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Elszó es ajánlat.

Midn a Budapesti Szemle f. szerlrszföjének. Gípdai Pál

vrnal: </róf SzéeJieni/i Jiáfirdtac/i/off irafairí szóló ismertetése-

méi kiddás vríjett útadó ni, (tzzed a feltétellel tettem, J/orjtj a Bu-

dapesti Szemlében való megjelenése idún 1:i(löii lenyomatban is li-

adhassani.

Ez ujfd)b kiadást ajánlom Jtetzánk minden egyesideténel-, a

kaszinóknak, olvasó- és társas-köröknek, meh/ek bizoni/ára mer/

fof/nak arról emlékezni, hoijij a társadedmi téren az ef/)/esiileti

iidrös tevékeni/séf/nek is els megindítója SzéeJ/engi volt.

Ezen munkát megkiddöm mindamaz egyesideteknek, me-

lyeknek létezése és székhelye tudomásomra jött, melyeket egy-

szersmind cdáírási ívvel is megkeresek kérve, hogy ez ívre az

rgyesídetek és azok tagjaik, s velk más buzgó, a vidéken lakó

honfiak adonuínyaikat följegyezzék, melyekbl megszerzendk

lesznek gróf Széchenyi István hátrcdiagyott iratai és már megje-

lent munkáinah- tulajdonjoga. A kézircdok a n/. tuti. akadémiá-

nál foglutk letétetni és a munkál: kiadó joga is átmenne a m.

tud. akadénnVira.

Miídhogy <i )i/. tud. akadémia feladata lesz Széchenyi ki-

adott és kiadatlan munkáit, naplóit egy gyüjtenu'nyben közzé
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fenni, rz álfa/ íiiindazok, hil < c:t'1f (tddiixíni/ffif: álfal eh'Unoz-

(lífjúJi- iHiiniihiiidn Iiics/i .s:('//(iit/ iuil('l:if íi//,(ifn(d,' Szrchini/i

száiiiáru.

Xcii/ n(i(/i/ az összcí/, iiic/i/ f czrlfd J,írthif<i1i]:: //xsz ezrr

fhr'nii. Iqy liiszoii, hu rí/i/rtlitl <i 2(f,(K)(> fi/ita/.- m'nlnhlii li(s:(r-

írsc ha rohui czéíoni, arra rJnj Icfl niliin f'ils:ólíiúsf 'niii':ii(}n

(inidz fyi/ pár száz huzyó hazafihoz ^ LiLnck ncn'f niindm iidcös

iufrzinrni/iir/ áll(Didóid nii)d d/dozafh'sz hoiififd.'rf frljcqiiezír

(d/idj/d,:

De Szrcheni/i h(íf/-tih(if/i/()ff ifid<ii))id: isiuirfi'trsnirl nem ez

ni/f II ezr/nin. (iróf S:i'r//eiii/i Istnhi r/cfrt az egrs: liimínid,' és

nemzetne/,' szánta és inert ö niilliá]: érdil:éttrn si/,rrrsrn fárado-

zott^ méltán megérdemli a maijijar nemzettol, hogi/ nem nehánif

százan, hanem a nemzet minden osztálíjáltát ezerek járnijamd: e

szellemi endél: ineijalajntásédioz ahhan az érben, melij félszázados

éifordnlája Széeheni/i iidrös mködése és a nemzet reyenerá-

cziája kezdetének.

Bízrán a nemzet keí/i/eletében és hálaérzetében, inelij nem-

zeti jellemünk fénijoldalaiíioz tartozik, kötijttem meg
f.

é. april

20-án özr. Tasner Antidm' asszon i/ni/al. és Tasner Géza és

Lejténiji Gi/örgj/ urakkal^ — az idóbbind mint néhai Tasner

Antal végrendeleti régrehajtájárcd — az egi/ességef, mrlij sze-

rint Tasner Anfid 1S60 april 20-án kelt régre}ideletében ni/ert

meghatalmazásnál fogra a Tasner-ijrökösök eladák nekenh mint

a m. tnd. akadémia elnökének gróf Széeheni/i fstránnak min-

den naplóit^ jeggzeted, kéz- és eggéb iratait, melgeket a meg-

boldognlt gróf Széehengi Istrán 1841-ik érben kelt végrendelete

által néhai Tasner Antal iirnak, az pedig örököseinek ha-

gyományozott, húsz ezer forintért osztrák értékben. Ez árba be

van tudva a yróf Széchenyi véyrendelete szerint a Tasner-örökö-

sök tulajdonához tartozó Széchenyinek már nyomtatásban megje-

lent összes müveinek kiadó joga is; az eladó örökösiJk ínég azt

kötötték ki maguk részére, hogy mindazon ujabb kiadványoknak,
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tiN'/ //(/,(/ (/z (ilwh'inld n /('f/hol(/oí/h// (jrnf Szér/tnn/i hfránmilc

iH('(jiJ</('Nf jHt(nk((ih()l, toráhhi'i udjilóihól
,
Jn/i/zcfelhl, h'z- V(igi)

'yi/r/> ir<(t(iihl és levelezéseibl s<ijf6 itf/thi /rözrehocsátund^a flszfa

jiíredelem 20 "jo-d illesae az örükösöhl — a tiszta jöredeleni

(ihill érirni azt az össze(jef, )neli/ a szerkesztés, nifomtatás, eláru-

sílús és 1:011 i/rlrcreslrtilü/ l:e:elés Iröl/.séyciHel:, szárai ii//iiden szi'ik-

sé(/es készpénzheli /ilad(íst/al: leroaása idáu feahiarad.

Kz e</ifessé(j érlelnie szeriül május 10-ik napján az összes

iratok ládáL'ha elhelijezre, a Tasne}--örök<')sök és az énpeeséteinmel

ellátva, térttvénij nn-llett a in. földliitelintézelnél letétrttek^ olij fel-

tétellel^ luxjil a Illeti jeijij a m. tud. akadémia elnökségének át-

adfdvém, a földhitelintézet az akadémiának kiszólgáltassa, mihelijt

a Tasner-örökösöknek a 20,000 ft. készpénzben kifizettetik.

A 20,000 ff. kifizetésének végJialárnapjául közös megálla-

podással 1876. január els napja tüzetett ki.

Ha a vételár — mint nem kétlem — eggesek adakozásá-

ból beggillemf gróf Széchengi összes hátraliaggott iratai a nem-

zet tulajdonává válván, a m. tud. akadémia kézirattárában lesznek

rzendk.

Ha — mint remélni leket — 20j)00 ftnál naggohb összeg

f'^fl ^Vl/^'^y.'/i'^*'^} ^'^ esetben a beggült felesleg a m. tud. akadémia

tulajdonára válik és abból fognak Széchenyinek elbb megjelent

és hátridiiiggott iratainal- kiiuJó költségei fedeztetni., illetleg el-

legeztélni.

Az cdáírási ívek., vagg aláírás nélkül is bekiddetni szándé-

kolt összegek elfogadtidnak a m. földhitelintézet pénzüggi osztá-

Iga által ^ melg szíves készséggel ajánlkozott az összegek kezelé-

sére és az aláírási ívek beérkezte idán számadás tételre., mely

számadás., ugg az aláírások eredménge, idrl-idre közzé fog

tétetni. Mindazok., kik aláírási iveket kívánnak., leggének szive-

.sek eggenesen hozzám fordulni.

Bizton hiszem., hogy azok., kik Széchenyi emléke iránt ke-

gyelettel viseltetnek és ismertetésembl megggzdnek e szellemi
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íiiiics iKiqii Ini/hisstu/í'i )'('>/, iiii/i/ III iHcsdl: SzrrJioii// t})iil:ii(h'srr('

rrt II 1 ri/('i(/<)/. Ikuhiii liiiii'niLliiinimicz iri lürfriKiruil' Jiin/ínísií-

lli'll is iliK/ll hicscsil liir: liriH /oi/l/il/,' l.'ísill 11 f:i(/l/r/il ili/i')/('lf

hrúiii (iiuii jnjiit inhiíjúlxiH, /.'l in('<//n(//f<} (( ino.:</a/iu(i/ , iiirliinrl:

lí/ihísi/lf iHii (t Inizn niimlrH jKtli/itra ci/i/di'ih/f vliizi.

Ki II /l/idiijicsliii, /^'7.">. jii'niLilsd i/iip/ái/.

Gróf Lónyay Menyhért.
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Nemzetünk töi'téneté1)eni a xix-ik század bizonyára

nag;y fontosságú korszakot alkot. A magyar nemzet rege-

neratiója e század elején vette kezdetét és a nemzet hivatva

van e század hátralev éveiben azt befejezni. Épen egy

negyed van még hátra e századból, mely alatt, ha a nemzet

jövjét bizto.sítani kívánja, meg kell szilárdítani politikai

nemzetiségét, biztosítani államiságát és minden irányban

méltóvá tenni magát az európai népesaládok kizött az t
megillet állásra. E végbl ez aránylag rövid idszak alatt

fel kell emelkednie a mííveltség" és felviláo'Oí^odottsáo-, az

erkölcsi súly és az anyagi er azon fokára, melv léte

biztosításának mellzhetetlen feltétele.

A jelen századnak még hátrale^" utolsó negyede alatt

min rendkívidi viszonyok, váratlan események fognak be-;

következni, ki volna képes azt elre megjósolni? — A
múltak tapasztalatai szerint egv negyed század nem szokott

elmiflni a nélkid. hogy a népekre és az államokra nézve be

ne következzenek a megpróbáltatás nehéz napjai. Bármeny-

nyire csöndesnek látszik is ma a politikai láthatár, nagy és

iíniiyov : Széchenyi Idtváu hátriiha^yoil iratai. 1



(Irmto c'seiiKiU'ck cloestt'jí'ii lehetünk. A középkortól efj-é-

szeii ;i inai iflöiu' nem xolt iJöszak. niidt'ín a népessóo- ai";'i-

málioz képest ol\' naii^' liadeiVI állott' volna íén-yvcrhen és

luirczra készen, mint ma; ily na|>y erfeszítés, melv minden

enré)pai naayobl) állam kiadásainak leaterliesehl) tételét

kéjiezi. az adíVj'tk áldozatkészségét na_í>y mértékl)en i_üén\be

veszi, az állami ])énziio:"vek biztos rendezésének akadálvéd

szoln'ál. sokáii"' és ;'illand(')nl lenn nem tartliat(). A nar>'y

államoknál jelenleo" létez liadilábré)l az átmeiut a béke-

lábra alifj' ké})zellieto na_í>y — meo'lehet rövid ideig tárté),

de díint befolyáséi enrópai hadjárat nélkül,

A xix-ik század els negyedét, a napóleoni korszak

naiív háboi-ni tölték be; a második negyed legnagyobb

része általános l)éke k()Z(")tt folyt le. melyet a szent szövetség

által inangnrált i-eaetió biztosítni igyekezett, és ha e negyed-

század végna])jaiban mozgalmas ellenhatás határozottan

nyilvánnlt is, oly nagy események, melyek megváltoztatták

volna az enré)pai egvensédvt, be nem kíivetkeztek. A század

harmadik neg\ede nem volt ment ol\ harezokt(')l. nu'h'ek

megzavai'ti'd-; az ;'dland(')an biztosítottnak vélt enr<')pai eg\('n-

sédvt és nem eg\- ti-kintetben szendélheto azon irány, mely

a rokon fajokat nagy államokká egyesíteni törekszik. K
törekvés látszik jelenleg mind inkább elotéi'be nyonn'dni. és

alig ké])zelhet. hogy a xix-ik század ntolsé) negyede, mely-

nek kezdete inmiár elottiinl': ;'dl. nag\<ibb kü/delmek lu'lkül

fol\ jdii le. Mi vár azok kíizíitt hazánkra, ki lenne l<('j»es

elre megjósolni y I )e tekintve azon helyet, melyet a sors

szánnnd<ra kijehdt, hol a kr>lt szerint ,,élnünk, liahmnk

keik'; tekintve, hogy a l)una metszi át hazánk teríiletét és

a nagy küzdelmek kíizt rendesen a nagy toKamok j)artjal

a dönt esaták szíiiheKci ; tekintxc a keleti kí'rdi'snek «meg-

oldíitlan \oltát. méhnek megoldása vahjszínííleg az eks

nagy összeütközésnél eltérbe fog lé}»ni: alig képzelhet oly
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;'ilt;il;nios lijuljárnt, mely in()ii;ir<-ln;nik;it vs kiilöii«»s(.ii ]i;i-

/íuikíit ('riiitctlciiiil ]i;i;4yiiá.

Tclu'it iiuiidcii ('lni-cl;'itó v^iVÁ li;i/,;iliiiak oda kell tíirc-

kcfliiic. lioi>\- ji iiN'iiualoin rs Ix'kc ideje ]•'>! felliasználtíissék,

('s iieiH a l)el\ i^/ál\-. de euxiittes, ei-iiyedetleii rs követke-

zetes inuiikássáíí- vezérelje lépteinket, hoji^y a bekíivetkez-

lieto válsáo- bennünket szelleniileo- és anyarrila,!*- me<i:er-

südve, rendezett államviszonyok között találjon.

Adja isten, lioo;y micr kellleíí meg nem ersödünk,

mi'o" a ren-eneratio nagy és fontos nnnikáját keresztül nem

vittük, nemzetünk oly rendkívüli eseménytl és nj küzde-

lemtl megé)vassék, mely további fennAllásnnkat és létünket

koezkára tehetné. De ha bekövetkezik a válságos korszak,

azt kell kívánnunk, hogy legyenek a nagy eseményekhez

mért kitn férfiak, kiknek elrelátó bölcsessége és a dönt

])illanatokban erélyes cselekvése nemzetiségünknek jövjét

és állaniiságunknak fennállását biztosítani képes.

