az akasztófára is». Nem ez kapta-e 
meg szívét, mikor Voltaire mondását föl jegyezte : 
«Nincs boldogtalanabb nép a magyarnál». Nem 
az harsog-e szavaiban : «Meggyilkoltathatunk ta
lán, de a többi ausztriai tartományokkal összeol
vadni sohasem fogunk» ! Sűrű kifakadásai a szent
szövetség ellen mind ebből a hangulatból fakad
nak. Erősödő önfegyelmezése, egyre érő politikai 
belátása és gazdagodó tapasztalata, a nemzeti élet 
czéljának és útjának kialakulása szellemében, a 
nagy munka biztató megindulása elnémították ; 
de mikor jellemző magyar vonásait keressük, rá 
kellett mutatnunk, hogy ez a legsajátosabb és 
legszomorúbb magyar érzés is csírázni legalább 
•csírázott lelkében.
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Jövőjén való tűnődéseiben, a láthatárán átvo
nuló felhők között újra meg újra, egyre erősödő 
fénynyel sugárzik ki magyar érzésének, honszere- 
tetének csillaga. «Mindazt, amit tettem, azért te
vém, mert magyar vagyok», írja a Kelet népé
ben. Vezetőjévé lesz. Miután nyitott szemével, 
mohó ismeretvágyával, sok irányú tanulmányai
val a külföldön tisztába jött a nemzetek igazi 
életútjával, a fejlődésöket, elmélkedésöket, jövő
jüket biztosító anyagi és szellemi cultura, munka 
útjával : ez az érzés vezette el nagy történeti hiva
tására. Körülbelül azon a módon és abban az 
irányban, mint egykor Apácait s félszázaddal 
korábban Bessenyeit, kiknek nemzeti érzése szin
tén a művelt idegenben ébredt öntudatra és izmo
sodott tettvágygyá. A magyarság és műveltség 
apostolai ők is ; de csekélyebb erővel és szűkebb 
körben : inkább csak a philosophia, oktatásügy 
és költészet mezején. Jelentőségök, hogy magyar 
érzésök lobogó világánál felismerték a helyes utat ; 
de amaz csak a pusztába kiáltott, emez csak egy 
írói csoportra hatott, erre is inkább formáival, 
mint eszméivel. Széchenyit a lángelme universali- 
tása és gyújtó ereje emeli föléjük. Egyazon motí
vum és egyező körülmények értették meg vele hi
vatását ; de ő lángeszével be is töltötte azt a hiva
tást. Talán legrövidebben úgy fogalmazhatnék, 
hogy az ő szellemében forr össze legtökéletesebben 
a nemzetiség és a művelődés gondolata ; a cultura 
fogalmát ő terjeszti ki elsőben a nemzeti életnek 
minden viszonyaira ; ő érteti meg velünk legelő
ször igazán a művelt emberiség életének fontos
ságát a nemzeti életre és viszont. Az ő szelleme 
győzi meg nemzetét teljesen és véglegesen a ma
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gyarság és haladás érdekének benső, elválaszt
hatatlan kapcsolatáról, arról, hogy élet-halál kér
dése ránk nézve, hogy magyarságunkban művel
tekké, műveltségünkben magyarokká legyünk. 
Ebben, csakis ebben van váltságunk az elmara
dottságból, halálos aléltságból, fenyegető végrom
lásból. Ennek a gondolatnak kérlelhetetlen postu- 
latumával indítja meg és folytatja fenséges har- 
czát mindaz ellen, ami érvényesülésének nem
zeti életünk bármely körében útját állja, és keresi 
a segítséget, időlegest vagy állandót, mindenütt, 
ahonnan támogatást remélhet. Harczol a kishitű
ség és elbizakodás, a maradiság és elkamarkodás, 
az önzés és gőg, de elsősorban és legkitartóbban a 
nemzetietlenség és műeveletlenség ellen. A munka 
hazafiságát állítja szembe a száj hazafiságával. 
Együtt törekszik leverni hazaszerte a lelki és az 
anyagi szegénységet s fáradhatatlanul ostromolja 
mentsváraikat : az osztáiyönzést, az előítéleteket, 
avult szokásokat és intézményeket, a sérelmi poli
tikát és formalismusát, felekezeti visszavonást, 
régi jogrendünk jogtalanságainak egész rendsze
rét. Reformot hirdet, de nemcsak a politikáét, 
hanem a társadalomét, nemcsak az intézménye
két, hanem a lelkekét. Ezeknek meghódítása : Szé
chenyi lángelméjének legnagyobb bizonysága és 
történeti munkájának alapja. Amit Dessewffy 
József, egy shakespearei idézettel, magára nézve 
mond, az egész nemzet elmondhatta : «Fülébe önté 
lelkét nyelve füzével».

Hogy mi indította útjára, mi élesítette ki sze
meit annak a nemzetlélektani mozzanatnak tekin
tetében, melyre egész reformtervét alapította : 
leghatározottabban megjelöli a Világ-nak egy
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helyén : «Minél többet 8 mélyebben tekintek a 
múlt idők rajzába, mely leghívebb tükre a jöven
dőnek ; minél tisztább világban kezdém látni a 
jelenkor eseteit: annál erősb hitté vált keblem
ben, hogy a munkásságnak legnagyobb rugója a 
honszeretet, a munkásságnak legbizonyosb köve
tője a gazdagság, erő s erény, s hogy így a köz- 
gyarapodás, nemzeti súly s lakosok tiszta erkölcse 
bonszeretetből fakad leginkább». Naplójának 
számtalan helye bizonyítja, hogy erre az igaz
ságra nemcsak a múlt és a jelen esetei tanították, 
hanem egyenesen a saját belső története. Szé
chenyi egyenesen a maga magyarságának indí
tékából fogott nemzetét nemzetté tevő munkájá
hoz. Érzéseivel szemben, mióta ezeknek teljes ké
pét ismerjük, ítéletét és akaratát bizonyos felső
ségben látjuk. Mindazt, ami nagy hivatásában 
értéktelennek vagy akadályozónak látszott, el
nyomta vagy legalább elrejtette; ami pedig en
nek irányában hevítette, azt belátásába, gondola
taiba olvasztotta, tetté érlelte, szavának gyújtó 
hangjában nyilatkoztatta meg. A maga példáján 
tanulta, hogy a magyar lelket, melynek részese 
volt, csak ennél a legősibb, legmélyebb, legegye
temesebb érzésénél fogva indíthatja meg és vezet
heti új életútjára. Bármily különböző vegyöle
tekben, bármily torzul és visszásán mutatkozik is 
szemében ; midőn uj és egységes nemzeti fejlődést 
akar, csak ennek az egységes nemzeti érzésnek föl
ébresztésével, megerősítésével, salakjaiból meg
tisztításával, egységes czélra irányzásával indít
hatja meg. Életünk czélját mindig uralkodó érzé
seink tűzik ki, az egyesekét úgy, mint a nemze
tekét.

Széchenyi eszmevilága. I. 3
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Mindenekelőtt két érzés s ezektől érlelve két 
gondolat az, amit nemzetének lelkében meggyöke
reztetni és megszilárdítani törekszik. Egyik a 
nemzeti egység. Ez egység közérzése és közgon
dolata forrása annak az igazi életerőnek, melynek 
próbájára állítja nemzetét Széchenyi; emelke
désének és nagyságának föltétele, melyről álmo
dik. Egység az érzésben, a nyelvben, a munkában, 
a czélokban. Hogy ez az egység igazán megvaló
suljon, egyelőre legalább a lelkekben, politikai, 
társadalmi, gazdasági, művelődési intézmények, 
hagyományok, szokások, előítéletek állják útját. 
«El vagyunk darabolva, mint a Világ-han mondja, 
pártfelek, hitvallás, külön nemzetek s municipa
lis alkotmányunk által s ez az eldarabolás teszi 
hazánkat egy beteg, egy haldokló testhez hason
lóvá, melyben a vér nem kering». Azután a nagy 
választófal, melyet jogrendünk a nemzet és a be
lőle kizárt nép közé emelt. Politikai és hivatalos 
életünk nyelve, a latin vagy amint ő gúnyosan 
írni szokta : a «latán» ; aristokratiánké a franczia ; 
városi polgárságunké a német és így tovább ; s 
azoknak a különböző culturáknak foszlányai, me
lyek e nyelvekkel országunkban kavarognak, út
já t állják nemzeti művelődésünk fejlődésének. 
Ez a szaggatottság lekötve tartja, megbénítja, 
kiforgatja magából az igazi, teljes, feltétlen nem
zeti érzést is, mely megtisztult lényegében éppen 
a közösségnek, az egységnek érzete. «Kiki szeresse 
felebarátjában a hazafit s embert s ne nézze, mi 
módon vet számot istenével s mely úton igyeke
zik mennyek országát elérni», olvassuk a Hitel
ben. Hogy hazaszeretetünk valóban nemzeti egy- 
ségérzéssé legyen és hogy a jövő fejlődést ekként
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szolgálja és irányozza : az Széchenyi magyar nem
zeti agitatiójának, lelkesítő iratainak és példa
adó tevékenységének egyik vezérgondolata. Mikor 
rendületlenül hisz ennek az érzésnek ősforrásában 
8 erre hivatkozva lát munkához, mennyire kezébe 
kapta a magyar lélek ütőerét : mi sem bizonyítja 
jobban, mint a Hitel Taglalatjá-nak egy lapja. 
Dessewffy József, kiben a magyar conservati- 
vismus először támadt fel Széchenyi kritikája és 
eszméi ellen, áradó lelkesedéssel ír a Hitel-nek 
arról a szakaszáról, mely nemzeti szellemünk erő
södésének, érvényének, győzelmének jogát és szük
ségességét hirdeti. «Mázsát nyomó szavak, me
lyeknek úgy kellene feküdni szíveinken, mint a 
véghetetlen sok mázsáju Aetna Briareus felett». 
Ebben egyek, ennek a szónak nyitva minden ma
gyar szív.

A nemzeti egységben van a nemzeti erő. De 
a nemzetben, hogy megtisztult, megnemesedett 
nemzeti érzésével ezt az erőt teljes mértékben a 
rá váró nehéz munkára fordítsa : bizalmat kell 
ébreszteni elégségében, a munka sikerében, a jövő 
győzelmében. Ennek a hite az a másik motívum, 
mely Széchenyit vezeti s amelyet nemzetébe ol
tani törekszik. A maga fenséges bitét, bogy a 
szeretet erősebb, mint a halál, a bonszeretet fel
támaszthatja a haldokló nemzetet is. A történet- 
pbilosophiában egy akkor divatozó elmélet kapja 
meg, vagy inkább egy ötlet az emberi és nemzeti 
élet analógiájáról s ebből meríti, erre alapítja, 
vonatkoztatja újra, meg újra argumentati óját. A 
Stádium  előszavában egyenesen hivatkozik Her- 
derre, ki történetbölcseleti eszméinek tizenhato
dik könyvében azt írja, hogy egypár század múlva
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a magyar nyelvnek nyoma is elvesz. Ez a jóslat 
széles körökben keltett komoly visszhangot, nem
csak a külföldön, hanem hazánkban is : a legfen
ségesebbet, a Ságbegy magányos orma alól, Ber
zsenyi ódáját. De maga az a gondolat, melyből 
Herder jóslata fakadt, Széchenyit már régen iz
gatta. Már az első föllépte előtti évekből föl jegyzi 
naplójában, hogy Marosujvárt az öreg Mikes 
mondta neki : «Ami legnagyobb hibánk és szeren
csétlenségünk, hogy Magyarország már nagyon 
vén». Az analogia érvényét elfogadva, magát a 
ránk vonatkoztatást, vénségünk, halálraérettse- 
günk tételét egész szenvedélylyel fordítja meg.' 
A nagy jövő munkás hitében kész megtagadni 
múltúnk nagy emlékeit: ifjú nemzet vagyunk, 
hirdeti ; a mi mögöttünk van, csak előkészület ; 
a férfikor nemes próbái és dicső erőkifejtése csak 
ezután vár reánk. «Boldogok mi, kiált fel a Hitel
ben, hogy köztünk inkább a fiatalság jelei s hibái 
láthatók s hogy még távol tőlünk a vénség s ko
porsó!» «Hála az egeknek, sóhajt a Világ-ban, 
még fiatal nemzet vagyunk ; nekünk nem fény
lik a múlt, ellenben más nemzeteknek nincs jö
vendőjük; — kik szerencsésbek ?» «Fiatal a 
nép, — csitítja aggodalmait a Kelet Népé-ben 
— s mind inkább erőre virul, melynek tagjai va
gyunk s így a legnemesb, a legdicsőbb dologban, 
egy nemzet felemelésében vehetünk munkás 
részt». Nincsen könyve, melyben ehhez a gondo
lathoz újra meg újra vissza ne térne, ismét és 
ismét ne fejtegetné, vagy legalább ne vonatkoz
nék rá. Egész történetphilosophiai felfogásának 
gerinczévé lesz. Mikoriban először vivődik vele, 
szent akarattal hinni és hitét elterjeszteni akar-
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van, akkor születik legclassikusabb tanújául en
nek az ifjú nemzetnek kebeléből egy kiskőrösi 
parasztházban a fiatal emberi szív világának leg
nagyobb költője. Az ő halhatatlan szavából is az a 
hit szól, melynek Széchenyi volt a hirdetője, 
mely az ő leikéből hatotta át nemzetét. Ez a hit 
az ő ajakán találta meg azt az örök formuláját 
is, amilyen sohasem születik csak az észből, ha
nem mindig a szívből is : «Sokan azt gondolják : 
Magyarország — volt ; én azt szeretem hinni : 
lesz !»

Sok érdekesnél érdekesebb problema fűződik 
Széchenyi pályájához. Aki a Ferencz császár ide- 
jebeli közviszonyokat csak felületesen ismeri is, 
bizonyára nem fog csodálkozni, ha e problémák 
közé sorozom azt is, hogy miképpen érthették meg 
őt. Amint lelkét kitárta : a nemzeti húbánathoz 
és lemondáshoz épp oly kevés köze volt, mint a 
múlt dicsőségében sütkérező nemzeti hiúsághoz. 
Uj eszméknek és életnek előttünk merőben isme
retlen világát tárta föl ; nehéz, ki nem próbált 
utat mutatott ; egészen egyéninek látszó elszige
telt álláspontot foglalt el; olyan szokatlan han
gon szólott, melyben forró lelkesedés és hideg- 
gúny, erős bizalom és metsző kritika, oktatás és 
korholás eddig nem hallott, sajátos módon ke
veredtek s amelynek tekergős, zsúfolt, sokszor 
kúsza menete semmi kapcsolatot nem mutatott 
sem a magyar népi beszéddel, sem a curialis sty- 
lussal, sem Ciceróval. Újító szókincsével, ne
hány, merész szóalkotásával is Kazinczy iskolá
jához csatlakozik s a Világ-ban hosszú apológiát 
ír róla, ahhoz az iskolához, melylyel éppen a gyö
keresebb magyarság fejcsóválva, szinte értetlenül
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áll szemben. És mindennek ellenére megértet
ték. Megértette még a maradiaknak tőle úgyneve
zett «rozsdás csoportja» is; de megértette különö
sen hazaszerte az a magyar ifjúság, melyre Des- 
sewffy oly bizton számított, hogy ellene sorakoz
tathatja. Megértették, de ugyan miképp, minél
fogva ? Egyszerűen lelkének annál a két erejénél 
fogva, mely minden szavából kitetszett és min
den tettéből kisugárzott : nemzeti érzésénél és 
hiténél fogva.

Sőt nemcsak megértették, hanem megszívlel
ték. Nem érezték nemzeti sérelemnek, nem vették 
zokon sok zokszavát; a bölcseség szeretetével ha
tott a szívekbe nemzeti hibáink kérlelhetetlen fel
tárása és ostorozása. Ami politikai szónokoknál 
majdnem példátlan s csak a középkor nagy peni- 
tentia-hirdetőinél és a reformatio erkölcsi meg
újhodást követelő prédikátorainál találjuk má
sát : Széchenyi, mikor vesszejét suhogtatja nem
zetének tévedései, hiúsága, hibái, vétkei fölött, 
sőt nem egy, féltve őrzött eszményét rombolja 
szét: szinte ellenállhatatlan erővel ragadja ma
gával. A titka, hogy, mint ama régi prédiká
torok, ő is fel tudta nemzetének tárni vele do
bogó, érte vérző szívét és meg tudta mutatni az 
üdvösség útját. Bizonyára volt, aki másképp gon
dolkodott; de nem volt senki, aki- kételkedett 
benne. Legnagyobb ellenfele, a magyar hazafi-ér
zés legszenvedélyesebb tolmácsa, emelte őt mint 
magyart maga fölé. Milyen tanulság rejlik mind
ebben ránk, ami korunkra nézve is ! Nemcsak 
nagyobb, de keményebb, kérlelhetetlenebb bírá
lója sem volt nemzetünknek soha Széchenyinél. 
De legkíméletlenebb szavaiban is mindig és min



SZÉCHENYI MAGYARSÁGA. 3!)

denkivel éreztetni tudja, hogy nem a lenéző ide- 
genség, nem a kénytelen, alkudozó Opportunis
mus, nem a föltételes hazafiság beszél belőle. 
Gúnyjában, támadásaiban a fájdalom, a keserű
ség reszket, ebben is legmélyebb magyarsága, leg- 
égőbb bonszeretete. A száj as és magyartalan cul- 
turgőgnek, mikor reá hivatkozik, nem lenne sza
bad elfelednie azt a vallomását, mely naplójában 
szakad föl szívéből, hogy : nemzetét ostorozott 
hibáiban is szereti, és azt a másikat a Világ-ból : 
<íA tett az első, a szó a második; az ember, a 
hazafi elül áll s csak aztán jő az író».

így kapcsolván magához nemzetét, fölemelte 
a nemzeti élet felfogásának nálunk ismeretlen 
magaslatába. Sok helyt megfesti a jövőt, de ta
lán legszemléletesebben, a képzeletre ható legna
gyobb erővel a Stádium-nak következő soraiban : 
«Országunk nagysága a tökéletesen elrendélt honi 
mechanika, mint : számos híd, egy mocsár sem, 
számos gőzhajó, egy korlátlan víz sem, sok szín
ház, egy kóborló társaság sem stb., leginkább pe
dig a nagy tökélyre fejlett nemzeti erkölcsiség, 
mint: számos vagyonos, s egy ügyefogyott sem, 
számnélküli tanult, s egy tanulatlan sem, minden 
számon túli hazafi s egyetlen egy korcs sem.» Még 
előbb a Hitel-ben : « Évek tűnése után virágozzék 
egy nemesb s felemeltebb aera következtében a 
haza, mint örömre készült kert, melyben idegen 
a nyomorult, bol az ember méltósága szent, s 
melyben erény s ész a legszebb dísz ! » Amint egyik 
legsűrűbben emlegetett és legszívesebben magya
rázott tétele volt, hogy az egyéni jólét a nemzeti 
boldogulást szolgálja: akként kapcsolja bele ezt 
a nemzeti fejlődést is az emberiség életébe. Maga
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a kapcsolat nem új ; a nemzeti önérzet rég em
legeti egy közkeletű formuláját : a nyugoti eultúra 
hadi védelmét a keleti barbárság támadásai el
len. Ezt a feladatunkat jóformán befejeztük; 
múltúnknak lélekemelő emlékévé lett, de nem 
lehet többé jövő fejlődésünk irányzója. Széchenyi 
nemcsak újat, de fensőbbet állított nemzetének 
szeme elé : magának ennek a culturának, az embe
riség haladásának szolgálatát, benne való részes
ségünkkel, a magunk módján. Rámutat már a 
Hwiniá-h&n : «Egy nemzet, mely sajátságinak 
kifejtésében valami egészre kiképezheti magát, 
oly erkölcsi test, mely az emberiségnek alkotó 
része, és azon lépcsőknek egyike, melyeken az 
emberi nem mind magasbra emelkedhetik vég
hivatása, a tökéletesülés felé.» Ezt az új feladatot 
fejezi ki a Kelet wépé-nek egy sokat idé
zett helye, a nemzeti gondolatnak talán legszaba- 
tosabb, de mindenesetre legmagasztosabb fogal
mazása : «Az emberiségnek egy nemzetet megtar
tani, sajátságait mint ereklyét megőrizni s szep
lőtelen minéműségében kifejteni, nemesíteni 
erőit, erényeit, s így egészen új, eddig nem ismert 
alakokban kiképezve, végczéljához, az emberi
ség feldicsőítéséhez vezetni : kérdem, lehet-e en
nél minden kesertől tisztább érzés ; hacsak mint 
hangya ily megdicsőitéshez egy paránynyal is 
járulhatni, van-e ennél emberek közt, kiktől lelki 
örömök el nem zárvák, édesb osztályrész ?» Szé
chenyinek minden szavai között talán éppen ezek 
fejezik ki legrövidebben és legtökéletesebben szel
lemének és pályájának történeti tartalmát és je
lentőségét. Az emberi és nemzeti haladásnak egy
mást támogató összefüggése, a nemzetiség ereje,
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mint a közös emberi tökéletesedés tényezője, az 
emberiség haladása, mint a nemzeti erőnek ál
landó forrása : ezzel az igazsággal van tele egész 
lelke, ennek válik prófétájává, ezzel alapítja meg 
az új Magyarországot.

Amily világosan Látja a czélt és utat, olyan 
rendületlenül bízik benne, hogy a magyar nem
zet géniusa ennek a feladatnak betöltésére alkal
mas, képes és kész. Amint Széchenyi legnagyobb 
tanítványa, Kemény Zsigmond jellemzi : «Ke
mény faj, nyílt homloké és merész szívű nép». 
Két fő vonása : nemzetiségéhez és alkotmányához 
való ragaszkodása. Életfentartásának ez a har- 
czos, küzdő ereje hatalmas munkaerővé idomul
hat. Ezzel az ösztönző erővel, általa egy nagy kö
zösségbe fűzve s a maga érdekében minden em
beri közérdeket legkönnyebben és legvilágosabban 
megértve, tiszta belátásával, méltó becsérzetévei, 
romlatlan pbysicumával a népek sorompójába 
állva : meg fogja tenni kötelességét. Mindezek 
nemcsak magára, a maga sorsára értékesek, hanem 
az emberiségére is. Érték a nyelve : egy eredeti 
észjárás alkotása és őre s az igazságkereső elmének 
külön utakon talán új eredményekre kalauzoló ja. 
Érték a magyar parasztnak, «aki nem csókkal, 
hanem kézfogással köszönt,» egész komoly, férfias 
valója, melyről a Hunniá-nak néhány szép sora 
olyan vonzó és hű képet rajzol. De érték különö
sen szabadságszeretete, melyet Széchenyi nem 
szűnik meg újból meg újból kiemelni s jelentő
ségére rámutatni. Ez a jellemző magyar szabad
ságszeretet, a maga néplélektani kiirthatatlan- 
ságában és megtéveszthetetlenségében, nemze
tünknek nemcsak politikai életét és nem is csak
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a maga életét van hivatva szolgálni, hanem a 
szellemit is és mindenikét. Széchenyi, amily vilá
gosan látja nemzete ez új útra indításának nehéz
ségeit, épp annyira tisztában van veszélyével. 
Egész erejével törekszik legyőzni amazokat és 
lángoló hévvel fordul emez ellen. Talán csak a 
Blick iróniája haladja meg maró gúnyban, kí
méletlen szenvedélyességben azokat a kifakadá- 
8ait, melyeket a hazátlanság, a kosmopolitismus 
ellen intéz. «Mint a kiégő üstökcsillag iszonyú 
forgásában se határt, se útat nem tart, de mint 
átok a végtelen üregben magamagát emészti s 
napsystemákat rendit meg : úgy bolyong czél s 
törvény nélkül a hazátlan» írja a Hitel-ben. 
Történetphilosophiai fogalomrendszerébe is be
illeszti a kosmopolitismust, még pedig mint a 
nemzeti elvénhedésnek legkétségtelenebb és leg
szomorúbb jelét. A társtalan, magára utalt, fél
tékeny magyar érzésnek nem ugyanaz a, faját 
és korát egyaránt jellemző baragja-e ez benne, 
amely Kisfaludy Károlytól Petőfiig költésze
tünknek is, a nemzeti lélek e legközvetetlenebb 
megnyilatkozásának, egyik uralkodó motívuma.

Széchenyinek éppen ebben az érzésben való ré
szességét és reá hatását igyekeztem néhány töre
dékes vonással megvilágítani. Közpályájának 
menetét és egyes mozzanatait : terveit és alkotá
sait, sikereit és csalódásait még ebből a szempont
ból is szükségtelennek látszik fölidéznem; ezek 
maguk érthetőbben és tanulságosabban beszélnek, 
mintsem hogy tolmácsra lenne szükségük. Gon
dolatvilágának is csupán azokra az általános vezér
eszméire hivatkoztam, melyek éppen az érzelmi in
dítékot legmélyebbről és legvilágosabban tükröz-



SZÉCHENYI MAGYARSÁGA. 43

tetik. De hogy egész létének, munkájának és 
nagyságának ez az érzelmi gyökere milyen erős 
volt, annak lehetnek fenségesebb bizonyságai, de 
érdekesebb alig, mint jelentőségének az a folyto
nos fokozódása, melyet irodalmi munkássága tün
tet fel. Kemény Zsigmond essay-irodalmunknak 
Széchenyiről írt remekében mély psychologiai és 
politikai éleslátással fejti ki, mint lett «majdnem 
rögeszméjévé : esze által zsarnokoskodni szívén». 
De ez a zsarnoki akarat, melylyel érzéseit féken 
tartja, a közpálya izgalmaiban, az országos élet 
forrongó hevületeiben, a népszerűség hullámtö
rései közt, a haladó korral egyre lazul, és az érzés, 
a maga közvetetlenségében, egyre beszédesebbé 
válik, egyre nagyobb helyet követel, egyre ural- 
kodóbbnak tűnik föl, egyre jellemzőbbé lesz ira
taiban. Fejlődése éppen fordított azzal, amire köz
embereknél a tapasztalás tanít bennünket. Együtt 
nő mintegy a képzelet hevével s végül szinte a 
visionárius szenvedély tüzében izzik.

írói munkásságának, mint életútjának három 
nagy stádiumára typikus jelentőségűek : a Hitel, 
a Kelet népe és a Blick. Az első csupa gondolat. 
Érzelmei csak motívumokat pendítve meg, egy- 
egy tételének kiszínezésében csillanva föl, vagy 
itt-ott néhány lelkesítő képben, szóban törve elő, 
de az egész gondolatszövedéknek még hátterébe 
szorítva. A Kelet népe irányában, czélzatában, 
Kossuth veszélyesnek tetsző izgatásával szállva 
szembe, az ész jogát, elsőségét követeli a politi- 
gában ; de szívének teljes fölindulásával, hazafi 
érzésének szent jogán, sebeire hivatkozva. E 
nélkül, a hazaszeretet aggodalma, kétsége, ha
ragja nélkül, nemcsak hatása, de szinte értelme
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sem lenne kassandrai intéseinek és kérésének. 
Azonban rettegő szívének kiáradása oly elnyom- 
hatatlanul őszinte, oly kristálytiszta, hogy senki
nek sem juthat eszébe a hatáskeresés eszközé
nek nézni. Ha Széchenyi nem teljes tartalmával 
tárta föl lelkét, amit rejtegetett, az mindig az 
érzése volt; mikor az előtör, annak a bizonysága, 
hogy nem bír többé vele. És mindig kevésbbé és 
kevésbbé bír. A Blick-nél szenvedélyesebb pró
zát sem a Siralmas panasz szerzője, sem Kossuth 
nem írt soha ; verset is talán csak Petőfi. Egy 
vulkán kitörése ez a könyv, mely köveket szór és 
lávát ont ; de gyilkos köveinél és pusztító lává
jánál félelmesebb gyűlöletének tüze és haragjá
nak kavargó füstje. Bachot és rendszerét, erő
szakosságait és képmutatását erkölcsi felháboro
dásával, Schwarzenberg herczeg cynikus vérszom- 
já t keserűségének tajtékozó dühével, Albrecht 
főherczeg sikertelen kardcsörtetését fölényes és 
lenéző iróniával árasztja el. Csak magát az ifjú 
fejedelmet kíméli, kinek belátásából és szívéből 
hazája sorsának jobbrafordultát remélni sohasem 
szűnik meg. íme, hova ért el, hova sodorta sorsa 
a hideg, gyakorlati, számító Széchenyit! If jú 
kori naplójából tudjuk, hogy Bánk-bánt «vesze
delmes tendentiája miatt» rossz darabnak' tar
totta és csodálkozott rajta, hogy a Nemzeti Szín
házban előadj ák. És a Blick egy lélekállapotot tár 
föl, a magyar lélek történeti tragikumának egész 
sajátságos forrongó világát, mely királyhűségé- 
nek rendületlenségében és nemzeti érzésének izzá
sában oly csodálatosan közel mutatkozik nem is 
Bánkhoz, hanem Peturhoz.

Ez a fejlődés, amint subjectivitása mind tel-
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jesebben bontakozik ki előttünk munkáiban, éle
tének tragikus bonyodalmával és végzetével ha
lad előre. Megindul, mikor Kossuthtal és a köz
hangulattal először kerül szembe s befejeződik, 
mikor a forradalom után ennek a közhangulat
nak szenvedélyében is újra egy g jé  lesz nemzeté
vel. Tragikuma abban gyökerezik, hogy amit ér
zésével indított meg, az rohamosabban indult fej
lődésnek, mint a magok, melyeket gondolataival 
vetett el. Az ő lelkének tüzétől lángra kapott a 
magyar önérzet, az erőnkben és jövőnkben való 
bizalom, az áldozatkészség és hősiség. A nemzet 
követelte a jövőt, melyet ő Ígért neki, de talán ko
rábban, mint amikorra biztosan megalapozhatta. 
Ő csak biztos alapon,minden magyar kéz munkájá
val, minden magyar fej okos belátásával, minden 
magyar lélek türelmével és kitartásával hitte és 
akarta fölépíteni az új Magyarországot. Igazáról 
meg tudta győzni nemzetét, de az érzések, melyek 
igazsága által ennek nyomában fakadtak, gyor
sabban fejlődtek, mint igazi és végleges győzel- 
möknek lelki föltételei. Közöttük a legfontosab
bak, a legelengedhetetlenebbek : a kötelességtu
dás és felelősségérzet, kicsinyben s nagyban, a 
nemzeti munkának egész vonalán. Ezek már nem 
születhetnek meg hirtelen, bármi mély és nemes 
fellángolásból ; csak hosszú, czéltudatos, átala
kító culturmunka eredményei lehetnek. Katas- 
trophánkból, melyben egyetlen vigasztalásunk 
volt a Széchenyitől fölébresztett nemzeti érzés 
hősi helytállásának dicső emléke, Deák bölcsesé- 
góvel kiszabadított ugyanez érzés rendületlen 
ereje a balsorsban. De az ő munkája koránt sincs 
befejezve most sem : annak az új Magyarország
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nak kiépítése, mely kifejtett nemzeti erejével, 
anyagi és szellemi erejével megvetvén a maga 
biztosságának alapját, szolgálja az emberi hala
dást. Az építés terve azonban meg van : az ő szel
leme nemcsak kortársainak szólt, hanem a jövő
nek, a meszsze jövőnek is. Amint nem is egy kor 
lelke szólt belőle, hanem nemzetéé, szellemében 
sem egy kor problémájának megoldása érett, ha
nem égé8 Z  nemzeti életünké, ennek további fo
lyamáé. A bécsi császári palotának pompás kapu
zatában Fischer von Erlachnak, egy közel két szá
zadja elhunyt nagy mesternek tervét valósította 
meg nemrég ezer és ezer munkás kéz : így kell 
nekünk a nemzet minden napszámosának, Szé
chenyi munkáját folytatnunk, eszméit közelebb 
vinnünk a megvalósuláshoz. Folytatnunk külö
nösen a nemzeti lélek erősítésének és nemesítésé
nek munkáját, nemzeti érzésének ápolásával s kö
telességtudásának és felelősségérzetének fejlesz
tésével.

De Széchenyinek nemcsak gondolatai a mi vi
lágosságunk, hanem érzései is tanulságaink. Ő 
nemcsak lángelméjével lehetett és volt feltámasz
tó ja és iránymutatója nemzetünknek, hanem ma
gyar leikével is. Történetünknek egész folyama, 
fajunknak egész élete arra tanít, hogy a nagy 
munkát csak annak az eszménynek- hevületében 
folytathatjuk a siker bizalmával, mely őt és általa 
nemzetét megindította : a nemzeti eszmény 
uralma alatt. Világfelfogásunk sok fordulót ért; 
de tengelye mindig ez maradt. Ez létünk bélyege, 
legbelső ereje, történeti folytonosságának elve, 
mely miben sem gátolta, mindig megsegítette, 
ha kellett : megmentette. Ez ismertette föl vele,
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Széchenyi lángszellenie által, a közös emberi ha
ladásban, culturában a maga nemzeti érdekét. 
Ez vezette eleddig, kivétel nélkül, valamennyi lé
pését előre s a természeti törvény biztosságával 
mondhatjuk: míg magyar nemzet maradunk, ez 
fogja vezetni. Más szóval : addig maradunk ma
gyar nemzet, míg ez vezet bennünket.



GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 
VALLÁSOSSÁGA.

I r ta  P hohászka Ottokár.

Midőn Széchenyi István gróf vallásosságát be
mutatni készülök, szemben látom magam azzal 
az általános előítélettel, mely szerint nem igen 
tudjuk párosítani az erős gazdasági érzéket a val
lás transcendentális irányzatával s az erősen föld- 
szagú lelkeket nem tartjuk alkalmasaknak az is
tenességre. Voltak, s köztük van Beöthy Ákos is, 
kik azt állították, hogy Széchenyi István minde
nek fölé az anyagi érdeket helyezte ; vannak, kik 
Széchenyi István egész irányzatát a «gazdagod
junk» jelszóval akarnák jellemezni, amely gaz
dagodástól minden egyéb háttérbe szorulna : az 
ilyenek természetesen alig találnák érdemesnek, 
hogy Széchenyi vallásosságával foglalkozzunk, 
vagy nem látnának vallásosságában egy ebet! mint 
formalismust s családi traditiókat, melyek eleven 
életté nem váltak benne. Azonban bátran kije
lenthetem, hogy ez a fölfogás téves, már csak1 
azért is, mert egy gazdag s mély lelkületnek mél
tatására nem indulhatunk ki a gyakorlati irány
zat olyatén elemzéséből, mely a gyakorlatiasságot 
szembe állítaná a lelki világ iránti érzékkel s a 
bensőséggel ; hanem szemügyre kell vennünk az

I I I .



élet összes értékeiben való concret állásfoglalását, 
s ugyancsak mikor lelki világot akarunk jelle
mezni, akkor azt nem egyes kijelentések általáno
sításával, hanem az öntudat nagy orientatioinak 
kiemelésével kell megtennünk. Kell ezt tennünk 
azért, mert sem az állás, sem a foglalkozás nem 
határozza meg az ember szellemi irányát, ha
nem meghatározzák azt azok a feleletek, melyeket 
az élet problémiára öntudata ad. Széchenyi Ist
ván megadta e feleleteket, mert meg kellett adnia 
azokat; Széchenyi-nek állást kellett foglalnia az 
élet szellemi értékeivel s irányaival szemben, hi
szen már kortársai is azzal gyanúsították, hogy 
nincs érzéke az ideális javak iránt; kortársai is 
azzal vádolták, hogy csak gazdasági érdek s ha
szon iránt van szíve : s ő ezekkel szemben rámu
tat az élet ideális irányára, mely szerint «a lé
leknek kifejtett gazdagságait kell boldogságunk 
alapjává tennünk s nem az anyagnak oly hamar 
elhamvadó kincseit» (K. N. 21.), s legjobban be
mutatja saját lelkületét, mikor oly altruismust 
kíván szolgálni, «melynek nem kell istállói vagy 
üzleti érdektől szükségképpen szaglania» (Világ 
241.) Igaz, hogy mindig számol anyagi ténye
zőkkel s azokat fejleszteni is akarja; igaz, hogy 
gazdasági megújhodást sürget s munka révén 
akarja fölemelni az elmaradt országot, — gazda
ságilag akarja megalapozni a nemzet életét —, 
de teszi mindezt azért, mert észrevette a gazda
sági tényezőknek rendkívüli hatását a társadalom 
életére s mert meg van győződve, hogy felsőbb 
emberi életet csak emberfölényesen lehet élni ; 
előbb az embernek észszel s kézzel el kell foglal
nia a földet, hogy azután szebb, neki való, tehát
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Széchenyi eszmevilága. I.
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szellemi érdekeinek is megfelelő világot építhes
sen föl magának.

Széchenyi lstván-nzk volt érzéke e felsőbb vi
lágba való behatolásra s éppen gyakorlati érzéke 
volt összhangban a szellemi életnek azzal a sajá
tos tendentiájával, amit vallásnak hívunk. Gyö
kerében ugyanis a vallásosság élethajlam és ér
zék; a lélek fakadása s ösztönös kilendülése a 
világontúli után. Van a léleknek sokféle tehet
sége s minden tehetségnek meg van a maga fa
kadása. Megnyilatkozik a lélekismeretben, meg
nyilatkozik érzésben, meg művészi, alakító haj
lamokban s ugyancsak megnyilatkozik még egy 
eredeti, geniális életirányzatban, a religióban, 
mely mint hajlandóság és ösztön és vágy igazítja 
el a lelket Isten felé. Ez az érzék természetesen 
kölcsönösség s egymásrahatás viszonyában áll a 
szellemi élet többi functióival ; az ismeret segíti, 
a művészet szolgálja, az erkölcsi érzés szítja a 
vallásosságot, ahogy viszont az erkölcsösség s a 
művészet a vallás talajából szívja erejét; de azért 
a vallásosság mint hajlam és érzék sajátlagos s 
önálló tendentia, mely mindenféle combinatióban 
jelentkezik a lélek többi tehetségeivel. Azért van
nak vallásos és vallástalan tudósok, vallásos és 
vallástalan művészek ; vannak vallásos csillagá
szok, mint Keppler, vallásos máthematikusok, 
mint Pascal, és vannak gyönge s hideg vallású 
theologusok. S ugyancsak vannak vallásos s val
lástalan politikusok ; vannak vallásos és vallásta
lan nemzetgazdászok, — vallásos és vallástalan 
gyakorlati emberek. Széchenyi István az előb
biekből való; az ö gyakorlatiassága vallásos lel- 
külettel párosult.



Az ilyen gyakorlati embereknek a vallásossága 
nem abstract világnézetek kialakításában, nem 
pkilosophiai elmélyedésben s tanoknak rendszerbe 
foglalásában áll, hanem az élő Istennel való ele
ven kapcsolatban, hozzá való gyakorlati magatar
tásban, tehát eleven életben. A vallás nemcsak 
gondolat s ismeret Istenről, hanem kapcsolat Is
tennel, melyet az ész megvilágít ugyan, de meg 
nem teremt. Az érzelmi fogalmak csak segítenek 
rá, de nem bennük van a vallás, mint ahogy nem 
a fogalmakban van az egészség, a szeretet s az 
öröm. A vallás nem is világnézet, nem is philo
sophia, nem is theologia; mind ez csak elvonás, 
csak rendszerbe foglalt tan ; mind ez csak foga
lom, nézet, ismeret, de nem gyakorlati magavi
selet. Értelmesek lévén, természetesen nem lehe
tünk meg nélkülök, kell valami belőlük minden 
vallásos lélekbe; hanem a vallás más lesz, több 
lesz; annyival több, amennyivel több a valóság 
a róla való fogalomnál. A vallás a lélek eleven 
személyes viszonya lesz Istenhez, a transcenden- 
tális valósághoz, eredeti, egyéni s meleg kapcso
lódás lesz. Vele, «a Valakivel», mely kapcsolódás 
a lélekben mint tisztelet, hódolat, odaadás, ben- 
sőség, szeretet s megnyugvás jelentkezik. Ez több 
mint minden tudás és ismeret; több, mint min
den világnézet, azért több, mert személyes s amel
lett világfölényes viszonyt jelent. A világnézet 
nem két egyéniségnek személyes viszonya, nem 
kettőnek egymásra hatása, egymáshoz közeledése 
és egymásnak megéreztetése ; hanem a világné
zet szemlélet és ismeret. Míg ellenben a vallás 
a végtelen valósággal való eleven összeköttetés s 
életet meghatározó s kitöltő gyakorlati viszony.
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Aki vallásos, annak nemcsak eszméi s gondolatai 
vannak ; — annak nemcsak köze van a világhoz, 
hanem köze van a világban megnyilatkozó s a 
világot meghaladó végtelenhez s az kapcsolódik is 
vele. A vallástalan embernek a világ minden s ő 
abban elhelyezkedik, ahogy tud s érvényesül, 
mint mechanikai adat a nagy történés actióiban 
s reactióiban; de a vallásos ember az, akinek a 
világ nem minden, sőt csak valami s aki ebből 
a valamiből, mint fölényes adat, mint egyéniség 
kimered, hogy a lét okával, a világon elömlő ész
szerűségnek s az élet czéljainak hordozójával kap
csolatba lépjen. Az ekkép hangolt s tájékozta
tott lelkületet vallásos lelkületnek mondhatjuk.

Széchenyi Istvánnak ilyen, a világon túlira be
állított lelke van. Szemléli a nagy világegyete
met; naplójában kifejti, hogy a világ alkatré
szei elvénülnek, hogy megint megfiatalodhassa
nak; támadnak s elmúlnak; egymást váltja föl 
az örök romlás s teremtés ; de a lét s az élet Isten 
felé van irányítva, ki egyedüli kútfeje minden 
jónak s magasztosnak. Mennél közelebb jutunk 
hozzá, annál tökéletesebbek, azaz boldogabbak, 
minél távolabb állunk tőle, annál szerencsétleneb
bek vagyunk». (N. 1819 máj.) Ebben a végte
lenségben minden csak a körül forog, hogy a 
súlyegyent megtalálja s az örök harmóniába be
illeszkedjék. (N. 1819 nov.) Örök harmónia, mily 
nagy elv s diszharmónia csiráit magában hordozó 
lélekben, mily nagy szükséglet, mely mint ele
mentáris fölismerés s vágy jelentkezik benne.

Az Isten felé való eligazodás szükségét érezte 
Széchenyi s a lélek természetéből eredeztette azt : 
«Egyik vallás a másik után tünedezik el ugyan



GEÓF SZÉCHENYI ISTVÁN VALLÁSOSSÁGA. 53

a földszinéről — írja egy helyen — de a vallá
sos érzület, mely azokat alkotta, soha sem lesz 
kioltható az emberek szivéből.» A reális világ ta
laján álló férfiú élénken érezte, hogy lelkűnknek 
felsőbb, eszmei világba kell belenőnie, csak úgy, 
mint ahogy a földbe vetett magnak levegőben s 
a napsugár milieujében kell szikéit kigöngyölí
tenie. «Ha szórakozás által egészen el nem szé
dül a fejünk s tökéletes állatiságba nem merü
lünk, bizonyosan felnyílik néha előttünk az élet 
komolyabb pillanataiban saját bensőnk.» (Üdv- 
lelde 1—3.) Gyakorlati lelke oly földszagú volt, 
mint a friss szántás; gondolataiból s gondjaiból 
kenyérillat áradt, de azért épp úgy érezte az erős 
életnek azt a másik, nem kenyér-, de lélekillatú 
szükségletét, azt, hogy kapcsolatban álljon az ér
zékfelettivel. Ezt az orientatiót természetesnek 
tartja, annyira, hogy más életirányítást nem tud 
megérteni : «Szánakozva bámulok — Írja — az 
Istenhez soha nem térőn. Bámulom erejét, de 
sajnálom őt rokontalansága miatt a legfőbb jó
val.» (Üdvlelde 37.) Széchenyi szerint vannak hi
deg lelkek, kik nem rokonjai a végtelennek; ő 
nem ilyen. Ő érzi s átéli a kapcsolatot s akarja, 
hogy az meleg s eleven legyen. «Előttem — foly
tatja ugyanott — csak az látszik talpraesettnek, 
aki csend s béke közt naponta felemeli lelkét a 
Legdicsőbbhöz.» De nem azért emelkedik föl 
Hozzá, hogy megértse, hanem, hogy megnyugod
jék benne. «Az Istent — Írja — a szegény em
beri elme felfogni nem képes. De hinni kell 
benne, szeretnie kell őt s reményét kell belé 
vetnie.»

Megszállja ugyan hébe-korba őt is a bizony-
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talanság érzete; különös borzalom vesz rajta erőt, 
mikor arra gondol, hogy majdan egy ismeretlen 
világba keilend lépnie; de vallásos lelke a bor
zalmat legyőzi s a nem látó, hanem csak sej
telmekkel dolgozó értelem felől emelkedő kéte
lyeket nagy érzelmi s akarati kilépéssel vissza
szorítja, hogy megnyugodhassék. Neki Isten 
léte, hozzánk való viszonya, vele való kapcsolódá
sunk nem probléma; ezen ő túl van. Ha néha 
elsötétül is lelke, ha naplótöredékei néha kislell ű 
kitöréseket rögzítenek is meg, az elsötétülést nem 
szabad tagadásnak vennünk s a lélek egyes kitöré
seit nem szabad a lelkülettel azonosítanunk ; ezek 
ingadozások s hangulatok, de nem megállapodá
sok. A kedélyhullámzás nem bűn s az érzelem 
nem elv, ha papírra vetjük is. Széchenyi István 
nem töri magát theologiai problémák után, sőt 
nem sokat tart azokról, kik «a titkok után való 
sóvárgásukban egész életüket avval töltik, hogy 
az Isten, a Szentháromság és az emberi lélek mi
benlétét magyarázgassák s mathematikai formu
lákba foglalják»; de azért tapasztalja, hogy «a 
kicsiny épp úgy, mint a nagy s minden, amit 
érzékünk útján észlelünk, békéről, jóságáról 8 
mindenhatóságáról beszél nekünk.» Az ő felfo
gása is tehát az, hogy nem sok abstract theolo- 
giára van szükség, hanem igenis szemre, mely 
az Isten műveit 8 a művekben Istent lássa. Ép
pen gyakorlati érzéke segíti őt rá a világ s az 
élet észszerűségének szemléletén át az Isten iránt 
való bizalomra s megnyugvásra.

Ezt az Istent imádja s szereti, feléje fordul és 
segítségét kéri. Vallásos lelkét árasztotta ki, mi
kor 1820 dec. 26-án így imádkozott naplójában :
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«Mindenható bírája az embereknek s a megfog
hatatlan nagy mindenségnek ! Ki előtt ámulattal 
és imádattal borulok le 8 csak gyengeségemet és 
szorongó szivem dobbanásait érzém : engedd meg
érlelnem magamban azt az erényt és tökéletes
séget, melyet az ember, minden fogyatkozásai 8 
tomboló szenvedélyei daczára, már itt e földön 
is elérhet. Add nekem azt a benső vigaszt, a lé
lek ama nyugalmát, mely nélkül a röghöz kötött 
halandó a Te szemléletedben nem gyönyörköd
hetik s lelke azt a földfeletti szárnyalást el nem 
érheti, melyre az ájtatos ima a tétovázó kedélyt, 
ha csak rövid perczekre is, képesíti. Aczélozd meg 
bennem a gondolkozási erőt, hogy habár még a 
földi léthez vagyok kötve, lelkileg halott ne le
hessek s tiszta képzelettel emelkedve föl Hozzád, 
a te jóságodat és nagyságodat megismerhessem 
és földi pályám czélját is felfoghassam. Szaba
dítsd meg lelkemet az előítéletektől s töltsd meg 
szívemet véghetetlen béketüréssel és szeretettel az 
egész emberi nem iránt. Vess fátyolt elmúlt éle
temre s engedd meg, hogy tapasztalataimból, él
ményeimből, hibáimból 8 vétkeimből az, ami leg- 
üdvösb lesz, háramolhassék reám s végre oly uta
kon, melyeket te vélsz legjobbaknak, vezess el en
gem hozzájuk, akiket oly forrón, oly igazán sze
rettem.»

Ha Széchenyi leikéből ily forró, igazi imák 
fakadtak, akkor gondolhatjuk, hogy ő az Isten
nel való kapcsolatot lelke mélyében át is élte s 
nem csodálkozhatunk azon sem, hogy az erős cse
lekvés embere lévén, vallásosságának positiv for
mában s concret gyakorlatokban is kifejezést 
adott.
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Ha ugyanis a vallásosság csak elvont tételek 
hite s csak világtól elforduló érzés volna, mely a 
szív bensőségébe zárkózik, akkor tán kétségesnek 
látszhatnék, hogy a gyakorlati életnek s tanoknak 
hősei, oly emberek, mint Széchenyi voltak-e s 
általában lehettek-e gyakorlatilag vallásosak ; de 
ha a vallást egyéni s gyakorlati életnek tartjuk, 
akkor csak természetesnek találhatjuk, hogy épp 
a gyakorlat s az erős cselekvés emberei lesznek 
rá hivatva, hogy azt átéljék s magukban kialakít
sák. Anglia s Észak-Amerika ezt fényesen illus- 
trálja. Széchenyi is praktikus hivő s lelkes katho- 
likus volt. Nem volt az a liberalis, aki abból in
dulva ki, hogy minden templomban lehet imádni 
Istent, hát egybe sem megy bele. Az ő gyakorlati 
s cselekvő vallásosságával ellenkezett az ilyen el
mosódott, tehetetlen lelkűiét. Ő megtartotta az 
egyház parancsait ; különösen a húsvéti gyónást 
soha sem hagyta el. Mély bepillantást enged val
lásos kedélyviligába az, amit naplóiban az ilyen 
vallásos gyakorlatokról olvasunk: «Amit saját 
hitemben — Írja — a legfelségesebbnek találok, 
az a teljes megalázkodás Isten előtt. Ily diadalt 
vívhatni ki önmaga felett a legelső és legtisz
tább erkölcsi gyönyör, melyet az ember érezhet. 
S lehet-e az önmegtagadásnak nagyobb foka, 
mint egy, tán csekélyebb értékű embertársunk 
előtt minden hiúság félretételével egyenkint le
leplezni vétkeinket, erkölcsi fogyatkozásainkat s 
oly rossznak tüntetni föl magunkat, aminőnek 
bizony nem szívesen láttatjuk az emberek által 
magunkat. Én ez önmegtagadásra mindig köny- 
nyen rá tudtam szánni magamat s nem átallottam 
olykor a legbutább olasz pap előtt feltárni egész 
valómat s keserves könyözönben áradozni.»
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Ugyanígy akarta másoktól is megtartatni a 
vallás külső formáit ; mert, «akik a vallás külső 
formáit megvetik — Írja az Önismeretben (219. 
lap.) — gyakran ártalmasabb hatással vannak, 
ha mellette jó és feddhetlen emberek is, a reájuk 
figyelőkre, mint a romlott erkölcsűek és fékte
len életűek, mert az emberek ostobább része, mely 
a magasabb állásúhoz természetesen vonzódik, 
példájok után indulva észrevétlenül ejtené el a 
vallást, anélkül, hogy erkölcsileg azért megja
vulna.» Mikor azonban a vallás külső szertartá
sait mindenkitől megtartatni akarja, ugyanak
kor a formában mindenütt a lényeget keresi s ez 
a lényeg a szeretet. «Tartsa meg — írja ugyan
ott — mindenki saját hitvallása formáit; ez szük
séges. De a fődolog mégis az marad, hogy ember
társaival jót tegyen.» S a szeretetet, mint türel
met s jóindulatot mások vallásos meggyőződései 
iránt is akarja gyakoroltatni; mert «akár keresz
tények, akár más felekezetűek az emberek, ha 
felebarátaikat szeretik s jólétüket emberiesen elő
mozdítják, a kereszténység szelleme hatja át őket 
is;» (Stad. 108.) lélekszerint tehát közel állnak 
egymáshoz.

S ez volna Széchenyi vallásosságának az egyik 
gyökere, mely mint érzék s hajlandóság jelent
kezett benne s mely azután éppen lelkületének 
gyakorlatiassága folytán gyakorlati viszonynyá, 
eleven kapcsolattá fejlett ki benne.

Van azután Széchenyi szellemi világának egy 
más sajátos vonása, mely a vallásosságnak psy- 
chologiájával rokon s mely tehát őt is vallásos
ságra hajlíthatta s hangolhatta ; ez a vonás a 
reformatori irányzat, mely minden ponton meg
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látja a hiányt, mely mindennel elégedetlenkedik 
s mindent meg akar reformálni, miután hisz jobb 
jövendőben s dolgozik eljöttén. A  vallásos lelkű
iéinek is az az egyik jellege, hogy valami radi- 
cális elégedetlenség jelentkezik a lélekben, mely 
nem éri be a világgal, hanem a jobbat várja. 
Ez az elégedetlenség abból a szemléletből való, 
mely a világban szükségképpen a végességek s tö
kéletlenségek rendszerét látja, mely fölpana
szolja, hogy ismeretünk gyönge, hogy kedély
világunk sejtelmekre, félelmekre s folyton változó 
ingerek reactioira van beállítva, hogy öntudatun
kat az a kínzó észrevevés tölti el, hogy tulajdon
képpen kielégítésre itt nem is számíthatunk. H i
szen áradó életfolyam sodor s beláthatlan fejlő
dés útjain kényszerülünk előrehaladni, melyek 
nem kérdeznek minket s melyeknek ellentállni 
egyáltalában nincs hatalmunkban. Érezzük a tér 
s az idő korlátaibán, az ismeret tartalmának sze
rénységében, az életfolyásnak hullámszerűségé
ben az élet megszorításait s ettől el lehetne söté
tülnünk s pessimismusra is hajolhatnánk ; de le
het az elégtelenségre s elégedetlenségre másképp 
is reagálni — s ez a vallásos lelkületnek lesz sa
játos reactio ja a melanchóliára — lehet úgy 
reagálni, hogy nem az elégedetlenség lesz úr fö
löttünk, hogy nem merülünk világfájdalomba, 
nem esünk kétségbe, hanem az elégedetlenséget 
kitöltő s az elégedetlenséget megszüntető győzel
mes élet vágyával és hitével oldjuk meg a problé
mát. A  vallásos lélek ugyanis az elégedetlenség 
érzetére a különb élet vágyáénak reactiójával je
lel. Nem merül ki abban, hogy constatálja az 
elégtelenséget s szenvedjen alatta; hanem a nagy
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ezélok hite egy különb, jobb élet reményét kelti 
föl benne. Az elégedetlenség nem fajul el élet— 
fojtó világfájdalommá, hanem türelmet 8 a job
bat bizton váró reménynyé nemesbül.

Széchenyi István-ban megvan a léleknek ez a 
mélyen járó elégedetlensége, de ugyanakkor az a 
vágya is, mely a jobbat várja. A világ elégte
lensége, a léleknek a földön túl való s folyton 
jelentkező gravitatiója, a lét befejezetlensége, 
nemkülönben a töméntelen sok baj és szenvedés : 
finoman érző lelkét egy más s fölényes élet felé 
igazítja. Lehetséges, hogy ez az elégtelenség és 
elégedetlenség az ő melancboliára hajló lelkében 
sokszor vésztbozó erővel is jelentkezhetett, azon
ban nem úgy, hogy az élet czélszerűségébe s egy 
fölényes, jobb életbe való bizalma megrendült 
volna. «Kell lenni — Írja 1819-ben — egy má
sik jobb életnek, mert, aki itt a legszerencsésebb, 
tulajdonképp az is igen nyomorúlt lény.» Szé
chenyi hozzá még nemcsak a világ bajait, hanem 
elsősorban a maga nyomorúságát érezte át mé
lyen. Öntudata, belső érzéke ki nem elégíti őt. 
Lelkiismerete vádolja; fölpanaszolja botlásait, 
szerelmi kalandjait; de ez az elégedetlenség, 
amennyiben vallásos, nem vált benne életfony- 
nyasztó hatalommá; sőt ellenkezőleg éppen az 
élet igazságtalansága és nyomorúsága segítette őt 
rá a győzelmes jobb életbe vetett bitre s reményre. 
A vallásosság melancholiája benne is remény
nyel volt teleszórva; a világ avarja az ő vallásos 
szemléletében is tavaszi erdőhöz hasonlított, mely 
csupasz ugyan és szürke, de a szürkeségre min
denfelé fakadó, zöld fények esnek.

Ennek megvilágítására elég hivatkoznom arra,
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hogy Széchenyi István életenergiáját vallásossága 
fokozta, amennyiben őt a legnagyobb reformra, 
t. i. az élet kialakítására s a nemes, tiszta er- 
kölcsiségnek önmagában való kifejezésére indí
totta. Széchenyi István mélyen át volt hatva at
tól a hittől, hogy az élet munka s az igazi, hi
vatott reformernek belső súlyát semmi sem tün
teti föl annyira, mint az, hogy e munkát első 
sorban nem külső művekre s társadalmi fölada
tokra, hanem az élet értékeinek öntudatunkban 
való megteremtésére irányította. Széchenyi Ist
ván nem volt skeptikus, sem cynikus ; s épp oly 
kevéssé volt csak elméletileg hívő, hanem gya
korlatilag hívő ember volt, aki meg volt győ
ződve, hogy a hit is tett, hogy a vallás is erő és 
munkásság; meg volt győződve — s erre saját 
gyakorlati érzéke vitte rá, — hogy minden bol
dogságnak — az időben épp úgy, mint az örökké
valóságban — alapjait nekünk kell megvetnünk 
s hogy minden ingert s motívumot, az isteni élet
nek motívumait is, nekünk kell átélnünk s hogy 
ez mind munkába s fáradságba kerül. Az ő vallá
sossága annyira gyakorlati s erkölcsi irányú volt, 
hogy az ő szemeiben legnagyobb mű a világon : 
a jó ember s a legértékesebb tartalom a szép lé
lek volt. «Az embernek legszebb tulajdona — írja 
a Világban — a szép lélek, csak az és nem egyéb 
határozza meg valódi becsét. . .  A lélek tökélyét 
vagy tökéletlenségét nem nyilvánulásának módja 
s nem az dönti el, hogy miképpen szól vagy ír, 
hanem, hogy hogyan cselekszik és hogyan él.» 
(Világ 244.) Isten minden jó és tökély s a val
lásosság arra indít, hogy minél közelebb jus
sunk hozzá, vagyis, hogy minél jobbak s töké
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letesebbek legyünk. «A tökélyhez való közeledés 
boldogít, — írja naplóiban — mert az Isten
hez való nagyobb vagy kisebb hasonlóságot fog
lalja magában. Ennek mértékéhez képest van a 
tökéletlen telkeknek oly sok fokozata.» (Üdvlel- 
de, 37.)

Széchenyi István érezte, hogy a tökéletesség
nek ugyancsak alacsony fokán áll ; azért meg is 
szállja őt néha a kislelkűség. Néha már csak arra 
tart számot, hogy tanácsával legalább másoknak 
készítsen szebb s boldogabb jövőt; szerelmi bal
sikereiből s folytonosan fölpanaszolt botlásaiból 
következteti, hogy ime neki, szerencsétlennek, 
nem marad már más választása, mint szolgálnia 
mások javát, ami által saját vétkeiért is eleget 
tehet. De a lehangolt érzésektől eltekintve, na
gyon is élénk volt benne a belátás, hogy érzéseit 
értelmével kell ellenőriznie, azokat nemesítenie 
s féken tartania ; belátta, hogy eszének kell ural
kodnia szenvedélyei fölött s hogy az ő feladata 
is az, hogy az élet tartalmát öntudatának tisz
taságában s finomodott érzéseiben keresse s ta
lálja föl.

Látni való ebből, hogy Széchenyi István val
lásossága ugyancsak activ s a szó legnemesebb 
értelmében erkölcsi irányú volt, mert hisz első 
sorban vallásos kötelességének tartotta a jobb em
bernek önmagában való kialakítását s épp mert 
ilyen volt vallásossága, azért egy ponton sem bé
nította Széchenyi István reformátori lelkületét. 
Vallásossága nem állt útjában tettvágyának. H i
szen ez a vallásosság nem volt életunt ; nem for
dult el a világtól s legkevéshhé sem tompította 
el érzékét a földi értékek iránt, sőt szigorú val
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lásossága mellett megvolt benne a földi értékek
nek nagyrabecsülése. Ő az életnek nagy jelentősé
get, a munkának nagy méltóságot tulajdonított, 
ő  az életet nemcsak átmenetnek nézte, melyen 
minélelőbb á t kell esni ; nála az életet nem fá
tyolozta be a halál vágya s az erény és a lelki 
nagyság valódiságát nem mérte a jövő élet utáni 
vágyon. Ő értéknek tartott jólétet, culturális ha
ladást, testi erőt, egészséget, ügyességet, szerel
met, házasságot, mert nem elszigetelten, mint 
külsőséges adatot, hanem mint az emberséges élet
nek betétjét s mint a lelkiségnek eszközét nézte. 
Ő a világban s az egész életen isteni gondolato
kat látott, melyeket ki kell fejleszteni s kifejlesz
tésükben isteni akaratot tisztelt. Ehhez az isteni 
akarathoz akarta mérni az emberi akaratot, mely 
akkor lesz jóvá, ha ezt a mértéket megüti.

Ezt az egész valláserkölcsi felfogását a világ
nak, az életnek s a munkának nagyon szerencsés 
lelkületnek kell tartanunk, melynek kialakítási! 
nem mindenkinek sikerül ; sőt sokszor éppen a 
vallásos lelkű embejek bizonyulnak itt balkezűek- 
nek. ők ugyanis veszélyben forognak, hogy az 
örökkévalótól az ideiglenest ne ítéljék meg he
lyesen, miután e kettőt, az örökkévalót s az ideig
lenest, szembe állítják egymással. Pedig e ket
tőt nem szabad szembe állítani. Hiszen az idő 
nem tagadja s nem ássa alá az örökkévalót. Az 
idő nem ellensége az örökkévalóságnak. Isten 
ugyanis úgy rendelte, hogy e kettő egymáson 
épüljön fel s hogy az idő hordozza az örökkévaló
ságot. ő  állította be az időbe az emberi érzé
keket, melyek mind tiszteletreméltók, miután 
Isten szándékai szerint a jobb életet szolgálják. E
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felfogásban az idő, az élet, a munka, a földi lét 
szépsége s szelleme erkölcsi érzékké válik. Nem 
fogjuk a földi életet az asketikus ideállal sem 
ellentétbe állítani, mint valaki, aki írta : «Früher 
wurde mit Begeisterung gepraedigt, man solle 
den Leib kasteien und das Fleisch durch Hun
ger und Nachtwachen mürbe machen und abtöd- 
ten; jetzt wird man eingeladen, sich am Tum- 
reck zu stärken und mit Brausebad und Frottir- 
handtuch die Haut in einen christlichen Zustand 
zu versetzen.» Erénynek s askézisnek czélja nem 
a test letörése, hanem az, hogy minden érzék ben
nünk s körülöttünk — tehát test, erő, egészség 
8 szépség is — az ideális irányt, tehát a lelket 
szolgálja.

Széchenyi István valláserkölcsi érzületének ne
messége kitűnik abból is, hogy ő a socialis remé
nyekben s törekvésekben is látta Isten gondola
tait, amint hogy egyéni üdvösségünkre vonat
kozó reményeinken kívül vannak sociális remé
nyeink is. Akart jobb világot s a jobb világban 
több igazságot és több boldogságot. Akart jobb 
közéletet, melyben az egyes ember is szerencsé
sebben tájékozódjék. Gondolta, hogy nem a sze
génység vezeti a népeket tökélyre s hogy egye
seket épp úgy, mint népeket erkölcsi culturára 
képesebbé tesz a jólét, mint a szenvedés s a ke
serves nélkülözés. S e nagy sociális eszmék s 
irányzatok érvényesüléséért küzdött és dolgozott ; 
hangsúlyozta a komoly munkát úgy, hogy szel
lemi tényezőkre, pl. a szalmalángú lelkesedésre 
sokkal kisebb súlyt látszott fektetni ; pedig volta
képp a szellemi világot, a műveltséget s az er
kölcsi haladást szolgálta, mikor a szellemi világ
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nak a nemzet életében hiányos föltételeit önző s 
hideg számítással, kérlelhetlen következetesség
gel, a hibák ostorozásával és saját izzó érzelmei
nek elhallgattatásával megteremtette s fejlesz
tette.

Mindezek után pedig fölvetem a kérdést, hogy 
tekintve Széchenyi István erősen vallásos hajla
mát s gyakorlati vallásosságát, tekintve komoly 
fölfogását s kedélyi gyöngédségét, sikerült-e e 
jellegeknek s kilendüléseknek kellő mértéket ál
lamok s harmóniába olvadniok ; sikerült-e Szé
chenyi István-ban egy erősen construált, jól meg
rajzolt vallásos typust adniok ? S azt kell felel
nem, hogy ez nem sikerült s hozzáteszem, hogy 
harmonikus, vallásos typust ezen az alapon meg
teremteni egyáltalában nem lehetett. Nem lehe
tett már csak azért sem, mert egy befejezett, val
lásos typushoz is a test és lélek, a szellem és az 
idegerő összhangja lett volna szükséges s ez kez
det óta nem volt meg Széchenyi-ben. El lehet 
róla mondani, hogy túlizgatott érzéke volt a ho
mályok iránt, úgy hogy minden árnyból öreg 
estét s vigasztalan éjszakát tudott szőni. Estho
mályos lélek volt, mely az élet derült s harmoni
kus felfogására nem hajlott. A dolgok árnyol
dalaihoz húzó, azokra élénken reagáló hajlama 
veszélyeztette s nagy ingadozásoknak tette ki lelki 
egyensúlyát s betegje lett a homályos látásnak. 
Az ő baja nem a clairvoyance, hanem az obscur- 
voyance lett. A hiányok úgy rémítették, hogy 
szenvedés lett észrevevésükből s a fejlődés szük
ségét oly élénken érezte, hogy kínja lett a ma
gyar elmaradottság. Ahol hiányt látott, ott bele 
is kötött; de úgy ébresztgetett, úgy sürgetett s
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úgy unszolt, hogy hajlandó volt az ellenfélt is 
ellenségnek nézni. Meg akart reformálni min
dent, nagy és kis dolgokat; józan eszmékkel s 
dolgos, nagy tervekkel ment neki a hájas apa- 
thiának, de nemcsak ezzel veszett össze, hanem 
sok jó emberrel is. A bánat, az a fegyelmezet
len, töprengő, szürkén festő hangulat, melynek 
nem tudott urává lenni, lidércznyomássá lett lel
kén. Sokszor szert tett bizalomra kétségeivel 
szemben, de azután hamar megfordult s a lel
kesülésből s az érdeklődésből is csak mérget szítt 
a lelke. Ha nem volt sikere, akkor az eredmény
telenségen bánkódott, ha pedig sikerült vala
mije, akkor meg a túlzásoktól félt s magát okolta, 
hogy miért is támasztotta a mozgalmat s magá
nak tulajdonította ismét azt is, ha mindaz, ami 
szent és kedves volt neki, rombadőlt. Ily szertelen 
lelkűiét mellett harmonikus, vallásos typust nem 
lehetett megszerkeszteni. De hát így vagyunk 
vele más tekintetben is. Ha kérdezzük, volt-e re
formátort talentuma, azt kell mondanom, hogy 
óriási mérvben volt s ugyanakkor be kell valla
nom, hogy e reformátort talentumot fantaszti
kus túlzások s kitörések zavarták meg lépten-nyo- 
mon. Ha kérdezem, volt-e államférfiú, tudott-e 
hidegen számítani, s eszközöket czélokra irányí
tani, azt kell mondanom, hogy igenis, nagy ál
lamférfiúi tehetsége volt, de tarkázva romantiká
val, látással s rémlátással, megnyugvással s há
borgással, kitartással s ingadozással. Befejezett, 
tökéletes typust egy irányban sem adott. De ha 
nincs is meg a befejezett typus, azért a nagy 
vonások megvannak s szembe ötlenek. A vallá
sos lelkületnek e nagy vonásait nem borítja el

Széchenyi eszmevilága. I.
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a pisztolylövés füstje s nem törli el az öngyilkos 
vére; mert méltán mondhatjuk, hogy ez nem 
lelkének, hanem földúlt s szenvedő természeté
nek volt végzetes sugallata. Ügy vagyunk Szé
chenyi István egyéniségével, mint Michel A n
gelo azon szobraival, melyek sugározzák ugyan 
a geniust, de nem készültek el egészen s ezt nem 
azért, mert a lélek s az inspiratio fogyott ki, 
hanem azért, mert kifogyott a kő ; valahogy úgy 
kezdte Michel Angelo a szobrot, hogy a már
vány nem futotta : ilyen Széchenyi István vallá
sos egyénisége is ; volt a kialakításhoz lélek, ér
zék, hajlam, de kifogyott az idegerő ; psyche volt, 
de a physis nem futotta. De valamint Michel 
Angelo nem kisebb előttünk azért, mert a már
vány nem futotta, bár megsóhajtjuk, hogy nem 
futotta : úgy nem kisebb természeti hiányai miatt 
Széchenyi István sem, jóllehet eltölti lelkünket 
a vágy, hogy bár lett volna idegereje s harmo
nikusabb kedélye, hogy a hatalmas szellem tel
jes harmóniában s szépségben alakíthatta volna 
ki vallásos életét is. E vágy nem gáncs, hanem 
ellenkezőleg elismerés, melylyel a szellemnek adó
zunk, mely conflictusaiban éppen oly nagy, mint 
befejezett műveiben. A megsóhajtott nagyság e 
benyomásával veszünk búcsút Széchenyi István 
szellemétől, mely még hívebben s melegebben 
őrzi meg majd számunkra emlékét.
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GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN VILÁG
NÉZETE ÉS ÉLETBÖLCSELETE.