Az emelked és életre való nemzeteknél a nagy ese-

mények nagy férfiakat szoktak szíílni; a hanyatló nemze-

teknél lehetnek eg}'es kiváló férfiak, de a hatás, melyet

gyakorolni képesek, a nagy események magaslatára ritkán

emelkedhetik. Axix-ik század hátralev részében kik fognak

hazánk tíirténetében a nagy államférfiak, a kitn és sze-

renesés hadvezérek sorába emelkedni, az a jöv titka; azon-

ban bármily dicsség fén^^e koronázza e század ntolsó

negyedének nagA' férfiait, l)ármily nag}^ legyen hatásuk a

nemzet soi-sára, ha egyszer a tíírténetíró a jelen század

kiváló egyéneirl meg fog emlékezni, azok közt grót Szé-

chenyi István alakja mindenkor ki fog magasodni, és mentül

távolabb esik a kor, melyben élt, hatott és cselekedett,

annál inkább fog irányában fokozódni a kegyelet érzete,

mert minden kortársai, st korának nagy férfiai között ki

fog tíínni azon határtalan hazaszeretet által, mely t egész

1*
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életén :'it Iclkt'síté, eo^ész v;il<'»ját l)etíiltc' és iinndcn cselekc-

(leté1)('ii vt'zérlé; klrol oh" jc'lk'nr/ole<>; mondjn báró Keinéiu'

Zsioniond, -^ liooy ,,Széelieiiymek iiai»y és iiiiiidciit aláren-

del tíirekvése volt fajiiidv biztosítása és nemesei )1) kitejlése''.

¥j tulajdonának köszíinlietl azon varázsliatalniat. mely által

a jelen század elején, minden akadály daezára, a mao-yar

nemzet re_íienerati(')jának nagy és nehéz munkáját menin-

dítá. E határtalan hazaszeretet, ez (')szinte, egész léleklx'íl

ragaszkodása nemzete iránt okozta, hogy midn a sors

esapásai érték nemzetét, megtr»i"t érteolv melegen érz szíve.

Hazánk tíirténetéhen alig mutathatunk iél \ alakit, ki.

nn'nt Széchenyi, három évtizeden át ernvedetlen unndvának

éjjelt és na])])alt szentelve, minden nemesebb lelki erejét,

ngy szólván minden gondolatát oly nagy mértékben áldozta

volna imádott hazája ja\ára és nemzeti újjászületésére, mint

épen »'!, ki miuíhn akadálv daezára nem hag\va magát

elrettenteni a kezdetben esekély sikertl, sokszor visszás

kr»ridmények kíízt, küzdve l)alítéletekkel, megríigzíitt esz-

mékkel és eltásult szokásokkal, a kelet népének indolentiá-

já^ al és általános értelmetlenségével nagvold) buzgahunmal

és kitart;'issal szendx' szállt volna. A mai nem/ed('knek.

mely nem szendébe ezen táradhatlan mindv.'ist. nem észlel-

hette az akk(»r téiniálló viszonyokat, ahg lehet fogalma

kifejtett tevékenységérl. Az id többnx ire elmosván a nu'dt

eseményeknek gyakran legjellemzbb részleteit, az él nem-

zedék az évtizedek fáradságos küzdelmeit gvakran kiesiny-

lleg tekinti, mert nem eredmén\'eztek megreiubt hatást:

jx'dig S/('elien\ i mfíkiidi'sérl elmoiidliatjuk. liog\' kr»\-et-

kezetes nnndvásságáiudv köszíinhet azon nevezetes fordulat

nemzetünk életél)en, nulvlvel a regeneratio kezdetét vette,

a tevékenység váltotta lel a tétlenséget, jiz elítéletek leron-

tása tért nyitott az eszmék fejldésének, a mely nélkül alig

*) Kemény Zsigmund t(itnil»i(hii/<tí. Poíit, 18tí8. I. kötet, 173. lap.
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('Ivf'znr in;i ncnizotiiiik niiiid ;r/<>ii \ ívin;'iii\'ok;it. melyek

s;ij/it s()rs;ni;ik ui'ává te\('k.

MiK' iiMiiV, lioss/ú. kííNcrkezetes és Iia/.aíias volt Szé-

í'lieiixi imnik;issá;^a, iiiiK öutiulatos ós erélyes meí;gyó'-

zi'Idés Nczérelte cselekedeteit, ai r*')] iiié«j: kortársainak sem

volt szabatos és teljes foüaliiiok; de szerencsére azon k(»r-

szak jcllenizésére és Széchenyi niííködésének e^ész niér-

tékl)en val<') nieiiisinerésére épen nem liiányoznak a szük-

séges adatok. Széchenyi még mieltt a k(>z})ályára lépett,

mieltt neve a hazában ismeretessé kezdett lenni, megkezdte

gondolatait és tíirekNéseit, terveit és cselekedeteit napról

napra, st mondhatni <')rár('>l (U'ára följegyezni, és fenma-

radtak dolgozatai kéziratl)an, úgy azok, melyeket közzé

tett, mint azok is, melyeket elkészített ugyan, de ki nem

adott; egybegyjtve vannak érdekesebb levelezései, melyeket

kora kitn féríiaival és befolyásosabb egyéniségeivel

folytatott.

Összes naplóit, iratait, jegyzeteit és levelezéseit vég-

rendeletében a hosszéi évek során át mellette mköd h
titkárának, Tasner Antalnak hagvományozta; neki hagyva

egyszersmin<l minden kiadott munkájának tulajdonjogát, a

na])lókat pedig azon feltétel mellett és azon kérelemmel,

hogy azokból törölje ki azon megjegyzéseket, melyek egyes

még él kortársaira kellemetlenül hathatnának. Tasner

Antal egy évvel Széchenyi után halt meg, s végrendele-

tében ezen irományokat gyermekeinek hagyta. A megbol-

dogédt Tasnernek fia, Tasner Géza úr közölte velem ez

iratok lajstromát és az iratok némel}^ érdekes részleteit.

Elég volt azokba futólag betekinteni, hogy meggyzdjem,
min kincs rejlik e nagj'^becs iratokban.

Több mint egy negyed százada annak, hogy Szé-

chenyi kénytelen volt lelépni a tevékenység és áldásos

munkásság terérl; tizenöt éve lesz, hogy t a sír takai'ja,



mórt níliit ]\í(')/x'snel<. iiciii volt iioki iiicíiTníxerlve meox'rni

azon korszakot, midüii a iKiuzit eljutott az alkotmáiiyossáu-

('s íiiitcví'kenyst'o- i^•érct.-t'(>l(lér('. O élte utolsc) pillaiiatáio- rc-

iiK'ltc. st i-löjcK'it látta a jobh kornak. nicK' a hazára

l)t'kr>v(.'tki-zik. a ii('lkiil, lion\' nuLirrluttc \oliia rciiH'iiNcinek

men'val<')siilását.

Halála után a nemzetnek niindeii osztálya ('H"\' szívvel

ellio/ta áldozatát, lio,n>' számára léuN'es enilékszobor állít-

tassék az ország' fvárosában, nr.Kct enu'lni, szépíteni,

iiaf»'Ví»"\'á tenni tíirekiMlett. .\z érezszolior ríhid idn ott loi^-

emelkedni a hatalmas hiin.i paitjí'ni. nieKiH'k torü'ahnát az

kezdeményezése emelte, midn a nai^N' nzhaj(')zási válhi-

latot tervezte és keresztülvitte; karolta fel elszíii- az cí^z-

mét és ío_í*"ott liozzá a Vaska[)U szikláinak eltávolításához,

ho_ny a liaj(')zási akadályokat me_o-szííntet\'e, szal)ad l'or^alniat

nyisson a t'várost('»l a tenneri,Li', és ez által elsegítse a nia-

U\ar nemzet azon terniészetszeríí iéhnhitát, hoLi\- a kelet

felé a világ- forí^almának közvetítje lehessen. Krezszo1)ra

szemben foí*' állani az akadémia palotájával, a hazának azon

eks tudományos intézetével, melyet az ál(h)zatkészséíi-e

hozott létre, és melyet nemcsak ala])ított, de foI\tonos mnn-

kásság'ával ápolt és nevelt a kezdet els nehéz évtizedeibi-n;

közelében fo<;- állani azon lánezhídnak, mel\' hazánk teríí-

Ictén els kötötte állandóul össze a Duna két ])artját az

orszá;^' szívében, az els rést tíirve a nemesi ki^áltsá<^•okon,

s a kivitel szé})sép;'ére páratlanul áll a maua nemében.

Midn ez érezszobor a legközclebl)i i(h'!ben le fog leplez-

tetni, szé]) napja lesz ez a nemzetnek, mei't a kegyelet és

hála adóját rója le egyik legnagyobb féríia ii-ánt; emléke

lesz ez nemcsak a leghazafiasabl) nagv féríiúuak, de azon

nemzedéknek is, mely azt emelte, és buztlító })él(hi lesz a

jöv nemzedék számára.

A nagy férfiaknak emelt szobrok megteszik hatásukat,
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tevt to^^ja (líszití'iii. hatással k-sz a jelen és a jöv iiomzc-

(k'krc, mert emléke a hazaszeretetéit lelkesíílt múltnak, az

éhredés korszakának, hiizdítás a jíivnben hasonh') ('rzt's

táplálására. .Mi. kik iicni eL:•^' ízben ti'»hl) idüt t<"»ltíltíiink

IVn'isbaii. iiciii euNszei' láíhatíiik a nai:>' napóleoni kr»rszak

e^y-e<:»y veteránját, mint vezeté fiát, unokáját a Vendóme-

térre és hallhattuk lelkesidt és snaárzó arezczal szólni a

nauv, diesu korszakról, láthattuk telnuitatni a uacry had-

vezér alakjára, ki az isnieii: felhajtott kalaj)])al és e*2;yszerü

katonai tilttizetébeu ö.sszeínnt kai-ral állott azon magtus ércz-

oszlopon. nuK' a csatákban elíóo-lalt áu'N'ukból (hitetett.

I\\ jelenet maradandó hatást avakorol a <»-verineki kedélyre

és ápolja a vitézséu" és bátorsáír érzetét. Ií>y foo-juk mi is

oda vezethetni unokáinkat, lioi;y megnmtassuk a nagy féi-fiii

érczszobrát, ki a magyar nemzetnek a tiszta hazaszeretetben

legnagyobb fia volt, jókor táplálva a j<"»vó nemzedékben

az áldozatkész hazafiságot, azon nemes érzést, mely a múlt-

ban aimyi balsors között a nemzetet fentartani képes volt

és mire a jövben is oly nagy szükség lehet.

Ez emlék emelésével azonban, úgy hiszem, még nem
tett eleget a jelen nemzedék Széchenyi emlékének ; hátra

van még egy nagy, erkölcsileg szintén súlyos emléket

emelni számára. Meo- kell szerezni azon gazdag szellemi

kincset, melyet harmincznégy éven át sajátkezleg íi't, és

ha az megszereztetett és— mint én óhajtom— az akadémia

tulajdonává vált, az akadémia kíítelessége lesz gondoskodni

nemcsak már elbb kiadott müveinek, de egyszer.smind e

hátrahagyott irományainak kiadásáról.

Nagy fontosságú ez különösen azért is, meii: ez iratok

ismerete nélkül azon harminez év történetét, mely alatt

Széchemá élt és mködött, kelló'en megítélni és leírni ahg

lehet. Ideje, hogy ez ii'atokról tudomást vegyen a nemzet,



s ('>li;ijt;ni<l('>, lioiiv a/ok iiiii'löl)!) küzl)irt(.)kká \álj;mak.

E czc'lt íiknroni closeiiítoiii jelen dolüozatomniaL

Miii'l a/, mit ('(Idiii- Széchenyi r«'!] iiioiidtaiu, Nau'y e

iiiimka ti»l\ aiii;'il)aii iin»ii(lai\i fonok, iicni akai* Szé('lirii\i

jelleiHzéstí va^y életrajza Ki mi, csiipáii eoyszerü ismertetése

és jellemzése azon kincsnek, mely kézirataiban mindeddio-

rejtve volt. Ha majd egyszer na})lé)i, levelezései és kiadat-

lan flolnr-ozatai kell magyarázattal ellátva c<;vl)eállítva

lesznek, lia a/on nevezetes korszak, mclvben élt, iiiiiiden

érdekes részleteiben ismertetve lesz, hazafias lelke egész

nagyságában, nemes törekvése, nagy tervei, gazdag esz-

méi tárva lesznek elttünk, leírva és jellemezve általa, azon

szinteséggel és r>nbírálati szigori'al, mely jegyzeteit jel-

lemzi: akkor l)izonyára fog valaki vállalkozni arra, liogy

Széchenyinek éleiét és korszakának tr>rtéiietét kell alaj)Os-

sággal megírja.

Elsorolom hátrahagyott iratainak lajstrom;ib('»l a ne-

vezetesebbeket.

Rendes bekíitíitt kézirat toHaltatik hiiszoiunolcz ter-

jedelmes kötetben, melyek közül na])ló hnszonegy kötet,

és ez kezddik 1S14. deczember 11-ikéii ('s iia|n<')l napra

foly Széchenyinek saját kezével írva 1 S4N.márezius 1 S-ikáig.

Azon mnnkákon és kéziratokon kivid, melyek sajtó ntján

megjelentek, számos kiadatlan dolgozatot foglalnak magok-

ban a töbl)i csomagok; csak a neveket említem, melyek

egész sorát leplezik fíil azon ügyeknek, melyeket létesítni

igyekezett és azon eszméknek, mehckkel folyton foglal-

kozott: Lóverseny, Kaszinó, Akadémia, Színház, l'est

városa, Gazdasági egyesíílet, Dnnagzhajózás, \\\d. Hen-

germalom, Pesti kikíit. Vasutak, Sclymészét. Országház,

Tisza-szal)ályozás, Hajós-egylet, l^orismertet-társaság. Té-

bolyda, Lóiskola, Pesti séta, Szépít bizottság. Pest feltöl-

tése. Szerviták, Balaton, Jozephinuni, Jótev commissio.



Utazások, Metaj)liysik;ii t;iiiriliii;ni\ ok. Tervezeti tílrodókek,

Hsz ('s szív, A Ix'lsö csfiid jihipjai, UoiidolMtok, lietoi-iiuitio

azaz rt'<iC'iieratio, Cliaractcr és bizalom, ^'^ílllol^ások, I^dv-

leldo, ]\Iiiszkasúí>ok, Veírycs szerencsétlen ideák. I)iiói

záloo', I5iidMj)i'sti |)()r és sái', I )(il)liiiiii je^^yzetek, I);d;ii

Laiiui, Proiiieiuidc, Önismeret (ez uté)l)bi nem sokára meíí-

jelen az Atlienaeiun kia<lásál)an). A külíinbíiz levelezések

közül nevezetesebbek József nádor, Metternieh berezeg,

Deák Ferenez, 1). Wesselényi Miklós, b. Eötvös József,

U1-. Apponyi, b. ISzina, Hume József és Delolmeval folyta-

tott levelezései.



II.

(Széchenyi „Függelék Naplórahoz" czimü iratából. Katonai p.ilyája. Utazásai Kedélye nagy

átalakuláson megy keresztül. Az emi)eri élet czélja. Kötelességek, A szellemi tehetségek m-
velése. Önmagába merül gondolkodás. Nemes tervek, komoly szándékok, öntudatos haladás

és tanulmányok, Naplótöredék Catánából, Széchenyi életveszélybeni Nézetei a vallásról és a

vallásosságról.")

Mi<l('íii a/oii !)('! ;n 1 \' a i^l )('>!, niclv Széclu'nyi iiaiil<'>il)aii

és c'fivél) initaibau foglal tátik, i.'^mertetés véo-ett lu'iiiclxH'kct

k(»z(iliu'k. meo^ kell jeg^yeziiem, ]u)ix\ iumii választani a/-<iii

korszakot, mely a na^'V közöiisc'íí clntt Iciiiiikálih ismeretes,

midnii Széchenyi diesoséo-éiiek fényében raj^yoo-ott, és l)e-

tolyásáiiak eiiész varázsával vezette a munkássá|'ra ébredt

nemzetet. Mit ez idol)en cselekedett, mindenki eló'tt ismere-

tes; li(»o'\aii li'ondolkozott akkoi*. azt az <>I\' nau'\' icltíínést

okozott munkái, hírlapi czikkci, or.szá«í'o;'yUlési és eo^yéb

beszédei eléof^é Ismertették és életírói kellleg- felhasznál-

ták. De naíí-yrészt i.smeretlenek Széchenyi életének jellemz

eseményei a nyilvános fíillépését megelz években, melyek

na])lé)iban oly híven vannak eltííntetve és olv jellemzen

mutatják ki nemes tíirekvését, inidoii lépcszetesen kezdett

tejloíhii azon irány, melynek késbb életét szentelte, midn
ömnaoával kezdett tisztába jönni az iránt, mi a kötelessége,

midn fokozatosan kezdett benne é])redni a váuv nnnikás

és hasznos életet folytatni és (intndatos czélok ntán töre-

kedni. E korszakból kívánok els közleményképen néme-

lyeket közölni.
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N;ii)l<'»iii;ik ('s jcnvzctciiu'k e rt'sze rám najiTy ('rdckíí

volt ('s ú'^y liis/ciii, iiiiinlciikirc lu'zvc ('rdckcs psycliojooiai

tínn'ilmáiiyt >i}'újt. A jelen k<>rl);iii ('In itjú iieiiizedékiiek

nem leliet fon-alin;i ;iz(>ii \isz<»ii\ oki<'»l, melyek közt. Szé-

elieUN i. mint e^-y íoreiidíí u;izd;ij^' csMlád szülöttje növeke-

dett, azon l(''nk<in-('Il . nuKhöl lieiixoniásait vette, azon

liiányár(')l minden liazalias ina'^\ai- érzí'snek, mely akkor

általános volt.

IToav Széelien\i. ki ezen k'^^körben növekedett és els

itju é\ei!»en mint katona kitüntetéssel részt vett a napóleoni

naiz\' liarezok HtoIs('> é\eil)en, ki a szerencse kedvezésénél

loii'va a lijtesei nauy viláj^-esatában Pdiielier tábornoknak

az elhatározásra döntleg" befolyó rendeletet volt hívatva

meji'vinni, mely tényre mao-a is késbb nem eg^yszer büsz-

keséggel hivatkozott, ki tehát azon éveket, a melyekben

nyert benyomások álland(')k szoktak mara(hii, a bizonyára

nem magyar szellem osztrák hadseregben szerencsés siker-

rel és kedvez kíiridmények közt tölte, niily benyomások

alatt és mily önelmélkedés ala|)ján jutott vég're is az elbbi

életével és irán\ával ellentétben álló hazafias mködés
pályájára, najilójának egyik kötete bizonyítja, melynek

általa adott czíme: Fücjyelék Naplómhoz, és melyet 1819-ben

írt volt.

Mint már cndítém, na.])lóit kezdé írni 1814. deczem-

ber 11-én ; tehát mintán már öt évnél tovább jegyezte fel

az életében elforduh') nevezetesebb eseményeket és gondo-

latait , ekkor határozta el magát nagy-ezenki uuatása

alkalmával 1811>-ben e függeléknek megírására.

Ez iratból közlöm legelbb azon rövid sorokat, me-

lyekl)cn addigi nniltjáról röviden és jellcmzleg megem-

lékszik.

„Neveltetésem — ha a viszonyt, melyben nevelm és

szülim irányában állottam, úgy nevezhetem — megsznt
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az iSOD-iki lijilidni tVdvtáii rs azzal luiiidrukoiTa véact is

ért. Ez \nlí ama t'rlcMllicti'tlcii idszak, iiiidüii Ausztria az

utolsó lialálkiizdcliiut kisrilr uit'<i' Francziaorszáu' tllcui'-

luii. Miiidcidvl kat()ii;'i\ ;'i lett, de lenkeNC'si'l)li(ii híríak a

sziikst'oes tulííjdoi lukkal, uichck a katonát«')I uii'gküvetel-

tetnek. — Tizeuliat éves voltam és uiintlioj^v páKáui

választása töleni íufí'gött, és uiivcl gycruickévcimljeu jövöui-

mel alif>- toolalkoztam, természetes, liocíy uiiudazou ismere-

tekben, melyek a szolgálathoz ('s a nvakorlati élethez iiiré-

uyeltetnek, hátraiiiai-ailtam. és hoL:\- iixíltaii kimondjam.

mindenben oly tudatlan voltam, a mii ven eii'v tizenhat

éves iiéi esak lehet.

..K közben a magyar t'(")lkelést szervezték és én sem-

milx'íl — eofyszcrre foliaduag"yf>yá lettem. .Még heUesen

írni sem tudtam és a törzskari tiszt szoloálatáról éjienség-

gel nem \-olt f'ooalmani. Ez volt az els lépés az életbe!

A háboréi betéjeztével huszárrá lettem és a helyrségben

— semmit sem tettem és végül mint fhadnagyot ismét

áttettek dzsidásezredembe. Itt több éven át kövér és köpezös,

de éj) oly buta és tudatlan is maradtam, mint annak eltte,

míg végre a hálxiin Francziaország ellen rijbé)l kitíirt.

Sorsom S( hwarzenberg berezegnek kíirnyezetébe hozott.

Eljutottunk Parisig; innen W. herezeggel Olaszországba

mentem és végre visszatértem hazáml)a — négv rendjellel

kitííntetve — egyet a szardíniái király adott, ámbár esak

keresztííl utaztam országán és t alig láttam és négy héttel,

mieltt országába érkeztem, királyságának a nevét is alig

hallottam.

„Ez idszakig életem teljes tudatlanságban íolyt le,

de aztán más idszak jíitt, melyben gondolkozni kezdek.

A kívülem fekv viszonyok ehném eltt világosabbakká

és tisztábl)akká kezdtek válni és kezdek ítélni, az end)ere-

ket némileg megismerni: esupán azt nem tudtam, hogy
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liMt;'irt;il;Mi (ll('sv;i«iy;mi Iiovm i'míí'íkI. Kzntán következnek

íMefiloiitolatlíiii , kíiiiiiN'cliiiíí . s/ít néha i'osz esínyek, Xá-

])í)l^l^a nieí»"\'t'k, — aztán mint katona részt veszek a lia<l-

jái'atltan, innen l*árisl)a indulok és innen An<i'liál)íi — és

isiiu't \isszatérek a ]iazánil>a. — l jl)(')l niindcinicniíí ízet-

lensé«i;ek és kiilíinezködések. — Vé«^ül Ohiszorszáülía nie-

<>yek és nie<ileliets sokai"- ott maradok; unatkozom és

vé<»rd val(')sáí^-os kedvet ka])ok az olvasáslioz, ámljár már

néliíinyszor p^yöno^e kísérleteket tettem, liogy tndatlansá-

iíombé)! némileíí' kiveríiodiem. Szabadsáííii'il n\fnnl)an

Béesben vagyok és belátom, liogy valól)an ('su])án a hcnsö

iii/}ff/aJo))ira van szükség' — nsülni akarok: nem megy;

keleti utazásra határozom magamat.

,, Ivldlg tart az ízetlenségek koi'szaka.

„Végül vitázom és sok id múlva visszatérek: a vilá-

got újl»(')l rózsaszíid)en látom — és még egyszer megkísér-

tem a szerencsét, de ez visszautasít, és néhány hóna}) egy

fél századdal öregebbé és taj)asztaltabbá tesz — nem
vagyok többé képzeld és elveket alkotok maganniak.

Ezeket egy bels sz(')zat szüli és esalhatatlanoknak hiszem.

„IVIin szerciu-se, ha a, szülk olvanok. hogy ket
tanácsadónkká, társalkodónkká és Ijarátunkká \'álasztan('>k

meggyzdésbl, ha nem ismertük is volna ket az eltt és

ha nem kíítnének is l)cnnünket a természet kötelékei egy-

máshoz. Fájdalonnnal látom, hogy nézeteim sokban ellen-

tétben állanak szülim véleményeivel.

„IMiután naplómban több eseményt, mely engem ért,

föl akarok jegyezni, lesz mindcniitt alkalmam, nézctciuid a

mellé állítani, íxwút tdteni, miután a csábításoknak nem áll-

hattam mindenkor ellen és olv gvakran cselekedtem

elveimmel ellenkezen,'*
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l);'ii'<'» Kciiu'iix Z>ÍL:ni(»ii(l. ki S/,('c]u'ii\ irt'íl kiíiiiio dol-

Ü'ozjitnt íit. ;il)It;in i-('s/l(tcscii táriixnlj;! ;i/,oii kri'dí'st, uic-

l\-ct koríái'siii kTi/iil ti'l)l»cii rclvctcttck . ]\í>'j:\ Szécliciixi.

midoii ;i/- l.S'i-iki ()rs/;'i^o\ iiK'scn itu 'L^jrlciit ('s ott oh'

kitíín szero])et kezdett játszniii, e tolK'pi'se eltt nem ío<^"-

lalkozott komoly olvasmáiivmal . készíiletlem'íl lé])ett n

trn-véiiyhoz(')i terembe, és í'dtnlában a tiidomáiivok iránt

nem ^ iseltetett na_í»y elszeretettel és nem ln'rt a kell isme-

retekkel"? Azoidtan Keniénv a nélkiU. 1io_íí'\' részletesei)!)

adatokat ismert ^•olna Széehenyi ifjúkori életérl, véüre is

e következésre jnt: ..A kíirülmények eléjí han<i'osan kiált-

ják, liooy tévedésnek kellett azok felfooásába esnzni, kik

182r)-l)en Széelienyit a nemzet bölcs és hio-fradt törvény-

lioz(M soi-ában ríio-tíinznek és minden készííltséji" nélküli

kalandornak tekintek,'' — íme most a fenteid) említett

najjlé) kivonata nemesak tanúsitja, liog"y a háború befeje-

zése ntán „valí'xli kedvet kezdett kajnii az olvasáshoz", de

azon napl('), melyet 1814-tl foo-ya írt, nnitatja a o'ondol-

kozé), nemes törekvésíí és kell tudományos képzettsé^i'e

tíirekv tériint.

lSlll-l)cn kcdéhc naL>\' átalakuláson ment keresz-

tííl. minek l)iz(tn\'s;ii^;'iiil ezen na])l('dcl)('>l a kíActkezker

idézem :

„Ivitkák azon esetek, meh'ek l)enniinket euxszerre

meo'változtathatnak ; de méüis minden (inber életében van-

nak enN'cs jiillanatok. midn úyx' s/('>]\;'in cLit'szen iijbéd

\áü\ é»dik a/. ('letet kezdeni — és ezt n\ i]\;in csak a j('il)an

-— mert hisz" a, mindensénben a j(') sokkal hatalmasabb,

mint a rósz. — K ])illanatokat a ivücneratio ))illanatának

nevezem. Ezeket siihcd népeknél is lehet észKlni. méhek
uu'-ix fidenielkedhetnt'nek. . . . Némel\ eiiil)ernél el van

rejtve és /i/,- ii/íK/a/,- ritk;'in ^eszik ('s/,re ('s nem haszn;'ilj;ik

fel, mások soha sem tudják és nem is j^yanítják. mert újabb



i(lül)cii lU'iu liiill íöljljc a/ (';4l)('íl íííz, lioi^y v'^xy l'ál (yi/szcrrc

iH('<;t('rítt('ss('k. •

„Sziiiti'iLix' a jósj'io- és ;i li(i](l()0's;ir>- js iiu'lvcn az cniljor

szívében rejlik — í<í\' a l)()l(lo<i-talíiiisá<»- és a l)íín Is — és

liony ki a legjobb, azt t-sak isten tudliatja, a mint mindenki

eo-y(_'(b"il és kizár('>lau' képes l)()l(lon-s;'iora vaíí•^' boldootalan-

ság"a fölíitt ítéhii!"

Hogy ily rcííeneratif) pillanatait élte Széchenyi akkor

és hogy már akkor egy magasabb, nemesebb határozott

czél felé kezdett tíirekeibii. ezt ugyanazon napló további

sorai bizonyítják

:

„Amannak emberek, kik tel'^^ és határozott czél nélkiÜ

élik életíiket; a körülmények és a sors majd az erény,

majd a bíín felé vezetik okét. Vannak ellenben mások,

kik felfogják létök czélját, A^agy ha ezt nem is fogják fel,

bevallják íniniagoknak, hogy nem hiába sziUettek. Az em-

l)ereknek ez utóbbi osztálya nagyon csekély ama másik

ellenében, melyet imént endíték, és sajnos, hogy az end)e-

rek legnag)'obb része, bármely osztályhoz, l)ármely feleke-

zethez tartozzék, elfecsérli életét.