I r ta  K enessey B éla.

«Oly mélyen feküsznek az igazi nagyság fe
nékkövei, hogy azok mindenki szemeibe nem 
könnyen tűnnek, midőn a superaedificatumokon 
bámul a sokaság» — mondja maga Széchenyi 
(Világ 85. L).

Ezeket a «fenékköveket» kell a léleknek, a szív
nek abból a csodálatos mélységből felhoznunk, 
a honnét fakadt Széchenyi világnézete és élet- 
bölcselete.

«Fel-felhasad előttem az ég és édeni kéjjel reb
ben át lelkemen ily szózat: Epedésid nem hol
takat illetnek, bús hangjaid nem halotti zene, a 
jövendő lehet korod! Ó mennyei öröm!» — irja 
a Kelet népében (11. 1.) elragadtatva, szinte az 
istenülés perczeit élve.

Az ihletnek, a magasabb isteni elhívásnak és 
megbízásnak tudata, érzése, szent meggyőződése 
az egyedüli forrás, amelyből nagy lelkek nagy 
ideákat és nagy cselekedeteket meríthetnek. Csak 
aki azt tudja, hogy az Isten bízta rá azt a fel
adatot, amelyet teljesítenie kell, hogy ő az Isten 
kezében csak eszköz annak, amit «az Isten benne 
föltett» végbevitelére és meg van győződve ar

5*



68 KENESSEY BELA.

ról, hogy az egy isteni missio, amelynek köte
lességeit kegyelem engedi meg teljesíteni: csak 
az nem riad vissza semmitől, csak az mondhatja 
az elszántságnak egész martyrságig menő erejé
vel, amit Széchenyi mondott:

«Lenyesik szárnyaimat, lábamon járok; levág
ják lábaimat, kezemen fogok járni; kiszakítják 
kezeimet, hason fogok mászni. Csak használ
hassak !» *

«Bennünket láthatatlan hatalmak vezetnek és 
közülünk a legerősebb sem egyéb, mint engedel
mes eszköz egy magasabb kézben» Írja másutt, 
de nem a fatálistának lemondásával és a szolgai 
tehetetlenség érzetével, hanem azzal a fölemelő, 
azzal a szellemi szabadságot és önérzetet adó tu
dattal, amivel akadémiai elnöki megnyitó beszé
dében mondja : «Azon kevesek ápolják, dajkál
ják és növesztik fajtánkat leginkább, kik tőlünk 
tán nem is ismerve, keveset említve s éppen nem 
méltatva, minden pompa, zaj és követelés nélkül 
szerényen, de híven járnak el Istenrendelte min
dennapi hangya munkáikban.» **

Untalan arra hív fel, hogy ébresszük és táplál
juk lelkűnkben a «zarándoki érzést», a «zarán- 
doki komolyságot>, míg az úgyszólván szokássá 
nem válik önmagunkban is és öntsük azt azokba 
is be, kikben az még nem létezik s ezt a zarán
doki érzést, mely hivatásának emlékezetét nem 
engedi soha figyelméből kiesni, vigye magával

* A k ad ém ia i X I . k ö z g y ű lé s t  m e g n y itó  b eszéd e  
1842. n o v . 24.

** E szm ék , ad atok  stb . Ö sszeá llíto tta  Z ich y  A n ta l. 
B u d a p est  1880.
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mindenki minden munkakörbe, mert a feladat : 
«sokkal inkább használni a honnak, mint fény
leni saj átlag».

«Zarándoki érzés.» Benne van a felséges, a leg
magasabb czélnak a látása. Ha kálvária statióin 
át is, de ott fenn a diadalmas, a megváltó, a 
bűnt eltörlő, a glóriától övezett kereszt, amely 
szabaddá, nagygyá, nemessé, igazzá tesz.

«Zarándoki komolyság.» Tudata a hívságokról 
való lemondással, az alázatossággal, a mindhalá
lig való engedelmességgel, az ént tökéletesen hát
térbe szorító szerénységgel, a mindenki iránt való 
szeretetteljes türelemmel és hűséggel való szol
gálatnak. Magába mélyedt, önleikét vizsgáló, 
csendes nyugodt haladás lépésről-lépésre, de mind 
följebb, mind magasabbra s magában a lélekben 
is mind nemesülve.

És «zarándoki komolyság», amely mint élő lel
kiismeret megy az önhitt és önfeledt nemzet so
rai között, míg «vagy megértik, vagy eláll szava» 
(Polit, progr. tör. 146.) és amíg felrázza a lel
keket, hogy értsék meg, hogy «a kiképzett lehet 
gyár, vagy erőmű, ha hiányzik benne azon is
teni szikra, mely egyedül képes a halandót bár
mely kicsiny műtételben is mesteri magasságra 
emelni» s ez «az önismeret minden emberi böl- 
oseségnek legmélyebb sarkalata.»

«Miért vérzik annyira szivem s miért nem tu
dom nyugtomat lelni ? !» — kérdi. *

Hát miért írja  Pál apostol a rómabelieknek : 
«Tartozunk pedig mi, kik erősek vagyunk ezzel,

* G r. S zé c h e n y i I s tv á n  : P o lit ik a i p ro g ra m m tö re-  
dékek . 1847. 73. 1.
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hogy az erőtleneknek erőtlenségüket hordozzuk és 
ne kedveskedjünk magunknak» (Rém. XV. L); 
vagy miért érzi, hogy minden gyülekezet felől 
való szorgalmatosság őt szorongatja és nincs 
senki, aki háborgattatik, hogy ő vele együtt ne 
háborgathatnék és kicsoda botránkozik meg, hogy 
ő azon ne keseregne? (II. Kor. X I : 28—29.)

A lelkiismeretnek, a magasabb megbizatásnak 
és a felelősség érzésének, tudatának ugyanaz a 
mély hangja rója reá a tartozást, a kötelességet, 
amit a világ-históriának éppen a legnagyobb jai- 
nál látunk, az a belső erkölcsi kényszer, amely 
ellen küzdelmet is hiában vív, mert Jeremiás
ként : «az én szivemben az Urnák igéje olyan, 
mint az én csontjaimba rekesztetett égő tűz és 
azt hordozván, elfáradok, de ellene hiába küz
dők» (Jerem. XX. 9.). Ez a belső leéli, ez a 
kanti kategoricus impei’ativus, onnan felülről be
lénk oltva, a vallásból, mint gyökérből nőve ki. 
A vallásos érzület nem oltható ki az emberek 
szivéből, mert az nem egyéb, mint a teremtmé
nyek viszonya a megvalósult Tökélyhez.

Zarándok útján azonban csak az elhivatás és 
a kötelesség a szent, csak az eszközök nagyok, 
csak a czél örök, csak a komolyság ér egész a 
fenségig ; de az úton nem szőrcsuhát ölt, hanem, 
mint a hős Blücher katonái a lipcsei ütközetre 
ünneplő ruhába öltöznek*, ő is lelkének min
dig ünnepi köntösében megy végig, mert vezeti 
az a meggyőződés, hogy népe, nemzete ünnepet 
fog ülni. És a csodálatos, hogy az, aki vallás

* G r. S zéc h e n y i I s tv á n :  1844. ok t 28-án  a k ö z teh er 
v is e lé s  tá rg y a lá sa k o r  m o n d o tt  beszéde.
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felekezeti kérdésekben tökéletesen azon az állás
ponton van, mint Lessing, aki bölcs Náthánjá- 
nak a három gyűrűről szóló meséjét azzal végzi, 
hogy : «Man untersucht, man zankt, man klagt. 
Umsonst, der rechte Ring war nicht erweislich, 
als uns jetzt — — — der rechte Glaube»; és 
az, aki azt mondja, hogy «ugyan vajmi sok út 
vezet Rómába és nincs e világon csak egyetlen- 
egy vallás, mely kirekesztőleg bírna oly kapu
val, melyen keresztül Istenhez lehetne közelíteni, 
azért még sem közömbös kérdés, hogy mily val
lásban lépett légyen a halandó e világba és pe
dig egyedül azon okból, mert voltak és vannak 
ma is sociális törvények és szokások, melyekhez 
képest bizonyos hitvallások sokkal keskenyebb, 
szukebb körben kénytelenek forogni, mint má
sok ; pedig- az embernek fő kötelessége, ameny- 
nyire csak lehet, tágítni munkássági körét, 
mert minél tágabb az a kör, melyben mozoghat, 
annál több emberi boldogságnak lehet szerzője 
és így annál közelebb áll az Istenség eszméjéhez, 
ha t. i. azon nagyobb sphaerában bír is jó siker
rel forogni» : un tálán megáll zarándokútján 
imádkozni s Naplói tele vannak valóságos eget 
ostromló könyörgésekkel, imádságokkal, amint 
külső élet tusáját vívó lelkének erőre, újabb föl- 
emelkedésre, megújulásra, üdülésre avagy meg
nyugtatásra, marczangoló kételyeitől való meg
szabadulásra van szüksége. A magányban vívja 
meg harczait, hogy a nyilvánosság előtt a nem
zet érdekében már erős lehessen.

«Mindenható Isten! Te látod az én szándéko
mat, adj nekem erőt, hogy tetteimben is azon- 
képpen imádhassalak, mint Írásaimban és gondo
lataimban !»
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«Mindenható Isten, hallgasd meg minden órai 
imámat. Töltsd be szivemet angyali tiszta sze
retettel embertársaim, hazám s honfiaim iránt. 
Világosíts fel engem egy cherub lángszellemével, 
erős eszével . Engedj a jövőbe pillantanom s 
megkülönböztetnem a jónak magvát a gonosznak 
magvától. Add tudtomra, mit tegyek és miként 
kezdjem, hogy Neked egykor azon tőkéről, me
lyet reám híztál, beszámolhassak. Gondolkodni 
akarok és dolgozni, éjjel, nappal, egész életemen 
át. Segítsd sikerre azt, ami jó : tipord el csirá
jában azt, aminek rossz gyümölcse lehetne. 
Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indula
tot elnyomhassak magamban. Engedd, hogy igazi 
lelki alázattal tekintsek mindent a világon s 
fogjak hozzá bármihez. Azt az angyalt pedig, 
akitől világosságot nyerek, engedd élni békében 
a csendes boldogságban !

Ezen imám ne szóval legyen elmondva, hanem 
tetteimben szünetlen az éghez bocsátva.» (Decz. 
1826. )

Az ember látja az összekulcsolt kezeket és érzi 
az odaadásnak, a belső lelki közösségnek egybe
olvadását, az emberi léleknek az istenibe való 
beleömlését.

«Az imádkozás — jegyzi be Naplójába — 
szent cselekedet, mely tettekre edz, szenvedélyein
ket tisztítja s fékezi s így a léleknek azt az ön
állóságot és emelkedettséget szerzi meg, amely 
egyedül képesíti arra, hogy Istenhez fordulhas
son, színe magaslatáig felszállhasson.»

«Széchenyi nézése — írja róla Br. Kemény 
Zsigmond — majd fürkésző éles s a kebel apró 
titkait kikutató volt, majd andalgó, borult, a szel
lemélet és eszmevilág tévegeibe merülő.»
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Tökéletes rajz. Ennek az embernek, aki az esze 
szerint merő kritika és józanság, tele van a lelke 
tulajdonképpen egy felső szellemi világ mysti- 
cismusával, oda, abba való elmeriiléssel. «Váljon 
magasabb lények ott a sphaerákban nem beszél
nek-e egymással énekben és harmóniákban ? S 
váljon még ez a beszéd is nem nagyon anyagias-e 
egy Istennek ? Igen, idegeimben érzem, hogy a 
hangnál és accordoknál még valami tisztább és 
mennyeibb is létezik.»

Nem csoda, ha mikor azután lelke visszatért 
megint a földre ebből a felsőbb világból, akkor 
merőben más szempontból nézte és látta az em
bereket is, nemzete viszonyait is, a maga kö
telességeit, de a maga felelősségét is ; mert «mi
helyt a lélek öntudatára jön annak, hogy hiva
tása a legmagasabb tökélyre emelkedni : azon
nal meg fogja vetni a földi örömöket s ama czél 
után törekedni.» «Az örökkévalóság csak Istent 
illeti meg s azokat, akik fokonként tökéletesítik 
magukat.»

És miután «az isteni gondviselés semmit sem 
visz végbe közvetlen, de mindig csak közvetve te
remtményei s kivált «emberei» által, * áll elő az 
a szent kötelesség, amely isteni elhivatása és mog- 
bizatása tudatában végez minden munkát.

«Kettőztetett kötelesség» — úgymond — hogy 
kiki lelkiismeretesen betöltse helyét s abból ki 
ne kalandozzék.»

Szeretné százszor és ezerszer odakiáltani népé
nek a Nelson hadiparancsát, melyet a nagy admi

* G r. S zé c h e n y i I s tv á n :  Ö n ism eret. —  B u d a p est, 
1875. 154 1.
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rális az abukiri csata előestéjén adott ki : «Anglia 
minden fiától elvárja, hogy híven teljesítse köte
lességét !» De tegye ezt örömmel, mert «lelkese
dés nélkül csak félig-meddigi tökélylyel sem 
megy semmi, bár a legkisebb is.» «Nekünk ernye- 
detlenül kell őrt állanunk.»

Legelső emberi kötelesség pedig, hogy senki 
senkinek testét és lelkét legalább ne sértse, ha 

j e két részét az embernek szebbíteni és nemesí
teni nem tudja, vagy nem akarja. És ha van, 
valami, ami még az előtt is jár, az egyenesen az 
— mert : «amor incipit ab ego» — hogy ezen 
emberi legfőbb, legszentebb kötelesség alkalma
zását és gyakorlását mindenki saját maga drá- 
galátos személyén kezdje. Csak az embernek nem 
majomként, hanem igazán kell szeretnie önma
gát. Valóban pedig az szereti önmagát, aki soha 
sem testét, sem lelkét nemcsak nem sérti, de min
dent el is követ, mi testének és lelkének szebbíté
sére és nemesítésére szolgálhat. Mert vájjon min
den illusio nélkül, mily nagyobb kincset szerez
het az ember magának, mint egészséget és lel
kiismeretének helybenhagyó, dicsérő voltát ? En
nél becsesb kincs a világon nincs, hol minden 
múlandó s hol még a legpezsgőbb egészség is 
végre megtörik s egyedül a lelkiismeret kiséri a 
földi lakost más világba. (Önismeret. 203.)

Azon óhajtás, sőt legforróbb ima is : «bár 
szebbülne az emberi faj mind testi, mind lel
kileg!» nem ér legkisebbet is, ha ezen óhajtás 
csupa áhitatosság és egekbe küldött fohász ma
rad. Hogy ezen dicső feladatnak sikere legyen, 
tenni kell, és pedig mindazon balfogások elha1" 
gyásával, melyek ezen főfeladattal ellentétben
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vannak és aztán mindannak előmozdításával, mi e 
főfeladatot elősegíti.

Nagyon jól tudja Széchenyi, hogy sokan köny- 
nyen unatkoznak amaz apró részletek felmutatá
sán és fejtegetésén, amelyeket a nagy ethikai kö
telességének a szemléltetésére használ és nem haj
landók efféle apróságokkal babrálni, pedig rend
szerint ilyféle kicsiségek, melyeket a fennhéjázó 
és magas paripán ülő tekintély semmi figye
lemre nem méltat, döntenek legtöbb világi dolgot 
jobbra vagy balra. (Önism. 245.)

Mindenkinek arról kell meggyőződve lennie,, 
hogy tőle függ a siker. Ő önmagát hazája igen 
kis szolgájának tartja, de azt hiszi, hogy a leg
kisebbnek is nagy és sok kötelessége van. (Hitel : 
2(35.)

Nemzet csak úgy emelkedhetik és virulhat bol
dogságra, diszfokra, hatalomra, ha minél több 
fiában él és gyümölcsözik az emberi kötelessé
gek összege, melyek oly szoros lánczolatban ál
lanak egymással, hogy egyik elhanyagolásával 
csorba esik az egészen s hatásának varázsa rög
tön semmivé lesz. Aki nem hú rokon, bizony hű 
hazafi sem lehet; aki nem hű barát, nem le
het hű embertárs sem. (Üdvlelde 24.)

A nemes vért nem is melegítheti semmi éde
sebben, mintha a sorstól nyert helyzetben tehet
sége szerint járul hazája s ezzel a mindenség tö- 
kéletesbítéséhez. Ezzel felelhet meg az ember leg
jobban titoktele földi létének, melyben minden 
kétes és rejtett, hol még a legvilágosabban látó 
szebb lelki felemelkedéssel is csak sejdíthet. (H i
tel.)

A kötelesség értéke pedig nem attól függ, hogy
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egyszerre, egyetlen-egy ténnyel, vagy hatalmi 
szóval mekkora sikert értünk el, vagy hogy egy
általában rögtön mutatkozik-e valamelyes ered
mény, avagy mi magunk megérjük-e a vetésre 
az aratást : a feladat az — és ezt kell végeznie 
mindenkinek — hogy <üépten-lépve, mákszemet- 
mákszemre hordva, cseppet-csepphez adva dolgoz
zunk, így a bölcs végkép tovább s nagyobb teen
dők szerzője, mint az elbizakodott, kinek zász
laján «bár törik, bár szakad» áll, vagy a két
ségbeesett gyenge, ki mindjárt s másokat magá
val buktatni akar, ha felszínes combinatioinak 
nem felel meg az eredvény és inai a magára vett 
súlyt nem bírják.» *

«Aki hiszen, nem siet az» — mondja Ésaiás 
próféta és Jézus is a diadalmat, magát az Élet
nek a koronáját annak a hűségnek ígéri, amely 
híven nyomról-nyomra, lépésről-lépésre kitartás 
amely mindig a mának a feladatát, a köteles
ségét végzi, hogy így alapozza meg a holnapot, 
nemcsak, de magát az örökkévalóságot.

«Én is érzem» — mondja Széchenyi egyik aka
démiai beszédében, — «s tán élénkebben és gyak
rabban, mint ti, a kétségbeesés azon kínjait, mely 
epeszti a habokkal küzdőt, ki nem bízik erejé
ben a távul levő partot elérhetni s ekkép bennem 
is szintúgy pezsg néha nyugtalanságtól a vér, 
mint bennetek, inkább koczkára bízni sorsunkat 
s bukni egyszerre inkább, mintsem meg nem 
szűnő félelem és remény közt utóbb is folytatni a 
felvett s annyira aggasztó hangyamunkát.»

* G r. S zéc h e n y i 1. A k a d ém ia i e ln ö k i m e g n y itó  b e 
széd e. 1846. decz. 20-án . X V . k g y s .
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Ez a legnehezebb s ebhez kell a legnagyobb 
etbikai erő.

íme a kortársak az Akadémiától is rögtön si
kereket várnak, nagy reformokat, gyökeres javí
tásokat még közállapotainkon is, és mert csak 
hangyamunkát végez — úgy vélik — bizony jobb 
és hasznosabb lett volna egyéb intézményeket lé
tesíteni helyette. Széchenyi pedig azt hangsú
lyozza, hogy «nyomovult kis vonásokban kell 
ápolgatni ügyünket» és ha az Akadémia pl. csak 
erre az egyetlenegy német szóra : Klugheit, iga
zán kedves, bájoló kitételt tudna találni és azt 
be tudná vinni a nemzetbe, már az Akadémia 
nem hiában élt, ha ma megbuknék is. De e szó
nak kedvesnek, különösen rokonszenvet gerjesz
tőnek kellene lennie, mert jaj, ha be nem fogadja 
a honi kebel, minthogy akkor valódi méreggé 
válik, ellenben a bájoló kitétel könnyítse meg 
annak a súlyos erénynek a gyakorlatát, mely a 
feltalálandó bölcseség-árnyéklatú szónak életbe
léptéhez van kötve.

Micsoda bámulatos hit, erő, micsoda magas 
szempont, amely egyetlenegy szó jó megalkotá
sában is nemzeti feladatot lát s annak ígéri a jö
vőt, aki e szót megtalálja és kimondja!

«E kis szócska életbehozása, e kis ige testté 
alakítása által is járuljunk ahhoz», — buzdítja 
az Akadémiát* — «hogy Magyarország ne csak 
külsőleg és ámítólag jó színűnek, megelégültnek, 
gazdagnak, fényesnek lássék, ámde mindig nö
vekedve s hosszú időkre terjedve belsőkép is, va-

A k a d ém ia i m e g n y itó  beszéd . 1842. n ovem b er 24-én  ; 
a X I . k ö zü lé se n .
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lódilag jó egészségű, boldog, dicső és hatalmas 
legyen !»

Tökéletesen igaz, hogy «nálunk sok dolog azért 
nem sikerül, mert az emberek éppen nem tudnak 
magasabb szempontokra felemelkedni, ahol az a 
siker feltételét képezi. Kicsinyek, ahol nagyok
nak kellene lenniük és a felhőkben nyargalásznak, 
mikor jobb volna gyalog járniok. Sokszor a leg
világosabb igazságnak sem engednek ; de éppen 
annyiszor szintoly világos, sőt otromba cselek
nek áldozatai.»

De hát abba a magas regióba, ahol már a leg
parányibb jelenségben is valaki egy egész üdv
világot, egész újjászülő erők összpontosítását 
tudja szemlélni, «az Isten csak az ő választott
jainak enged bepillantást.» «Az emberek kö
zött a sokaság egész munkáját a középszerűség 
jellemzi, a közepességgel való megelégedés, mert 
szeme előtt rejtve marad sok olyan, amit csak 
a választottak láthatnak meg. Az ilyen nemeseb
ben szült szivet, az erőre termett lelket azonban 
semmi sem szomorítja annyira, mint a közép
szerűség, akármiben nyilvánul is az : az ilyen 
ember mindig arra törekedik, ami legszebb, leg
jobb, legtömegesebb, mert sejdíti magában is
teni eredetét s ez arra ösztönzi, hogy az emberi
ség javát, nemünk szerencséjét és boldogságát 
mozdítsa elő»; mert «csak a gyenge él önmagár 
nak, az erős egész nemzeteket hordoz szivében.» 
(Kelet népe.) Ez nem afelett aggódik : mit tar
tanak felőle, mint inkább afelett, hogy ő maga 
mi ? «A belbecs legelső s aztán jő a jó hir, mely 
a belbecsnek, habár késő, de bizonyos követője 
s következése.» (Világ 521.)
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A belbecs pedig nem jogok mennyiségétől 
függ, hanem kötelességektől. Az örökösen csak 
jogokat követelőkkel szemben, akik azt hiszik, 
hogy minél tágabbra nyittatnak ki a jogok so
rompói, annál gyorsabban éri el kifejlődését azi 
egyes is, a nemzet is, Széchenyi egyenesen azt 
hangsúlyozza : «Nincs oly erő az istenin kívül, 
mely egy egészséges s szabad embernek elme- s 
testi tehetségei kifej lését gátolhatná, ha akarja, 
hanem az a dolog veleje, hogy sokszor nem akar 
és másra keni aztán a hibát.» (Világ 114.)

«Az Isten e világon legfőképp emberi velő és 
veríték által képviselteti magát ; az ármány vi
szont főleg koponya és háj által.» (Pol. progr. 
tör. 115. 1.)

«Minél nagyobb a vacuum, annál bizonyosabb 
a gőznek működése.»

Ez a «koponya» és «báj» és ez a «vacuum» az, 
amely kötelességek teljesítése helyett csak jogo
kat követel. Holott mines valóban más jus, mint 
jus fortioris, nem mondom az inak s izmok ereje, 
mert úgy még az ökör is parancsolna az ember
nek, hanem a leltei erő! S míg elég lelki erő 
nincs egy nemzetben, addig rab, akárhogy fuval- 
kodjék is fel.» (Világ 117.) Esetleges «anyagi 
diadal nem győzelem, hanem elnyomás.» «A leg
kisebb erőszak is ellenhatást és egyetlenegy igaz
ságtalanság ezer megboszulót szül, semmi nem 
győz, mint egyedül lelki felsöbbség és az örök 
való.»

Ellenfeleinek amaz ellenvetésére, hogy na
gyobb erőt azért nem faiejthetünk ki, mert keve
sen vagyunk, azt feleli, és bár felelete belevé
sődnék minden magyar leikébe kitörölhetetlen be
tűkkel :
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«Engem soha nem ijesztett csekély számunk, 
de fennmaradkatásunkért annál erősebben retteg
tem mindig azon okból — s ezt ki kell végre mon
dani — mert fajtánk anyagi mint szellemi léte 
oly felette könnyű. I t t  a baj és essünk át végre1 
az önmegismerésnek ezen -legkeserűbb adagán, 
mert csak ezután javulhatunk teljes egészségre, 
mikép t. i. nem a mennyiség, hanem a minőség 
a szellemi erőnek a sarkalata s eszerint éppen nem 
azért forog veszélyben létünk, mert kevesen va
gyunk, hanem mert súlyunk oly parányi.»

«Az enthusiasmus ritkán használ ; a hóbort 
mindig á rt: egyedül a józan, a kiábrándult fel
fogás és kirekesztőleg csak az összevető s kiszá
mító felsőbbség győz.»

«Legyünk végtére igazságosak. Az emberi 
nemre is mindinkább rávirrad a mennynek azon 
napja, midőn egyedül az igazságosok hazája fog 
gyarapulhatni.»

«Nemesülve és terjedve, mert ez a kifej lési lo
gika. Felsőbbség által, vagy sehogysem !»

«Mentőnket sehol egyebütt ne keressük, mint 
saját, vagy inkább személyes erényeinkben s lelki 
felsőbbségünkben.»

«Aki erkölcsileg bármily kicsinnyel is felsőbb, 
az terjeszt; midőn a bár hajszállal alantibb,csor
bít.» j*-

«Aki szeretetreméltóság és rokonszenv gerjesz
tése helyett kuruzslóként csak külsőleg hat s mert 
grammatikát tanít, mindenüvé zsinórt varr s 
mindent veres, zöld és fehérrel eltarkít, már azt 
hiszi, sziveket bájolt s velőket hódított» — «pe
dig egyetlen-egy kiképzett emberi velőben több 
magához vonzó, több magába olvasztó erő van,
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mint ezer üres, vagy zagyvateli főben ; nemzeti
séget is egyedül felsőbbség terjeszthet, minthogy, 
hála az égnek ! e földgömbön, hol nemcsak fa j
tája, de egész neme érdekét köteles szívén hor
dani minden jobbra törekvő ember, ki, mert vérét 
bálványozza, más fa jtá já t azért meg nem veti, 
— e földgömbön nem a jobb olvadoz az aljasban, 
de megfordítva s ármány daczára az aljas a 
jobba. Minden nép, egyet sem véve ki, csak 
magában, t. i. fiaiban hordozza az élet s a di
csőség, vagy a halál s szégyen csiráját.*

«A hazaszeretetnek bármily áradozó léte soha 
nemcsak magasabbra nem emelt eddigelé egy né
pet is, de ilyesnek még csak megmentésére sem 
volt elégséges, ha vak szerelemre, elbizottságra 
és ebből okvetlen eredő mások iránti türelmet
lenségre fajult.»

«Szellemi diadalokat anyagi hatalom soha nem 
biztosított még. Ha ökölre, botra kerül a dolog, 
a nagyobb számban az olvasztói varázserő, a fel- 
sőbbsóg. De csak háborúban sem mindig, mert a 
néhány macedóni bors megtöri a számtalan persa 
borsot és a kis számú hellen dicsőíti fel Mara
thon síkjait.»

«Minden saját fénykörében felemelkedett nép- 
család egy magasabb lépcső az istenekhez» s éb
redjen csak egyszer érzet ily népcsalád iránt, bi
zony az érzetnek tolmácsa, a rokonhangú szó sem 
marad sokáig el és mit parancs és törvény elérni 
nem tudott, a szellemi suprematia előtt meghajló

* M in d ez id éze tek  S zé c h e n y i-n e k  1842-iki akad* 
m e g n y itó  b eszéd éb ő l va lók .

Széchenyi eszmevilága. I. Ó
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rokonszenv önkényt ad meg készséges hódolattal.» 
(1846. Akad. megnyitó beszéd.)

«Reform, progressiv nemzeti és alkotmányos 
vágásokban, engesztelődés minden hazafiak iránt 
s mindenekfelett erkölcsi és társadalmi tisztaság», 
ez volna az az igazi politikai programm, amely 
biztosíthatná a magyarnak a szellemi felsőbbsé- 
gét és amelylyel «olvasztói szerepre» emelkedhet
nék, már pedig erre kell okvetlen emelkednie, ha 
élni akar, mert elgyengülése és kora halála ellen 
e földön nincs más ir.» (1842. Akad. besz.)

«A politika legnagyobb kincsei : hazaf iul kö
telesség és erkölcsi bátorság.» (Polit, progr. tör. 
159.)

«Az anyagilag vagy állatilag bátor sokszor mu
tatkozik a legnagyobb erkölcsi poltronnak, ki 
ágyúnak menni tán kész, ámde viszont egy szeny- 
nyes diákocska pisszegésétől is szinte hasmenést 
kap. Nevetséges a bátorság miatti elbizakodott
ság, mert az anyagi bátorság csak oly kiegészí
tője a férfiúnak, mint bőre, mely igen fényes 
lehet ugyan, de azért oly conditio sine qua non, 
mely nem lehet büszkélkedési tárgy, kivált 
miután ellentéte gyalázat, szégyen lenyúzott álla
pot !

Egyedül az erkölcsi bátorság: a «justum ac 
tenacem st. non civium ardor stb.»-féle érzet emeli 
az embert az állat fölé ; mert anyagi bátorságot 
tekintve, nincs ember, kinél ne volna merészebb 
a hörcsök, vakmerőbb a légy, szemtelenebb a pat
kány és vitézebb a vadkan, sőt a vörös posztót 
megpillantott tunya bival is.» (Polit, progr. tör. 
162.) «Azt a bátorságot, amely még az ágyú- 
szájtól sem fordul cl, egy pohár pálinka is igen

S2
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elősegíti és ezzel a bátorsággal csak gép gyanánt 
szolgál valaki; de a gépforgató csak az a bá
torság lesz, amely kitúrni tud s minden banda
banda ellenére bevárja az alkalmas időt, mely 
a polgárok hevével szembeszállani s hirtelenkedé
süknek gátat vetni kész.» (Akad. besz.)

Miután azonban minden népnek megvan a 
maga geniusa és a maga saját eleme, melyből, 
ha kiesik, vagy kivétetik, kettétörik az a költői 
zománcz, mely nélkül rideg pálya csak a hosszú 
élet, amely varázs megsemmisülése szárnyát szegi 
a bátor felemelkedésnek és az emberi kebelben 
rejtező isteni sülyed (Kelet népe 8.), ha biztosí
tani kivánjuk a nemzeti és egyéni suprematiát, 
nem szabad sem geniusától, sem életelemétől meg
fosztani sem az egyiket, sem a másikat. «Alkot
mányos szabadság, felemelkedett nemzetiség (t. 
i. nemzeti öntudat) a mi elemünk, ez azon kútfő, 
melyből mindennek folyni kell» (Kel. népe 8.), 
egyénileg pedig a lelki függetlenség, azaz az a 
nagy és felséges morális érték, amit a mai ethi- 
kai világnézet szellemi szabadságnak mond.

Ez a lelki függetlenség, amelyre a királyfitól 
le a legalacsonyabb születésű nyomorultig min
denkinek, mint életelemére van szüksége, e négy 
fősarlcalaton nyugszik :

A tiszta lélékismeret, élettudomány, egészség 
és vagymii rend.

Míg viszont meg a lelki függetlenség dönthe- 
tetlen sarkalata a megelégedésnek és ez a gon
dolat visz á t egész természetesen Széchenyi élet
bölcseletére, amely világnézetéből nő ki. I t t  is 
mind a legmagasabb és legnemesebb ethikai ér
tékjelzőket keresi az, akiről pedig már kortársai
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azt mondották, hogy folyton csak anyagi érték
jelzőkkel dolgozik s egyebek iránt még csak ér
zéke sincs. A Hitel taglalatjának szerzője, Gr. 
Dessewffy József munkájának a magyar ifjú
sághoz Írott ajánló soraiban figyelmeztetni ki- 
vánja a jövő nemzedéket: «Érzenetek kell, minő 
egészen más és főképp a pénz becsével ellenkező 
felszámolások és mértékek fontossága szerint ra
gadják egekbe a port s emelnek halhatatlanságra 
halandót a mindent elbájoló s mindenben mérté
kes összehangzást szerető és teremtő szives Grá- 
cziák.» Mintha csak eleve óvni akarná a haza 
ifjúságát attól a földön alant járó materialismus- 
tól, amelynek — szerinte — Széchenyi a kép
viselője.