„A földgönd) se anyagi, se erkölcsi tekintetben nem

üres , és valamint egyes tárgyak egymáson feküsznek,

összekapcsohák és eg^^^nást érintik: éigy függ egyik ese-

mény a másikt(')l. I^avíniegy helyen két élettelen anyagi

tárgy ugyanegy idnben nem létezhetik, — és ugyan egy

idó'ben két enDcr nem juthat ugyanazon viszonyok közé.

és a mit az egyik é})en tesz, lehetetlen, hogy ugyanazt a

másik is tegye, és így bizonyos éitakhoz vagyunk kötve,

melyektl teljesen soha sem térhetünk el, s a mint minden

l)arán^nak születésétl kezdve haláláio- a viszonvok liálóza-

tábíin kell élnie, úgy minden embernek pályája is praedes-

tinálva vau. Mindannyian nem haladhatnak egy iitou, de

mindegA ik íjálva mindenkit közelebb vihet a tökéletesbe-
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désliez, es czoii })ály;'it(')l solia el iieni tniitorodiii. az. mire

isten az einl)ert tul;lj(l(>iiké})en praedestiiiálta.

,,!)(• ininthooy minden embernek, l)ármilyen hely-

zeti xii Icü-yen is, szabad akaratától íii,ii"<i', j<'>l va^^x roszúl

eselekedni, természetes, lio^y a lej^kevesebljen ('lik azt az

életet, melyre teremtettek, mert teljesen szal)ad(»k eseleke-

(leteikl)en, és mert életeik ezélját, illetleg ])raedestinatióját,

nem Isnui-ik, mei't soha sem <i()ndolkoznak felette.

..Minél maf>'asal)l) kíirhen sziUettiink. annál nairvol)-

bak kényelmeink, aimál naiivohbak élvezeteink; de meny-

nyivel naL;yobl>ak a veszéKek és a kísértések is, és meny-

nyivel számosabbak a k()telesséf>ek!

„A mint a király és a ])ór kíizött az endjei'cknt'k sok

osztálya és árnyalata létezik : w^y a kíitelességek is kiilítn-

bözk, és mindenki, ki halála után örökre elenyészni nem

akar. törekedjék mcLítiidni. hou'V ini a földi rendeltetése?

„A szellemi tehetségeket mílvelni Itizonyára minden-

kinek kíítelessége; így a testi ert és egészséget is: mert

többet tudni és tehetni, mint a menn\ii-e épeiiséggel szük-

ség van, nem hiba, és minden hivatalnak tnlajdonképen

olyannak kellene lennie, hogy az, ki azt betölti, magasabb

körben is használJiatí) leg>'en. Nem hiszem, hogy egy

nagyon nu'ívelt, értelmes eml)er, kinek természeti tehetsége

és elméleti tudomán\a meHett nag\' tajtasztalatai is \amiak.

\alalia abba az esetbe jöhetne, hogy a ^ilágt<'>l meg\ál\a,

remete-életet kelljen élnie, valamint azt sem hihetem, hogy

egy korlátolt, gyenge, érzékies (anbernek hi\atása — az

uralkodás lehetne.

„Azok. kik tisztán látják, hogy mire képesek, és mh-e
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nem, a kik iiiiii<ltii liiúsáodt. túlzott szciviiysro-ct ós ai;^;'!-

lyoskddást iTlrc hiniak tcimi. a Ici:-i'itkál»l>ak.

,,A/, <")iniiaL:ál»a iikim'íIü Lioiidulkodás a/,, mi a IcMckiick

lassankint az r»ní'ill(')sá<j;iiak Icjiinaj^asb fokát mc'*ia(lJM. Met(-

tanít, ]io<iN' minden cselekedetet valódi értéke szerint ítél-

jünk meii-. és lioi;\' saját jé) és rósz tetteinket elítélet és

halfoo-alom ni'lkiil fonjuk tél; nief»;t,anít, liogy alávalé) és

talán k('n>szeríís('i>- szülte tetteket ne tíirtsunk nemes csele-

kedeteknek, vaiiN' megfordítva, hciiXJ ''^ korszelleni által

elidézett szokás(d<at . kényelmeket és élvezeteket bíínnek

tartsunk. I<iy vannak end)erek, kik helyesnek tartják, vany

lepdáhl) nem tekintik l)íínnek, lio<;y a kíizjóért eoyáltalá-

ban sennnit sem tesznek, másokat rácralmaznak, gyerme-

keik nevelésérl nem o-ondoskodnak, szeg-ényeket nem

gyániolítanak. stb. Megtanít végre, mások gyengéit inkább

kimenteni, mint elítélni; tehát minden cselekedetünkben

tanácsot nvéijt vagv fiaycímeztet, megtanít saját értékünk

meiibecsülésére, ha már cselekedtünk, és A'éíi'ííl tiszteletre

mások irányában."

^rindez idézésekbl kitíínik , hogy Széchenvi már

1819-ben nagy-czenki nndatása alkalmával nemcsak arra

volt elhatározva, hogy erélylyel fog íinképzésére mííkíMlui.

de érezte a nemesebb vágyat a tökéletesbíílés után, és hogy

embertársainak és különösen hazájának javát elmozdítsa.

Bens életére, b;'ir más irányban, áthat(') világot vet

naplójának kíivetkez része is :

,,Cataiia, 1819, april 20-án, egy órakor éjfél után.

1819. ajn-il 19-ike nevezetes na])ot jelöl életendjen. Miután

én is, mint sok más ember, a lélekrl, istenrl, a halhatat-

lanságr(')l . stl). sokáig elmélkedtem, és e tárg^"r('>l töl)b

munkát itjéii tíízzel áttanulmányoztam, végre — mint több

más — sok ino-adozás után belsmben azon meoffvzdésre
Lóiiyay ; Siícheiiyi István háti alm^voii iratai. '2
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jíittt'iii, liduy ihíikIcii vallás — tiidatlaiisápuikat tekintve

— )<'>
. lioLiy a szorliit csclckedctcinklíen és t'lvciiikbt'ii

semmi luimis illusi(')k és sopliismák által ír- Ikilín juk ma-

gunkat félrevezettetni; de azon Ixlsö hangot kíivessiik,

mel}- az igazságot el nem tagadja, soha sem szed hozzánk

hízelkedleg, kiüönösen ha szívünk és elménk elhibázott

nevelés és mások rósz példája által nem vadult el. Minden

beesületes ember szívének és lelkének vallásában csak

egyet akarhat; a formák kiUönbözk az iránt, mi niénlon

imádja istent , miként gyakorolja a könyíirííletességet és

menti meg lelkét a túlvilág számára. . . . Sokszor láttam

na))keletkor a törököket a felkel na|) felé fordulni és térdre

esve áhítattal a legmagasb lényt, istent imádni. Sokszor

ébresztett berniem vallásos érzelmeket és (irvcndeztette meg
szívemet a keresztvéneknek egv jó irán\"n imádsága. . . .

Azt tapasztaltam, hogy a világ minden népei bírnak val-

lással ; az emberiség érzi, hogy homálvban van és a vilá-

gosság után tíh-ekszik. Hogy hasonlattal éljek, nekem úgy
tetszik, mintha az emberiség a katakombák mélvébe jutott

volna, mindenki keresi a kijái'ást, a nélkül, liog\- tudná.

melyik a legjol)b út. Tévelyegnek és keresik lelki agL^odal-

mukl)an az igaz utat, nn'g végre az okét fed tet/í magáté)l

megnyílik és világosság terjed köztök. Igv van nnnden

vallással. Egyikrl sem lehet mondani., hogy t()k('letes.

Eletünknek a legnagyobb ])r('>bája, hogy mi azt nem tud-

hatjuk és (iríikris kétel\l»en vagyunk. Az élet a legnag\'obb

tökéletesség utáni tö>i-ekvésnek pr('»ba-i<leie. líáresak tud-

nók, nn' módon kell isten iránti szeretetüidvet, tiszteletüidcet

és hálánkat tanúsítani, nnként kell a nnndeidiatót szei-etni

és tisztelni ! llogvan ítélje meg azt a mi aljas lelkünk és

ingadoz(') szívihikV ()\y kevés az(»n embei'ek száma, kik

felebarátjaikat ^•al('»ban és igazán szeretni és tiszteim

tudják. . . .
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..Kii iii;i;4-;nn ;i mostani fofralmaim szeri iit semmi iievc-

l('st nem ka|)tam, l<ivé\éii azt a jó ))éMát, melyet imádott

szülimtl láttam. Ifjúsáí'omat tudatlaiisáü-ljan és tétlen-

sén'lx'ii trdtrittcm. Ivosz és teljesen megromlott u^ryan nem

\()]tam és azzá talán euv ember sem lesz efjészen, de szá-

mos liihániíit, melyek közt éltem, nem vettem észre . . . Es

volt eset, lioofy azt, a minek az ember eltt le^ikedvesebb-

nek és legszentebbnek kellene lenni, iíjnkori liiiiságonniak

és büszkeségemnek áldoztam fel. IVIiként jíSzanodtam ki ez

álla])otból, azt nem tudom, de az val('). hogy álmomból

ébredtem tél, midó'n egy tekintetet vetettem saját lelkembe.

Egy VY mi'dt el, mely alatt erkölesileg és ])liysikailag

nyomorédt életet éltem, magam számára mindent elveszett-

nek hittem, és azt gondoltam, hogy itt az ideje ez élettol

megválva a más világra átköltözni. Két hosszú hónapig

álmodtam és ébredtem azon gondolattal, de nem hajtottam

végre, mert nem egyezett meg elveimmel. Végtelen fára-

dalmak, sz('»rakozások és az ember életérl vah) elmélkedé-

sek végre visszaadták nviigalmamat és belátni tanultam,

hogy az életnek minden helvzetében^ liogy boldogok

legyünk. j('> i-okorinak, j(') l)arátnak és hasznos polgárnak

kell lenni, és hog\' a lelki nyugalomra nézve nemesak az

szükséges, hogy kövessük lelkünk belsó' sugallatát, de tart-

suk meg vallásunk formáit is. Én mind ez ellen hibáztam.

Nem tudom feledni és nem bírom maoamnak meobocsá-

tani. Ennek endékezete elegend, hogy eo'ész életemben

maganmak boldog órákat meg ne engedjek. Hogy én e

feltett szándékom ellen nem fogok többé hibázni, arról meg
vagyok gycS'zó'dve, mert nincs az a szórakozás, melv azt

velem elfeledtesse.

,,Vallásom rendeli, hogy minden esztendben egj'szer

üyóniunk és a szent vaesorát mao-unklioz veo^yük. En soha

sem fogom azt többé elmulasztani és ezentúl mindent pon-
2*



t<»s;m. azonlcni hiÍihIch t('ij)r('iii>'c's rs túlzott \-izso-i'il(ul;'is

lu'lkiil tojóin k('>\(tiii. mit AJiUásoin rciidcl. l\i\;iii;i/t tcii-

iK'in. l);iniu'ly ni;is n;i11;'is1»;iii s/.iilcttciii rs ncvcltctti'iii

volna, mert én inéo- azon iR'})ck ^•allásos szertai-tásait is,

melyek a napot imádják, ép oly jóknak tartom, nn'nt a

mieinket. Az emljeiTiek valamit imádni kell. nu rt ('rzi saját

vakságát és saját eszének korlátoltsáiiát. érzi, lioo\ létezik

es^y hatalom fíilíítte, mcK' mindent icndez. mindent éltet,

mit lí'itni nem, csak érezni lelieti ....

,,A In'isvét már elmédt. Utkíizben veszteo-zárhaii

(Qnarantainc) voltam, itt maradtam néliánv napio-; 18-án

az Aetnát tekintettem men', tepiap pedi^' Isteni tiszteletre

menteni és fél é)ra médv;i majdnem a teniierbe fédtam.

,,A vallásos szertartás alkalmá\al emelkedve éreztem,

liof^y maíi-amat eo'észen meo-aláztani és meij- voltam mai-am-

mai elé'f^'eílve, hoíi^y e oyozelmet mag-am líllrttt ki\ ívtam,

mely oly kellemes és tiszta erkídcsi él\-ezet. a mlhent

ember csak éi-ezliet. Es lehet-e annál naj^yobb meii^alázás,

mint midn c^xx más kevés beesíí embernek minden ]iil)á.n-

kat elniondjnk ('s minden hinsáo-ot ]e<i"\ zünk, midn ma-

íi'nnkat oly rosznak és (dy üyöno^ének valljnk, a mihcnek

valói)an vaiiynnk, a milyeneknek azonban nem szeretnénk

inasok által tartatni. Enmaí>am fölíitt ezen üyzelmet kivív-

tam és nem szé_i>-}'eltem eg^y kevés beesíí olasz \)i\\) eltt

ki'inyekre fakadni és életem nevezetesebb esem(n^'eit elmon-

dani. () esodálkozott, beszélt velem sokat, szavainak értel-

mét alifí' foíihattam léi. — A páter, ki engem bizonN ára

exaltáltnak tartott, megadta az a;bs()lntié)t minden bííneim-

ért; lelkem bels liangja azonban másként szólott hozzám;

én a szent vacsorával éltem — mit tartsak róla? azt én

sennni él end)ernek nem mondom ; de io-yekeztem maga-

mat ann\ii-a. mennyire csak l)írtam. az islenhez fölemelni,

és jr»vl)en még a vallásom szertartásait is pontosan fogom
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teljesíteni. Mrzem ;izt, lio^^y m mit istentl i's ;i in;i;iMni

;'ill;il)()t;n-ól éreztem, lias<»nl<'» volt mIiIioz, Iju a térti majiút a

liíilálra készíti el, a mellett azonban nem szentesked va^iy

é]»en k('|tinnt;it(').

„Ezután elmentem a tcnn;-erl)e fiirrxlni. A teni^fr iiien

nvnjj;talan volt. Midn bele akartam ugrani, esekély bor-

zadást éreztem. E félelmet íértiatlannak tartván, a tenf^erbe

ujirottam. En nem va,ü\()k a lefijobl) nszó, és nn'dn a víz-

bl ismét feljíittem, e<»y na^íy hullám me^i^ragadott és ligy

esapott a sziklálioz, liog-y elkábultam. Ugyanazon bullám

me^Tao'adta a komornyikomat és a sieiliai eieerónét, kik

mind a ketten felöltözve valának és a pai-tról néztek ení^em.

A hullám mind a kettt a tengerbe vetette. Most tehát

mind a hárman a tenger habjai között voltimk_, én egészen

elkábulva, a komornyik a nélkid, hogy úszni tudna és a

sieiliai csizmástól, minden bátorságot vesztve. A segítség"

messze volt; én azonban visszanyertem eszméletemet és

fejemet fölemelve igyekeztem a mólóhoz iiszni ; de . a víz

megragadott és a síkos láva-parthoz esapott, úgy hogy

valószínleg a fejem betört volna, ha kezemef nem nyííj-

tom elre. Az összeütközés oly ers volt, hog-y lehulltak

újjainn-(')l a kíu-míik és mélyen visszacsapott a hullám a

tengerbe. Azt hittem, hogy végem van ; de azon gondo-

lat, hogy egy fél órával elbb a legnagyoljb alázatossággal

imádtam az istent, nagy megnyugtatást nyújtott nekem,

gondolván : itt ért el tehát sorsom és rövid id alatt porrá

válok, elfeledve mindazoktól, kik engem annyira szerettek.

Ez érzéstl áthatva, semmi nagyobb megerltetést nem tet-

tem megmentésenn*e. A habok fel- és lehánytak ; azonban

szerencsére a lélekzetet megtartva nem ittam vizet, de gon-

dolataimban készen voltam a halálra, és e gondolatok közt

a kék ég teríílt el fölöttem és oly könnyíínek tetszett meg-

halni . . . Azonban o-ondolám mao-amban: mégis alávaló-
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sá«' lenne ;r/t eli'ímo/dítinii. rs ;i lelki jelenléteniiiek miiulen

erejé^'el iu'\ ekc/teni ;i sík telidért t'k'rui és a veszciU'lnies

sziklát(')l t;'i\()l jutni, mi sikt ríllt is, liol azon kis li;ij<'> várt

rám, mely iiu'isik k('t társainnt, kik ;i \ ízbe estek, nagy

táradsáii'U'al a lialii>k k(í'/ííl kinieiité. Kn soks/or voltam

életveszélyben, oly boldoi^an és mejielég'edetten azonban

nem mentem volna át a másik életbe, mint akkor, és most

e jiillanatl)an egészen n\ iiLi'odtan és megeléw-edetten kere-

sem tél áü\amat, niiiit;ni tcLiiiaj) a szent vacsoi'áxal ('Item

és csak eo"y hajszálon iniilt, lioi^y életemet el iicm \'esz-

tettem."

Íme Széchenyi xalhisos érziik'te, a mel\' cipész ('létén

átvonéil. Azonban e korszakb(')l legjellemzbb iia|»l«'»jának

további tartalma, mehet már iSlD. nov. r)-ike után írt,

hol nemcsak jelzi követend irányát^ de eoyszersmind ér-

dekesen írja le Nag-^'-Czenken tíiltíitt napjait.

,,A szellemileo- és testileg tevékeny élet kizár('»lag az,

mi bennünket a földi l)oldogság legmagasb fokára emelhet.

Egészség", gazdagság, czímek, sz('>\al mindaz, mit az eml»er

megkíván, távolról sem elégségesek tarté»s boldogság meg-

állapítására, ha életünknek iirei és hézagai nincsenek ki-

töltve. Ezért javasolják nekünk okos end)erek a, falusi éle-

tet, mert a városban az életet elfecsérelni szokás, azaz

munka és mulatság nélkül tíiltik idejíiket; míg a vidéken,

ha a vidéki életet csak némiképen be bírjuk osztani nund<a

és nyug'alom között, az ebl)l származ('> élvezet, s ennél-

fogva sikeres mííködés soha sem szíínhetik meg.

,,Az események, utolsé) i'itam s megi-ongált egészsé-

gem is annyira lehangolták kedélyemet, hogy minden iránt

közönyössé váltam és meglehetsen egyhangú életet" kezd-

tem élni.

,,Szülim házál)an laktam, kikkel keveset éi"intkez-

tem bizalmasan, minthogy nézeteim, kedélyem és gyakori
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távolli'tcni iii;i jdiicin teljesen elvMlnsztottak tlíik. K<"»i'iive-

zetfik iicm \(>lt ;i/, eii\('iii. I)c t()l»l)ii\ i ic jmpok, v;iii\ tijital

eiiibcíck \oIíak. kik természeti ;i\<»iiLieséLí, nieí^ronjíált

co'észséo-, va<íy afígályoskodás miatt már ideje eltt ájta-

tos, jámbor életet kezdtek,

,.A iia})ot iiw-y osztám be, lioj>y tVilváltva testg-yakoi-

latokkal és olvasással íojT-lalkoztam. De mert ezélomatellii-

bázottiiak tekintettem s életem úgy szólva ösvénytelen

volt, semmit sem tettem valóságos buzgalommal és öröm-

mel, ..nem azzal a víg szorgalommal, mely egyszersmind

a munkásnak jutalma, lia azt, a mire születtünk, rendben

és kr>\etkezetességgel végezzük, hanem esak a kíitelesség-

ni'k esöndes szoi-galmával, melynek alapját a legjobb felté-

tel képezi, mehet a meggyzdés ápol s a bels önérzet

jutalmaz, mely azonljan mégis gyakran, még akkor is, ha

e legszebb öntudat n\'ujtja a koronát, egy kitör sóhajt

alig bír elfojtani.'"

..A tái"sadalomt('d eji'észen füs-getlenné tettem magiamat,

hÁv solia sem volt eszemben attól elzárkózni, mei*t az egyi-

ket úg\'. mint a másikat nevetségesnek és tiílzottnak tar-

tom — teljesen különválni az emberektl és — nélkülök

meg nem élhetni.

,,lgy több hónapon át a lélek k<>zönyösségében él-

tem, mit esak akkor érezünk, ha minden reményünktl

megfosztva, minden tervünktl elvágva vagyunk, mintha

az élet nem is nyújthatna már semmi kellemeset, semmi

jót. Minden felé fordultam és oly ürt találtam lelkemben,

mely semmivel sem volt betölthet.

,,A romlott jelenben, melyet emlékek és visszaemlé-

kezések csak annál gyíílöltebbé tettek, szigorú törvénjiiyé

tettem minden történt fölé fátyolt vonni és ugy szólva új-

ból kezdeni az életet. De ki ne alkotná magának e törvényt

többször életében? És ki elég boldoíí, lioo-y semmit se ki-
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Ni'iiíJDii IcU'jttiii y !)( ki cU'Li' <»k<»s. lioLi'v saját liil)áiii okul-

jon ('s iiiiiidcii nap ríjlx'*! azt ne csrlrkcdje, mit niásiia|)

m;'ir imu' kell l);'nmia V

,,Az óhajok, föltételük és ezélok liatárí^zatlaiisáo-ában,

mikor aiTÓl van sz('), lioo-y új pályái'a lé])jiink, ki eléo- biz-

tos ilyenkor, liogy e'^észen saj;it meooyö/odésc és akarata

szerint cselekedjék, lioocy ne hallgassa a viszonyok, az eset-

leii-esséii' snpdlatát, ha a kcl»cl minden iirlu'zsrLív cllent'hcn

üyó'zedelnieskedett a sorsnak hozzájárulása nélkül V

,.l)e mindenek eltt az iránt jöttem mag-ammal tisz-

tába. hoLiy a viUlií' szavára ])eesiiletcs end)er sokat ne ad-

jon, l)ár a t(ime,í»' rendesen i^-azsáo-osan szokott ítélni, —
és hooy minden tekintetben lelkiismeretem szerint kell cse-

lekednem, bárniilefiyen is az ei'ednu'ns' vs\\(^<j;y //":(n)if roha-

)t<iiiii ('s (lulx'iiúrsdini IrúnH Lülclcsségeiuntcl,- hiíikJcu. Ichiufcihcn

chyii /,<'U frinicm. 11a nem emlékezhetünk íiríunmel vissza

letolyt életünkre, ha a jelent s jövt mau'nnk rontottnk

meo-, nem is marad e^yéb hátra, ho<iy a betei^- lélek me«;-

jíyóaynljon, mint a lennaííyobb lelkiismeretesség a leg-pará-

nyibb cselekedetek] )en is, mert csak a kedél\- tisztasáo;'a

által \ ;illiatik a K'lek eí^'észségessé ; minden ci^yéb, bármi

Icg-yen az, —'élvezet va,<iy szé)rakozás — nem sejdít.

.Jlooy a boldo<;sá-i>()t a kedéK- bclsö állapota — és

min a kidso látszat ntán kell meg-ítélni, az bizonyos, vala-

mint az is, liooy mindenkinek, ki a valódi boldoo^sáo- után

ttirckszik, ii)arkodm'a kell mindenek eló'tt (inmaíi'ával nwf^-

elég'edettnek leimi. A/,oid»an azok, kiknek élete olv csíin-

desen folyik le, ho^y sohasem jíihetnekrunnaii'okkal mc^'ha-

soidásl)a, kik szerencsés viszf>n\ok kíizött születtek s azok

közt maradnak is, soha se ítéljenek elhamai'kodva a bal

sors föl()tt, mely másokat elnyom — mert valóban meg"si-

rathatnák!"
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A mint tSzécliL'iix i ii;ipl('»j;'iu;ik cíldi;;' idrzctt rrszlctci-

l)('!l látszik, 1 Hlí)-l)en TiMíi'Y csíilódásokí)!! iiieiit keresztül;

iicin \'isz(»iizí)tt szci'L'leiu yoh e^yik oka azon komoly cllia-

tározásáníik, lioo-y életrt niM^asablj törekvéseknek szen-

telje. Jellemzik ezt ugyanezen naplói uik kílvetkez sorai:

,,Tiszta, de nem viszonzott szcielcni, elrrhetetlen re-

mények és elenyész ké})zeletek világos pillantást enf^-ed-

tck lelkembe vetnem, és mintho<iy tüo<rctlenséfi;", Onálló-

ság- és -szabadság" csakis a valódi j('»n alapulhatnak, ezeket

tííztem ki magamnak czélul, mely felé szakadatlanul tíire-

kedni kivánok."

Ki tudja, hogy életének egész folyása nem lett-e

volna más, ha tiszta szerelme viszonoztatik, és mint család-

apa falusi nyugalomban és családi boldogságban találta

volna fel a csöndes magánélet örömeit?
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(Válság Széchenyi életében. Tapasztalatokkal gazdagon tér vissza hazájába és öntudatos czélt

tz maga elé. Ismét aktiv szolgálatba lép. Nyugtalanul viseli a katonaélet kötelékeit. Kivona-

tok naplójából 1820- -1822-ig, Elléptetés nélkül nem kivan tovább szolgálni. Ezrede Debre-

czen környékén fekszik. Elszeretete a magyar faj iránt. Elmélkedései a hadsereg állapota

felett. Széchenyi atyja meghal. A császárhoz megy kihallgatásra. Elégedetlenül tér vissza

Nagyczenkre, A diplomacziai pályát ajálják neki, Uj tevékenység veszi kezdetét, „Lóverseny-

társulat" alakításán fáradozik. Tervét benyújtja a császárnak. Nézetei honfiairól.)

Az Imént kíizlíitt kivoiiatok ;i Fiiijijclrl: Xa^/íhn/ioz czi-

iiiii kézir;it1)ól tanúsítják, mily na<^y váltdzjison ment át

Széchenyi lelki állapota. Az l<Slí)-iki évet lehet azon i<lö-

j)i>iitiiak tekinteni. mel\' válsáü'ot idézett el életéhen.

E(l(li^• minden manasahh (intiidatos ezél iK'lkiil élte

mozg-alnuis és tapasztalatteljes életét az itjú huszárkapi-

tány. Ifjúsajkának els éveilx'ii, mieltt tanrilmáiiNait heí'e-

jezte volna, a szerencse által is kísérve, kitííntetéssel vett

részt a na^y napóleoni liarezok vé_o-eseményeil)en. A ií"y-

zehiies liadsercfíji^el kétszer ^•ollldt he Párisha. A ludvreállt

héke után jX'di.n' heútazta a iníívelt. vilájíot. Tíihh ízben

mej^tordnlt Anuliáhan azon nép kílzt, melynek alkotmá-

nya, társadalmi viszonyai, szokásai, kifejlett szellemi és

anyag'i ereje Széchenyi lelki hangulatával le.ííinkáljh meg-

egyeztek ; látta és tanulmányozta a jelen kor leghatalma-

.sabh és leginkábl) emelked nemzetét. I )e a tapasztalás- és

tudvágy vezette t azon földre is, hol ennek ellentéte mu-

tatkozott, heútazta Olaszországot, azon l"(tldet, melyen szá-
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z;i<l<»k cli'Itf ;i vilá<i" Icj^Iüi^N <)1»1> s I(';^li;it;iliii;is;il»l) ;'ill;ini;i

;'illt rciiii ; látta a iiaLi\- hinKlaliiiat kis al»s<»liiti>likiis álla-

mokia szétdarabíílva. — l^eúta^íta (ííiröoor.szágot, Kfdistaii-

tiiiápolyt és a kelet v<xy ívszót. 'Fellát már huszoukettodik

évében tapasztalatokkal gazdaj^on tért vissza liazájál)a és

telepedett le Na<»y-(ízeDken szülei lakhelyén és családi kö-

réi )en.

A csöndes falusi ma<^ányl)aii \izsnálja iiinltjátés lelki

állapotát. Az önnia(*ál)a-szállás föladatokat éhi'eszt és elha-

tározásokat érlel l)einie, nieheket eiiész életén át követni focr.