Igaz, hogy Széchenyi a maga csodálatos 
nyíltságával azt mondja, hogy «én azok közé tar
tozom, kik nem titkolják, hogy szeretik a pénzt», 
—- de, teszi hozzá : «becsületes úton fáradság és 
a haza java után.» (Pol. progr. tör. 90. 1.)

«Vizek, csatornák, utak, mocsárok rendezése ná
lam csak mellékes vala» — mondja egy helyt 
(Pol. progr. tör. 92. 1.) — és ismét: «A tiszta 
szándékúak nem lóversenyzésre, de arra, amit az 
eszközöl, t. i. Egyesülésre alapít.ák összebonczolt 
s így erőtlen hazájuk lehető előmenetelét. (Világ 
98.)

Szóval anyagi eszközök által szellemi haladás 
s ezzel a nemzet emelkedése és erősbülése : lel
kének ez a vezéreszméje. Az az egy gondolat ve
zette, mely lassanként egész lelkén uralkodó szen
vedélyes vágygyá vált benne : anyagilag és szel
lemileg emelni, haladásra bírni, nagygyá tenni 
nemzetét. De felettébb csalódnak, akik «azt hi-
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szik, a pénz teszi az angolt azzá, a mi. Nos, ve
gyétek el a pénzt az angoltól, de hagyjátok meg 
értelmességét s viszont adjatok pénzt a magyar
nak, de hagyjátok meg ostobaságában : minden 
a régiben fog maradni.» (Naplói.)

Ismételten hangsúlyozza, hogy «köztelket, mely 
nem változó szenvedelmeken, vagy költői ábrán
dozásokon, hanem egyedül köz-intelligentián ala
pul, hazánk fiaiban terjeszteni, az, amit akarunk. 
A közintelligentia a sokaságot — pl. veszem Bri
tanniát s az amerikai szövetséges országokat — 
a metaphysika, theoria s képzelet veszélyes hi- 
náribul a physika, praxis s valóság józan hatá
riba vezeti, hol a physikai tudományok által ki
ki azt látja át, hogy emberi társaságban töké
letes egyenlőség nem lehet; a praxis által, hogy 
Utopia vagy Eldorádo a világon nincs s a va
lóság által, hogy az emberiség minden lépcsőin 
elérhetni a megelégedést s így a sokkal nagyobb 
rész minden lehető esetek ellen fenntartja a köz
csendet s rendet s ez, amit akarunk.» (Világ 328.)

E lcözlélele megteremtésének módjait keresi. Az 
előtte egészen bizonyos, hogy «örök negatióval 
semmire sem mehetünk.» Afelől is meg van győ
ződve, hogy «az öngyilkosnak többé még Isten 
sem adhat életet» : meg kell szerezni az élet-tudo
mányt, amely egyenként és nemzetként meg
tarthatja a magyart.

«Minden időnek megvan a maga kelléke. És 
szerencsés, ki annak változásait nemes czéljaira 
ildommal felhasználni tudja; míg a rövidlátó, 
a makacs, az éretlen s kivált rosszakaratú : víz, 
szél és körülmény elleni küzdelmében kimeríti 
erejét és szerencsét hiába hajhász. Az ügyes ha-
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jós, ki czélt érni akar, változva használja az ár 
folyamát, szelek negédeit. Majd kóvályog, majd 
vesztegel, vitorláinak egész sorát akkor húzza fel, 
mikor minden körülmény kedvez, horgonyt visz- 
szás időben vet.» (Pol. progr. tör. 11.)

Ezt az életbölcseséget, azt mondja, hogy nem 
annyira könyvekből tanulta, mint igazán az élet
ből ; drágán, szívvérén (Világ 47.) vásárlótt ta
pasztalatokkal szerzé meg.

«Kerestem — úgymond — a szerencsét, * mint 
minden halandó s midőn azon számtalan utat, me
lyek ezen isteni magzat templomához vezetni lát
szanak, részint magam tapodám, részint mások 
által próbálgatni szemléiéin, azt következtetém 
sok sikertelen tapasztalásimból, hogy a szerencse 
úgy, mint tán minden az Egyetemben, nem függ 
egyes személyek, sőt egész nemzetek képzelete, 
bévett izlési és szokásitól ; hanem bizonyos ma- 
thesisi törvények alá van vetve, melyeket némi 
rendszerbe szedni igen érdeklő s könnyen esz
közölhető is lenne» stb. «Vizsgálatim folyta bizo
nyossá tőn arrúl, hogy a szerencsének sajátunkká 
tété felülmúlja gyarló ember-hatalmunkat» — «s 
így felhagytam óhajtásim elérhetetlen czéljával s 
belső csendet, a megelégedés szűz ivadékát ipar- 
kodám összecsatolni létemmel.» (Világ 51—52.)

A «szerencse» mathesisi törvényeit azonban 
rendszerbe foglalni ő maga nem ér rá. Metaphy- 
sikai okoskodások partnélküli s örvényes tengere 
nem érdekli s olyan világosan fejezi ki, szinte 
népiesen : «ki hat lábnyi hosszú, ki öt lábnyi 
rövid; negyvenedik gradus feletti országok hide

* I t t  b o ld o g sá g  ér te lem b en .
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gek, harminczadik alattiak pedig melegek ; a ten
gervíz sós, folyóvíz édes stb., de az, hogy miért 
nőtt egyik hosszabbra, másik rövidebbre ; miért 
hidegebb a pólushoz közelebb vidék s melegebb a 
távolabb vidék ; miért sós a tenger s édes a fo
lyam stb. ; mindez sem a formán, sem a miben
léten legkisebb változást sem tesz.» (Világ 89.)

Ő szigorúan csak a tényeket állapítja meg 
8 messze elmélkedések útvesztőibe nem megy bele.

Élet-tudományát ő maga átéli s teljes őszin
teséggel tárja fel egész lelkét, mondja el az át- 
élteket minden fenntartás nélkül (Világ 47.) és 
azután úgy általánosítja, úgy egyetemesíti «meg- 
elégedési alapjait». (Világ 62—63.)

Társadalmi helyzetünk lehet különböző ; de lé
nyegben mind egyek vagyunk és a megelégedés 
nem a társadalmi helyzettől függ. «A király ha
talmasabb, vagyonosabb, a szántóvető ellenben 
rendszerint egészségesebb ; a tudós bő tanultságit, 
hanem a szolgája tán szebb színekben látja a vi
lágot; a pénzes minden móddal bír kielégíteni 
legkisebb vágyait is, de béreseinek keble tán tá- 
gabb az örömérzet elfogadására» stb. (Világ 
53.)

Az élet-tudomány megszerzésénél első lépés az 
önismeret; ez «minden emberi bölcseségnek leg
mélyebb sarkalata.»

«A legmélyebb okoskodók, a leghiggadtabb 
bölcsek minden időben, a költői hajdankor óta mai 
napig, az önismeretnek helyes létét, talpraesett 
voltát azon diadalnak ismerték el s nyilváníták, 
melynél nagyobbat, hasznosbat és következetes
bet a halandó ember e világon nem ünnepelhet.» 
Az önismeretre pedig azért van szükség, hogy fel
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tudjuk ismerni, hogy mire vagyunk hivatva ? 
Mily hajlamai, mily gyengéi, mily sajátságai 
vannak egyéniségünknek, vagy más szavakkal 
mondva : kitapogatni, kiismerni, kitudni, hogy 
vájjon miféle s micsoda emberi teremtmény ön
maga ?

Ebben az önismeretben lehetetlen lekicsinyelni 
a legnagyobb pedantismust, annyira, hogy még 
az ember kisebb vagy nagyobb testsúlyának a 
mérlegelése is fontos. «Egyetlen-egy magát fe
nékig ismerő 20 éves egyén már valami pondus 
és ha számos ily egyén van, az természet szerint 
az egész állományra nézve már nagyobb súly, 
minthogy azon arányban fog növekedni a min
denre képesek sora egyik erre, másik arra, amily 
arányban több vagy kevesebb egyén fog jó eleve 
maga-magával megismerkedni és ezen megisme
rés következtében azon czélra egyesíteni egész ere
jét, melynek elérésére hajlamot s némileg bizo
nyos hivatást érez magában.» (30. 1.)

Sőt «az uraságnak és uralkodásnak philoso- 
phiája is nem abban áll-e, hogy, amennyire csak 
lehet, mindenki azon helyre állíttassák, melyben 
legtöbb jót és hasznost művelhet és egy nem
zetnek valódi súlyát és becsét legfőképp az ha
tározza el, hogy egy tagja se kalandozzon hasz
talan, sőt károsan igazi spbaeráján kívül; de 
mindegyik azon körben működjék, melynek talp
raesett kitöltésében ő legtöbb isteni szikrával 
bír!» (27. 1.)

Az egyén hasznosságának és hasznosításának, az 
utilisatiónak ezt a gondolatát, mint egészen mate- 
rialistikus felfogást vetették igen sokszor Szé- 
chenyi-nek szemére, mint ő maga mondja : «zúg-
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tak ez ellen is.» «Én pedig azt óhajtanám» — 
folytatja — «bár utilisálhatna engem a fejede
lemtől lefelé minden koldus és halálom után 
még csontjaimnak stb. is vehetnék hasznát; mert 
azután ez adná meg emberi érzelmemnek azon 
benső megnyugvást, melyhez képest elgondolhat
nám : nem egészen becsnélküli részecskéje vagyok 
a hazának, az emberiségnek.» — «Csak annyi
ban tudom becsülni az embereket s ők tulajdon
képp csak annyit is érnek, mint amennyi haszon
haj thatás van bennük és valóságos hasznot haj
tanak is és viszont.» (Polit, progr. tör. 184.)

«Oh ürítsük ki valahára, még mielőtt késő 
volna, az önismeret felette keserű — igaz — de 
nemzeti javulásunkra oly jótékonyan ható, sőt 
elkerülhetetlenül szükséges serlegét fenékig ! 
Mert csak akkor és előbb soha nem lesz meg
vetve felüdülésünk igazi alapja!» (U. o. 5.)

A múlt század negyvenes éveinek, de talán 
mondhatnók minden időknek nagyhangú pózo- 
lóival és elkeseredett hazafiaival szemben a legp- 
maróbb sarcasmussal mondja :

«Veszni a mély tengerek habjai közt dühöngő 
vészben sziklák és zátonyoktól környezve, mikor 
menekülés végett mindent elkövetett az emberi 
erő már és szilárdul megvívott a nagy természet 
felbőszült elemeivel : ám ily végzetre feledzheti 
magátahajlongáshoz nem tudó férfiú s panaszta- 
lan megy elkerülhetetlen sorsának elébe ; de csupa 
pajzán viszketeg miatt egy kerti tóba, melyet 
rossz ízlés ásott s békatanya, vagy éppen fürdő
kádba fúlni : ez több, mint fátum, mert időt
lenség, mely kaczajt gerjeszt!» (Pol. progr. tör. 
73.)
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Kötelességérzet, Hiedelem, lovagiság, gentle- 
manlikeness, kicsinosult lelki tehetség, erény, 
mindannyi alkatrészei az állatiságibul kibonta
kozott férfiúnak és pedig nem az a lovagiság, 
mely untalan párbajra kész ugyan állani, de a 
tulajdonképpeni becsületről fogalma sincs, ha
nem az a lovagiasság, amelyben a vitézség sze- 
lidséggel párosul, a szó legszentebb megtartása 
hadi csellel, engedelmesség győzedelmi tehetség
gel s a szép nemnek bálványozása szeplőtlen vi
selettel. A főalapja negylelkűség s nemcsak ma
gában egyesíti mindezen ellentétben látszó tu
lajdonokat, de egyenesen ezek elválaszthatatlan- 
sága feltételezi létét. (U. o. 79. 1.)

Soha el nem bízni magát, de azért magában 
mindig bízni : im ez azon kör, melyből férfiúnak 
soha kilépni nem kellene! (93. 1.)

Az önismeretben legalább addig a fokig egy
szer már el kellene jutnunk, hogy tudnánk meg
vonni a kellő határokat, hogy mik azok, amiket a 
józan észnek és viszont, amiket az érzelmeknek 
szempontjából kell megvizsgálni is, megítélni is. 
«Misericordiamus conceptiok által, mikor a szív 
érzelmektől túlárad, nem lehet segíteni a népen ; 
mert míg egy szerencsétlenre kentek egy kis jó
tevő napi irt, legalább is tiz szerencsésbe öntitek 
a dologtalanság mérgét, melynél pusztítóbb né
pekre nézve nincs. (142. 1.) Azután a váló, akárki 
mit mond, többet ér a képzeletnél.» (Világ 104.) 
Több szerencsétlenség származik az emberiségre 
jó szívből, melynek ura rossz fő, mint rossz szív
ből, melynek ura jó fő»; vagy legfeljebb annyit 
lehet ez axiómán enyhíteni, hogy az u. n. jó 
szív, ha positive nem is, de mindenesetre nega-
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tive több kárt csinál, mint hasznot. (Világ 300.)
A józan ész azt mondja, bogy rendelkezésre 

álló erőinkkel sokkal okosabb, hogyha a veszély
nek vesszük elejét, mintha már a veszély követke
zéseit igazítjuk el. Azok a jótevő eszközlések, 
melyek előre hatók, t. i. a rossznak elejét ve
szik, az emberiségnek számíthatlanul nagyobb 
hasznára vannak, mint a hátrahatók, t. i. azok, 
melyek az emberek között már meglevő rosszat 
paralysálgatják s irtogatják csak. (Világ 299.)

A gyógyszer maga által nem segíthet, hanem 
csak a testben lévő élet, melyet az természeti mun
kálkodásaira ingerel; úgy áll a dolog jótevősé- 
günkkel is. Felebarátainkon gyökeresen mi nem 
segíthetünk másképp, mint azon ingerek és mó
dok által, melyek őket arra ösztönzik s lehető
séget is nyújtanak, hogy becsületes s bátorságos 
létüknek ők maguk legyenek szerzői ! Ezt pedig 
soha hátraható, hanem kirekesztőleg csak előre
látó jótétemények által eszközölhetni. (U. o- 
301. 1.)

A magyar minden bekövetkezett bajnak már 
csak utána sántikál s mindenért más okol, holott 
«bajba rendszerint saját maga keveri az ember 
önmagát; mások rosszakarata vagy ügyetlensége 
ritkábban.» (Pol. progr. tör. 112.)

Addig igazán csak álomvilágban élünk, míg 
meg nem látjuk az egész világegyetemnek azokat 
a legmélyebb törvényeit, amelyekből minden kö
vetkezik s amelyekben ekként az emberi tettek
nek legvalódibb okai is gyökereznek. (Világ 191.)

Szeretünk szerencséről, meg szerencsétlenségről 
beszélni. Nos, Széchenyi minden ilyen «sze- 
rencse-elhagyta»-féle kifejezést és ehhez kötött
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felfogást egyáltalában elutasít s éppen a világ- 
történet legnagyobb «szerencsefiának», I. Na
póleonnak a történetében mutat rá, hogy szó sem 
lehet nála szerencséről, vagy szerencse-elhagyás
ról, hanem igenis arról az óriási különbségről, 
amit mutat a sovány Bonaparte tábornok és a 
kihízlalt Napoleon császár. Az elsőnek inspira- 
tióit, erélyét, lankadhatatlan munkásságát, törhe
tetlen akaratát, szinte mindenütt személyes je
lenvalóságát nem lehetett eléggé bámulni, midőn 
a másik, kereken kimondva, számnélküli meg
foghatatlan ostobaságot, vagy jobban mondva, 
butaságot követett el. (Világ 147. s. köv. 1.)

«Jaj azért azon nemzetnek is, mely nem a lé
tező realitás s nem az idő által felképezett tapasz
talás útmutatása után kormányozta tik, de valami 
képzelet és phantasia súgta emésztetlen theoriák 
és experimentek szerinti zsarnokoskodásnak esik 
martalékául! Sapienti sat!» (Világ 105.)

Az isteni szikrának nincs surrogatuma, azért 
a kelleténél többet tenni buzgó fiatalság túlzá
sait meg lehet bocsátani, mert kiszegheti szár
nyát az élet tavaszkorában azon lelkesedésnek, 
mely eget kér, hol megégeti ugyan néha magát, 
melynek h íját azonban fiatal keblekben semmi 
a világon nem pótolhatja ki. Ja j, százszorta jaj 
azon fiatalnak, kinek lelke testében megfért! 
(Akad.besz.) De már a férfiúi ébredtségnek túlzá
sokban csapongnia nem szabad, az sem elkábulást, 
sem remegést nem ismer, hanem békében fegy
vertelenül jár, háborúban fegyveresen. (Világ 
279.)

Aludni veszély közt, félni semmitől : nem jó
zanabb, mint éjjel funi el a világot s azt nappal

m



gyújtani meg, vagy hidegben feküdni bundán 
s meleg napban bújni alá! (Világ 279.)

Egyedül tiszta fogalmak alapján fejlődhetik 
az emberi jobblét. Tiszta fogalmakat terjeszteni,, 
zavartakat pedig salakjaikból lehetőleg kitisztí
tani kötelesség, ahogy a közélet mezején munkás 
résztvenni bátorkodunk és több rosszat nem kívá
nunk óletbehozni, mint jót és ha ábránddal be 
nem érjük; de sikert óhajtunk. (Akad. meg
nyitó besz. 1842-ben.)

«Annyit mondhatok — írja a Kelet népében 
-— hogy semmit sem tettem rögtönzésképp vagy 
pillanatnyi felhevülés következtében ; de minden 
lépteim, minden tetteim egy előre kiszámított, 
messzeható tervnek szüleményei. Vérem meggon
dolatlanul s kitűzött elveimmel ellenkezőleg soha 
el nem ragadott, mert nem szenvedelemből lép
tem a nyilvános élet mezejére, de kötelesség utáni 
elszántságból.» (26. 1.)

A «kötelesség utáni elszántság» nagy etbikai 
gondolatával köti össze megint a maga bölcsele
tét, amikor rámutat arra, hogy a kötelesség tu
data szüli bennünk, magas és alacsony sorsban 
egyaránt, a tiszta lelkiismeret érzését, ami leg
nagyobb vigasztalás az életben s legnagyobb erő
sítő a halálban. A tiszta lelkiismeret — mondja 
— mennyei érzés, mely boldog napokban kimond
hatatlan bájt von minden körül, viszontagságok
ban pedig, ha sötétre borul az idő s létünk min
den kellemi s híveknek vélt jóakaróink sora utol
sóig elpártol, oly édes meleget önt lelkűnkbe, 
mely az élet minden esetei ellen férfiúi önérzéssel 
s elszántsággal vértez fel minket. Nélküle a ki
rályszék rideg pusztaság, vele még a kínpad s-

g r ó f  S z é c h e n y i  i s x v á n  v i l á g n é z e t e . 93-
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vesztőhely sem ijesztő s elsőtül utolsóig minden
kinek e világ roppant felszinén sajátja lehet, ki 
becsületesen teljesíti kötelességeit.

Felebarátit szolgálni,a természet aj ándékit hasz
nálni annyi, mint Istent tisztelni és szavát fo
gadni s az, ki ezeket híven eszközli, becsületesen 
já rja  földi pályáját.

Minél magasb a születés, több a vagyon, annál 
nagyobb a felelet (felelősség) s kötelesség. (Vi
lág 54—56. 1.)

Az élet-tudomány a tiszta lelkiismerct fenntar
tására vágyó aggodalommal szorosan összekötve, 
azon lelki s testi tehetség, mely minden lehető 
helyzetinkben oly tettekre bír, melyek körülmé
nyeinkhez legillőbbek és soha megbánásra, vagy 
tán éppen megsiratásra okot nem adnak s így 
egész létünknek lehető legtökéletesb kifejlődésé
ben fekszik. Nem egyoldalú nevelés okozatja, ha
nem mindenekfelett ön — s mások ügyesen hasz
nált tapasztalási szerkezetéből ered. I t t  is kinek- 
kinek személyes helyzete szabja meg élet-tudo
mányát s a magas és gazdag születésűt kedve
zőbb helyzete tágasb értelmességre ítéli. (Világ 
56—58.) Egy birtoknélkülinek sem mire valósága 
megbocsáthatóbb, mint az ő középszerűségük ; 
mint az egyes közkatonának bátor, vagy félénk 
viselete is csak ritkán nyer, vagy veszt csatát, 
midőn a főtábomok s hadak nagyjai tulaj doni- 
tul függ rendszerint a nap sikere.

A megelégedési alapoknak harmadika az egész
ség, amely a testnek és a léleknek tökéletes egy- 
behangzása. Nagy mérték «min hatalmunktól» is 
függ; mert bizonyos, hogy az erős akarat sok
szor halálnak is ellentáll, a nyúlszív pedig szinte 
halál előtt is megszűn dobogni. (U. o. 59.)
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A negyedik sarkalat : a vagyoni rend, azaz 
pénz és vagyonbeli tehetségünk szerint élni s min
denben, ami a miénk, legnagyobb rendet tartani. 
Kinek szükségei mindig kisebbek volnának, mint 
tehetsége : az lenne a legf üggetlenebb ember ; az 
ellenben, ki nem tekinthet szívszorongás nélkül a 
múltba, semmit nem tud, alig mozdulhat s kinek 
szükségei tehetségit túlhaladják : legfüggőbb.

E nehány sarkalatra állított egész tudomány 
odajárul tehát összeleg: hogy mindenkinek ha
talmában áll holnaptól, vagy tán még e pilla
nattól kezdve, bármily borult vala is ezelőtt élete, 
lelke függetlenségén munkálkodni s így lassan
ként bizonyosan nagyobb belső csendben gyö
nyörködni.

Mindent a világon józan áron és becsben kell 
venni ; már ki egész vagyonát sárba és sánczba 
véré s legkisebb haszoni nyomot sem hagy maga 
után : az pénzfecsérlés mestere ; ki éltének egész 
idejét hiába tölté s létének semmi jele nem mu
tatkozik : az időfecsérlé3 mestere ; ki végre min
den ok nélkül nyakát töri : az bolondok mestere. 
(Világ 186.) Az okos ember semmiért, vagy ol
csón sem pénzét, sem idejét, sem életét nem ál
dozza fel.

Ehhez a bölcselethez, ennek gyakorlatiasságá
hoz, a cselekvésmód józanságához tartozik, hogy 
minden egyes kérdésnél az ember vagy lebocsát
kozik a dolgoknak egészen a mélyére s azokat 
egész tágasságukban világosítja meg, vagy pe
dig aztán hallgat, nehogy felületességgel, avagy 
éppen érzelgéssel többet ártson, mint használhat.

A cselekvésben az embert két nagy erő vezeti : 
a teremtési ösztön és a haszonvágy.
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«Az ember, mint Istenség szikrája, csak ab
ban talál váltigi eledelt, lia teremthet! Nézzünk 
a leghatalmasabbtól lefelé az egész emberi nemre 
8 mindegyik kevés kivétellel, sejtve vagy sejdit- 
len, teremt, vagy teremteni törekedik. S való
ban a rossz princípiumnak kevés bálvány ózó ja van 
az emberek között, mert készakarva rontani csak 
kevés akar sha nem teremt, oka nem egyéb, mint 
tudatlanság s gyengeség ; de a teremtési vágy 
az ember kebléből csak sírparton szakad ki s tán 
csak aztán fejlődik valódi erőre s díszre.

A halhatatlanok országából látszik venni a 
maga eredetét az a könnyen ki sem is fejthető 
kellemes érzés, mely a teremtéssel, az alkotással 
jár együtt, akár problémákat oldozgat, akár ver
set, értekezést ir, képet fest, házat épít, avagy 
egyszerűen csak fá t ültet valaki. (Világ 189.) 
Szinte maga-magán túlragadja az embert, mint
egy túlvilági varázszsal, ha a maga hatáskörében, 
bármi legyen is az, Correggioval így kiálthat 
fel : «anche io sono pittore !» — legyen érdeme 
egyébiránt való, vagy képzelet! Ily pillanatok
ban az anyag által összeszorított létünk, mintegy 
felrázódik, a földi ragadékokon túltör és meny- 
nyeket ér ; ezek a halandó egyedüli világító su
garai, melyek élete borúira reményt s örömbájt 
derítenek.

A másik ösztönző tényező, a haszonvágj' le
het ugyan egész nemtelen is, de lehet, sőt kell 
is hogy legyen, egészen nemes, amikor pl. a leg- 
szomorubb pusztákból is legmosolygóbb vidéke
ket teremt önmagának és az egész nemzetnek ha
szonnal. A teremteni vágyó gondolatnak, a meg
valósítandó czélnak s a kivitel eszközeinek ne



messége, ethikai intentiója emeli fel a haszon
vágyat az önzés földhöz ragadtságából oda, ahol 
e haszonvágy nemcsak jogosult hajtóerő a kö
telességeknek teljesítésére és a köz javának előj 
mozdítására, hanem egyenesen ethikai követel
mény, amely nélkül a közönyösség, a nemtörő
dömség és a dologtalanság penésze lep be min
dent, és annál a szerves összefüggésnél fogva, 
amely az egész világegyetemet egy nagy, élő or- 
ganismussá teszi, minden, mi szebbíti földtekén
ket — bármi kicsiny legyen is az — a minden- 
séget tökéletesíti. Boldog, ki ezt tiszta lélekkel 
eszközli, mert emberi czéljához közelebb járult! 
(Pesti por és sár.) És amíg emberiét sorsunk, 
mindaddig számtalan szükségink kielégítésére 
sarkaló természetünk a kegyelmes Egek legszebb 
ajándéka. (Világ 49.)

Égi ajándék, igen, mert culturához és civilisa- 
tióhoz ez vezet. És Széchenyi ezzel a gondolat
tal is — mint annyi mással — messze megelőzte 
korát. Hiszen ebben a létért való küzdelemnek 
később Darwin által kifejtett nagy eszméje van 
már kifejezve és a cultura hajtó erejévé téve.

A nyomorúság a legnagyobb tanítója az em
bernek s a szükség az iparkodási rugónak leghat- 
hatósabb kifej tője. Az embernek a legkisebbért 
is fáradnia kell s kínos verítékkel kénytelen meg
vívni az elemekkel. De a barcz vége közszabad- 
ság s így nemzeti boldogság és dicsőség! (Világ 
382—387.)

Rendkívül érdekes kérdés volna még : hol vette, 
kitől tanulta, mely benyomásokból szerezte és 
szűrte le Széchenyi a maga világnézetét és élet
bölcseletét ?
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Széchenyi eszmevilága. I.
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Volt e kettő kifejlődésére kétségtelenül befo
lyása az ifjú  ama látásának, amelylyel «annyi 
polgári erényekkel fénylő» édes atyját mint ma
gyart reménytelenül látta sírjába szállani, és at
tól fogva egy kérdés érdekelte csak : van-e még 
remény e nemzet föltámadásáboz, vagy nincs 
többé ?

Volt befolyása a gyermek-lélekre annak az 
atyai mély vallásos kedélynek, kegyes és imád- 
ságos könyvekbe elmerülő léleknek, amely tört 
szívvel órák hosszán át imádkozott a házi kápolna 
oltárlépcsőin.

Hogyan maradhatott volna hatás nélkül egy 
Franklinnak a példája? Miként foszolhattak 
volna szét maradandó nyomok nélkül egy Bacon- 
nek philosophiája, Brougham lord beszédei és 
iratai, Montesquieu és Bentham Jeromos rend
szeres munkái, Herder bölcseleté, a német költő
óriások, Goethe és Schiller alkotásai, Lessing drá
mái, P itt és Fox  szónoklatai és általában a kül
föld akkori legnagyobb diplomatáival, hadvezé
reivel és publicistáival való érintkezései ? A 
Szent-Szövetség korának téli álma, reactionárius 
szunnyadása, majd a múlt század huszas évei
nek tavaszébredése ? *

Mindezek adalékok, de a lángész mégsem ösz- 
szeadási tényezők végeredménye; bennök mindig 
van egy felsőbb világból való, előttünk megfejt
hetetlen, ismeretlen mennyiség, az az ihlet,

* R é s z le tek e t  1. G r ó f  S zé c h e n y i I s tv á n  N e m z e t i  
p o litik á ja . Ir ta  G a a l Jenő. I — I I . k ö t. B u d ap est, 1892. 
és 19u3. M agy. Tud. A kad. k iad ása.

G r ó f  S z é c h e n y i I s tv á n  n é z e te i  a n ev e lésrő l. I m r e  
S á n d o r .  B u d a p est, 1904. P o litz er  Zs. é s  fia k iad ása .
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amelyről Széchenyi maga is annyiszor szól.
Lelkének ihletéből látásai, gondolatai, érzései 

azután majd mint a Hermon gazdag harmatja 
szállanak alá, majd pedig habzó forrásként tör
nek elő, buzognak, forrnak, nőnek, duzzadnak, 
áradnak és zuhognak, de iszapot nem vetnek fel 
soha. Legmesszebb futásukban is, legmélyebb ör
vénylésükben is le a fenékig, tökéletesen tiszták 
és átlátszók. Ez mutatja és igazolja magasabb 
eredetüket azzal a suggestiv erejű meggyőződés
sel, amely a megdönthetetlen hit bizonyosságá
val hat.

Egész irodalmunkban — még a legnagyobb 
lyrikusokat sem véve ki — nincs iró, aki úgy fel
tárta volna egész lelkét, mint éppen Széchenyi, 
úgy hogy nincs hangulat, gondolat, avagy csak 
egyetlen röpke érzés, felvillanó ötlet, amelyről 
számot ne adna és nincs vihar, amely mély ba
rázdákat szánt, hogy ne zúgna át a mi lelkűn
kön is vele együtt. Gazdag belső világának min
den súlyos hullámverése, avagy csak könnyű fod
rozódása is előttünk tükröződik; apálya és da
gálya ott folyik le szemünk láttára s nekünk 
hagyja vissza a drága-gyöngyös kagylók egész 
megszámlálhatatlan sokaságát.

De hát ki tudná lelke mélységeit és magassá
gait mérőzsinórral egész teljességükben fel
mérni ?

Vele szemben igazán csak az ő saját módszerét 
alkalmazhatjuk: csak a tényeket állapíthatjuk 
meg. Rendszer békóiba betörni azokat a gondo
latokat, eszméket, axiómákat és aphorismákat, 
amelyeknek hol gránitszikláit óriásként dobja 
egymásra azokkal az élekkel minden csiszolás,

7*
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minden faragás nélkül úgy, amint letördeli, hol 
meg mint előkelő, jártas gyémántköszörűs soli- 
tairekként drága aranyba foglaltan ékszerül, gaz
daggá tevő kincs gyanánt kínálja nemzetének, 
avagy pedig mint dárdát hajítja  oda edzett har- 
czosként, hogy megrendült bele az egész nemzet 
teste s ordít tőle föl, majd gúny ölő mérgébe már
tott nyílvesszőként lövi be azokba a szivekbe, 
melyek nem átalják népszerűség és népkegy haj- 
hászásáért utcza szerint mutogatni az olcsó tusá
ban kapott karczolásokat, melyeket sebekké csak 
a piros festék tágít ki.

Széchenyi egész munkássága két gondolaton 
alapul. Az egyik: faja, nyelve, alkotmánya a 
ezek foglalatjának, hazájának fel a mennyekig 
emelő szeretete. «Oh, dicső hazafiság, te az egek 
legnemesebb magzatja, ki a halhatatlanok sorába 
emeled az anyag fiait !» A másik : lelkiismerete, 
azt mondhatnék, ethikai fátuma.

Világnézete : zarándoki komolyság.
Életbölcselete : lelkiismeret és kötelesség.
«Vezérszó: ildom, a zászlón: előre!» (Arany)
«Tiszta lélek, tiszta szándék, akár siker, akár 

nem !»
Elég tömör összefoglalás. Maga Széchenyi 

mondta egy pohárköszöntőjében.
A búcsúszót szintén hadd mondja ő : «Tegyen 

mindegyikünk amennyit tehet honáért, földeiért ! 
s ki becsületesebben, elszántabban járandja utolsó 
lehelletéig a hazafiság pályáját: az legyen győz
tes, diadalmas!» (Világ 532.)

MAGVAF
JU M M A N V O .' /KADÉM* 
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A NŐK FELADATA A MAGYAR NEM ZETT 

PR O B L É M A  KÖRÜL.

Ir ta  G róf Vay Gáborné.

A nemzeti problémáról kellene szólnom, úgy 
ahogy’ az Széchenyi István lelke előtt lebegett 
s arról a szerepről, mely annak megoldásában a 
magyar asszonynak jut. Elfog a kétség és a habo
zás vájjon képes leszek-e megértetni a legnagyobb 
magyar gondolatát, képes leszek-e világosan kife
jezni az ő eszméit ?

Áttanulmányoztam a nagy hazafi és regenera
tor iratait, természetesen nem a tudós és politikus 
készültségével, hanem azon szeretettel, amelyet 
minden honleánynak a nagy hazafiak iránt 
éreznie kell, hogy megtudjam, mennyiben számí
tott Széchenyi jós lelke a magyar női psyche 
közreműködésére. És a legfelötlőbb, amit talál
tam, szinte megdöbbentett. A Hitel-ben ezt írja : 
«Tudományban és művészetben a nők soha sem 
viszik fölebb a középszerűségnél, azért a férfit 
kard és toll illet meg, a nőt bölcső és háztartás; 
ha bármelyikök a másiknak dolgába vág, vét a 
természet ellen.»

Kizárólag ez volna tehát az a szerep, melyet 
Széchenyi István a nőknek szánt ? Végtelenül fon
tos, beismerem, de oly természetes, hogy kár róla
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elmélkedni. Legföljebb azt lehetne fagyos resig- 
natióval megállapítani, hogy éppen azt a szerepet 
a nők nagy része már nem kívánja eljátszani.