A nem viszonzott szerelem által támadt rt szívéljen

betíilti azon áldozatkész szeretet, melyet a hátramaradt és

tétlensé^'ben sínló'do ma|;>ai- faj iránt érez. Ihibái- méji-

ekkor nem látja tisztán az utat, melyet követnie kell, érzi,

ho(>y élete jíivó'ben nem lehet czéltalan; fokozott szor^a-

lonnnal készül a najiy feladati-a, az önké])zés, a tanúhná-

nvozás, a vizsoáhnlás által készíti elo niaiiát, mert mint a

kíizlíitt jejíyzetekbcn maua mondja ; ,,mindenek eltt az

iránt jíittem magammal tisztába, hogy hazám, rokonaim,

iránti kötelességeinniek minden tekintetben cleg-et kell

tennem."

De a ezenki csöndes és nundvás élet^ mely sokak eltt

kiilíinczkíHlnek tíínt fel, nem tart sokáig. Alig telt el fél

év, midn a Fihjíjclch- Naphhnhoz kéziratot berekesztette, s

1820. jimius 28-án rendeletet vesz, hogy lépjen activ szol-

gálatba az ezredbe.

Ezrede az alfökhhi fekszik a Tisza mentén, Debreczen-

ben és kíhnyékén, ott hol a magyar faj legnag-yobb tömeg-

ben lakik. Ez id sem folyt le rá, nézve haszon nélkül.

Mint ez idben ^x'zetett naplé)jábé)l kitnik, a gyakran

mialmas kis állomásokon tanulmányozta a magyar fajt és

annak minden fény- és árnyoldalait.

Habár ez idben voltak i)illanatok, midn az ellé])-
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tctés iit;ni váL!\ó(l()tt rs ;i kiitonai ('let tolvt;it;'is;ir;i gondolt,

li;il).'ir j)(»iitos;iii tcljcsíícttc is iniiií tis/l IcladatíU. ós n;i|)l('>i

11(111 cLiA' (Tflckos (.liiu'lkcdést tartaliiiii/ii;ik a katonai szol-

lá latr(')l ('s a lia(lsert'<»' majíasabb kiképzésérl: nyufitala-

iiúl viselte a katonai élet bilincseit, a füiiLivtleiiséLi' és a sza-

ba<l cselekvési tér utáni vágy j^yakran kitíir l)el«'!le.

Nagy emberekrl mindaz, a mit lialluidv, méi:' 'j:\cv-

mekkornnkban is fiüyelniet szokott gerjeszteni és meiiina-

rad endéknnkl)en. l'gy tíirtént velem is, ki gvermek-

koromban Széchenyinek cselekedeteirl nem egyszer hal-

lottam köriÜíittem szé)lani_, és ánd)ár azon idszakban,

midn Széchenvl Debívczen vidékén élt. még a világon

sem Aoltam, a Iianninczas évekl)eiK midn Széelieini már

a hírnév és dicsség magas tokára emelkedett xolt, én mint

alig tíz éves gyermek sok részletet hallottam Széchenyi ez

idbeli életének eseményeibl.

Atyám minden évlíen meglátogatta 15iharmcgyél)en

lak(^ testvérét, Lé)nyay J(')zset'et és rendesen elvitt magával,

és mert már ekkor Széchenyi neve annyi dicsérettel és ma-

gasztalással endíttetett, mint gyermek lelkesíílve figyeltem

mindarra, mit róla beszéltek.' Széchenyi katonai életének e

korszakában gyakran volt nagybátyám házánál, ki mint

katona szintén részt vett a na])oleoni nagy csatákban;

neje, sziUetett gré>f Hattliyány Karolina, ki egy kitn
lelki telietségekkel, nagy mííveltséggel és tudományos

képzettséggel bír(') asszony volt, sokat tudott besz('lin Szé-

chenyi látogatásairól, külíinczkíidésérl és azon nemes

szándékokról, melyekrl vele gvakran szólott, és melyeket

késbb oly nagy sikerrel val(')sított.

IVreglehet, ez az oka, hogy a Tasner-íiiíikílsíik által

reiidelkezi'senire bocsátott napl<')k k(izííl kiilruiriseii az ez

idszakra vonatkozó jegyzeteket forgattam kiváló érdekkel

és mutatványul ezekbl többet kívánok kíizölni ; de úgy
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liiszciii. ;i iKiíTN' l<r»/.rnis(';i'('t Is foí^'-ják ('rdckcliii. iiiiiit;Mi sok

('•rdckcsí ('s jcllciuznt t;irl;iliii;izii;ik ('s Sz('clicii\''m('k ez i<l«'»-

Ix'li ('Ictc, tíirt'kvrsc, sz;ni(l('k;ii rs átiiicuctc a csclckxí's

tcr('i-c. iiu'lí' keví'ssr ismeretesek.

,,Na<iy-( 'zeiik, l.S2(). jiui. 18-;'ih. l^araiiesot ka))taiii,

lio^y a 1 1 essei l-l loi ni )ii !•(,'• Iniszároklioz álljak be. A liarina-

(lik {'zr('(l. iiicK lu'l kapitáiiN' vau\(»kl llelvzeteiii kiilrmíis.

vissza nem megyek, Icj^-aláljb elléptetés nélkül nem. arra

pediíí' aliii' van kilátás! Parancsomban az állott, hogy

jelenjek nien' valahára ezredenniél^ mintán szal)adsái>-om

már réíien lejárt — pedig épen azért nndattam líéesben,

hogy arábiai iitann-a készüljek. Nehezen határoztam maga-

mat el, hogy il\' hosszú idn után ..scnnni végett'' a szabad-

ságot és függetlenséget, ter^'t'il^(t ismét oly sok idnre el-

halaszszam— atyám kedvéért tettem, ki azt jé)solta nekem,

hooy a .,fényzid eírvonmha" szerenesémi-e fon- válni.

,,Gyorsan elkészültem és többek között L. fejedelem-

tl 200 aranyon egy rósz szürkét vettem ménesébl, mel}'

ötvenet sem ért meg: de azt gondoltam, miért ne ajándé-

kozzon egy szabad nemes eg-y elnyomott német fejedelem-

nek 150 aranyat?^'

,,.JnHus 12-én hagytam el Nagy-Czenket. Az életet

ann^n oldalr('>l lehet szemüg^' alá veimi, és nem tudom, mi

kellemesebi), j<')szágán feleség mellett az életet elszunnya-

dozni és egy beteg országnak haszontalan gyermekeket

nemzeni, vagy szélvészként tova robogni?

,,Ang. 6-kán lovasaimnak a Debreezenhez közel fekv

erdben lakomát adtam. 200 itcze bor, megfelel kenyér

és 20 font szalonna ^olt a frisít. A katonák vörös nadrág-

ban és fehér spenezerbeu voltak. Fesztelen ^nseletök any-

nyira tetszett, hogy kezdem ket megszeretni."
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..Aiiii\ir;i {'K'r/.í'ki'm íilTik. midöii \;il;iini li;r/,;iit látok.

]ioo\- (.n-\- lico(.(líí ^•;lu•^ czÍihI i;il( tiu. si'ít (lii(l;i is cléírsc'o'es.

liooy búskonioiTÚ tegyen c's megríkaszszon ! Ne akarjuk eo^y

nemzet sajátsáo-ait át;ilakítnni, vag-y ('•pen kiirtani. A lovas

esn|)at vra'ix' oly tíízlx' jíitt. a nrlkiil. liou-y leitta volna

nia<i;it, liojíy szinte kedvet ka})tani vele támadást rendezni.

Ily hangulatban kellene 30,000 emberbl álló esai)atot a

csata napján vezényelni a esata sorsa eldíhitése végett. Ila

j/>l vezettetnék, neliéz volna az ellenségnek rohamukat

kiállani.-'

..Aug. í). A musti'álás szerenesésen be van fejezve.

r>ékés idkben a katonái-a nézve nincs fontosabl) nap az

esztendben, mivel ekkor esküvel zálogositja el életét és

köti az els szerzdést iejedelmével, mely szerint vagyonát

és életét, idejét és Uí'zetét egv ezíniért, eszmén\'i becsü-

letért, egy eg}'ein-uháért és csekély fizetésért leköti. Engem
mindig elszomorít, ha hadseregünk fiölszerelését szenu'igyre

veszem, és lehetetlen esal('>dnom, hogy épen a fíilszerelés

határozza meg leginkábl) a hadsereg jé)ságát és kitartását.

Hányan nexetnek még most is csa])atainknak (itven év

eltti pcíláns tartásán. A ezojiÜál és púderrel a katonának

jó ruházata is lassankint eltnt. De milx'íl áll a mi elkészü-

letünk egy háborúra, a melyre a legnagyobb fáradságot, a

legkitartóbb buzgalmat, a legjobl) rendszabál}okat kellene

számos esztendn át fordítani. Fogahniink sincsen a katonai

nevelésrl — physikair<'»l ('p úgv mint erkr>lesii-l — ('s ha

visszagondolva legut(')bbi háborúnk eseményeire, arra jö-

vünk, hogy sokkal inkább bíztunk jó szerencsénkben és az

esetlegességben, mintsem alapos szánn'tásban és helves

meggyzdésben, fegyvereinknek g^zni(ik kellett volna,

ha hadseregünk szelleme ki])r<'>liáltabl) ('rtékü. fegyvereink

és mozdulataink ügyessége magasabb tr>ki'l\ ii. katonáink

egészsége és kitartása nagyobb fokú. lo\aink és feg\vereiuk
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Jol)l);ik, iiili;i/.;itinik t;ii-tns;il)l) rs (-/('Iszci-ííltl). stl). Mimlcrrc

11(111 li^\cltiink. liiiiiciii Iiiis/.oiiílt ('\ cii ;'ií tíírclnicscii verettük

i»i;iHimk;it. iiiíü' véltre isten nieírkíimrn íilt l)utíis}í«ifinik<»ii és

áltnlimk akarta incjíaláziii elleneinket. A szerenese persze

a lenjobl) feii'vver, a Icírjol)!) f(">l szerelés, de esztelen lenne

azt állítani, lio«.;y az ember vakon bízza magát a szeren-

esére, a nélkül, liooy fóradsáo^ot venne maflának a szeren-

csét kiérdemelni, megragadni és ersen is tartani. Vegyük

csak a kr)Z(Jnséges életben, mennyivel magasabban áll egy

mvelt, mint egy durva ember! Sajátságos, hogy mindeddig

azt tapasztalták, hogy halálveszélyek között, a hol egy

pillíniatban egy egész társadalonmak a léte forog koczkán,

mindenkor jé)l nevelt és míívelt embereknek kedvez a sze-

rencse. A mi a rululzatot és a fáradozásban való gyakorlatot

illeti, lehetne-e valaki elég kába azt hinni, hogy ezek csak

mellékes dolgok és hog\' ezekre nem kell ügyelni? A had-

sereget a béke idejében a tíikélynek magas fokára kell

emelni, akkor fog bebizonyulni, mily könnyen párosul a

szerencse az ervel és az észszel!"

,,Sze]it. 8. Kat(mai szellem, physikai egészség, tudo-

mány, kifogyhatatlan anyag és jó lovak sarkföltételei egy

jó hadseregnek. Es a katona nevelése abban áll, hogy végííl

arra szokjék, hogy ne az élet, hanem a katonai becsületet

és dicsó'séget tekintse a javak legnagyol)bikának. De ehhez

gyakorlat kell, és a tapasztalat azt tanítja, hogy idvel és

különösen a fiatal korban mindenhez lehet szokni, és hogy

a meglepetés a legtíilíb kedélyre nézve veszélyesebb, mint

maga a veszel}'. Mily vakmeren néznek a tengerjiartok

lak<n a viharok elé, Lengyelországban nem félnek a med-

véktl, Magyarországban a vadkanoktól, stb. így az ágyú-

golyókhoz is hozzá lehet szokni. Idvel minden csapat

hozzá szokhatik a háborúhoz. Béke idejében csak a katonai

becsület legmagasabb érzelmének folvtonos szem eltt tar-
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tásíi ('s ;iz ('let iiu'üvotósc ;'ilt;il tétethetik esntak('*])ess('.

Ismerek eg-y örv<x. tisztclcti-c iiu'lt/) tVríirit. ki liaiiink iiapoii-

kiiit montlott egy ])ár sz(')t .-iz cmlxTck heesiiletességérol,

erényérl és tíikélyéröl, iní<>- ()inna_i;'okiiMk áteiiji'edve, tle

elváltak. A helyes esdekedés úgy szé)lván már híilesjökben

])eléjr)k oltatott és soha sem jíittek kétséohe, hogy mint

viseljék magokat, mert a hccslilcícsség második természe-

tíikké vált. Ig>' erkídcsi tekiiitetheii a katonát is sok éven

át el kelKiie készíteni és ('sataké])essé tenni, hogy soha se

legyen képes kétértelmíí eselekedetre. Min kiilíínhség van

annak az élete kr»z(")tt. ki már komolyan gondolt a halálra,

és azé köz()tt, ki arra még soha sem gondolt/-

Ez idben nagy veszteség érte Széehenyit: at\ ja meg-

halt; ez érlelte meg hennc a legnemesebb szándékokat, a

mit naplé)jában meghatóan íéjez ki a következkben:

,.l)eez. 12. Hatalmas bíi'ája a tinidnek, a megfoghatat-

lan mindeuséguek, a ki eltt bámulattal és imádassa! lebo-

rulok, és csak gyöugeségenniek^ aggódva dobogó szívem-

nek vagyok tudatában, hagyj az erény, a tökéletesedés felé

jutnom. Add nekem a bens vigaszt és a lélek esíindes bé-

kéjét, mely nélkül az endjer a te szemlélésedben nem élhet,

ersítsd gondolkozó tehetségemet, hogy tiszta ké])zel ei'

által hozzád hilemelkedjem, jóságodat és nagyságodat meg-

ismerjem és létenniek indokát felfogjam. Tisztítsd kedélye-

met elítéletektl és tíiltsd uieg szívemet határtalan oda-

adással és szeretettel az íisszes emberiség iránt! ^^onj te

magad fátycdt lefolyt éltenn'e s hagyj kalandjaindx)l, hibá-

indjól és vétkeindjl tisztulva, nj életet kezdenem.''

,,1821. máj. 28. Gyulay százados azt reményli, hogy

öt év nudva rnagygyá lesz. Ha akkor, midn az korá-

ban voltam, tudtam v(»lna, hog\- mit akarok, és ha nem él-

tem volna a világban mint egy fiatal medve, gondolkozás

nélkül, ugy ma már régen rnagy lehetnék; de tapasztala-



taiiií nem Icmuiíck oly iiaLiyok, iiiiut most, nu-rt tíipuszta-

iMtokat nu'^is csnk Ic^niikábl) akadályokból, szcroncsétlen-

s(Vekl)ol, liistbc iiiciit t('i\ckl»<'!l. stlt. Iclict mci-ítciil."

.Jm'cs, iiov. 11. A császárnál voltam. j\li<lii azt ad-

tam elo, liooy már klleuczcdik éve vagyok század] tarancs-

iiok ('s vóí^id ornaiiviivá kívánok lenni, türelmet tanáesolt.

Ez t'ölindúlásba hozott — bár elre látható volt, hooy a

esászár nem fog azonnal ó'rnag'yíiyá kinevezni. A kihallga-

tás alkalniáwd \\]hó\ azt vettem magamon észre, hogy

kílnnxcn megmagyarázhatlan zavarba jövíik és oly lassan

g<m(lolkodom és oly alkalmatlanul szólok, hogy sziikség-

ké]>en nagyon kítzépszeríí, vag}' nagyon zavart embernek

kell t<»ltümir»m. Annak, a nn't a császárnak mondani akar-

tam, negyedrészét sem mondtam el, és midn az a jt(')n ki-

vid \(>líani, minden tekintetben cp annyira haladtam, mint

mikor bementem. A császárnak eg}'enesen szemébe akar-

tam mon«lani az igazságot és jövnniek határozott ii'ányt

kívántam adni. ^íost egy betvel sem tudok többet, mint

nyolez nai)pal ezeltt. Csak annvi bizonyos, hogy el va-

gyok határozva soha tíibbé mint kapitány az ezredbe visz-

sza nem menni, szabadságoltatom magamat, vagy a kato-

naságot végkép oda hagyom.

,,Nov. 11. Héesbl Nagy-Czenkre utaztam. — Rósz

éjjelem volt. Tulajdonképen még nem tudom, hogy mit te-

g}'ek, szolgálni és nem szolgálni között habozom, mint

Hamlet ,,lenni vagy nem lenni" között. Nevetségessé vá-

lom magam eló'tt. Vajon nines-e elnyomott dicsvágy lel-

kemben? Vajon nem annak eló'érzete-e ez, hogy egykor

annyi kartárs által kevésre fogok beesültetni — kik akkor

tál)ornokok lesznek — és én — semmi. Igen, a válasz] )on-

ton állok, a lassan kielégített dicsvág)" és élvezeteim között.

A hiúság, vagy a kényelem lesz a gyztes, mert hazasze-

retetrl , lelkiismeretrl , mely szolgálni késztetne , szó

Lóii.va.v : Széclienvi Intván hánahacvoll iratai. 3
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sincs t(il)I»('. Ama trilcsapon^'ások holdoiiahl) idoklx'ü, azok

cliiiriltak. .Mauyarorszáíi" IcoToszaM) tUciic által loíívozotvc.

l;'il>aiii;il li('\cr. Legyzetve — de iiciii a csatáltaii, liaiicin

a/ id('Iii(k claltatása lolytáii. Mit teliét eüV enil)er — egész

szíivetsrg ellenében V Ila gyorsan haladnék is clore, végre

is mi lehetne bellem más, mint egy nnahnas, hosszadal-

mas álomjátéknak a lovagja? — Mindig azt hittem, hogy

lelkiismeretem tart vissza a szolgálat elliagyásáté>l, de most

majdnem meg vagvtds; g\'oZ('Idve. hog\- esn])án csak hiúsá-

gom az.

Nem lenne-e jobb, a kardot idejekorán a szegre akasz-

tani, hogy végííl is ne hasonlítson az end)ei- lh)ratins ver-

senyparipájához '?

Ma ismét ersen f()ltettcm. hog\' még IS'22. jannár

havában, ha szabadságom lejár, egyenesen beadom lemon-

dásomat. Folxamodni fogok az ornag\'i rangértés nem nm-

tatok sennnineniíí megbántiulást vagy rósz kedvet. J^^ g^'o-

zelmet ne üljék rajtam. Liebenl^erg, kivel mindezt kr>zr»l-

tem, azt tanácsolja, hogy még egy hé>napig várjak.

1822. jannár o. lír. azt mondja, miért nem alkal-

maztattam vagy alkalmaztatom magamat a diplomMtiánálV

mert meglehets fnríangosságot tnlajdonít nekem.

VjU elszíir is tíibl) tapasztalással bírok, mint hog\'

nálanniál ostobáid) emberektl tanédjak hos.szadalmas rou-

tlnet és még hosszadalmasabb ügymenetet, és két év liosz-

szat gvakornokoskodjam a l>iro(lalml kanezellái-iában, hogy

aztán, mintán bi')kokkal és hahahákkal kegyelmes.ségé-

nek minden órában szolgálatára állottam, Karlsrnhéban

vagy Stnttgartban, vagv más helyen, hol még eltemetve

sem akarok lenni, nevetséges fizetéssel alkalmazzanak. Ila

aztán elkölteném és eltékozolnám vagyonomat, hogy a csá-

szári ház üíx\clt vezessem, általános nevetséo- táro-ya len-

nék és végül is elnyomás a kilátásom.
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I )(' Ilii s;ij;'it ('rsz('ii\'('iiK't kílvcti ininosóíí"omben elzár-

tam \(»liia, társaim l>(>ti'áii\'á\"á \'áln('k. \ ('üiil iK'Zctcim

('pcii k(iz('i)('t tartanak iiltraismiis rs karboiiai'ismiis kíizött,

úiiN . IioLiy mint hccsülctcs ember lelkiismeretesen se íiz

<'ü\ ik. se a másik párthoz nem esatlakozliattam volna.''

,,Jan. 1(S. Melyek a nevetsé<j;ességek orszáf(iinkban ?

Ho"^^ a katonaságnál jntalom és büntetés ugyaneg-y

— nyngclíjazás.

Hogy jMagyarországban a ])arasztok képAÍseli nemes

emberek.

Farkas, mely a bárányt ])ártfogolja!''

Széehen}'! naplójában a katonai életre vonatkozó föl-

jegyzések 1822. jaimárban véget értek. Ezntán kezdetét

vette azon tevékenység , melyet a társadalmi téren oly

nag)' eredménynyel kifejtett. 1822. január hó folytán a

lóten^'észtés elmozdítása végett a ,,Lóverseny-társnlat"

alakítását tíízte ki feladatául, mirl na|)lójában a következ

érdekes fi iljegyzéseket találjuk:

,,Jan. 20. Az egyletnek élére állottam, a mely alakúi,

hogy Magyarországban a lóversenyeket behozza. Az egy-

let úgy alakúit, hogy majdnem mindenkit saját módja

szerint toborzanom kellett. Mindenbe beleegyeztek és most

mé": esak a m. udv. kanezellárián kell keresztíílmennie, a

hol val(')szinideg megakad. Egy lebeg szemem eltt, vagy

terAem megersítése , vagy pedig feltn visszautasítása.

Honfiaim egészben véve született rabszolgák és a minden-

ható istenre, nem érdendik meg a legnagyobb jót, a füg-

ofetlenséofet. A mivel bír s mit könnven szerez, azt nem

beesííli az ember. Más országokban hányan ontanák el

utolsó esepp verket, hogy oda jussanak, a hol mi vag}iink

!

De mint rködnének a kötelességek teljesítése fölött országuk

irányában! Országunk alszik, és az emberek, kik ezreket,

melyeket fáradozással szegény hazánk földjébl teremtet-



tck, idc'i^c'U tnl(l(»ii t('k(tz()lii;ik cl, is/oiiyri.ui nu'uijcdiU'k ;i

lejrkisoblí taradsáo'tól ós a len'kiscbl) adomáiiN t«')l. lioüv

aii\a(>rs/;'iL;'(»kat Itdldopiii l;'iss;ik!

,,Jan. 31. Ma tc*rvenu-t, mint Iclictiic a l(')Vorsenyeket

az osztrák állainl)aii lícliozni, írásl)aii nyújtottam be a

császárnak. ^lost cldíílt a koczka; annyi kikíitcsscl looják

clfoLiadnl, lioi;\' \clíÍí1 cl kell majd maradnia. Kn mosom

kc/cimct, mert mint birtokos cs lovastis/t mcLitcttcm kíitc-

k'ssco'cmct. '^rciixcn szakmájában mindenki aímvlt — és

jó lesz. (l\akran za\ai-ba vau^ok, 1ioli\' mindig' ló- és

istáll(')szaui;al jelenek mcü'. l)ár a kniak ti'ílzott értéket nem

tulajdonítok és nélküle is nayyon jól mcülclictnék. De lia

senki sem i>-ondosko(bk réda, nü'V megakad. Hozzám jol)ban

illik a ku'iny, mint a |iiis|)r>klir»z ^'a^•\' a kctltöliit/. \ alamely

ü<íynek élére állni nebezebb . mintsem látszik. ,Utá.ii8za-

ladni ezerén tudnak; mint a csatában, ej^yél) alkalmakkor

is az end)crek inkább állnak a második sorban. De ba

jutalom remélliet, az utánn\ arpdók bizonyára az elsók.

Ibi léiversenyeink sikeríílni és íí-yümíilcsíizni tojnak, úüy

is az eoyletbe l('i)nek majd. Anoliál)an és S|tan\olorszán'-

ban l»iz<tii\ára lesznek cmlxi'ck, kik r»iA'cndnek, liouy i'^y

szabad orszáoban mé^- ^•annak nemesek, kik annak keresz-

tíílvitelére vállalkoznak, mit más orszá^'okban a kormány

és az uralkodó tettek, kik fontosabb esetekben is, mint a

milyen a lótenyésztés, basonlóké]) cselekednének. Ezek

aztán azt fogják réilunk mondani : .,1 Jeesiiletíikre válik,

boLiV oly lényeg-telén dolognál, a milyen a lé), oly bazaliui-

lao- cselekedtek."

,,Febr. 2. A Uábán át Bábolnára utaztam, miután

aniíolaimat sorsuknak enofcdtcm át, kik e<'\' end)errel sem

szólbatnak.

A liábolnai m('nesben mincb-nt kitnen találtam —
kivéve a lovakat. Asverus kiráUnak aran\l)an és ezüstben
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szolii/ilt ('Ivc/Jifíctlcii clnMljric c'iiilc'kc'ztc'iiil — "^risztáii ('i"cz-

tcni, li<>i>y hizoiiyos (lc)lo()kl)an okosaljbá ós cszcscblic kell

Icmiciii. iiiiiit mások, mert })1. i;r. I liirdcuLi" rs mások t;uiiil-

iiak i's taiiítaiiiik c.iiyi'ittíil. wn'jt; rii miiulciiütt tamilfik. —
1(! óra alatt Pestre utaztam, iiiidáii a Fcrecznél szálltam le.

^lost kezddik nnii-y tevékéi iyséf;eni. Mimlent, mit a

lótenyésztés és verseny érdekében tettem, b. Wcneklieim

vállaira hárítottam. Az els napon liarminez embeii hívok

(issze ülésre. Az ec^yletnck körülbelül ötven taoja alánja

nevét. Az ügy oly nyilvánossá tétetik, a mint esak lehet-

séges. Észreveszem, hog'y az ügyek gyorsabban niermek

Pesten mint líécsben. Az-e az oka, hogy az emljerek Ma-

gyarországban jobbak, hazafiasabbak és romlatlanabbak,

vagy hogy inkább unatkoznak és töjjb idcjíik van, mint a

vidéken ? Tevékenység-em mintaszer volt, és most, hogy

az ügyet másra ruháztam, a tekintetben is tisztának érzeni

lelkiismeretemet, mert ha lovas tiszt nem veszi kezébe a

lóügyet, valószinü, hogy mindig elfeledték volna. S ha jön

egy idegen és esodálkozik, hogy a lovat oly országban,

melynek esak lovassága nyújt elnyt más országok fölött,

elhanyagolták és úgy szólván ki hag-yták pusztulni, akkor

nyugodtan felelhetem: ,,Éu megtettem a magamét, a nél-

kül, hogy a kézmosásnál megállottam volna."

A sok látogatás közben, melyet tettem, arra az ered-

ményre jutottam, hogy nálunk mindenné, vagy sokká

lehet lenni annak, a ki okos és türelmes, él, soká él, süi'g'et

és tizet."

,,Pest, febr. 13. A lóverseny ügyében tartott ülésen a

legsajátságosabb megjegyzéseket hallottam. Gróf Amadé azt

kérdezé: vajon mindenkinek magának kell-e lován nvar-

galni? stb. Nekem nem volt türelmem, Wenekhemi adott

példát, hogy soha se veszítsük el, mindenkit hagyjunk

kibeszélni és végül mégis azt tegyük, a mit akarunk. Gyr-



san bol(t;(l;'ilii;'iiii iiiíti^anint az ország"*iyülé8Í rontinol^a. —
De ez is tiidoiiKUi}- , iiiiiit más, melyet taiuiliii és nu'í-

M'liii kell.

Az forgott szóban, liog^yan nevezzék el Magyarorszá-

>X(ú és a hozzá tartoz(') tarton.ányokat. Szentkirályi: ,,A mi

a magyar koiona alá való!" Nem jé), a tartományokat meg

kell nevezni. ... ismét: ,,IIa már niagimk sem egye-

zünk meg al»l»;iii. li(»g\' mi a iiiagyai' koronához val<'>, hát

mtisok azt liogxan tudjákV"' stb.

Vj csekély alkalonnnal észrevettem a feszültséget a

külíinbíizö hitfelekezetek és a mágnások és nemesek között.