De Széchenyi sem tarthatta ezt a szerepet az 
egyetlennek, amelyre a nő alkalmas. Ő a nem
zeti lét problémájának megoldásánál biztosan 
több részt, szélesebb teret, nagyobb kötelességeket 
és jogokat tulajdonított a magyar nőnek, mint 
azt, hogy csupán a bölcsőt ringassa és házát rend
ben tartsa. Széchenyinek nemcsak szavaiból kell 
kiolvasnunk teendőnket, hanem szelleméből, ér
zelmeiből, tetteiből és tüneményes lényének egész 
voltából.

A szereposztást részünkre ne csak levelezéséből 
necsak írott forrásokból várjuk, hanem saját 
magunk merítsünk önmagunkból, érzésünkből, 
szeretetünkből s nem restellem kimondani : női 
ösztönünkből. Hiszen a nőnek úgy is legerősebb 
irányítója — ösztöne, amely erősebb és közvetle
nebb a férfiak szenvedélyénél s a nőnek többnyire 
biztosabb tanácsadója, mint logikája. Értsük 
meg s ezen legerősebb tulajdonságunkkal szeres
sük meg Széchenyi egyéniségét szívünk egész ere
jével s akkor rá fogunk jönni arra, hogy mit kö
vetel tőlünk az ő szelleme.

Ami Széchenyi vezéiunotivuma, ami működé- 
désének czélja, erőfeszítésének rugója volt, az 
meg van a nőben is és az legyen a nőnek éltető 
elve ; az lelkesítse azon munkánál, amelyet a nem
zet tőle elvár; értem a valóban komoly, nemes 
és határtalan hazafiságot.

Széchenyinek ez élesítette eszét, mert ez bírta 
tanulásra, ez bírta arra a kifogyhatatlan munkára 
és erőfeszítésre, amely nélkül nincs igazán nagy
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eredmény. Hazafiság adta neki az erőt ahhoz, 
hogy a népszerű áramlatokkal szembe szálljon, 
ámbár tudta, hogy elbukik ; ez adta neki a jellem- 
szilárdságot, hogy megállva meggyőződéseinek 
alapján, felfelé s lefelé egyaránt önálló marad
jon. . . .

M int Sigfried nemcsak azzal mutatta meg fél
isteni erejét, hogy legmesszebbre hajította dár
dáját, hanem azzal, hogy egy ugrással dárdája 
mellett termett és azt azonnal fölkapta új lökésre. 
Széchenyi is, hazafiságának csodás erejét nemcsak 
azzal bizonyította, hogy esze a legtovább látott, 
hogy a legmagasabb czélokat ő tűzte a nemzet 
elé, hanem azzal is, hogy merész szavát nagy tet
tek követték s hogy ő közelítette meg legjobban 
az elérhetetlennek látszó ideált, mert életét, amely 
addig játékszerű volt, annak szentelte, hogy nagy 
szavát beváltsa.

Ezt a csodatevő hazafiságot tanulják meg a 
magyar nők Széchenyitől s ezzel nem kérek elér
hetetlent.

Hiszen a hazát az igaz magyar asszony úgy 
is szereti, és pedig nem mint fogalmat, nem mint 
eszmét, nemcsak kötelességből, hanem mint any
já t a gyermek, mint gyermekét az anya, azaz 
vérbeli szeretettel, épp úgy, mint maga Széchenyi 
érezte, ha nem is azon mértékkel, mint ő, de azon 
mód szerint. A nő szerelmesét, férjét, fiát, test
véreinek összességét látja benne. A szegény ősei
nek szerény fészkét, a gazdag nagy, hatalmas vá
rait érzi fenyegetve, ha ellenség közeledik. Szol
gákká látja lesülyedni a férfiakat és halálszagot 
érez, ha nemzete megszűnik szabad lenni és anya- 
nyelvét enyészet fenyegeti.
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Szóval a nő olyan melegséggel szereti hazáját, 
mintha élő lényt szeretne benne. Nemcsak úgy 
ragaszkodik hozzá, mint fenkölt eszményhez, ha
nem azzal a bensőséggel, amely az embert más
különben embertársához vonzza.

Érzi, hogy a vész perczében nem elég a varrótű 
és főzőkanál. Miért ne rontana tollal is az ellen
ségnek, mikor még fogával is neki esnék, ha a 
férfiak karja lelankad ? Hiába adta volna a ter
mészet ezt az érzést a nőnek, különösen a magyar 
nőnek ? Nem !

Nem lehet kételkednünk, hogy a nemzeti prob
lema megoldásában a magyar nőnek külön és 
megkülönböztetett része van, más és nagyobb, 
mint bármely élő nemzet asszonyainak. De mi 
az e miben áll a nő nemzeti hivatása ?

Mielőtt rátérnék, magával a nemzeti problé
mával kell foglalkoznom, amint az Széchenyi Ist
ván szeme előtt lebegett. Asszonyi észszel talán 
nagyon is egyszerűen fogom föl és a tanultaknál 
csak szánakozó mosolyt keltek, de elvégre csak 
aszerint szólhatok, ami saját érzésem és észlele
tem s bízhatom benne, hogy amit igazságot kereső 
szív önmagából merít, sohasem lehet banális.

Sokat tűnődtem azon, hogy a magyar nemzet, 
amely ezer éve él itt, száz meg száz veszedelem 
után ma erősebb és gazdagabb birtokban és mű
veltségben is, mint volt legdicsőbb korszakában ; 
hogy csekély száma mellett ma, a nagy államala
kítások korában is megóvta nemzeti önállóságát, 
miért érzi mégis nemzeti létét mindig problema
tikusnak ? A múlt sok szenvedése, a sokszori pusz
tulás, a folytonos ármány sokat megmagyaráz. De 
azt nem indokolja, hogy mindig csak mélázva
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élvezzük létünket, hogy a habzó serleg mögött 
mindig ott érezzük az enyészet rémét, hogy nem
csak az egyszerű csárdákban és a ragyogó táncz- 
termekben, hanem a nagy nemzeti ünnepeken is 
— igazán csak sírva tud vigadni a magyar.

Minden nemzet küzdött és küzd létéért, min
den nemzet sok keserű perczet élt át, de a sze
rencsésebb nemzeteknél ez a küzdelem inkább a 
növekvés, inkább a terjeszkedés, fejlődés érdeké
ben folyik, mintsem állandóan a puszta fenmara- 
dásért és kevés nemzetnek van annyi belső és 
külső ellensége, keveset környez annyi veszede
lem, kevésnél lehet minden legkisebb hiba vég
zetes.

Súlyos helyzetünk a mi nemzeti feladatainkat 
megkülönbözteti más európai népek feladataitól ; 
tetézi vagy bonyolítja a nehézségeket és az utolsó 
embert is, aki olvasni és érezni tud, eltölti azzal 
a sejtelemmel, hogy a magyarság szakadatlan ve
szélyben van, s hogy külön erény kell ide s kü
lön szerencse. Ez az erény és ez a szerencse — azt 
mondhatnám — az árvák erénye és szerencséje.

Ez az érzés kelti bennünk azt a rajongást — 
bár mondhatnám : azt a hitet — hogy él a magya
rok Istene ! Ez a nehéz helyzetünk fakasztotta 
Széchenyi Istvánt a kétségbeesés kiáltására : «Oly 
kevesen vagyunk, hogy az apagyilkosnak is meg 
kellene kegyelmezni». És ezen jaj szó után érezte- 
viszont az önbiztatás és népfelköltés végzetszerű 
szükségét, mely a mámoros jós szavakban tört ki,, 
hogy : «Magyarország nem volt, hanem lesz ! »

Kicsiny nemzet voltunk és Európa szívében hó
dítottunk országot. Nem mint a hunok, akik rö
vid véres pályafutásuk után nyom nélkül eltűntek,.
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mert mi állandóan megtelepedtünk és békés mun
kát végeztünk. Nincs rokonunk, sem természetes 
hozzátartozónk. És mégis, oly biztosan és függet
lenül akarunk itt élni, mintha kétszer akkora 
nemzet volnánk. Idegenek vagyunk Európában és 
mégis tagjai akarunk lenni az európai népcsa
ládnak. Vallásban, szokásokban, műveltségben, 
mi, a kelet népe, a nyugathoz alkalmazkodtunk, 
hogy létünket megmentsük, de nem adtuk és nem 
adhatjuk fel nyelvünket és nemzeti jellemünket, 
mert anélkül meghalunk.

Ez a szeretett föld, melyet apáink meghódí
tottak, azzal van megátkozva, hogy Európa kellő 
közepén van, sok más nyelvű szomszédtól körül
véve. És az ország kebelében él minden körülünk 
leskelődő szomszéd rokonsága, elnyomatlanul, de 
elnyomatásról panaszkodva; mert a honalapítók 
csak hódítani tudtak, de sem magukba olvasztani, 
sem megnyerni nem.

A magyar nemzeti problema tehát, úgy hiszem, 
az, hogy az a kis állam, melynek rokona nincs, 
amely magára hagyva nem tud megélni, amely 
állandó szövetségre szorult, olyanra, mely erős, 
de nálánál pern erősebb, hogy az a kis állam mégis 
önálló akar lenni és nemzeti sajátságának kifej
tése mellett akar haladni. Nehézségünk, hogy 
olyan kis hatalomnál, melyet azért nem bántanak, 
mert kicsiny, mert nincsen senkinek útjában, 
nagyobbak vagyunk ; nagy hatalomnak, melytől 
félnek — kicsinyek. Ily viszonyok között mi 
menthet meg bennünket s szabadságunkat, ami 
azonos.

E problema megoldása, minden bonyolult volta 
ellenére, egyszerű, csak végtelenül nehéz. Szé
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chenyi szerint e megoldásnak lényege : hogy töké
letesedjék az egyén, legyen magyarabb, legyen 
szorgalmasabb, jellemesebb és okosabb.

Ehhez nem kell más, mint a testi és szellemi 
munka oly megfeszítése, mely az erő legkisebb 
porczikáját sem hagyja használatlanul; továbbá 
a hazaszeretet és önfeláldozás oly mélysége és 
nagysága, mely nem lelné mását a világtörténe
lemben, még Japánban sem, s végül a nemzet 
jobbjaiban, a vezérszellemekben, tehát a valóban 
született aristokratiában, az egység, szeretet és 
összetartás oly ereje, mely másutt föl nem talál
ható.

Csüggedt fővel mondom el e nagy szavakat és 
érzem, hogy akikhez szólok, csüggedten hallgat
ják, mert aggódva kérdezzük : mindez, ami nél
kül nem élhetünk, meg van-e bennünk ?

Csoda már az is, hogy vagyunk. Még nagyobb 
csoda kell ahhoz, hogy megmaradjunk és gyara
podjunk. És ezt a csodát önmagunktól, azaz csak 
jól irányított és törhetetlen munkánktól várhat
juk.

Oly napokat élünk, amikor sem az áldozatkész
ség, sem a munka, sem a vezérlelkek egymást 
megértése még a közönséges mértéket sem üti 
meg, nem hogy a csoda régióiba emelkednék. A 
munka más világrészekbe ragadja dolgozó erőn
ket ; nem abban versenyeznek a nemzet fiai, 
hogy ki adjon neki, hanem ki kapjon tőle többet, 
s a nemzet vezetőinek nagy része a pártért viszi 
a harezot egymás ellen, nem a hazáért az ellenség 
ellen s úgy gyűlöli egymást, hogy alig ér rá az 
országot szeretni.

Bocsánat e kitérésért, mely tán nagyon is mész-
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szíré látszik esni a bölcsőtől és a háztartástól, 
de szükséges volt talán megvilágítani, hogy mily 
nagy a veszedelem, és kimondani, hogy mi asszo
nyok különösen érezzük, mennyire tetézi azt a 
nemzet politikai erkölcseinek tagadhatatlan sü- 
lyedése.

Már pedig nagy és kivételes veszedelemben, 
mikor a férfiak ingadoznak, minden nemzetnél 
volt példa rá, hogy az asszonyok is fegyvert ra
gadtak. Nem ítélték természetellenesnek, hogy a 
germán nők a pajzsot vitték férjeik után a csa
tába. Dobó Katicza alakja nem mint emancipált 
asszonyé él a történelemben, hanem mint ideálja 
a honszeretetnek.

Mi, ha a nőnek szerepet igénylünk a Széchenyi 
nemzeti problémájának megoldásában, nem me
gyünk odáig, hogy a bölcsőt és a háztartást el 
kívánnánk hagyni; korántsem, még odáig sem, 
hogy politikai vélemény-harczban részt akarnánk 
venni. De azt igenis merjük mondani, hogy a 
természet által korlátolt körünkön belül mást és 
többet kell és lehet tennünk, mint más nemzetek 
leányainak.

Erre pedig éppen Széchenyi hagyományai utal
nak bennünket, aki látszólag úgyszólván kiutasí
totta a nőt a közügyek harczteréről, aki azon
ban mégis oly fontosnak tartotta a nők szerepét 
a nemzet újjáalakulásánál, hogy korszakot alkotó, 
legelső művét, a Hitelt-1, amelylyel reform-tevé
kenységét megkezdte, a nőknek ajánlotta s aki 
ekkor ezeket a szavakat intézi hozzánk : «Fogad
játok, hazám érdemes leányai, tiszteletem és sze
retetem jeléül munkám felajánlását. Vegyétek, 
bár férfiakhoz illendőbbnek mondják azt sokan,
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nyájas kegyességgel pártfogástok alá. A hitelről 
szól s mi belőle foly, a becsületről, az adott szó 
szentségéről, a cselekedetek egyenességéről s így 
előttetek sem lehet a tárgy idegenebb, mint előt
tünk, mert annyi nemes és szép, ami az emberi
séget felemeli, a ti nemetek műve ; ti viszitek kar
jaitokon életbe a kisded növendéket s jó polgárrá 
nevelitek. A ti nemes tekintetetekből szí a férfi 
lelki erőt s elszánt bátorságot, s ba léte alkonyo- 
dik a haza ügyében, ti fontok koszorút homloka 
körül. Ti vagytok a polgári erény s nemzetiség 
védangyalai, mely nélkületek soha ki nem fej
ük, vagy nemsokára elbervad ; ti emelitek egekbe 
a port s halhatatlanságra a halandót ! »

S miben állana Széchenyi szellemében ma a 
nő kötelessége a nemzeti problema megoldása kö
rül, mely a nemzet mai kétes sorsát szebb jövő 
felé irányítaná ?

Széchenyi István azt mondta, hogy kevesen 
vagyunk; igaza volt és igaza van, sajnos, ma is.

A nő gondolkodása, életfelfogása is közremun
kálhat azon, hogy többen legyünk, vagy legalább 
is még kevesebben ne legyünk.

Pedig ez utóbbinak az útján vagyunk.
Küzdenie kellene tehát minden erejével, azaz 

egészséges, erkölcsös felfogásával az «egyke»- 
rendszer ellen.

Kezdje a nő azon, hogy ne a saját gondja csök
kentését nezze, hanem a nemzet erősítését, mely 
egy a természet parancsával.

Legyen azon, hogy a megszületett gyermeke
ket életben tartsa és barczoljon a gyermek-halan
dóság ellen, s ne csak ez elhagyott gyermekek 
mellé álljon, hanem a módosabb családok fukar
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sága ellen is védje meg azok gyermekeit. A nő 
ne az úgynevezett parthiet keresse, hanem a há
zasságot. Válaszszon magához való érdemes hites
társat, ha mindjárt szegény is, és ne irtózzék a 
gondtól, mikor a nemzet léte csupa gond.

A magyar nő nevelje : első sorban önmagát, 
azután a gyermekeit. Ápolja, fejlessze bennük 
a magyarságot, anélkül, hogy parlagi korlátolt
sággá váljék. Oltsa gyermekeibe a fanatismusig 
menő ragaszkodást mindenhez, ami magyar ; me
leg szeretetet ahhoz a röghöz, melyben ősei por- 
ladoznak ; hűséget az ősi magyar hagyományok
hoz. Adja meg neki az európai műveltséget, anél
kül, hogy az öröklött magyar cultura iránt ki
csinylést, megvetést és szégyent érezzen.

Neveljen a nemzedékbe egy adag spartaismust, 
mert a magyarnak — fiúnak, leánynak — ko
molyabb fölfogás kell, kevesebb mulatság és ta
lán több kötelesség, mint más nemzet ifjúságá
nak.

Különösen a gazdagok és előkelők tanulják 
meg jókor, hogy sivár, lealázó, majdnem gyalá
zat, csak az élvezetnek élni, még ha az a legmér
sékeltebb, sőt a legnemesebb is. Mikor a nemzet
nek annyi szüksége van szeretetre, áldozatra és 
munkakészségre, akkor nem szabad azoknak félre 
állani, akik annyit kaptak a nemzettől.

Nevelje a nő a fiúkat politikailag jobbakká, 
mint amilyenek félszázados Parlamentarismus 
után az apáik nagy része. Neveljék pedig nem po
litikai tanokkal, hanem jellemük megaczélosodása 
és leányaik által. Ezek is tanulják meg, hogy a 
férfit jellem, következetesség, szótartás és elv 
teszi szeretni valóvá, nem a siker, melynek az el
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vek föl- és eladása az ára. Legyen a kötelességtel' 
jesítés és a hazaszeretet a nevelés alapelve, nem 
a dicsőség vágya, és még kevésbbé az egyéni ha
szonnal járó csúnya Opportunismus.

A modern női áramlat sem valami biztató, de 
annyira még. a huszadik század divata sem sü- 
lyesztette a magyar nőt, hogy ha a szerelemre 
több szabadságot követel is, mint ősanyái, ne kí
vánja bámulni vagy legalább becsülni azt, aki
ben boldogságát keresi.

Ös magyar erény a büszkeség. Ős betegség a 
hiúság, külső nagyzás, nagyobbnak mutatkozás.

És ezt a hibát dédelgetik, ezt a betegséget nö
velik a nők !

Ez kergeti a férfiakat, az ifjakat, sőt már a 
diákokat a játékasztalokhoz, a fényes clubbokba. 
Ez veri adósságba a tisztviselőket : többet mu- 
tani, mint ami az ember; többet költeni, mint 
a mennyit bír ; tiszteletet nem szerezni, hanem 
követelni, ez a családok, a jellemek, a bazafiság 
romlása.

Németországot az ellenkező tette nagygyá. Ma
gyarország, amely kicsiny, ezen az úton nagygyá 
nem lehet.

A magyar nő természeténél fogva nem nagy- 
zoló és nem hiú socialis értelemben véve. A keleti 
eredet engedelmességre hajlította a férfi iránt. 
Az úrnő is, a parasztasszony is «uramnak» nevezte 
bites társát és még most is így nevezi. A «bus
band», «mari», «Gatte», «sposo» mellett nem dí
vott más nemzeteknél ez a megszólítás.

A magyar asszony eredetileg büszke, előkelő, 
de otthonos és kicsi körben ragyogott inkább.

De a modern kor, a nagyobbodó főváros, a
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gyakrabban látott udvari fény, a közlekedés va
rázslata, mely Bécset, Londont, Párist és a száz 
meg száz fürdő - Eldorádót szomszédságunkba 
vonja, azt hozta magával, hogy örömeinket és 
önérzetünk kielégítését a hiúság vásárán veressük.

M it mondana Széchenyi István, ha ezen szem
pontból látná és nézné a mai magyar nővilágot ? 
A színház, a zene, a fürdőzés, az öltözködés ma 
már nem élvezet, hanem lihegő concurrentia s a 
férfiak fizetik az árát pénzükkel, amíg van, ősi 
birtokkal, amíg telik és sokszor becsületükkel 
vagy függetlenségükkel, mikor nincs más kigázo
lás.

I tt  az a pont, ahol a nő legtöbbet vét a nemzet 
ellen, itt az út, ahol legtöbbet tehet a nemzeti 
problema megoldására. Megállítani azt az őrüle- 
tes hajszát a demonstrativ jólét felé, sőt vissza
fordítani, ha még lehet.

A férfiaktól szerényebb és háziasabb életmó
dot követelni és magukat is ehhez szoktatni, ahe
lyett, hogy versenyben lihegjenek oly futtatáson, 
amelynek nincs se vége, se díja.

Ez volna részben a magyar nő hozzájárulása a 
nemzeti problema megoldásához.

Igaz, hogy csuda lenne, ha a nő ma erre képes 
lenne. De hiszen csuda nélkül alig képzelhető 
megélésünk.

A társadalom sem olyan összetartó, olyan egy
séges, mint azt Széchenyi tervezte. Nyelv, hit, 
érdek darabokra töri; pedig együttes erővel is 
alig birunk feladatunknak megfelelni. Valóban 
itt is csoda kell — de kell !

És ez a csoda csak társadalmilag lehetséges, 
csak a nők által érvényesíthető.



Alakuljon erős, egységes magyar társas élet, 
legyen annak összpontosító ja, nemesítő irányí
tója — mint Széchenyi álmodta — a művelt ma
gyar nő. A közös nemzeti ideálok és a közös mű
veltség hozzák közelebb a társadalom külön
böző osztályait.

Ezerszer mondta Széchenyi, hogy az egyesülés
ben, a váll vetett munkában rejlik az erő. S a 
mennyire széjjel vihet a női hiúság és korlátolt
ság, annyira összetarthat tapintatos modora és 
tág látköre. Ha azt akarják, hogy a magyar a 
képzett nemzetek között megállja a maga helyét, 
akkor döntsék le végre azokat a válaszfalakat, 
melyek a művelt osztályok közt még ma is fenn- 
állanak, melyek az embereket csakis a születésük 
szerint osztályozzák felsőbb vagy alsóbb csopor
tokba és az amalgamatiót csakis egy bizonyos ha
tárig engedik meg.

Szakítsanak az emberi természet őshajlamával, 
mely a cultúrában csakis a distinctio felé hajlik, 
és születésre, rangra, névre, ősök számára való te
kintet nélkül fogjanak kezet mindazok, kik a lé
lek szebb tulajdonaival rokonok, akik a haladást, 
a közműveltséget s a közerényt szomjazzák.

A nőnek kellene ez irányban megváltozni első 
sorban, olyat kellene tennie, amit soha más nem
zet nővilága nem tett, ami ma még oly. nehéznek 
látszik. T. i. a lehetőségig legalább, az egyen
lőséget keresni, minden téren felhagyni a hiú 
ábrándozással, a gőgös, félszeg tudománynyal, 
melylyel nemzeti nagyságot elérni úgy sem 
lehet.

A fölvilágosodás századához mennyire illő föl
fogás lenne az, ha Széchenyi István szellemében
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Széchenyi eszmevilága. I.
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a nemzeti problema megoldása körüli irányban 
végre biztos rést nyitnának a nők olyképpen, 
hogy minden társadalmi erőt és socialis érdeket, 
sőt minden szenvedelmet csakis a haza felvirágo- 
zásának ezélja felé vezetnének és ezzel némi biz
tosítékát nyújtanának a felülről jövő elnyomás 
s az alulról jövő anarchia ellen egyaránt.

A magyar nők összességének oly szellemére 
volna szükségünk, mely az ország körülményei
hez képest, majd halkabban, majd gyakrabban 
izgatná a nemzet testét; ha kell, a szenvedelmek 
lecsillapítására hatna, vagy pedig a netalán álom- 
kórságba merült nemzedéket újra felrázná; de 
mindenesetre, ha a nemzet szolga-irányt venne 
fel, azt a hazafiság és kötelesség teljesítésére fel- 
riaszsza.

Továbbá szükség volna arra, hogy a szegény, 
elhagyott milliókkal, az elárvult magyar néppel 
érintkezzenek, őket őszinte részvéttel egészséges 
gondolkodásra bírják s ezzel a nemzet testéhez 
közelebb fűzzék, viszont a szerencsésebbeket haza
fias és emberbaráti áldozatokra ösztönözzék s ma
guk járjanak elő a jó példával.

Feladatuk volna végül, hogy eldarabolt erőn
ket csakis a magyar nemzetiség szilárdságának 
ezélja felé egyesítsék, úgy hogy sem egyoldalúság, 
sem vak szenvedelem ne hódítson tért.

Ehhez azonban salaktalan és mély honszeretet 
kell, mely nem mindig azt nézi, mi jobb az 
egyénnek, hanem mi jobb az országnak.

Senki, de különösen a nő, ne keresse határain 
kívül Magyarország javát és fényét, hanem azon 
fáradjon első sorban, hogy itthon a társadalom 
együttesen működjék mindenben, ami a honnak 
javára szolgálhat.
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Széchenyi 1820-ban egy Debreczenből kelt le
velében ezt írja : «Úgy el tudok lágyulni, ha 
bármi honit látok, hogy egy hegedű, egy czim- 
balom, sőt még egy duda is, szinte könnyekre fa
kaszt ! »

Vagyunk-e még nébányan ma, akik ezt az ér
zést megértjük és ezt a hangulatot fel tudjuk 
fogni ?

Félő, hogy nagyobb azoknak a száma, akik ak
kor lágyulnak el, ha az ország határain túl lépve, 
ahhoz közelednek, ami nem a miénk és azt élve
zik leginkább, ami nekünk idegen. Felemlítésre 
méltó Széchenyi hitvesének, ki tudvalevőleg nem 
volt magyar születésű nő, azon felfogása, mely 
egy leveléből tűnik ki, s melynek tartalmát a mai 
magyar nők előtt éppen nem fölösleges ismer
tetni.

A Hitel megjelenése után ezeket írja Szé
chenyi Istvánnak :

«Emeljük fel hazánkat a nevezetes országok so
rába. Mindenkinek hozzá kell járulnia. Egy na
pot sem szabad elmulasztanunk anélkül, hogy e 
nagy feladaton valamit ne lendítsünk. Én úgy 
vagyok meggyőződve, hogy az isteni gondviselés
nek Önt tetszett állítani a mi szeretett nemzetünk 
élére, önnek adományozta az isteni ihlet sugalla
tát, hogy Magyarország jóltevője és nemtője le
gyen, ki a szunnyadó, lágy-meleg hazafiakat fel
ébressze, lelket öntsön beléjök s a gyengének erőt, 
a gyámoltalannak tanácsot adjon. Igenis köteles
ségünk annyit tenni, amennyit tehetünk s nem 
hagyni elrozsdásodni a bennünk rejlő tehetséget. 
Így nyugodtan várhatjuk be törekvéseink jutal
mát, melyek erőt, tevékenységet és kötelességér

8 *
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zetet szülnek. De nem elég a kezdet; a további 
fejleményeknek kell minket kielégíteni. Kö
vesse ön tehát szép hivatását. Az önnemesítés 
még nem elég; magasabbra utal önnek rendelte
tése, sokkal magasabbra ! Önnek honfitársait kell 
tökéletesbíteni, a bennök rejlő jó tulajdonokat 
kifejteni és egyenként érvényre emelni. Ez Ön
nek életfeladata ! »

Érdemes egy perczig megállani ezen levél tar
talma előtt, mely egy nő magas értelmiségének 
és finom érzésének ragyogó nyilatkozása.

Nincs benne egy szó sem, mely gyűlöletre vagy 
személyes izgatásra szítaná a nagy államférfiút, 
kinek pedig volt legalább is annyi titkos és be
vallott ellensége, mint mai államférfiaink bárme
lyikének. A közélet harczosait a nő, sajnos, leg- 
többnyire egymás elleni gyűlöletre szítja, amikor 
az ő hivatása mindig és mindenben a béke szelle
mének ápolása.

Emberi dolog gyűlölni azt, aki férjének, aty
jának, fiának ellensége, de még sem abban rejlik 
a nő hivatása, hogy kiélesítse az ellentéteket 
mert nem is használ vele ; az ő kötelessége, hogy 
bizalommal, szeretettel, erősítőleg és vigasztaló- 
lag hasson arra, aki az élet küzdelmeiben meg
sebesül.

Így tett Széchenyiné; ő csakis férje érdemeit 
m éltatja; annak tehetségét, polgári erényeit és 
honszerelmét tüzeli ; azokból akar fegyvert ková
csolni a nemzet és a haza javára ; nem hat a férfi 
szenvedélyes érzelmeire, hanem az emberi önér
zet legnemesebb tüzét szítja benne és a maga hi
téből azt a tudatot oltja belé, hogy vérünk csak 
akkor emelkedhetik nagy, virágzó, dicső nem
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zetté, ha mindenki vagy legalább a magyarok 
nagyobb száma él a polgári erények útmutatásai 
szerint és nem múlandó fénynyel éri be, melyet 
mint kis planétára, egy más idegen nap vet.

Széchenyi Istvánná, Seilern Crescence, bátorí
tó ja, nemtője, geniusa volt annak a férfiúnak, 
akit értéke miatt szeretett és akinek országát, 
nemzetét általa a magáénak vallja; férjében a 
magyar erkölcsöket és a rajongó honszeretetet cso
dálta; ebben lelte fel büszkeségét és örömét; ez 
volt női becsvágyának minden hiúsága.

És milyen meghatóan szép Széchenyi István 
végrendeletének azon része, mely hitveséről szól 
s melyből közvetlenül kivehetőjük azt is, hogy a 
legnagyobb magyar milyen fogalmat alkotott ma
gának a valódi nőről. Ezeket írja  : «Helyezzék 
hű élettársamat, jobb felemet, tiszteletre méltó 
feleségem tetemeit hamvaim mellé ! Mert ő vala 
az, ki már akkor is felfogta nagyobbszerű esz
méimet : szolgálni a hont, mikor alig volt egy hő 
kedély is, mely megértett és méltatott volna. Ő 
volt az, akinek szép leikéből mindig erőt és szi
lárdságot merítettem, ő  volt végre az, kiben a 
german költőnek legmagasztosabb asszonyi ide
álját felleltem, mely szerint nem pipere és 
divathajhászat, vagy éppen politikába avatkozás 
és pártok feltüzelése a hölgynek tisztje, hanem 
magas hivatásának ő csak úgy felél meg s csak 
azáltal lesz a mennyei lakosok legremekebb műve, 
ha valamint a férj a szabadságért vív, úgy küzd 
az asszony illemért.»

Széchenyi az «illem» alatt mindazt értette, ami 
egy nőt a szép, a jó és a fenkölt értelemben meg
illet s mi által élete valódi értéket és becset nyer,
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A nő illeméhez tartozik egyúttal az a fáradozás 
és az a küzdelem, melyet az igazságért és a szere- 
tetért folytat.

Az illem : más szóval az erkölcs, még pedig 
az az erkölcs, mely ha lényeges tartalmára vezet
jük vissza, azon létfeltételeken alapul, melyek 
nélkül egy nemzet elpusztul.

Az «illemnek» cultiválása és az ilyen értelem
ben vett erényért való küzdelem a nők egyéni 
feladatát, socialis kötelességét és nemzeti hiva
tását teljesen kielégítheti. Ne keressenek és ne 
akarjanak más feladatokat, mert ezek a legszebb 
harmóniában vannak «a bölcső és a háztartás
sal», melynek alapelvéből indúltam ki.

A Széchenyi szerint női illemnek nemzedéke
ken való begyakorlása a szervezetben, mint az 
agyvelőben és a vérben is nyomot hagy s mint 
erkölcsi hajlam feltétlenül öröklődik. Ezen tulaj
donságok összességét, mely talán egyedüli bizto
sítója az erkölcsi törvényeknek és az ország 
nagyra fejlődésének, Széchenyi ezzel a szóval 
jellemezte : «illem» !

Valamint a férj szabadságért vív, úgy küzdjön 
az asszony az illemért ! Törekedjék megértésre, 
tanuljon megbocsátani, a kellő időben beszélni, 
de még inkább a kellő időben hallgatni.

Nemzeti és hazafias irányban való hasznos tár
sadalmi élet csak úgy lehetséges, ha a nő egois- 
musa a haza érvényesülési törekvéseivel megfér, 
azaz ha velők teljes összhangba lép; ha a nők 
nemcsak követelnek, hanem első sorban adnak és 
áldoznak is.

Közönyös szívek házas élete sohasem lehet az 
igazi élet. Közönyös szívek generatiója olyan,
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mint az a gyümölcs, mely napfény nélkül fejlő
dött. Elkorcsosodik és korán lehull.

Csak az egységes, erős honszeretet tüze adja 
meg a nemzetnek is az élet és a továbbfejlődés 
erejét.

Meginoghatnak a trónok, ketté törhetnek a ko
ronák és jogarak, megcsorbulhatnak jogaink, 
csatákat veszthetünk, — nem ez lesz a nemzetek 
óe országok végpusztulása ; de amikor egyszer 
végsőt lobban a nemzeti érzés, végképp kialszik 
a fajhoz való ragaszkodás és megszűnik a nyelv 
iránti büszkeség, szóval kihal a honszerelem, ab
ban az országban meghúzhatják a harangokat és 
megfordíthatják a czímertáblát, mert ha egy 
nemzet elaludt, az dicsőén már nem ébred fel !

ügy  hiszem Széchenyi István szelleméhez híven 
fűzhetem végül hozzá, hogy a nők helyes gondol
kodása, nemes felfogása, fenkölt érzelme és igaz 
hazafisága erősíti a nemzetnek jellegét, a ma
gyarság biztosítását, a haza dicsőségét, mert Szé
chenyi szavai szerint ők azok, akik a legneme
sebbre buzdíthatják az ifjút, kiknek fenséges 
tisztjük szilárd állhatatosságra lelkesíteni a fér
fiút s akiknek kezeiből reményű a honáért élő 
aggastyán egykor megnyerheti az elismerésnek 
koszorúját.

Az Egek Ura ismertesse meg velők gyönyörű 
hivatásukat !



V I.

SZÉCHENYI POLITIKÁJA.

Ir ta  G róf Andrássy Gyula.

Széchenyi politikai pályája nem volt győzel
mes. Sohasem volt a nemzet politikai vezére. 
Előbb Wesselényi, azután Deák, majd Kossuth 
és később újra DeáJc befolyása vált döntővé, so
hasem az övé.

Amikor körülrajongták, szeretettel bámulták, 
ő nem akart az activ politikában vezérszerepet 
vállalni ; később pedig, amikor ez megváltozott, 
amikor ő az elsőség után vágyódott, amikor 
Kossuth-nak kezéből, akinek befolyásától a ha
zát féltette, ki akarta a vezető gyeplőt ragadni, 
ez eredménytelen maradt.

Mintha valami bűvölet védené Kossuth-ot, 
Széchenyi mérges nyilai lepattantak a melléről 
és általuk önmaga sebesül meg. Minél erősebben, 
minél szenvedélyesebben támadja a nagy gróf, 
a legnagyobb magyar, a nagy múltú államférfid 
a szegény «prókátort», az aránylag kezdő politi
kust, annál hatalmasabb lesz az utóbbi, annál 
többet veszít Széchenyi.

Kossuth alig védekezik. Röpiratban válaszol 
Széchenyi vaskos kötetet tevő támadására, de 
győz. Mérsékelt hangja is javára szolgál. Szé
chenyi sohasem bírja azt a népszerűséget többé
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visszaszerezni, amelyet e harczban elvesztett. És 
midőn megalakul az első magyar ministerium, 
a reformok atyja nem azért lesz annak tagja, 
mert nélkülözhetetlen hatalmat képvisel, hanem 
azért, mert Batthyány benne Kossuth-tal szem
ben ellensúlyt keres, holott Kossuth nélkül már 
nem lehetett kormányozni. Ennek megfelelőleg 
az első magyar ministeriumot Kossuth irányítja, 
nem pedig Széchenyi.

Midőn veszélyes perczek közepette e nagy férfi 
megtört kedélvlyel, túlcsigázott idegekkel letűnik 
a politika szinteréről, ez nem gyakorol a helyzetre 
döntő befolyást, mert annyira elvesztette hatal
mát, hogy csaknem közömbös a helyzetre nézve, 
vájjon ő bársonyszékben vagy Döblingben siny- 
lődik-e ?

Széchenyi fölött pálczát tör a lármás és han- 
gotadó közönség. A sárospataki kastély emlék
könyvébe a Tiszaszabályozás teremtő áldásos 
munkája közben beírta dicső nevét, s pár évvel 
reá, 1849-ben, 150 magyar ifjú, talán vala
mennyi derék hazafi, jó magyar, a fiatalság csal- 
hatatlanságának tudatában és éretlenségük hatása 
alatt a szenvedélyek pillanatában oda jegyzi nevé
hez, hogy «elvesztél a haza számára».

Tanulságos ez a tény, a népek lélektanának szo
morú kórjele. Sok érdem, nagy eredmény, bá
mulatos hazafiság semmit sem számít, mihelyt 
az uralkodó áramlattal ellentétbe jut.

Széchenyi sokszor mondotta, hogy nem keresi 
a nagyok hatalmát, nem a népszerűség babérko
szorúját, hanem csak használni akar. És mivel 
ő ezt nemcsak mondatta, de eszerint cselekedett 
is, ezért az igazmondás és a hazafiúi őszinteség:
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martyrjává válik. Bevált nála is az a szabály, 
hogy többnyire fent is, lent is azt becsülik job
ban, aki kényelmes és szellemes, mint azt, aki 
hasznos, mert igazat mond. Fent nem biznak 
benne. Rhapsodikus esze járású, alkalmatlan 
chauvinistának tartják, aki érdekes, elmés em
ber, talán nem is rosszakaratú, de szereplési visz- 
keteg vezeti, népszerűséget hajszol s többnyire 
kellemetlen tanácsokat ad. Nálunk osztráknak, 
különcznek, személyeskedésből gyülölködőnek és 
kicsinyes ellenszenvből következetlennek tartot
ták, aki lenézi faját.

És csodálatos, hogy Széchenyi-nek ezen önma
gára nézve sikertelen pályája az országra nézve 
mégis a leghasznosabbak egyike volt, amelyet ma- 
gyár államférfiú általában befutott. Magának 
nem használt vele, de annál többet hazájának.

Álmából rázta fel a nemzetet, amikor már en
nek további tétlensége végzetessé vált volna. Ak
kor bírja arra, hogy szakítson a múlt lánczaival, 
amikor már a lánczok nyomása veszélybe dönt
hette volna.

Magyarország a Rákóczi forradalmának le- 
■ győzése óta tespedésben szenvedett. Nem voltak 
nagy czéljai. A függetlenségnek elhalványult 
eszméjét nem pótolta a belső haladás és a művelő
dés vágya, hanem a szűkkörű rendi érzés és egois- 
mus uralkodott rajta és talált modus vivendit 
Bécs hatalmasaival. Annak a fejében, hogy a kor
mány nem bántotta a rendi kiváltságokat és nem 
törekedett Magyarországnak az eddiginél telje
sebb alávetésére, a magyar nemesség nem avat
kozott bele a magasabb politikába és úgy visel
kedett, mintha engedelmes osztrák provinciának 
volna a rendje.
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II. József, akit mintha a gondviselés küldött 
volna a nemzeti érzés fölébresztésére, e hallga
tag paktumtól eltért. Nyers kézzel a nemesi jog
hoz nyúlt és a még valóban létező csekély auto
nómiát is össze akarta törni, úgy hogy a rendi 
egoÍ8mus mellett a szunnyadó nemzeti érzés is 
fölélénkül és nem volt lehetetlen, hogy egy nem
zeti renaissance indul meg. A nemzet őseredeti 
faji érzése a végső veszély perczében újra feltá
mad és belső reformokra gondol.

Ha ekkor felülről is kivánják e reformokat, 
amint ezt azelőtt néha tették, talán azonnal sike
res munka indulhatott vólna meg. De ekkor a 
franczia forradalom szelleme megijeszti a bécsi 
kormányt és új útra tereli. II. József merész ú jí
tásait I. Ferencz vaskalapos reactiója és Metter
nich doctrinarÍ8musa váltja fel. S ugyanakkor a 
nemzetben is megszilárdul a rendi felfogás. Az 
Európa-szerte veszélyeztetett osztályórdek nálunk 
is retteg a gondolat erejétől. A rövidlátó önzők 
megértik egymást és elzárkóznak az életadó vilá
gosság elől.

Ekkor szólal meg Széchenyi ébresztő tároga
tója harsona hanggal; ekkor mondja, hogy sza
kítani kell a múlttal és hogy a nyugati nagy 
nemzetek mintája szerint át kell alakulnunk, 
különben tönkre megyünk.

Szava megváltásként hatott. Mint az első me
leg eső után a tavaszi kikelet, úgy fakadt nyomá
ban új élet, új növés, új mozgás. A nemzet lerázza 
az álmot, amely szemére nehezedett. Nemcsak a 
múltra tekint többé. A jövő nagy reményei és 
ambitiói erőt vesznek rajta. Megindul az a munka 
nagy remények és nagy ambitiók megvalósítá
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sara, amely a mai napig tart és vá ltod  szeren
csével tartani fog, míg — amint Széchenyi 
mondja — él magyar, áll Buda még.

Megkezdődik a tudatos küzdelem fajunk töké
letesítése czéljából.

Széchenyi nincs hivatalban, nem pártvezér és 
közepes szónok, de azért a nemzet gondolkozását 
mégis átalakítja s törekvéseinek új irányt szab.

Ez az eredmény páratlan. Nem ismerek refor
mert, aki ilyen csekély eszközzel ilyen fényes 
eredményt ért volna el, aki állandóan annyira új 
mederbe tudta volna a nemzet politikai gondol
kozását terelni, mint ő.

Adam Sm ith , a nagy angol nemzetgazdasági 
genie, az angol közvéleményt tollával átalakí
totta, de csak egy kérdésben és csak lassú munká
val. Nagy Péter, vagy Colbert a nemzeti szer
vezetet átgyúrták, de az államhatalom minden 
eszköze rendelkezésökre állt. Újabban Japán 
államférfiai is csodálatos eredményeket mutattak 
fel, de ott is összeműködött uralkodó, kormány 
és nemzet.

Mi magyarázza Széchenyi-nek kivételes ered
ményét ? Mi biztosíthatott reformtörekvéseinek 
ilyen meglepő sikert azon ellenszenv mellett is, 
amelyre sok helyütt talált.

Először az, hogy Széchenyi éppen azt mon
dotta, amire akkor szükség volt, amit a múlt elő
készített. Az irodalomban az a szent tűz, amelyet 
a II. József császár idejében átélt veszély ger
jesztett, tovább égett és a magyar nemzetnek 
legősibb tulajdonságát, faji érzését, hazaszerete
tét, amely a kuruczok kínjai után hanyatlott 
ugyan, de egészen sohasem aludt el, újra fölélesz
tette.



A nemzetiségi érzés, mint Napoleon világbiro
dalmának reactiója, Európa-szerte is emelkedő
ben volt és szintén ébresztőén hatott a magyar 
faji öntudatra. Amit nálunk II. József centrali
sation a és germanizáló törekvése elleni reactió 
idézett elő, azt másutt 7. Napoleon csodás genie- 
jének óriási hatalmától és szertelen ambiti ójától 
való félelem táplálta.

A franczia császárság universalis jellege, az uj 
világhatalom ijesztő árnya adott új erőt a régi 
természetes — hogy úgy mondjam — állati ösz
tönnek, a különleges faji érzésnek.

Ebben a kor szellemének megfelelő érzésben 
talált szövetségesre Széchenyi és ezért volt sikere 
olyan átható, oly csodás.

Megérttette a nagy közönséggel, hogy elvész, 
ha nem vesz erőt magán, nem alakít egységes 
nemzeti társadalmat, amely az osztály, felekezeti 
és érdekellentéteket magasabb harmóniában ké
pes felolvasztani.

A nemzet gondolkodó tagjai belátják, hogy az 
eddigi tespedés az Európa - szerte megindult 
pezsgő élet mellett halált jelentene. Magyarország 
már úgyis óriási időt veszített, nem volt szabad 
továbbá is tétlennek lennie. Ha létezni akart, 
gyorsabban kellett haladnia, mint a többi nép
nek ; hisz teljesen el volt maradva. 1830-ban alig 
álltunk messzebb, mint egy századdal előbb.

Pedig Európa és Magyarország között már a 
X VII. század elején is rendkívül nagy volt a kü
lönbség. Hisz Magyarország alig szabadult volt 
meg a török járom alól és alig heverte volt ki 
annak a nagy küzdelemnek a sebeit, amelyet a 
király és a nemzet egymással folytattak, holott
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Francziaorezágnak már megvolt a maga Riche
lieu-je és Colbert-je, Angliának Erzsébet ki
rálynője és a dicső 1688-diki forradalma, Porosz- 
országnak nagy választófejedelme, s mindenfelé 
megtették az állami organisatió, az iparfejlődés 
első nagy lépéseit. S a már akkor is nagy különb
ség, amely megvolt közöttünk és a Nyugat között, 
azóta is fokozódott. Azóta a királyság a Nyuga
ton újabb meg újabb alkotó munkát végzett. Az
óta II. Frigyes, Chatham, II. József, I. Péter és 
II. Katalin nevei az állam megerősödésének és 
a civilisatio haladásának új mérföldmutatóivá 
váltak, olyan eredmények hirdetői, amelyeket a 
társadalmak és kormányok közös munkája terem
tett.

Azóta bekövetkezett a nagy franczia forrada
lom is, a modern kor e véres nyitánya, a társa
dalmi felfogásoknak nyomában járó átalakulásá
val, a lekötött erők felszabadításával, a szabad ver
senynyel, a mesterséges korlátok bukásával, a pro
ductio csodás hatványozásával. S I. Napoleon bu
kása után Európa hosszú békét élvezett, amely 
anyagi haladással, intensiv belső munkával járt. 
A vasutak és gőzhajók építésével a modern tech
nika korszakának első lépései is megtétettek. 
Bennünket azonban mindez a haladás nem érin
tett. Rajtunk a felvilágosodott absolutismus nem 
segített, mert ellenünk dolgozott. Nálunk a tár
sadalom nem szabadult fel, a béke kora nem járt 
intensiv gazdasági munkával, hanem csak a régi 
tétlenséget tartotta fenn.

Úgy hiszem, kevés olyan más kor volt, amely
ben a magyar közállapotok és a nyugat-európaiak 
között ami hátrányunkra olyan nagy lett volna
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a különbség, mint Széchenyi nyilvános fellépése 
perczében.

S éppen akkor, amikor ennyire gyengék vol
tunk, a közlekedési eszközök nagy forradalma 
Európa távol fekvő zugait is mind közel hozta 
egymáshoz és ezzel a gyengének a helyzetét meg
nehezítette, mert a gyenge az erősebb kezeügyébe 
került, az erősebb befolyása alá jutott.

Ilyen körülmények között Magyarország csak 
úgy maradhatott életben, ha a verejtékes munka 
korába lép, ha elfogadja azokat az eszméket és 
állapotokat, amelyek a munka erejét és értékét, 
másutt annyira hatványozták.

A nemzetnek újra megerősödött életfenntartó 
ösztöne, amely hajdan kereszténynyé, még pedig 
a nyugati egyház tagjává tette; amely a Kelet 
népét a Nyugathoz lánczolta és a nyugati civili- 
satio körében megtartotta akkor is, amikor a Ke
let túlereje döngette a kapuját; az az ösztön, 
amely létünket a német és török túlhatalmai kö
zött megbirta óvni és amely lehetővé tette, hogy 
szabadságunkat a reánk nézve okvetetlenül szük
séges támasz ellenében is megvédj ük : a politikai 
belátás és faji érzet emez ösztöne volt az, amely 
Széchenyi irányát győzelemre segítette.

A felismert szükség adott Széchenyi mellé min
dig új meg új erőt, az küldte harczba Wesselé
nyit, Deákot, Kossuthot, Batthyányi és mind
azokat a nagyokat, akiknek sikerült rövid tizen- 
nyolcz év alatt megteremteni az új Magyaror
szágot.

Széchenyi nagy sikereinek másik oka abban 
rejlett, hogy tanácsa helyes is volt. Nemcsak a 
jó perczben, a végszükség órájában lépett fel,
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hanem reformja jól átgondolt, bölcs egész is volt, 
minden túlzás nélkül, nagy gyakorlati ösztönnel 
összeállítva.

Nem ismerek politikust, aki nálánál átgondol
tabb, többoldalú és gyakorlatibb reformprogram
mal birt volna, akinek tervei között nem volt 
egyetlen utópia, sem keresztülvilietetlen elmélet, 
sem képzeletszülte számítás.

Széchenyi rendszere azért volt olyan hibátlan, 
mert nem járt töretlen utakon. Ő nem saját esz
méiből akart új világrendet megalkotni, nem az 
elmélet csalóka fényénél akart új világrendet ki
gondolni, mint pl. a socialisták teszik, akik vélt 
igazságokból kiindulva új és ki nem próbált kö
vetelményeket állítanak fel s ezekhez akarják a 
társadalmat idomítani és azért csaknem biztosan 
tévednek is, hanem csak azokat a reformokat sür
gette, amelyek már a Nyugaton beváltak, ame
lyek az odavaló nagy haladásnak okai voltak.

Kísérletekre, mondja Széchenyi, sok tehetsé
get fordítani bűn. Az olyan nemzet, mint a 
magyar, amelynek se költeni való ideje, se pénze 
nincs, amelynek állása igen kétes, ne kalandozzon 
eddig sehol ki nem próbált theoriák között, ha
nem maradjon a kipróbált tények biztos talaján.

Éles észszel és megfigyelő tehetséggel, ame
lyet a hazaszeretet irányított és mindig ébren tar
tott, Széchenyi sokat látott, sokat olvasott és azzal 
a megfeszített munkával, amely nélkül nagyot 
6enki sem bir alkotni, meg birta találni azokat a 
törvényeket, amelyek a nyugat fellendülésének 
főbb rugói voltak.

Széchenyi érzi is, hogy biztos alapon áll, hogy 
reformja tekintetében nem csalatkozhatik. Ez
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adja neki azt a megrendíthetetlen önbizalmat, 
amely hypnotikus erővel képes másokra hatni és 
az elméket meghódítani.

Mathematikai biztosságra, axiomaszerű tiszta
ságra, a természettudományok csalhatatlanságára 
hivatkozik minduntalan, amikor a reformjait 
ajánlja.

Széchenyi politikájának végczélja : «az embe
riségnek egy nemzetet megtartani, sajátságait, 
mint ereklyét megőrizni s szeplőtlen minőség
ben kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit» és így 
az európai civilisatio munkásait egy teljesen ere
deti typussal szaporítani..

Magyarországon — szerinte — a teendők kö
zött a nemzetiség fenntartása a legelső. Kifejlett 
nemzetiség nélkül neki «más progressio» nem 
kell, erre «állít» mindent, enélkül «zagyvalék 
nép» lennénk, amelynek talán több pénze lesz, 
de ez őt nem elégíti ki. Előtte a főtekintet a 
hűség a fajtájához 8 főczélja a Duna és Tisza kö
zött a kiművelt magyarnak suprematiáját fenn
tartani. A főszempont nála nem az alkotmány, 
hanem a nemzetiség, mert veszendőbe ment alkot
mányt vissza lehet szerezni, de a romba dőlt nem
zetiség örökre oda van.

Széchenyi szerint az európai művelődés érde
kében is van suprematiánk érintetlen fenntartása. 
Hogyha az oláh és a tót nem is bir magyar föl
dön teljesen kifejlődni, másutt mindazt elérheti, 
ami a fajának dicsőségére, kifejlődésére szüksé
ges. «Amit ember feltalálhat és amennyire ön
ereje által feljuthat, mindazt végbevitetni lát
ják odakint testvéreik által», holott a magyar e 
nagy világban egészen egyedül áll s bár éljen,

9Széchenyi esim evilága. J.
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bár vesszen, örömét vele rokoni vér nem osztja, 
könyeket érte rokon vér nem hullat s ami ne
künk itt nem sikerül, azt sehol sem érhetjük el. 
Ha itt elbukunk, kitörlődik a magyar név az 
emberiség könyvéből. Pedig a civilisatio érdeke 
a sokoldalúság és «nem lehet a földön oly alávaló 
nép, melynek kitörlése az egész emberiségre, sőt 
az egész alkotásra nézve ne volna veszteség». 
S a magyar fennmaradása különösen is hasznos 
Európára nézve, mert a német, török és szláv kö
zött, amelyek egyike sem birt az emberiség leg
nagyobb kincsével, alkotmánynyal, a magyar 
századokon át szabad államot birt fenntartani.

Széchenyi szerint fajunk még sohasem érte el 
azt a tökélyt, amelyre a természet képesítette s 
amelyet a szerencsésebb fajok elértek. Múltún
kért nem lett volna érdemes élnünk s csak a jövő
ben mutathatjuk azt meg, hogy mire vagyunk 
képesek. A múlt büszkévé nem tehet bennünket. 
Legyünk azon, hogy a jövő tegye nevünket di
csővé s a jövőben váljunk a cultura egyik komoly 
tényezőjévé.

Széchenyi pedig a jelent még szomorúbbnak 
látta a múltnál. Nem vagyunk többé — úgy ta
lálja — a durva, erős harczosok, akik hajdaná
ban rettegésben tartották a keresztény világot s 
később hősiesen küzdöttek a muzulmánok ellen, 
s nem vagyunk olyan kiműveltek sem, mint a 
nyugat népei. «A magyar nem többé a természet 
azon vad, de erős fia, amilyen azelőtt vala, se nem 
ura még a vad természetnek értelmi súlya által, 
hanem közepére sülyedvén azon magas és ezen 
még sokkal magasabb nemzeti foknak, durva 
ugyan még most is, de többé nem erős, elhízott 
már, de még nem hatalmas.»
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El kezdjük veszíteni fajunk eredetiségét és uj
jal fognak reánk mutatni, mint önálló élet nél
küli utánzókra. Gúny tárgyává válunk. A ma
gyar egy része szégyenli, hogy magyar s már 
anyanyelvét sem beszéli, mindig külföldön van, 
itthon unja magát. Soknak műveltsége átvett, 
idegen, értéknélküli. «A nagyobb rész latinban, 
olaszban, bajporban és efféle dicsőségben fény- 
degélt», de magyar műveltsége semmis. «Sok a 
magyar szférából kiesett német-magyar.» Emel
lett sok magyar soha sem lépi át az ország hatá
rát. Műveletlen, ritkán mosakszik, délben, munka 
közben ebédel, örökké pipázik, sokat pök, idegen 
élő nyelvet nem ért, piszokban lakik. Nálunk férfi 
férfit szájon csókol.

Jó  és tisztán magyar társasélet alig van, mert 
a jó modorú körök nem tisztán magyarok, ahol 
pedig tisztán magyar élet van, ott nincsen jó 
modor.

A magyar belső értékben is elmaradt.
Anyagi és szellemi haladás nélkül meg nem áll

hatunk a haladó Európa közepében. Ha azonban 
haladásunk nem áll nemzeti alapon, akkor mint 
egyesek boldogulhatunk, de mint nemzet tönkre 
megyünk.

Mig nincs intensiv magyar culturális élet, ve
szélyes a műveltség, mert az idegen műveltség 
megölhet s veszélyes a műveletlenség is, mert 
tehetetlenséghez vezet.

Nyelvünket elhanyagoljuk, pedig nyelv nélkül 
nemzet meg nem élhet. Erélyesen mondja Szé- 
ölienyi: «Az a magyar, aki mostoha körülmé
nyei között, ahol szintén minden egyes köny- 
nyen gyilkolhatja honát, rossz magyar és nyelve

9*
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fölött nem virraszt, csak azt a levegőt, csak azt 
a földet sem érdemli, melyet szi, melyet tápod 
s a nagy mindenségnek leggyávább, legutálato
sabb teremtménye, salakja.»

«Csak olyan kevesen tudják átlátni, bogy a 
magyaroknak léte és a magyaroknak nyelve syno
nym és ő akkor veszti nyelvét, amikor veszti létét 
és akkor veszti létét, amikor veszti nyelvét.»

Nincs nálunk elég kiművelt emberi agy velő, 
pedig az értelmi súly ad felsőséget a világon. Nem 
az arany és ezüst s nem a puszta szám, «nem a 
nép sokasága okozza a vidék virágzását, hanem 
a nép mineműsége». Bajunk nem annyira az, 
hogy kevesen vagyunk, mint inkább az, hogy sú
lyúnk parányi.

Minél több a tudás, annál hatalmasabb az or
szág. A nemzet dicsőségének mértéke, hogy 
mennyi nagyeszű embere van. «A nemzeti érte
lem legnagyobb kifejtése azon nemző ok, amely
ből nemzetiség, hazaszeretet, közlélek, polgári 
erény, közboldogság s nemzeti dicsőség fakad». 
Nálunk ez a «közintelligentia» nincs eléggé ki
fejtve. Nálunk a helytelen társadalmi rend fogva 
tartja a «közértélnret», pedig «az értelmi súly erő 
s az erő boldogság».

S az ész mellett «az ember legszebb tulajdon
sága a szép lélek» és az «erkölcsi tudomány», mely 
minden egyébnek a talpköve, e tekintetben pedig 
nem vagyunk a kellő magaslaton.

A főszükséglet az önálló jellemű férfi; az 
olyan, akit semmi tekintet sem hátráltat abban, 
hogy a nemzet jussáért éljen vagy haljon, ha 
az veszélyben van, de másrészt törvényes urát, 
ha kell, a féktelen nép ellen, hazafiai ellen is meg
védje, ha neki van igaza.
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Oly hazafiakra van szükség, akik mindig iga
zat mondanak, holott nálunk sok az egoista poli
tikus. «Nem volt a szerencsétlen magyar nemzet 
soha is oly maga kebelében táplálta csúf fiák 
híjával, kik szolgai készséggel, sőt kolomposként 
ne dúlták volna az anyahazát.» S hányán szolgál
ják a nép kegyét, hányán futnak a taps és a nép
szerűség lidérczfénye után, hányán vannak az 
«örökké népszerűek», akik bármiként fejlődjék 
az ország dolga, a galériák kegyét, a túlzók tap
sát maguk számára mindig biztosítják, akik azt 
a szerepet, amelyet játszani akarnak a közélet 
színpadán — «telik, mibe telik», «ha törik, ha 
szakad», — ha a nemzet megbánja is, hiúságból 
végigjátszszák. Irányító csillaga a közélet férfié
nak egyedül lelkiismerete legyen, ne mások meg
elégedése. Ne felejtsük, hogy az államférfiú 
gyakran éppen akkor részesül a fejedelmi kegy 
jeleiben, vagy a nép akkor szereti meg a legjob
ban, amikor életének legnagyobb hibáját kö
veti el.

Nincs elég kötelességérzctünk. Főleg nincs elég 
a magasan állóknál. «A magyar nemes a sors ked
vel tje, sok joga, kevés terhe.» Tehát használja 
fel ezen kedvező helyzetét az ország érdekében. 
Szerencséje «nem titulusában, sem a gyapjúból, 
gubacsból, pióczából s. a. t. kerekedő» jövedel
mében rejlik, sem a rajtunk függő kulcsokban, 
«melyek a világnak egyetlen ajtaját sem nyit
ják meg», sem számtalan efféle, szinte bölcsőben 
lelt elsőségünkben, hanem abban áll, hogy sokat 
használhat». De azután éljen is ezen előjogos 
helyzetével. Kapcsolja a joghoz a kötelességet, 
másképpen a jogot is el fogja veszíteni. Nem
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zetünk olyan gyenge, hogy szégyenletes a ma
gyarnak, ha nem teljesíti iránta való kötelességét.

A nők legyenek magyarok és jó háziasszonyok. 
Legyenek hű hitvestársak és jó anyák. Nemesít
sék a társas életet. Elismerés .által buzdítsák jóra 
a férfit és nemesítsék a társadalom életét.

Egyáltalában Széchenyi a nemzeti problema 
kedvező megoldását egyesek szellemi és erkölcsi 
felsőbbségének utján véli elérhetni.

Ne keressük, mondja ő, mentőnket sehol is 
egyebütt, mint személyes erényeinkben s lelki 
felsőbbségünkben, mert nemzetnek erénye s fel
sőbbsége csak annyiban van, amennyiben lehetőt' 
legtöbb egyes tagja ugyancsak betölti saját he
lyét férfiuilag és szeplőtlen.

Képzeljünk csak egy milliónyi népet, amely
nek minden egyes tagja tökéletes, kiválóbb más 
nemzetek tagjainál is, nem fog-e e nemzet a fel
sőségek által hódítani, magába olvasztani és ez 
által terjeszkedni ?

A társadalomban nincs összetartás, az osztá
lyok, vallásfelekezetek, nemzetiségek egymás el
len agyarkodnak, mindenki csak a saját érde
keire gondol, nem tudnak egyesülni nagy ezélok 
szolgálatában sem. Pedig az egyesült erő érhet 
el csak eredményt. Egyesnek minden nehéz, sok
nak semmi sem lehetetlen. Nincs közös szabadság, 
csak privilegium van. Nem vagyunk egységes 
nemzet, hanem csak kiváltságok által darabokra 
tört nép.

Alkotmányunk a Szabadság csiráit bírja ugyan, 
de hűbéri «szenny» lepte el, melyet ki kell tisztí
tani.

Elviselhetetlen hiba, hogy minden jog és ha
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talom pár százezer emberé, minden teher azoké 
a millióké, akik a jogból ki vannak zárva.

Az elmaradt társadalom és a ki nem csiszolt 
«emberi agyvelő» következtében szegény az or
szág is. A társadalmi rend nem kedvez a szorga
lomnak, azért nincs gazdagság, nincs munka
kedv, nincs szakértelem, mértföldekre menő terü
letek viz alatt állanak, folyóink hasznavehetetle
nek és pusztítók. A túlságos nedvességen kivül 
a szárazság és a por akadályozza az emberi jólé
tet. Hol egészségtelen, mocsaras levegő, hol szá
rító por teszik beteggé az embert. Útjaink nin
csenek. Ha jó termésünk, van, nem tudunk mit 
csinálni a fölösleggel, ha rossz van, nyomor és 
éhhalál uralkodik. Szegénységben és minden ké
nyelem nélkül kell élnünk. Nincs elég szükséglete 
a magyarnak. Nem akar jobban élni és ezért nem 
akar dolgozni.

Ezer mértföld földbirtok legjobb föld, mely 
se távol, se muszka kézben nincs, hanem viz alatt 
áll, vér nélkül bizton meg volna hódítható. Ha
zánk szivében nyitva áll előttünk egy egész uj 
királyság, csak szorgalom és helyes törvények kel
lenének. És e királyság éppen a magyar faj lakta 
vidékeken van.

Ezeket és sok más kegyetlen igazságokat vágja 
a nemzet fejéhez Széchenyi. Könyvekkel, czikkek- 
kel, élő szóval, nyilvánosan és a magánéletben 
ismertette gyöngeségeit. «A parasita mindent di
csér, mondja, de a hű barát igazat mond, mert 
tudja, hogy az önismeret, ha fájdalmas is, min
dig javít.»

Széchenyi nem törődik saját magával. Igazat 
mond és rendszeres hadjáratot folytat gyengesé
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geink ellen, reá nézve bármi legyen ennek a kö
vetkezménye.

Széchenyi gyökeres reformot akar. A magyar 
közéletet át akarja teljesen alakítani, a széttagolt 
nemzeti testet egygyé olvasztani s a nemzeti ön
érzetet felébreszteni, a magyar művelődést fej
leszteni, a magyarral a közgazdaság fontosságát 
megismertetni.

S ez nagyarányú reformok nélkül nem megy. 
Ha fenn akarjuk tartani azt, ami múltúnkban 
szép és jó volt, mindazt ki kell törülni belőle, 
ami a rossz. Ha nem reformálták volna a múlt
ban alkotmányunkat, már rég megsemmisült 
volna ; ha korábban nyírtuk volna le elkorhadt 
részét, ma sokkal előbb volnánk.

Conserválni csak reformmal lehet. «Kivétel nél
kül mindennek az egész roppant világegyetem
ben időszakonként reformáltatni, vagy pedig 
veszni kell. A természetnek ezen törvénye alól 
nem képezhet kivételt az emberiség gyermekkorá
ban szendergő szittya csoport által összehalmo
zott s egymásra rakott alkotmány».

Reformterve leglényegesebb alapja : «honunk 
minden lakosának polgári létet adni», amelyből 
eddig a nagy többség ki volt zárva.

A lakosság többsége nem bírhatta tulajdonban 
a földet s szinte senki sem munkálhatta saját 
földjét, «hanem mindenki a másét». Ezt meg kell 
szüntetni. Csak a teljes tulajdon megnyerésének 
lehetősége fog munkára, előrelátó tőkebefekte
tésre ösztökélni, mert csak így lesz a szorgalom 
megjutalmazva. Az ingatlan tulajdon utáni em
beri vágy a legmostohább vadságot is termé- 
kenvnyé képes varázsolni. Ezért Széchenyi el
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akarja .törölni a nemesi birtoknak az ősiségben 
rejlő megkötöttségét és meg akarja engedni, hogy 
földet teljes tulajdonban mindenki birhasson, föl
det mindenki szabadon vehessen és adhasson el. 
Jó, olcsó hitelre is szükség van. Főleg földhitelre. 
Minden befektetést, minden intensiv gazdálko
dást lehetetlenné tesz az a magas kamat, amelyet 
ma a tőkéért adni kell, ami pedig a hitelviszonyok 
következménye. Ezért a föld felszabadításán kí
vül szigorú és gyorsan ható hiteltörvényeket is 
akar alkottatni.

«A tőkepénz nálunk nem talál biztos elhelye
zést, a kölcsönvevő nem talál kölcsönzőt.» S ez így 
marad- mindaddig, amíg nem teszszük szabaddá 
a földbirtokot az ősiség és a fiskálitás kötelékétől 
és míg meg nem hozzuk a szigorú és gyors eljá
rással párosított váltótörvényeket.

Ma a kölcsönadó nem ju t pénzéhez, mert pe
reink végtelenek, mert a nemesi földbirtokra a 
családnak s a koronának van joga, úgy hogy azt 
a pénze helyett a kölcsönző csak ritka esetben 
kaphatja meg.

A földbirtok még a nemesnek sincs szabad és 
teljes tulajdonában és ezért nincs dologi hitele 
még neki sem. Pedig mindig ez a legolcsóbb, 
mert a legbiztosabb. Csak személyi hitel van ná
lunk, amely pedig mindig a legrosszabb.

A nemesé minden jog, de azért, ha nem változ
tatjuk meg a törvényeket, a nemes sem gazdja- 
godhatik és biztos bukásnak néz elébe. Amint sza
porodik, a birtokot meg tartozik osztani s inten
siv gazdálkodás által nem fokozhatja a generatio
ns! generatióra kisebbedő birtokrész jövedelmét. 
Csak a szabad birtok s jó hiteltörvény mentheti
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meg a bukástól, mert a szabad tulajdonná vált 
birtok értéke és vele együtt a föld jövedelme a 
könnyebbé lett beruházások segítségével emel
kedni fog. Jó  hiteltörvények nélkül a külföldi 
tőke sem jöhet be és semmi nagyobb vállalat nem 
létesülhet.

Széchenyi a munkát is fel akarja szabadítani. 
Eddig a nálunk végzett munka zöme kényszer- 
munka volt. Széchenyi fölismeri, hogy a haszon
vágyból szabadon vállalt munka nemcsak igazsá
gosabb, hanem gazdaságosabb és a robotok eltör
lésétől várja az intensivebb erőfeszítést, a na
gyobb munkakedvet.

A polgári lét másik kelléke Széchenyi szerint 
a törvény előtti egyenlőség.

A nemes főelőnye, hogy «kirekesztőleg csak a 
törvény alatt áll», holott a paraszt a nemestől 
függ, pedig a férfiúi öntudat alapja : «halandó 
kegyelmétől s önkényétől nem függni». De ezt 
a szerencséjét, amely annyira a török felé emeli, 
aki mindenét a szultánnak köszöni, csak úgy 
fogja megőrizni, «ha a férfiúhoz illő méltóságot 
hazánk minden lakosára ruházzuk». Bánjunk má
sokkal úgy, amint akarjuk, hogy velünk mások 
bánjanak. Ha mi féltékenyen őrizzük önállósá
gunkat a királylyal szemben, ami «dicső és fel
séges», akkor ne tagadjuk meg mástól sem azt, 
amit magunk forrón óhajtunk. Aki alkotmányos 
királyt akar, az ne akarjon önkényes ura lenni 
jobbágyainak. Legyen a büntetőjog egyenlő min
denkire nézve ; hajtassák végre a törvény minden
kivel szemben egyenlő szigorúsággal ; ha teszünk 
különbséget az osztályok között : inkább a felsőb
beket büntessük szigorúbban, mint megfordítva :



S Z É C H E N Y I P O L IT IK Á JA .

inert a magasabban állótól többet követelhetünk 
és az ő hibája nagy bűn.

A birtokos és az adófizető egymáshoz való vi
szonya természetellenes, és ezért előbb-utóbb 
«szétpattan». Eddig fennállott, mert a jobbágy 
«állatilag vegetált» és az úr patriarchális volt. De 
ma ez nem megy tovább.

Széchenyi az áraknak hivatalból való megálla
pítását, valamint a czéheket is el akarja törölni.

Általában Széchenyi alapgondolata az, hogy 
csak a béklyóiból fölszabadult munkának a szabad 
birtokon való versenye fogja a nemzetet dolgossá 
és a fokozott erőfeszítés útján gazdaggá tehetni, 
mert szerinte : «Minden csak a szabadság öröm
érzésében fejti ki magát egész tökéletességében».

E reformokkal használnánk magunknak és 
igazságosak is volnánk, ami különben is együtt 
jár, mert a «legfőbb igazság a legnagyobb bol
dogsággal synonym és az ország morális alkotmá
nyának legigazságosabb elrendezése is a legtöbb 
boldogságot hárítja a fejedelemtől lefelé a közön
ség minden tagjára».

Széchenyi azt is megköveteli, hogy ne csak a 
szegény, birtoktalan, jogok nélküli, a nemesség
nek alávetett paraszt viselje az állam terheit, mint 
ahogyan eddig történt, hanem a nemes is, aki 
egyetlen tulajdonosa a magyar földnek; ami 
nemcsak igazságtalan, hanem annyira gyengévé 
teszi a magyar államot, mintha sokkal kisebb 
volna a területe és kevesebb volna a lakossága, 
mert egész erejét a legszegényebb osztályra ala
pítja.

À hivatalok se legyenek a nemesség monopó
liuma, hanem legyenek mindenkitől elérhetők.

139



uo GEÓF ANDRÁSSY GYULA.

Széchenyi összefüggő nagy tervet készít a köz
lekedési eszközök tekintetében is.

E tervével egyrészt összpontosítani, másrészt 
a tenger útján a külfölddel érintkezésbe hozni, 
Európa részévé tenni akarja Magyarországot, 
amelyben nem volt egységes társadalmi és gaz
dasági élet és amely nem volt kellő contactust- 
ban a világgal.

Igaz, bogy Széchenyi-nek nincs illusiója a 
Duna és Fiume értékére nézve, mert ezek nem 
kötnek bennünket össze a nagy tengerrel, de 
azért föl akarja használni azt, amink van és eré
lyesen sürgeti a Duna szabályozását, a Vaskapu 
megnyitását és Fiume kikötőjének helyreho
zását.

Budából és Pestből, e két kis városból egy nagy 
központot akar alakítani. A lánczhid által össze
köti őket egymással. A szerény viskók közé helye
zett hid monumentális arányainak nem az volt 
a czélja, hogy alkotója örök dicsőségét hirdesse, 
mint a saharai pyramisé, hanem az, hogy vele 
előre jelezze azt a magas niveaut, amelyre a por
ban és sárban úszó városnak emelkednie kell. 
Előrevetett árnyéka akart az lenni annak a szép 
és nagy jövőnek, amelyet Széchenyi «a fiatalság 
e városának» megjósolt.

Budából és Pestből tényleg Budapest vált s a 
város fejlődésének méretei Széchenyi várakozását 
el is érték, sőt talán túl is tettek rajta. De hol 
marad az az ízlés, amely a lánczbidban megtes
tesül, hol az az átgondolt tervszerű kialakulás, 
amely Széchenyi szeme előtt lebegett ? Hol van
nak azok a kertek, azok a fák, amelyekkel ő a le
vegőt jobbá, a várost kellemesebbé akarta tenni?
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Tudtuk-e az idegen számára is vonzóvá tenni fő
városunkat, mint azt Széchenyi akarta ?

A megyénként decentralisált és súrlódás, esz
mecsere, munkamegosztás és munkakiegészítés 
hiányában megakadt nemzeti életnek Budapesten 
vonzó és egyesítő központot akar Széchenyi adni 
s e czélból ellátja versenyekkel, klubokkal, ma
gyar színházzal, sport-egyesületekkel. Ezekkel az 
intézményekkel meg akarja teremteni a társaséle
tet, amely más országoknak annyi bájt kölcsönöz, 
amelyben a modor és a műveltség külső formái 
nemesülnek.

S legyen ez az egész élet teljesen magyar : a 
biztos és sűrű összeköttetések által az egész nem
zeti test minden porczikájával érintkező nem
zeti szív magyarsága. Terjeszsze mindenfelé a 
magyarságot.

Széchenyi a magyar nyelv fejlesztésének egy
általában igen nagy jelentőséget tulajdonít. Az 
előkelő társadalom körében amellett agitál, hogy 
divatossá tegye a magyar nyelvet. A nő járjon elől 
jó példával. Még törte a magyar nyelvet, de már 
ostentative él vele. Amikor a latin nyelv ismerete 
adott tekintélyt és a törvényhozás azt használta, ő 
a főrendiházban magyarul beszélt.

Első föllépése az Akadémia megalapítása volt, 
amelyben a magyar nyelvnek hivatalos őrt állí
tott, arravalót, hogy rossz időkben mencsvára, 
védője lehessen nyelvünknek. Magát a nyelvet 
fejleszteni akarja. Uj kifejezésekkel akarja gaz
dagítani. Azt akarja, hogy ha nem bírják eze
ket önállóan eredeti szavainkból kifejleszteni, 
vegyük azokat át az idegenből és alkalmazzuk a 
magyarhoz, mert a fejlődő műveltségnek csak
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fejlődő nyelv felelhet meg. Nemiannyira orthodox 
tisztaságra, mint gazdagságra, sokoldalúságra, sza
batosságra és rövidségre kell törekedni, hogy min
den gondolatot és ennek minden árnyalatát vilá
gosan ki lehessen fejezni. Magyarnyelvű, mű
velt társas élet, irodalom és szinház együttmű
ködése teremtse meg és tökéletesítse nyelvünket. 
Ne «csak kocsisok között és előszobában tengjen 
a magyar nyelv», mint eddig.

A legfőbb súlyt arra helyezte, hogy a latin 
nyelv uralmát megtörje. Holt nyelv nem felel
het meg egy élő nemzet igényeinek. Ne azt a 
nyelvet cultiváljuk, amelyben legfőlebb jó után
zók lehetünk, amelyet legtöbbnyire eltorzítva 
használunk, hanem saját nyelvünket, amely el
vész, ha mi nem ápoljuk. Ha nyelvünket kifej
lesztjük : egy egész új typusú nyelv kincseivel 
gazdagítjuk az emberiséget. Törvényeink ne 
olyan nyelven hozassanak, amelyet csak a tudós 
ért, mert azok az egész nép számára vannak al
kotva és csak akkor részesülhetnek tiszteletben, 
ha érthetők. Amíg a tudomány, politika és jog 
nyelve a latin, addig a nő és férfi nem állanak 
ugyanazon a culturai alapon ; amíg a nemzet 
£Öme ki van zárva a politikai és culturális élet
ből, addig életerős, igazán nemzeti műveltség nem 
keletkezhetik.

Legyen a latin helyett a magyar «a hivatalos 
nyelv» mindenütt, az állam egész életében. Az 
országgyűlésen, a feliratokban, a megyéknél, a 
városoknál egyaránt annak a fajnak a nyelvével 
éljünk, amely nevét adta az országnak s amely 
alkotmányos életét századok óta fenntartotta. 
Ennyit minden nemzet megkövetelhet. Ennyit a 
liottentotta is elér.
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Olyan nagy súlyt helyez Széchenyi a nyelvre, 
hogy szokott mérséklete is elhagyja e kérdésben 
és azt írja, hogy míg nem emeltük államnyelvvé 
a magyart, addig meg ne nyugodjunk és legyünk 
elhatározva «addig semmit sem tenni», sőt veszni, 
ha kell.

«Minden nép, akár merre forduljak is a világ 
hátán, saját anyanyelvével egész kiterjedésében 
él.» Még a mi nemzetiségeink is, amelyek ugyan 
nálunk nem alkothattak államot és ezért nálunk a 
magyar hivatalos nyelvet tartoznak elfogadni, 
másutt részesülnek abban az áldásban, hogy nyel
vük az állam nyelve.

«Az oláh nyelv Oláhországban, a szláv nemze
tiségek nyelvezete Muszkaországban és a szerbek 
között, a görögé az új Hellászban, a német több 
országban hivatalbeli törvényes nyelv. És ezek 
között még a legelnyomottabban is, amely kegye
lemből él, a-tól z-ig minden, még a fegyverek 
jelszava is saját nyelvén foly. Csak a magyar van, 
az emberiség között egyedüli példa, ezen minden 
emberek közös jogából kitagadva.»

Széchenyi a nemzetiségi politikában is «axioma 
tisztasággal» látja nézeteinek «kirekesztő he
lyességét».

Nem szabad az idegen nemzetiségek ellen erő
szakot alkalmazni, mert az erőszak «előbb-utóbb 
egyedül saját magának ássa sírját». «A leg
kisebb erőszak is ellenhatást és egyetlen igazság
talanság ezer megbosszulót szül.» Amit magunk
nál megbecsülünk, azt tiszteljük másoknál is. Ne 
magyarosítsunk erővel, mert aki magyarul tud, 
még nem magyar érzésű, még nem hazafi. Csak 
felsőbbséggel hódíthatunk. «Ki erkölcsileg bármi
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kicsinnyel is felsőbb, az terjeszkedik, midőn a 
bár hajszállal alantabb álló csonkul.» «Nemesülve» 
terjedjünk. Nyelvünk terjesztése tekintetében ép
pen annyira féljünk a tulhévtől, mint a közöny
től. «Olvasztási felsőbbséggel kell bírni. Ámde 
bir-e ilyessel az, aki szeretetreméltóság és rokon- 
szenvgerjesztés helyett kuruzslóként csak külsőleg 
hat s mert grammatikát tanít, mindenüvé zsinórt 
varr s mindent veres, zöld és fejérrel eltarkít, már 
azt hiszi, sziveket bájolt és velőket hódított ?»

Széchenyi szenvedélyesen kifakad azon ripők 
magyarok ellen, akik a nemzetiségbelieket gú
nyolják; akik «a tótról azt mondják, hogy nem 
ember; a görögről, hogy graeca fide nulla fides, 
akik a svábot lenézik».

Ehelyett vegyük be a nem magyart is az al
kotmányba, «úgy, hogy a legkisebb se legyen ab
ból kizárva, de arra is bármily csekély részben 
s lépcsőkön eljusson jóltevő melege s ennek fejé
ben csak azt kívánjuk, hogy mig otthon, családja 
körében, magán életében anyanyelvét szabadon 
használja : a közdolgokat magyarul tárgyalja». 
Eddig el kell mennünk, de ezt a határt nem sza
bad átlépnünk.

Vallási kérdésekben Széchenyi a türelem és a 
szabadság álláspontján van. Tanuljunk e tekin
tetben, mondja, Amerikától, ahol «mindenki ön- 
lelkének legjobb világa szerint imádja istenét». 
Vegyük Amerika «türelmességét» például, ne
hogy «nyomorék meghasonlásaink következtében 
örökleg sinlődjék e hon». Keressünk valami 
egyeztető köteléket.

Ha ezt ott nem találj uk meg, «hol annyi feleke
zet, annyi nemzet, annyi vallás irigyli, csaknem



SZÉCHENYI POLITIKÁJA. 145

gyűlöli egymást», «ha külön kincseink árnyékla- 
tait» nem köti valami egyeztető nemzeti kapocs 
össze, akkor elveszünk.,

Fajaink, vallásaink «már-már egymás ellen ki
fakadó mérges pezsgéseit sokáig nem birjuk ki».

Széchenyi ideálja a teljes vallásszabadság. Azt 
mondja : «A kereszténység tiszta szellemében 
én mindenekelőtt türelmes és nemcsak szóval, ha
nem tettleg vagyok türelmes».

Ezért ő mindig felszólalt és mindig fel fog 
szólalni az evangélikusok mellett, «mig a recipro
citásnak elve, s nemcsak szin, de lényeg szerint, 
kivivé nem leszen. Minden, ami innen marad, 
keble vágyát kielégíteni nem fogja».

Amig valamely vallás külső gyakorlata nem üt
közik az állam czéljaiba, addig tisztelni kell sza
badságát, még ha a legnagyobb absurdumokat ta
n ítja is. Meg fognak jönni az idők, amikor a 
«kábultságok», hogy csak egy úton lehet az istent 
megközelíteni, meg fognak szűnni, amikor a ter
mészet igaz szavát meg fogják érteni, amikor a 
philosophia szelleme fogja a kormányokat át
hatni. Addig is törekedjünk megközelíteni ezt 
az ideális állapotot.

Széchenyi nem is gondolkodhatott másképp. 
Hiszen egész működésének alapgondolatát fe
jezi ki, midőn azt mondja : «Főczélom az, hogy 
hazánk erői központosuljanak, a megyei, vá
rosi, mágnási, nemesi, polgári, vallási, nemzeti, 
stb. különzések egy magasabb czélra olvadozza- 
nak Össze», hogy felébredjen a közlélek, hogy 
erősebb legyen a haza és dicsőbb a fejedelmi 
pzék. Hisz egész életének törekvését fejezi ki ab
ban a pohárköszöntőben, hogy az «egyetértés és

10Széchenyi eszmevilága. I.
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egyezség istennője töltse be bonunk minden rendű 
és minden hitű lakosait.»

Ezekben ismertettem Széchenyi nagyszabású 
programmjának főbb elveit.

Nem hiszem, hogy ezen időben nemesebb és 
okosabb tanácsokat lehetett volna adni a magyar
nak, mint amelyek Széchenyi tanaiban foglaltat
nak.

Igaza van a diagnosisban, helyes volt a gyógy
módja. Ami meg nem valósult terveiből, azt meg 
kell valósítani a jövőben. Gondolatainak elvi és 
erkölcsi része örök igazságokon alapul. Legfőbb 
czélja, az állam magyar jellegének fenntartása, 
a magyar nemzeti egyéniség teljes kifejtése — 
legyen mindenkoron ami főczélunk is — s ren
deljünk e czélnak minden más tekintetet alá. Ne 
gazdag, művelt és szabad minta államot akarjunk 
nálunk felállítani, hanem gazdag, művelt és sza
bad magyar nemzeti államot. Csak így bírjuk 
Európa békéjét biztosítani, csak így bírjuk a 
szláv és germán fajok élet-halál harczát megaka
dályozni s csak.így gazdagíthatjuk a civilisatió 
munkásait egy új fajjal.

Széchenyit azzal vádolják sokszor, hogy mate
rialista, hogy opportunista és amint maga 
mondja: «pénz bálványozó és fukar számoló». 
Másrészt az arany borjú imádói benne akarják 
apostolukat feltalálni. Az a sok egoista, aki csak 
gazdagodni akar, aki semmi más iránt nem érdek
lődik, csak az iránt, ami az ő anyagi helyzetét elő
mozdítja, az Széchenyi tanaiban vélte saját el
járásának igazolását megtalálni.

De mindannyian csalódnak. Széchenyi felfo
gása a lehető legmagasztosabb.
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Ő maga a legmélyebben, a legszenvedélye
sebben érző politikusok egyike volt ami nagy
jaink között. Politikája magasröptű, nemeslendü- 
íetű. Nemcsak, amennyiben czéljai nemesek és fen- 
költek voltak, hanem amennyiben a legfőbb jónak 
és erőnek nem a jólétet, nem, mint mondja, Kör- 
möczöt és Selmeczet, nem az aranyat és ezüstöt, 
hanem az eszményi értéket tartja, az emberi tu
lajdonokat, az emberi észt és jellemet. Hisz — 
úgy véli — hogy a legtökéletesebben felszerelt 
modern ország csodás eszközeivel egyetlen egy 
emberi agyvelőt sem tud produkálni, holott a 
kiművelt emberi agyvelő magának minden szük
séges eszközt meg tud szerezni.

«Nem a művészetek, mesterségek, tudományok 
igazi nagyságok, hanem a szabadság. A zsarnok
ság által szerzett jólét mulékony, csak a szabad 
nemzet munkája, erényei által elért eredmények 
és életkellemek felhalmozott tömege képezi az 
állandót. Boldogabb a szabad, habár éhes farkas, 
mint a lánczra vert, habár jóllakott kutya».

Anglia nagyságának oka szabadsága, nem pe
dig gazdagsága. Vagyona csak következménye és 
nem oka nagyságának. Sokáig nálánál Spanyol- 
országnak több volt az aranya, nagyobb a colo- 
niája, erősebb a flottája s hadserege, de ma 
Anglia messze túlszárnyalta, mert szabad volt; 
holott a másik absolutismus alatt élt.

A munka nélkül szerzett vagyon értéktelen. A 
gazdagság csak eszköz, a czél a nemzeti kifejlő
dés, a nemzet ideális tulajdonságainak tökélyre 
emelése.

Csak azért helyezi nálunk Széchenyi első sor
ban a vagyonosodéit a teendők közé, mert ebben

10*
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vagyunk a leghátrább ; azért beszél sokat a nem
zetgazdaság törvényeiről, mert azokat nem ért
jük, mert nem érezzük, bogy a vagyonosodás a 
művelődésnek, a valódi «felsőbbség» megszerzé
sének és ezért a függetlenségnek is eszköze.

«Ha görög volnék, mondja, nem beszélnék a 
hitelről, hanem talán a szabadságról, de mivel a 
magyarnak nem kell intés, ba szabadságról 
van szó, ha pegazusra kell ülni, miután nem 
a szabadságszeretetben és a bazafiságban van 
nálunk szükség, hanem a számítóképességben, a 
gazdasági érzésben, azért beszélek annyit anyagi 
kérdésekről. Vagyonosság nélkül nincs független
ség, ezért kell gazdagodnunk.

De azért figyelmeztet arra, hogy óvakodjunk 
az olyan gazdagodástól, amely a nemzetiséget ve
szélyeztetheti, amely túlsók idegen elem beözön- 
lésével és idegen nyelv terjesztésével járna. A 
gazdagság ad életerőt, de ba a nemzetiség kárára 
szolgál, inkább mondjunk le róla. A magyar 
nyelv érdeke az ő szemében, mint mondja, na
gyobb súlyú, mint minden gyapjú, minden bank, 
minden borjú, minden puszta, minden bánya.

Nem, Széchenyi-1 nem foglalhatják le maguk
nak a szárazlelkű egoisták, ő az ideálistáknak 
mindig egyik legideálisabb vezéralakja marad.

Széchenyi kora óta, főleg pedig a hatvanhete
d ig  kiegyezés óta nagyon meggazdagodtunk.

Az alkotmány és a szabadság mögött álló er
kölcsi súly növekedése azonban nem tartott lépést 
vagyoni fejlődésünkkel és aligha felelt meg Szé
chenyi várakozásainak.

Ez a szomorú eredmény még sem czáfolja meg 
Széchenyi-1, mert ez egyrészt annak a követkéz
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menye, hogy gyors haladásunk inkább növelte 
az egyesek jövedelmeit, mint szaporította a füg
getlen existentiák számát; az ellenállási erőt pe
dig nem a mástól függő nagyobb jövedelem, ha
nem csak a mástól független existentia nyújtja.

A szomorú eredmény további oka az volt, hogy 
az igények még jobban növekedtek, mint a tőke. 
Széchenyi is gyakran rámutatott arra, hogy leg
nagyobb hibánk egyike, hogy többnyire többet 
költünk, mint amennyink van. Ezen hiba fenn
maradása okozta, hogy a gazdagodás nem já r ta  
társadalom függetlenségének megfelelő növekedé
sével.

De mindezek ellenére még ma is igazak Szé
chenyi azon állításai, hogy nem becsüljük eléggé 
meg a gazdasági és culturális munkát s hogy 
gyakran nálánál nagyobb becset tulajdonítunk a 
napi politikának, kicsinyes hatalmi vágyaknak s 
hogy erőnket legjobban a becsületes munkán ala
puló vagyon emelkedése fokozhatná, az, amely 
tiszta erkölcscsel jár és a jellem függetlenségé
nek támpontul szolgálhat.

De ezzel végeztem Széchenyi politikai czéljai- 
nak méltatásával s áttérek feladatom másik ré
szére, arra a taktikára, arra a módra, amelylyel 
czéljait el akarta érni.

Az eddigiekben két alaptételt állítottam fel.
Az egyik az volt, hogy Széchenyi politikai pá

lyája magára nézve nem volt győzelmes. A másik 
az, hogy Széchenyi politikai czéljai igazak és 
hogy elérésükre égetően szükségünk volt.

Önként támad a kérdés, mi okozhatta mégis 
ezt az ellentétet és hogy bukásának pusztán csak 
a nemzet hálátlansága, a nemzet túlságos szenve
délyessége és vaksága volt-e az oka ?
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Nem. Ezt nem hiszem,
Széchenyi önmaga is hozzájárult sikertelensé

géhez.
Széchenyi éppen olyan részletes tervet dolgoz 

ki a haladás mikéntjére, egymásutánjára nézve, 
mint a czélokra nézve. Tragicuma, hogy ezt az 
egymásutánt alig tarthatta be a nemzet, s aggódó 
hazafisága saját eszméinek hirdetői, saját esz
méinek folytatói ellen sorompóba hívta őt, még 
mielőtt ezek bebizonyítható, a közönség által is 
felfogható hibát követhettek volna el.

Széchenyi nem törődött saját érdekeivel s ön
magát meggyőződésének oltárán feláldozta.

Széchenyi czélja felé lassan akart haladni, mert 
a természet nem ismer ugrást s csak fokozatosan 
lehet a tökélyt megközelíteni. Lassan hanyatlott 
a nemzet, csak lassan emelkedhetik újra. Chro- 
nikus betegség után csak kimondhatatlan béke- 
tűrés, gyengédség és az idő győzedelmeskedhe- 
tik, nem pedig egy mechanikus szer.

Széchenyi ezért sohasem ragaszkodik pro
gramra ja  föltétien megoldásához. Megelégszik a 
fél eredménynyel is, ha a teljes el ne érhető, 
vagy még korai. Csak azt akarja, hogy minden 
lépés előre vigyen és a további haladás útját 
nyitva hagyja.

Ezért nem köti magát az ősiség teljes eltörlé
séhez, hanem megelégszik annak reformjával. 
Ezért nem követeli a közteherviselés elvének tel
jes megvalósítását sem, ámbár annak lelkes hive. 
S ezért elégszik meg azzal, ha egy vagy más czí- 
men az adófizetésbe a nemességet bevonhatja. 
Ítészleges propositiókat is tesz ez irányban és a 
legkisebb eredményt is hálás szívvel fogadja.
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Nagy hibának tartja, ha a reform hívei példáját 
nem követik.

Mindig arra számít, hogy az elv érvényesülését 
majd követni fogják az elv többi következ
ményei is.

Amit lehet, azt a társadalom szabad szervez
kedése által akarja megvalósítani. Ne várjunk 
mindent a kormánytól. Ahol csak a kormány gon
dolkozik és tesz, ott nincs meg az a «lelki ruga
nyosság, amelyre szükség van».

Az önérdek a legerősebb munkaösztön s a ha
szonvágy által vezetett s egy czélra egyesített tár
sadalmi erők nagy eredményeket lesznek képe
sek elérni. A kormány támogassa a közhasznú 
vállalkozásokat, a közlekedési eszközökbe fektetett 
tőke bizonyos kamatját garantálja, de a munkát 
magát az érdekeltek irányítsák.

Mindent a «persuasio eszközével törekedjünk 
kieszközölni». Ő maga mindig nagy fáradsággal 
bizonyítja, hogy amit akar, az az összes érdekel
teknek javára van. Ő nem akar senkitől sem con- 
cessiókat, mindenkitől csak azt, ami reá nézve 
is hasznos. A király csak akkor lehet erős, ha a 
nemzet szabad, művelt és gazdag. Az osztrák 
monarchia érdekében van, hogy Magyarországból 
erőt merítsen, ami pedig kizárólag csak sajátsá
gaink, individualitásunk tiszteletben tartása mel
lett lehető. Európa mérlegébe az ausztriai köz
birodalom csak akkor léphet fel nagy súlylyal, 
ha Magyarország «valódi lényegéhez képest lesz 
kifejtve».

A nemesség is nyer, ha privilégiumairól le
mond, mert a szabad munka jobb és mert erősebb 
lesz az alkotmány, ha a milliók is érdekelve van-
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nak benne, mintha azok a felsőbb osztályok ellen 
harczra bírhatok. A közadózás elve is hasznos, 
mert általa számtalan milliókat hasznos be
fektetésekre lehet eszközölni. Az igazság okosság 
is mindenkire nézve. Do ut des, adjunk igaz
ságot, hogy kapjunk szeretetet, hogy meg
tarthassuk, amink van. Kisbirtok nélkül bizony
talan, levegőben lóg a nagybirtok.

Óvakodjunk a párthatalom túlzásaitól. Az 
ellenzék ne támadjon mindent, ami a kormánytól 
jön, hanem csak azt, ami rossz. A kormánypárt 
ne fogadjon el mindent, amit a kormány akar, 
akár jó, akár nem, akár megegyezik meggyőződé
sével, akár nem. Ne várjuk «kitárt szájjal» mind
azt, amit a kormány «befeszíteni, becsusztatni 
vagy becsepegtetni kegyesen fog». Ne foglaljunk 
mindig és mindenben állást aszerint, amint vala
mit felülről vagy alulról pendítettek meg.
• Ne engedjük magunkat alulról vezettetni. Jö j

jön az irányítás a vezérektől és ne tolassuk ma
gunkat, hanem vezessünk. Ne azt tegyük, amit 
a. nép követel, hanem pzt, ami hasznos reá nézve.

Az ész, a belátás vezessen, a szív csak lelkesít
sen és melegítsen. Legyünk olyan alkotmányos 
magyarok, akik készek életüket koczkáztatni vé
rük és alkotmányuk védelméért, ha azonban ezen 
kincsüket kiméivé, sőt pártolva látják, legyenek 
«tractibilisak», anélkül azonban, hogy azért «el
aludnának vagy az udvar fényétől magukat el
szédíteni hagynák».

Nem ujjhuzás, egymás orra alá való borstörés, 
nem sárdobálás és anathemakiáltás a helyes mo
dor, hanem egymás megértése.

Ne vakítson el a pártszenvedély, a pártgyűlö
let. Vezessen mindenben a haza érdeke.



SZÉCHENYI POLITIKÁJA. 153

Ne dolgozzunk erőszakkal, terrorral, mert erő
szakkal lehet ugyan kényszeríteni, de győzni 
nem. Legalább reméli Széchenyi, bogy magyaron 
soha. Legyen szégyen azok fején, akik «borral, 
pénzzel, Erőszakkal és efféle durva eszközökkel 
okoskodnak».

Mennyien tanulhatnak ma is ezen becsületes, 
önérzetes igazságokból.

Ne legyünk olyanok, mint nálunk annyian, 
akik Krisztus Urunkat újra felfeszítenék, ha nem 
tartoznék saját pártjukhoz.

Széchenyi-nek legfőbb czélja az, hogy a nem
vet szükséges átalakulása.békében menjen végbe. 
Eddig ugyan minden ilyen nagy socialis reform 
csak erőszakkal ment, de mi tanulhatunk a többi 
nemzetektől és elkerülhetjük azokat a veszélyeket, 
amelyeket amazok még nem ismertek. Az állatok 
nem tanulnak egymás bajából és generatióról 
generatióra ugyanazon csapdába esnek. Náluk 
az utód nem tanul az elődtől, de az ember ne le
gyen ilyen.

A franczia és az angol elbirta a forradalmakkal 
járó rázkódtatást. Mi ezt nem viselbetnők el. 
Kevesebben és szegényebbek vagyunk. Nem va
gyunk egységesek sem, úgy hogy a forradalom 
végzetes hatással lehetne nemzetiségünkre s való
szín űleg tönkre tenné a magyart. Ezért vigyáz 
Széchenyi minden egyes lépésére, ezért követeli, 
hogy óvatosak, ildomosak legyünk s reámutat 
arra is, hogy ami másutt egyszerű viszonyok kö
zött forradalom nélkül menne, nálunk könnyen 
összeütközésekhez vezethet.

Amit kívánunk, azt úgy állítsuk be, hogy a 
főrendek és a kormány is hozzájárulhassanak,
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mert ezek nélkül lehet «protestálni, vociferálni és 
vezérczikkeket papirosra vetni vagy dagályosan 
pkilippikázni és elvégre búba és fekete melancho- 
liába esni, ámde valódi diadalt hazánk, véreink 
számára kivivni nem». Legyünk óvatosak, mert a 
sok nemzetiségi és vallásos előítéletre tekintenünk 
kell.

Vegyes házasságban élünk az osztrákkal, részei 
vagyunk egy nagy birodalomnak, amelynek com- 
plicált viszonyai között minden lépés összeütkö
zéshez vezethet, mert rajtunk kivül álló, tőlünk 
független más tényezőkre is visszahathat.

Az elvek és az Írott betűk szerint «társország 
vagyunk, amely foederativ kötésben áll a közbiro
dalommal, de független, holott tényleg beteg pro
vinciái életet élünk».

Aki a jogi állapotunkból indul ki, könnyen 
szem elől tévesztheti a birodalmi érdekeket és ezért 
összeütközést idézhet elő. Az pedig, aki pusztán 
csak a tényleges állapotokat tartja szem előtt, 
könnyen az ország alkotmányi jogát csorbít
hatja meg. «Az egyik bécsi levegőben Ítél a ma
gyar lelke vágya fölött, a másik a hortobágyi 
pusztán birálgatja a közbirodalom szövevényes 
gépezetét» s egyik sem tudja kellőleg két szem
pontból bírálni a helyzetünket.

Nálunk szabadság van, Ausztriában abszolu- 
tismus, úgy hogy amit mi alkotmányosnak és jo
gosnak tartunk, azt urunk könnyen az absolutis- 
mus szemüvegén át nézve elitéli és amit az ural
kodó más országainak szokása szerint tesz, azt mi, 
alkotmányos felfogásunkkal, jogtalannak tartjuk. 
Ami nekünk jó, az az furalkodó többi népeinek árt
hat és mi nem követelhetjük, hogy uralkodónk 
más népeinek kárt tegyen.
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Pedig nem válhatunk el Ausztriától, mert lét
érdekeink összeesnek. Mióta a török legyőzött 
Mohácsnál, a németnek állandó szövetségére szo
rulunk s csak az osztrák birodalommal való kap
csolatban élhetünk meg.

Nem értjük eléggé meg az érdekazonosságot,azt, 
hogy «nem vagyunk önállóak, nőtlenek, de há
zasok és hogy ezért bár tessék, bár ne, belé kell 
magunkat illesztenünk azon nemzetek családi kö
rébe, amelyek a közbirodalmat képezik».

S nagy bajt lát Széchenyi abban is, hogy nin
csen rendezve a közös érdekek elintézési módja, 
sajnos, anélkül azonban, hogy erre vonatkozó 
terveit kifejtette volna, ami Deák-ra maradt, 
akinek történelmi hivatása a közös ügyek rende
zése lesz.

Széchenyi szerint érdekeink a dynastiáéival 
azonosak, ezért törekedjünk harmóniára, a «szó
szentség, kölcsönös méltánylat és a közös érdek
megismerés» legyen alapja egymáshoz való viszo
nyunknak.

Ezen nehéz helyzetben Széchenyi csak az olyan 
kérdésekben kiván rögtöni reformokat, amelyek
nek eldöntése egyedül tőlünk függ. Ezért, ámbár 
tudja, hogy az Magyorországra nézve milyen 
nagy fontosságú, s ámbár első sorban az anyagi 
fejlődés feltételeit akarja megteremteni, még a 
vámviszonyok reformjától is vissza akarja tar
tani a nemzetet. Ezért fél az alkotmányjogi köve
telésektől is, ámbár elvileg a kormány felelőssé
gének a barátja. Ezért a tiszta képviseleti rend
szer behozatalát sem sürgeti, ámbár annak helyes 
voltát belátja és egyetlen állam jogi követelése, 
hogy évenként tartsanak Budapesten országgyü-
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lést. Arra számít, hogy a többi fokozatosan fog 
ebből az egyből kifejlődni.

Arra is nagy súlyt helyez, hogy a kormányt ne 
idegenítsük el rendszeres és szenvedélyes táma
dásokkal, hanem törekedjünk utilizálni a haládás 
czéljaira. Komoly eredményt a kormány támo
gatása nélkül csak nehezen érhetünk el, ellene 
plane semmire sem vagyunk képesek.

Széchenyi törhetetlen erővel ragaszkodik ezen 
taktikájához és idegesen félj aj dúl valahányszor 
azt látja, hogy a nemzeten a merészebb politika 
erőt látszik venni.

Sok nagy igazság, sok mély gondolat, a nem
zet gyengéinek csodás felismerése rejlik Szé- 
•chenyi-nek ezen taktikája mögött; de betartása 
csaknem lehetetlen volt.

Alig volt lehető a nemzetet előre kigondolt 
rendszer szerint irányítani, a politikát a szenve
dély és a sikertelenség által felidézett dacz hatása 
alól emancipálni és a pártokkal úgy rendelkezni, 
mint egy jól fegyelmezett hadsereggel, vagy vala
mely sakktáblának akarat nélkül való figuráival. 
És hogyan sikerüljön ez Széchenyi-nek, aki pár« 
ton kivül áll, aki nem rendelkezett megszervezett, 
.önzés által hozzákapcsolt táborral sem ?

De Széchenyi ezt nem latolgatja. Amint a leg
kisebb elhajlást vél látni attól az iránytól, ame
lyet maga elé tűzött, attól az eljárási módtól és 
.egymásutántól, amelyet helyesnek tart, azonnal 
nyugtalanná válik és be akar avatkozni. Annyira 
szereti hazáját, hogy a leglehetetlenebbet is meg
kísérli : a csaknem biztos bukásnak is kiteszi ma- 
.gát, — amint azt tartja kötelességének. Wrsse- 
,lényi-tő\ , a kebelbaráttól, a nemes jellemtől el-
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hidegül, mert túlságosan heves ellenzéki, mert 
ahol Széchenyi többnyire igen helyesen csak sza
márfület lát, ő toindig ördögszarvat vél felismerni 
s mindenütt rosszakaratot tételez föl, ahol sok
kal gyakrabban csak az ügyetlenség szerepel. És 
e szerint akar eljárni. Deák-kai sincsen egészen 
megelégedve, ámbár nagyon nagyra tartja és tőle 
várja a helyes középirány megjelölését, mert attól 
fél, hogy nála az államférfit a jogász háttérbe 
szorítja s hogy nem nézi ügyünket külpolitikai 
szempontból is, hanem csak belpolitikaiból.

De legjobban nyugtalanítja Kossuth Lajos.
Alig kezd előtérbe lépni, ez a tüneményes férfi 

egy napilap kiadásával, Széchenyi azonnal meg
támadja és azt állítja, hogy e lap agitatiójával 
bizton tönkreteszi a hazát. De a közönség nem 
ad neki hitelt. Annál kevésbbé tekinti igazoltak
nak heves, szenvedélyes támadásait, mert Szé
chenyi maga is elismeri, hogy Kossuth elveinek 
túlnyomó nagy része azonos az övéivel, mert a 
vita közben is hangsúlyozza, hogy a Kossuth 
által kívánt reformok sürgősek, fontosak, sőt nél
külözhetetlenek és hogy eddig alig történt komoly 
lépés a kitűzött czél felé. A közvélemény nem 
birja belátni, hogy miképpen teheti tönkre a 
nemzetet a censura által fékezett az a lap, amely 
úgy is csak a helyeset, a szükségeset akarja az
által, hogy a hangja túlzó.

S én sem adhatok igazat Széchenyi vádjainak 
azon kegyeletes szeretet mellett sem, amelyet em
léke iránt táplálok.

Széchenyi attól fél, hogy Kossuth a társadalom 
alsóbb rétegeit gyűlöletre izgatja a felsőbbség 
ellen. De e tekintetben semmi támpontja sincsen.
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A Kelet Népében felsorolt czikkek egyike sem 
lazító.

Még Széchenyi hatalmas eszének nagyító szem
üvegén át nézve sem látunk semmi olyat, ami aka
rattal, vagy anélkül socialis forradalmat vagy 
összeütközést idézhetett volna elő. Ha Kossuth 
itt-ott szívtelen gazdagról szól, ezzel még nem iz
gatja a szegényeket a vagyonosok ellen. Ha a 
nyomor eseteit és egyes közigazgatási hibákat fel
sorol, ezzel még nem ássa alá a tekintély elvét 
és nem támaszt osztálygyülöletet, amint Szé
chenyi gondolja.

Kossuth-nak akkori tervei nem is voltak radi- 
calisak, akkor ő még nem állt a törik-szakad, a 
semmit vagy mindent álláspontján.

Első czikkeiben, azokban, amelyeket Széchenyi 
a Kelet Népében felsorol, inkább azt lehet kifogá
solni, hogy sok, aránylag kisebb kérdést érinte
nek, hogy nem tárnak a nemzet elé összefüggő, 
nagy reformprogrammot, hogy nem emelik ki 
kellőleg a legfőbb teendőket, mint azt, hogy fel
forgatok.

Kossuth csak később lesz keményebb és túlzóbb. 
Csak a siker mámorító hatása teszi követelőbbé, 
s később a szerencsétlenség szegzi le a legtúl
zóbb álláspontnak.

Kossuth még az utolsó rendi országgyűlésen is 
hajlandó compromissumra, ő ekkor is a legna
gyobb tisztelettel beszél a nemességről és azt 
mondja: «hogy Magyarország lett, hogy Ma
gyarország van», az a nemesség műve. A magyar 
nemesség soha sem tanult «jármot tűrni», ezért 
Kossuth nem is akarja a nemességet hátra szo
rítani, — ellenkezőleg, azt mondja róla, — «le
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gyen testvérek között hű első szülött, a háznak 
első szegletköve.» Ne ura, hanem vezére legyen a 
nemzetnek. S Kossuth sohasem lett az osztály- 
harcz, a socialis forradalom hőse, ő minden izé
ben nemzeti alapon áll és mindig az egész nem
zet érdekeiért és szabadságáért küzdött, sohasem 
egy osztályéért. Igaz, hogy a középnemességben 
látta a jövő talpkövét, holott Széchenyi a libe
ralis aristocratia kezében szerette volna a veze
tést meghagyni. De azért Kossuth-nak sohasem 
jutott eszébe a történelmi alappal szakítani és 
még 1848-ban is mondja : hogy a király, az aris
tocratia és nép barátságos összesítéséből fejlőd
jék ki azon erő, mely a polgárzat jövendőjének 
biztosságot s állandóságot igér». Kossuth fő- 
czélja nem az volt, hogy az egyik osztálynak túl
súlyt szerezzen az országban, hanem az, hogy 
megtörténjék mindaz, amit az egész nemzet kö
zös érdeke megkívánt.

Ö nem hasonlít Maratra, nem Robespierrere. 
hanem inkább Garibaldira.

Kossuth nem volt republicanus, míg a szenve
dély el nem ragadta ; nem egyszer mondta, hogy 
nálánál senki sem lehet hűbb a szeretett dynas- 
tiához. Sőt még az általános választói jogot sem 
követelte és 1848-ban azt mondja, hogy lelke 
óhajtása ugyan feléje lobog, de a jelen körülmé
nyek között azt nem tartja kivihetőnek és azért 
nem szavaz a census mellőzésére.

S hogyan hathatott volna lázítólag a jogból 
kitagadottakra esetleges túlzó czikkeivel, amikor 
olvasói túlnyomó részben a jogosultak és vagyo
nosok voltak és az ország általános helyzete socia
lis forradalomnak nem kedvezett. Az a mozga
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lom, amelyet Széchenyi megindított, s amelyet 
Kossuth élesztett tovább, nem a kitagadottaknál 
fogamzott meg és mindvégig a nemesség köré
ben maradt.

Széchenyi a franczia forradalom iszonyától fél
tett bennünket. De mennyire más volt a helyzet 
nálunk, mint Francziaországban.

Az első nagy, véres franczia forradalmat az 
okozta, hogy a vagyonos művelt középosztály az 
állam életében az őt megillető helyet el akarta 
foglalni s a politikai hatalom és a jog megosz
tása nem felelt többé meg a vagyon és műveltség 
megoszlásának.

Nálunk nem volt ilyen középosztály. A paraszt
ság pedig, amelynek jogairól volt első sorban 
szó, nem volt megszervezve és nem volt fogékony 
a politikai propaganda számára és nem birt ki
fejlődött osztály önérzettel. A politikai hatalom 
nálunk azoké volt, akiké a föld, a vagyon, társa
dalmi súly és műveltség.

A későbbi franczia forradalmakat pedig a ne
gyedik osztály politikai ambitioja és gazdasági 
szükségletei okozták — az, hogy a gyáriparnak 
megszervezett, gyűlöletre tanított milliói reális 
nyomora és szegénysége az elmélet terén feltét
lenül uralomra jutott egyenlőségi elvet nemcsak 
a jog terén, hanem a reális életben is ki akarta 
vívni és nem bírta azt a nagy luxust béketüréssel 
elviselni, amelylyel Páris utczáin minduntalan 
érintkezésbe jött.

Nálunk azonban nem volt gyáripar, nem volt 
megszervezett munkásöntudat, nem volt egyen- 
lőségi cultus, nem volt luxus, nem volt nagyvárosi 
élet sem. A pauperismus és a plutocratia harczá-
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tói nem kellett még tartanunk, mert nem volt 
pauperismus és nem volt plutocratia.

Nem. Széchenyi aggodalmai e tekintetben 
alaptalanok voltak. Ma háromnegyed század után 
vagyunk csak azon veszélyek küszöbén, amelyek
től ő már féltette hazáját.

S ha néha kétely fog el fajunk jövője iránt, 
ha a jelen sok szomorú és csúnya tünetei köze
pette attól tartunk, hogy az önző osztálygyűlölet 
erőt fog venni nemzeti egységünkön, éppen a 
X IX . század renaissanceja szolgálhat vigasztalá
sunkul, éppen az, hogy egyetlen egy vonás sem 
volt az akkori mozgalomban abból, amivel Szé
chenyi Kossuth-ot vádolta.

Nincs történelmi tény, amelyre büszkébbek le
hetnénk, mint arra, hogy az a nagy átalakulás, 
amelyen 1830-tól 1848-ig átmentünk, vérontás 
és erőszak nélkül történt meg, és hogy a nemesség 
anélkül vette be a többi osztályokat az alkotmány 
sánczai közé, hogy azok a kapukat döngették 
volna, vagy a bástyákat ostromolták volna.

Nemzetünk okosságának és életrevalóságának 
egyik legszebb bizonyítéka, hogy az egész reform- 
mozgalom ereje nem az alsó osztályok önző köve
telése, nem azoknak el nem nyomható, hátra nem 
szorítható hatalma volt, hanem a vezető osztá
lyoknak belátása és hazafias kötelességérzete.

Kossuth-ot is főleg ez a tekintet irányította, 
nem annyira a demokratia elve. A nemesség, a 
vezető osztályok gondolkozó és hazafias része, 
közöttük első sorban maga Kossuth, azért küzd 
ezen privilégiumok ellen, amelyekben maga is 
osztozkodik, mert a közérdek követeli.

Hol van erre példa ?
Széchenyi eszmevilága. I. 11



162 GRÓF ANDRÁSSY GYULA.

Széchenyi azt mondja, hogy azért javasolja 
első sorban a föld megadóztatását, mert földbir
tokos s nem akarja a közterhet másra tolni. 
Abból a dicső szellemből, amely e szavaiban 
megnyilatkozik, ebből a dicső szellemből volt 
valami az egész akkori generatióban. Bár volna 
belőle ma is. Az agráriusok, mercantilisták, so- 
cialisták és capitalisták mindnyájan megszívlel
hetik Széchenyi ezen tanítását, még pedig annál 
inkább, mert ő róla, arról a politikusról, aki 
nálunk az anyagi érdek nagy fontosságát először 
ismerte fel, biztosan nem mondhatják, hogy olyan 
egyoldalú ideálista volt, aki a gazdasági érdekek 
súlyát és a gazdasági egoismus jogosult voltát 
meg nem értette volna.

Kossuth-ot Széchenyi hangjának szertelenségé
gével is vádolja, azzal, hogy fenyeget, ijeszt, 
ahelyett, hogy meggyőzne, és hogy ezért nem fog 
czélt érni. Széchenyi megjósolja, hogy a főren
dek és kormány meg fognak makacsodni. Sőt 
Széchenyi — a reformok atyja — odáig megy, 
hogy jobban is szereti, ha ez megtörténik, ha a 
reformok megakadnak, mintha az erőszaktól 
való félelem hajtaná keresztül.

De nem szólva arról, hogy Kossuth czikkei- 
nek hangja alig nevezhető durvának vagy élesnek, 
már azért sem lehet Kossuth hangján csodál
kozni, mert nehéz küzdelem folyt, amelyben nem 
lehetett glacé keztyűkkel dolgozni s a nemesség 
tömegeinek a phantásiájára is kellett hatni.

Széchenyi már egy évtizede capacitált és per- 
suadeált, de egyetlenegy lépés sem történt előre ; 
egyrészt azért, mert Metternich rendszere elvi 
ellensége volt a reformok nagy részének, más-
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részt, mert a nemességnek tényleges túlhatalma 
mellett alig lehetett annak jogait megnyirbálni.

A reactionárius felsőtábla az alsótábla min
den javaslatát számtalanszor visszautasíthatta, 
anélkül, hogy ez arra hivatkozhatott volna, amire 
a mai képviselőház, arra, hogy az egész nemzetet 
ő képviseli, míg a felsőház csak egy osztályt 
repraesentál, mert a KK, és RR. szintén csak 
a nemesi osztály választottal voltak.

Maguk a követek a megyéktől függtek s a re
formnak kedvező többség az utasítások megváltoz
tatásával minden perczben újra meg volt dönt
hető. A kormány és a conservativ párt kiaknázta 
az első nemesség alárendelt állapotát, azt az erőt, 
amelyet a választók tudatlansága és vagyontalan- 
sága mindig ad a sötétségnek és a reactiónak, 
és a szegény, megvásárolható bocskoros nemest 
a szabadelvű intelligentia ellen háborúba vezette.

Nagyatyám, Andrássy Károly, akkor általá
nosan elfogadottan bunkókracziának nevezte a 
bunkóval kapaczitáló nyers tömeget, amelynek 
nem egyszer sikerült a liberalismus haladását 
megakadályozni.

Ilyen körülmények, ilyen nehézségek közepette 
lehet-e Kossuth hangját elitélni?

Széchenyi elismeri, hogy ő maga is használt 
éles hangot, amikor reformactióját megindította, 
de szerinte akkor ez helyes volt, mert a nemzet 
aludt és fel kellett rázni. Most azonban, amikor 
lázban van, az erős hang veszélyes lehet.

De Széchenyi nem tekint arra, hogy nem lehet 
az ostromló tömeget megállítani, mielőtt nem ért 
el eredményt.

Sokszor történik, hogy államférfiak, amikor
11*
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czélt érnek, azok ellen fordulnak, akik azonnal 
újabb eredmények után törnek. így  tett a nagy 
olasz államférfi, Cavour, aki, miután Olaszország 
legnagyobb részét egyesítette, azok ellen fog
lalt állást, akik Rómát és Triesztet is azonnal 
meg akarták szerezni. így  tett az angol lord 
Russel, aki a választási reform előharczosa volt, 
miután azonban az első reformot keresztülvitte, 
szembe helyezkedett azokkal, akik új lépéseket 
akartak előre tenni. így  tett Deák Fercíicz is, 
aki, miután a kiegyezést megkötötte, állást fog
lalt azok ellen, akik messzebb akartak nála menni.

De Széchenyi megtámadta program injának 
biveit, mielőtt ezek eredményt értek volna el; 
meg akarta őket állítani, mielőtt az ellenség sán- 
czait bevették volna és ezért lehetetlenségre vál
lalkozott.

A hangulat momentán javulását nem gyors 
előnyomulásra, hanem megállásra akarta felhasz
nálni és ezért a pártok természetes ösztönébe üt
között, és olyat akart, amit el nem érhetett. Szé
chenyi aggódott azon is, hogy a reform szelleme 
mellett az ellenzéki szellem is terjed. Attól tart, 
hogyha az oppositio, amely a közbirodalom vi
szonyai közepette nem veheti át a kormányzást, 
még a főrendiházban is győzedelmeskedik, vég
zetes conflictus támad a király és a nemzet között. 
Vérző szívvel gondolt arra, hogy a gyenge ma
gyar faj e küzdelemben halálos sebet kaphat.

De lehetett-e változtatni azon, hogy a reform 
barátjai ellenzéket képezzenek, amikor a kor
mány védekezett s e reformokat hátráltatta ? Ho
gyan követelheti Széchenyi azt, hogy az ellen
zék bizalommal viseltessék a kormány iránt, ami-
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kor még ő maga sem lesz kormánypártivá s 40— 
48-ig a kormány sok tényét nyiltan rosszalta és 
igen kevés cselekedetét helyeselte ? amikor még a 
végső összeütközés perczében sem helyezkedik a 
kormány álláspontjára, hanem közvetít és legfon
tosabb rendszabályát, az administratorok kine
vezését elitéli ? Lehetett-e várni, hogy az a nem
zeti önérzet, amelyet Széchenyi-nek sikerült ál
mából felrázni, azokat a közállapotokat elfogadja, 
amelyek Magyarországot Ausztria elhanyagolt 
provinciájává alakították. Lehetett-e arra számi - 
tani, hogy a nemzet, amely Széchenyi tanácsai 
nyomán gazdagodni akar, belenyugodjék abba a 
vámrendszerbe, amelynek czélja Ausztria fölé
nyének fenntartása volt s amelyet Széchenyi sem 
tart jónak, amikor az árképződés nagy ténye
zője, a vámrendszer képezte mindég és mindenütt 
a productiv osztályok főgondját.

De bármiképpen ítéljünk ezek fölött, utólag 
Széchenyi-nek tévedéseiért is hálásak lehetünk. A 
Kossuth elleni küzdelem bevilágított Széchenyi 
leikébe, mint egy modern fényszóró az éjjeli 
tájba és látni engedi értékének, hazafiságának 
mérhetetlen nagyságát.

Nem mindig az a legnagyobb hazafi, aki a 
legnemzetibb állásponton áll, aki a nemzet min
den vágyát és természetes hajlandóságát kép
viseli, hanem az, aki a legönzetlenebb és aki a 
haza javáért a lehető legtöbb áldozatot tudja 
hozni. S ebben Széchenyi tündöklő példa. Rá
kóczi óta egyetlen más magyar államférfi sem 
hozott szabad akaratból annyi áldozatot és egy 
más államférfi sem szenvedett annyit hazájáért 
és meggyőződéséért, mint Széchenyi, azon harcz- 
ban, amelyet Kossuth ellen folytatott.



Széchenyi szerette a népszerűséget, mert tudta, 
hogy az hatalom és mert jól esett neki, ha vére 
szereti. Aki annyit tett fajáért, az el is várhatta 
tőle az elismerést. S amint a Naplója bizonyítja, 
Széchenyi nagyon érzékeny volt, s olyan mellő
zés, csekély figyelmetlenség és tiszteletlenség is 
fájdalmat okozott neki, amilyen a hozzá hasonló 
nagy férfiakat máskülönben alig szokta bántani.

De amint vele használhat, ingadozás nélkül oda 
dobja a közszeretetét és tétovázás nélkül szembe 
helyezkedik a közvélemény nyel, úszik az ár ellen, 
és pedig nemcsak a zajos tapsokról mond le, ami 
utó végre nem is olyan nagy áldozat, hanem sza
kít barátjaival is, ami mindig fájdalmas dolog. 
Megingatja azoknak belé helyezett bizalmát is, 
akiket maga nagyrabecsült.

Érzi, hogy elfordulnak tőle a leghűbb szivek 
is, látja, hogy elhidegülnek iránta régi barátai 
is. Mindenütt kétségbe vonják őszinte komoly
ságát és személyeskedéssel vádolják országszerte. 
Pedig annak az államférfinak, akit nem vezet 
önző czél, akit nem vezet a kitüntetés vágya, sem 
a hatalom szeretete, annak azon érzésen kívül, 
hogy kötelességét teljesítette és jót tett, nincs 
is más jutalma, mint honfitársai szine-javának 
megbecsülése.

De erről is lemondott. Széchenyi tudja, hogy 
régi hívei elhagyják s újak nem fogják felka
rolni ; hogy Magyarországon elhidegülnek iránta, 
Bécsben meg nem fognak benne bízni ; hogy az 
egyik tábor taktikája miatt ellenségévé válik, a 
másik elvei miatt az marad, tudja, hogy két szék 
között a pad alá fog esni . . .

Tudja, hogy heves támadása azok ellen, akik
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az ő czéljait szolgálják, a következetlenségnek, 
a szeszélyes kapkodásnak vádját fogják támasz
tani.

Tudja, hogy saját múltja is reá fog czáfolni, 
hogy a maga által megindított áradat el fogja 
sodorni; de érzékeny szívén, a közbecsülést kí
vánó hajlamán erőt vesz és hona érdekében tu
datosan tarthatatlan politikai helyzetbe ju ttatja 
magát. Mitsem törődik a következetlenség vád
jával. Büszkén visszavágja ellenfeleinek, hogy 
nem az jár el helyesen, aki mindig a kormány, 
vagy mindig az ellenzék hive, hanem az, aki 
azzal tart, akinek igaza, van, s hogy a helyes 
következetesség nem abban rejlik, hogy tekintet 
nélkül a viszonyok változására mindig ugyanazt 
tegyük, hanem abban, hogy mindig és kivétel nél
kül csak azt tegyük, amit az ország érdeke meg
követel.

Hova tűnnek e nagyság mellett azok a min
den országban előforduló parlamenti akrobaták, 
akik, ha ügyesek, koruk bámulatát is meg tudják 
szerezni, akiknek egész ezéljuk maguknak és párt
juknak a hatalmát fokozni, mindig győzni, még 
akkor is, amikor a haza érdeke mást kíván.

Különben, ha Széchenyi-nek nem is volt igaza, 
amikor a reformmozgalmat meg akarta állítani, 
mielőtt eredményt látott volna ; ha Kossuth, 
Deák, Batthyány, Eötvös eljárása volt a helyes, 
még akkor sem lehet tagadni, hogy Széchenyi 
aggodalmai nem voltak alaptalanok és a Kossuth 
elleni támadása csodálatos emberismeretének volt 
a következménye.

Kossuth-oan Széchenyi megismerte a rendkí
vüli erejű hypnotiseurt, azt az embert, aki egy
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egész nemzetet varázslatba képes ejteni, aki a 
nemzetet arra birbatja, hogy önmagát felül
múlja és csodás eredményeket vívjon ki; de egy 
tévedésével a nemzetet sírba is képes dönteni. 
Felismerte, amikor még senki más nem vette 
észre, bogy Kossuth egyike azon férfiaknak, akik 
világtörténelmi szerepre születtek, akikben meg 
van az akarat, a tehetség, az ellenállhatatlan ösz
tön, hogy maguknak a nemzetnek élő erejével s ha 
másképpen nem lehet, a nemzetnek vérével, hal
hatatlan nevet szerezzenek; akik saját dicsősé
gükben látván saját fajuk dicsőségét is, a jó
hiszemű lelkesedés démoni erejével sodorják koru
kat olyan bonyodalmakba, amelyek egyéniségük 
kifejtésére szolgálnak ugyan, de éppen olyan 
könnyen vezethetnek fényes eredményekhez, mint 
katasztrófához.

Széchenyi felismerte, hogy Kossuth a gyors al
kotások, a merész lépések és a geniális ösztön
zések embere, aki a szerencse perczeiben csodá
kat művelhet és pillanat alatt elérhet olyan ered
ményeket, amilyeneket évszázadok munkája sem 
bir megközelíteni, aki azonban balsors közepette 
mindent elveszthet.

Széchenyi nem akarja megengedni, hogy ezen 
merész egyéniség a helyzet urává váljék. Ő a 
nemzetet gyengének tartja arra, hogy koczkáza- 
tot vállaljon. Szerinte úgy kell a magyar politi
kusnak cselekedni, mint aki mocsárban halad, mi
előtt egy lépést tesz előre, meg kell próbálni, 
vájjon szilárd talajra lép-e, olyanra, amely el
bírj a.

Mikor még az a nagy ellentét kettőjük poli
tikája között alig volt észrevehető, Széchenyi fel
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ismeri Kossuth rendszerében az övének homlok- 
egyenest ellentétét és ezért félti tőle annyira a 
hazát, ezért akarja, bármibe kerül, mialatt 
szárnya megnőne, emelkedését megállítani. De 
aggodalmait nem bírja objectiv érvekkel iga
zolni és ezért elbukik.

Kortársai meg nem értik, meg sem érthetik, 
amikor azt mondja, hogy egy napilap tönkre 
fogja az országot tenni, amikor a vezérczikk 
egy-egy kifejezésének túlzásában már halálos ve
szedelmet sejt, amikor az erélyes hangot forra
dalmi lépésnek tekinti. De mi mély megillető- 
déssel és csodálattal méltányoljuk hősies elszánt
ságát és megértjük aggodalmait, megértjük, hogy 
féltette hazáját attól az óriástól, aki a márcziusi 
napok utolérhetetlen eredményeit vívta ki, aki 
lángleiket birt nagy veszélyek közepette a nem
zetbe lehelni, aki azonban másrészt végzetes con- 
flictusokat fog előidézni segíteni és a debreczeni 
országgyűlésen égbekiáltó hibát fog elkövetni.

A kortársak meg nem érthették, amikor Szé
chenyi egy lapnak ilyen döntő fontosságot tulaj
donít. Mi a későbbi fejleményekből megértjük, 
hogy Kossuth fellépésében korszakalkotó ese
ményt látott.

S Széchenyi aggodalmainak alapos voltát nem
sokára megmutatták az események is.

Kossuth-nak azt az elhatározását, hogy a pá
risi forradalmat és a bécsi mozgalmat arra hasz
nálja fel, hogy geniális rögtönzéssel megvaló
sítsa mindazt, amit Széchenyi-ve 1 együtt akart 
véghezvinni, s hogy azonkívül megszerzi a nem
zet számára a parlamenti kormányt és a népkép
viseletet, én csak helyeselni tudom.
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S Széchenyi is megbékül Kossuth ezen elha
tározásával. Eleinte aggódik ugyan Kossuth me
rész játéka fölött, de elfogadja az új jogalapot, 
tagja lesz az első felelős ministeriumnak, collégéj; 
Kossuth-nak s annyira megbarátkozik az új 
helyzettel, hogy tőle várja Magyarország eddigi 
függési viszonyának megszűnését.

Széchenyi igaza és a végleges ellentét közt 
és Kossuth között csak akkor tűnik ki, amikor 
ez a helyzet föltétien urává vált. Ekkor bizonyult 
be, hogy veszélyes is lehet az az erő, amely ott 
is annyi jót és nagyot hozott létre.

Nehéz helyzetben volt az ország. Nagy baj 
volt, hogy a közös érdekekről az új törvények 
nem gondoskodtak s hogy azok meg nem állapí
tották, hogy milyen más módon fogják a felelős
ség elvének megvalósítása után azokat a közös 
érdekű ügyeket intézni, amelyeket eddig a feje
delem saját közegei láttak el. Az egységes szer
vezetű hadsereg sorsa fölött sem történt döntés, 
úgy, hogy valóban kényes kérdések maradtak 
elintézetlenül, olyanok, amelyek békés időkben is 
csak nehezen voltak megoldhatók. A levegő pedig 
telve volt a vihar szikráival. A sértett érdekek 
mindenfelé bosszúra leselkedtek. Az a forradalmi 
atmosphera, amely Európaszerte uralkodott, ide
gen nemzetiségeinket is magával ragadta.

E nehéz helyzetben nem volt szabad ürügyet 
adni a reactiónak és a legnagyobb mérséklet
tel és önuralommal kellett volna a kiegyenlí
tést keresni a monarchia reális érdekeivel. Szé
chenyi szellemére és politikájára lett volna szük
ség, arra az irányra, amely szeretettel fordul a 
dynastia felé, amely felkarolja ennek hatalmi ér-



S Z É C H E N Y I P O L IT  K A JA . 171
I

dekeit, azonosítja magát külpolitikájával, szó
val, amely bizalmat gerjeszt. S minden esetben 
tartózkodni kellett volna a provokálástól. Az elért 
eredmény után meg kellett volna állapodni. Amit 
Széchenyi a győzelem előtt kívánt, azt most utána 
kellett volna megtenni.

De ez nem történik meg. Kossuth csodálatos 
hatalmat gyakorol. Amit ő akar, az megtörténik ; 
amit nem akar, az elmarad.

Sohasem élt egyszerre annyi nagy ember Ma
gyarországon, mint ekkor, de ezek az óriások e 
perczekben mind eltörpülnek Kossuth mellett, aki 
viszi magával a nemzetet mint a vihar a nád
szálat.

Benne van a legelszántabb akarat, a legna
gyobb tetterő és azért senki sem bir vele megküz
deni. Széchenyit az események súlya megtörte. 
Deák nem a gyors elhatározások, a forradalmi 
idők embere ; nem vállal olyan koczkázatot, amely 
nélkül a láz e pillanataiban sikert nem érhetni. 
Batthyány pedig nem bir Kossuth varázserejével 
megbirkózni, úgy hogy Kossuth akarata érvé
nyesül, akinél azonban a mérséklet nem tart 
arányt hatalmával. A siker magával ragadja & 
ambitiója mindig fokozódik. Kossuth nem 
apasztja a gyúanyagot, ellenkezőleg : szaporítja 
az összeütközés lehetőségeit. Eleinte, amikor elő
ször kér Ausztria számára alkotmányt, az ese
ménydús 1847. felirati vita alkalmával egyene
sen felajánlja, hogy az érdekellentétek ki fog
nak egyenlíttetni, hogy ha ez nem érinti önálló
ságunkat, érdekeink paritását vagy alkotmányun
kat.

Később azonban erről semmit sem akar hallani.
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Midőn a birodalom államadósságainak nem vál
lalja a Magyarországra eső részét, mélyen meg
sérti a különben megnyerhető osztrák közvéle
ményt, érdekeiben megtámadja természetes szö
vetségesünket, a német polgári osztályt. Amidőn 
mint minister azt mondja, hogy ő, az egyszerű 
polgár, az osztrák trón sorsa fölött döntően hatá
rozott, olyan szellemet árult el, amilyennel semmi 
dynastia sem bir megférni, legkevésbbé a 
büszke Habsburg. Amidőn nyilvánosságra hozza, 
hogy a cabinet a császárt Olaszországban a külső 
ellenség támadása ellen csak föltételesen támo
gatja; amikor azt mondja, hogy szive örül, ami
kor királya ellenségének, az olaszoknak győzelmé
ről hall, amikor a háború folyamata alatt nyil
vánosan kimondja, hogy Ausztriának olasz tarto- 

'mánya egy részéről le kell mondania, amikor a 
végső szakítás előtt előkelő és kicsinylő hangon 
beszél az osztrák kormányról, olyan politikát 
folytat, amilyet egy uralkodó sem helyeselhet.

Nem mondom azonban, hogy ezekkel a hibák
kal a bekövetkezett összeütközést Kossuth okozta 
volna. Hitem szerint a bécsi kamarilla és a reactió 
volt a támadó fél, amely czéltudatosan akarta 
a márcziusi napok vívmányait megdönteni, ame
lyekkel az udvar sohasem békült meg, s amelyet 
csak a pillanatnyi gyengeség miatt fogadott 
volt el. De azért mégis valószínű, hogy ha mérsé
keltek maradunk s nem adunk ürügyeket, e vé
szes irányok nem bírtak volna olyan tökéletesen 
felülkerekedni és egészen bizonyos, hogy Kossuth 
sok olyat tett és mondott, ami mindig és minden 
körülmények között veszélyes válságot idézett- 
volna elő, és hogy ezzel egy részét az ódiumnak 
a bekövetkezett csapásokért ránk hárította.
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Széchenyi látja a hibák nagy részét, de nem 
segíthet.

Népszerűségét elvesztette, amikor Kossuth-ot 
megtámadta, mielőtt ez nagy hibákat követett 
volna még el. Most már nincs hatalma a nép lelke 
fölött, nem tud megbirkózni győzelmes ellen
felével, akinek merészsége olyan dicső eredménye
ket szült. 'Ki (tudja, nem alakul-e sok minden más
képpen, ha Széchenyi nem szakad el a szabad
elvű ellenzéktől, amelynek elveiben osztozott, s 
ha nem helyezkedik a pártonkivüliség álláspont
jára ? Ki tudja, ha ő Deák-kai, Kossuth-tál, 
Batthyány-\dl együtt irányítja az ellenzék poli
tikáját, nem sikerült volna-e jobban mérsékelni 
azt, s negyvennyolczban nem birt volna-e na
gyobb erőt kifejteni ?

Széchenyi lehetetlen helyzetbe kerül. Nagy 
lelki szenvedéseken megy át. Tagja egy kor
mánynak, amely nem az ő politikáját követi, 
amelyet el nem hagyhat, mert különben ta
lán nem neveznek ki új alkotmányos ministe- 
riurnot.

Tépelődő lelke, bonczoló esze, már akkor is ön
magát vádolta a lehető következményekért, ami
kor még semmi baj sem történt. Most, amidőn 
bekövetkezett, amitől félt, megbomlik lelke 
egyensúlya.

Szenvedélyesen szereti hazáját és magát tartja 
bukása okának. Van-e ennél borzasztóbb lelki 
állapot ?

Érthető, hogy az a megfeszített munka által 
idegessé vált nagy ember ezen viszonyok lelki fá j
dalma közben végképp elveszti actioképességét, 
önuralmát és egészségét.



174 GRÓF ANDRÁSSY GYULA.

Volt-e igazság Széchenyi-nek ezen önmaga el
len emelt lesújtó vádjaiban ? Nem. Hitem sze
rin t Széchenyi-1 a bekövetkezett bajokért nem 
lehet korholni. Az kétségtelen ugyan, hogy a 
Széchenyi által megindított nemzeti újjáébredés 
olyan nagyhatalom ölelő karjai között, amely
nek akkori életformái éppen Magyarország apa- 
thiájára és tehetetlenségére voltak alapítva, ko
moly veszélyekkel já rt és súlyos összeütközésekhez 
vezethetett. De a további alvás, a középkori vi
szonyok további fenntartása, annak a nemzetietlen 
szellemnek további fennmaradása, amelyet Szé
chenyi Magyarországban talált, biztos halált je
lentett volna, olyan csúnya, olyan dísztelen ki
múlást, amely után még a feltámadás reménye 
sem maradt volna meg.

S nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ha a 
nemzet életének eme fontos tizennyolcz éve alatt 
egy hibát sem követtünk volna el, a katasztrófát 
talán el lehetett volna kerülni, s hogy az elköve
tett hibákért Széchenyi-1 a legkise'bb felelősség 
sem éri. Azonban, ha érné is őt ezért felelősség, 
vagy ha az átélt veszély az ő ébresztő szavának 
elkerülhetetlen következménye lett volna, akkor is 
áldott volna emléke, mert a képzelhető legcsu- 
fosabb haláltól, a közönyből és egoismusból kö
vetkező nemzeti öngyilkosságtól ő mentett meg.

■ ------------- -------------------------------------------------- —
M agier T ndcnaásyos A kaáéw itt
K önyvtára^
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