A lótenyésztésrl sokat sz(')lottnnk. En birok legtöbb tapasz-

talattal, és li;i ngy nevelnék a lovat, a mint én mondom,

kétség kí\ ííl jé)| neveltnek kellene lennie; de én jobban

beszélek, mint a hogy cselekszem, és így megy az minde-

nütt. Sajátságot^! Hclátom és még sem segíthetek! Meglehet,

hogy egy tékozló kitíín könyvet írhatna a nemzetgazda-

ságról. Que c'cst dróle!"



IV.

(Ujabb utazások. Az 1825-iki országgylés. Széchenyi a m. tnd. akadémiát alapítja. Pozsony-

ban az els társas kört alakítja. Metternich Széchenyit megismerni kívánja. Naplójegyzetek a

Metternichchel való találkozásról. Széchenyit a találkozás nem elégíti ki. A herczeghez irt

els levele. Második találkozása Metternichchel. A herczeghez írt második levele.)

Uj}il)b öt év múlt el Széchenyi életében. Kz r»t évrl

öt kötetbl álló naplója található iratai kíizött. Ez idbl
niajdncni három évet töltött el utazásban b. We.s.selényi

Mikl(').s társasáo-ában. Együtt utazták be Német-, Franezia-

és Anj'olor.száíiot.

Ez id alatt válságos kor.szak következett be a hazára.

1821. april 4-kén kelt Ferencz kmílynak azon rendelete,

melyben az országfí^ülé.s egybehívá-sa é.s beleegyezé.se nél-

kül ujonczozást rendeltel Magyarországon. 18'22. augusztus

lo-án királyi paranesesal rendeltetett el, hogy az addig

váltópénzben fizetett hadi adónak ugyanazon év november

1-tl fogva })eng pénzben kell befizettetnie. Ha a megyék

erélyesen nem kelnek védelmére a magyar alkotmánynak,

ha a vls inertiae hatalmát nem teszik ellenébe a királyi

rendeletek végrehajtásának : a 800 éves alkotmány, mely

az országgylés hosszabb ideig egybe nem hivatása követ-

keztében úgy is szünetelni látszott, talán végkép megsem-

misül. A rendeletek végrehajtására kiküldött királyi biztosok

sikert eszközölni képesek nem voltak és midn már álta-

lánossá vált a törvényekre való hivatkozás mellett a passiv

elleutállás, végre a kormány aggódni kezdett és 1825. szép-
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teniher 14-rii- Fcmicz király Pozsonyba orszáogyíík'st

liivíitt össze.

"^rcniu'szi'tc's, hog-y ez orszá^'nyiílés kezdete heves volt;

a iia^y t()líbséí;-beii levn ellenzék erélyesen t'elsz<')lalt az

alkotmányos jogok mellett.

Ezen az ország-íiyulésenSzéelienNi is megjelent és azon

kor tbgalniai szerint merész lépésre liat;n-ozta el magát,

ngyanis magyarul szé)lalt lel a l'elsö házban.

November .'J-án azonban az alsé) házban egy hatái'ozott

cselekedet által a ])olitikai tevékenység terére lépett.

Midó'n Nagy Pál lelkesít beszéde után, méhben a

rég tervezett magyar akadémia ielállítása \ égett az ország

nagyjait nemes áldozatra hívta fel, Széchenyi lst\án ez

(irökké endékczetes szavakat monda : „Itt szavam nincs. Az

ország nagyja nem vagyok; de birtokos vagyok; és ha

feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, mely el-

segíti honosainknak magyar neveltetését: jószágainniakegy

évi jíiveíU'lmét t'elál(h.)zom!'' és tette azon 60,000 peng
forintnyi alapítványt a magyar tii<lomán\<>s akadémia ré-

szére, mely másokat is áldozatkész adakozásra buzdított, és

így e ténye által megvolt alai)ítva hazánk els tudományos

mtézete, mely a nyelv mvelésében és a tudományok ter-

jesztésében nagy eredményeket vívott ki ('s üdvös mííkö-

déséiiek lélszázados iiniiej»él ISSO. november 17-én fogja

megtartani.

Széehenyinek telszédalása magyar nyelven, a hozott

áldozat a magyar akaíh'mia megala])ítására, a Pozsonvban

alakított társaskör, azaz kaszinó és általában kifejtett tevé-

kenysége t eg"yszerre nemesak igen né))szeríi^ de politikai

szem|iontl»('>l is betoly;'isos egyéniséggé te\ék.

IJgy fogta azt fel azon hatalmas államfi'i'lii'i is. ki évti-

zedeken kei'esztííl díhit befolyást gyakorolt Kuró[)a sorsára

és majdnem korlátlanul igazgatta monarchiánk belügyeit.
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^^ottC'nu<•ll li(ic/('H" nn\ciiihcr l()-('ii. tcli;'it Sz('(liciiyi

íclsz(')lalMs;i után \\r\ ii;i|» iiiril\;i, mint ;i ii;i|tl<'il)<'tl hitszik —
MK'L!,' kívánt Szc'c]ic'iiyi\'el ismci-kcdiii.

Vj tnk'ilkozMS és azon tiulrkirat, melyet Széclienyi

Mcttcrniclmek benyújtott, nem volt titok akkor, és késbb

is volt i'é)la szé). Mint 1). Kemény Zsioniond Széehenyiröl írt

dolgozatában nieg-cndíti, midn már ellentétek támadtak

Széelienyi és Wesselényi kíizött, ez uté)bbi hibául ré)tta fel

Széelieuyinek, liogy })ályája kezdetén emlékiratot nyújtott

be Metternich herezefíhez.

A Széchenyi napLuban foglalt je!Liyzetekl)l azonl)an

kitíínik, hogy ez összejövetelt Széchenyi nem kezdemé-

nyezte; de uov. lO-én egy oly egyéniség, ki úgy látszik, a

herczcggel szorosabb összeköttetésben volt, hozta szólja a

találkozást; mi pedig az endékiratok, illetleg levelek küldé-

sét illeti, arra azok határozott tartalma szerint egyenesen

^letternich herczegtl nyert felhívást. De ha Széchenyi

maga kezdeményezi is e találkozást, azon reményben, hogy

megkísérti a békés kiegyeld ítést a király és az országgyíí-

lés közíitt, dicséretreméltó törekvésnek mondható. Széche-

nyinek ]\Ietternichchel folytatott beszélgetésébl, külíniíisen

pedig hozzá írt két levelének minden sorából Széchenyi

alkotmányos érzése tíínik ki és semmi sem l)ízonyítja inkáljb

ez alkal(Mnmal hazafias magatartását, minthogy ellen tudott

állani a hatalmas berezeg befolyásának, ki minden megen-

gedhet eszközt felhaszuí'dt Széchenyi irányában, elbb a

megfélendítés , késbb hiúságának felébresztése és magas

]irotectí(')jának felajánlása és fényes carriérenek kilátásba

helyezése által, hogy t nézeteinek és terveinek megnyerje.

Érdekes és jellemz mindaz, mit Széchenyi e találko-

zásról naplójában följegyzett, habár a jegyzetekbl látszik,

hogy csak fbb vonalakban, röviden és gyorsan vetette

papírra e találkozás emlékeit.
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A napl<í tartalma szerint iiov. 10-én szólott Széche-

nyivel Metternicli, az<»ii nézetét téji'ZN'én ki. IiolíA' «'» lenne

az az ember, a ki segíthetne a jelenlíen létez/! bajokon és

t"r>lsz»')lítá ot. lioiiN' V véiilx'íl nyiltan tárja tel eltte nézeteit.

Két na})[)al késbb, nov. 12-én történt a találkozás

Széchenyi és ^[etternich herezeo- között. A jeoyzetekbl az

látszik, liou\ a találkozás Széchenyit nem eléjiítette ki; et^y

mellék-jeg'yzetben cnilíti, 1i(»ü\' Iniiahna sincs a (liscussi(')ról,

melybl kitnik, hogy a Széchenyivel val(') találkozáskor is

Metternich herczeu' azon sz()kásáV)a esett, melyrl nevezetes

Aolt, hoíi}' alii;- hallgatta ki azt és nem vitatkozott azzal, a

kivel értekezett és azon férfiak közé tartozott, kik i^en sze-

retik niaiiokat hallg'atni, mit tkkéj) fejez ki Széchenyi

jeg-yzeteiben : ,,Uíí'y látszik, ho^y a tárgy ismeretében fe-

hiletes, szereti magát hallani és alig hagyott szólioz jut-

nom.''

Metternich sz<')lott vele leuelbb a rcn<lek izenetérl.

Mindjárt kezdetben így szólott a hcrczeg : ,^En mindazon

ügyekkel, melyek i\Iagyarországot illetik, foglalkoztam.

]\Iost már tizenuyolcz luMiap éita mindenrl tájékozva

vagyok/' Erre megjegyzi Széchenyi naplójában: ,,Tehát

^letternich azonala})ból indul ki, hogy mindent tud.''

Ezután a hcrczeg tanácsokat adott Széchenyinek

:

,,Ne vous laissez pas emporter ])af les eris et les applaudis-

sements (raujourdhui, pensez á ceux de dcmain I" (,,Ne

engcfljc (hl magát elragadtatni a, mai nap lái-mája és tet-

szésnyilatkozatai által, de gondoljon azokra, melyek holnap

következhetnek!")

,,En— így folytatá a luiczcg — jobban vagyok képes

megítélni az ügyeket, mint (hiíik mindnyájan együtt véve,

mert én azokat felüh'l tekintem, rtiiíik [icdig aluli<'»l. Ál-

talában magasabb álláspontr<')l kell mindent tekinteni. Én

g) íílölöm az 0})positiót és nem a szerint vagyok alkotva,
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li()j^\' li(i/.z;'i t;irt<>zzaiii. Az (>|»|M>siti«t Jiiiiix it tesz. mint ;i

Icg-yozött rósz; ('ii iiik;i]>l) szeretek ír<'> lenni mint kritikus.

,,Mi k('z ;il;itt ;iz<ni szédol^vsi szellem ellen tloliiciznnk

erélylyel , moly Náj)()lylj<'>l és l'it'MKHiíhói szánnuzik , és

melv iiiozii'Mloni nie^'akadí'ilyozásji véf^ett mi Ijiztosokat

küklüttiiiik ki, Me^^nu'utettiik a iiia<;y{ir alkotmányt. Mi

vagyunk tehát az alkotmányosok, és nem ti. Az istenért,

eníicdjétek, lio^y mi cselekedjünk, és ne elegyedjetek belé,

hogy mi nz alkotmányt megmentsük, mely alkotmány ki-

tn; mi azt tiszteljük, miután j(')nak bizonyult, mert már

800 esztend <')ta áll fen/'

,,I\Iit akar ez a Nagy Pál személyes támadásaival

Eszterházy, Grassalkovieh stb. ellen? Ha azokat a piaezon

levetkztetve megütlegelnk, segítve lenne ez által ?

,,Sajnos, hogy a mágnási rend gylölt osztálya a

nemzetnek, mert ^lagyarország egy ázsiai ország, ennél-

fogva g}^anakodó, és abban hasonló az olaszokhoz; azon-

ban bii' nag}'lelküséggel, mi az olaszoknál hiányzik.

Magyarországon nagyon sok értelmi er(') van, de igen

kevés valódi gyakorlati ismeret. A csá.szár eró'nek erejével

kivánta az országgylés összehivását és egészen bízott a

kedvez fogadtatásban. Én részenu'l késljb kivántam az

országgylést összehivatni, mert tudtam, hogy arra az

emberek nem voltak elkészítve; a császár azonban azon

nézetben volt, hogy miután semmit sem kivan, ezért jól

fog fogadtatni. Ki tudja, ha nem fog-e egy pár esztend

múlva tlök valamit kivánni ?

,,En nagyon a mellett vagyok, hogy minden három esz-

tendben egy országgylés tartassék. Ez ránk nézve i»»]kal-

matlan lesz ugyan, de nagyon hasznos lehet és épen nem
veszedelmes."

Ezután Metternich berezeg áttért más tárgyakra

;

többek közt szólott a kereskedésrl. ,,Hogyan lehet mind-
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azt, mi lia-^znos. olénii jk'iiz nélkül? és lioo\;iii Iclict pénzt

szt'i'czni \;'ilt<')t(»i"vén\' és jclzáloLitíii-vény nélkül? lla mi v/A

ki akanu'tk vinni, a nemes emberek ismét azt mondanák:

,,Az a mi joiinnk ellen v;in, hogy bennünket vált(')tr>rvény-

.'^zékek által üldözzenek!" Azonban a nemes ember, lia

vaoyonossá akar leiuii, kénytelen lesz map'it a válté)türvé-

nyekmk alávitni. különíisen ha e<iyszersmind kereskedni

is akar, mert ez nem me_^'^' pénz nélkül/'

,,A bank f'eLillítása az én gondolatom volt; * valami

új és mindenesetre mestermíí ; hasoidítható a Reicdienbach

találmányaihoz, mely a vizet .jOUO lábra emeli tel; midó'n

ezt láttnk, diesértük az istent, hooy a dolog- sikeríílt.

,,En zavarba jíinnék, ha tlem azt k»i\x'telii('k. hogy

egy szakasz katonát vezényeljek; de arról biztosíthatom,

hogy 500,000 embert vezényelhetnék.

,,Nagy csak a külföldön akar magának nevet szerezni,

hogy róla azt mondják: ,,lnie ez a magyar nemes szabad-

elv eszméket fejezett ki."

,,Cz. azt javasolja, hog'y a szaltad levelezések (a meg-yék

azon joga, mehiiél Ibova megengedtetett nekik, hog-y egy-

mással levelezhessenek) megakadályozása végett l)üntetni

kell. En azonban e nézetben nem osztozr»m. Mi lenne követ-

kezése? I'er egyetértés helyett. Ihintetni ! Az isten minden

kineseért, ne kényszerítsenek önök bennüidvet arra, hogy

az endjereket felakasztassuk!

,,A kezdeményezés egyedül a királynak a joga; ó van

egyedííl hivatva a törvényt magyarázni."

Vj jegyzeteket irta Széehenvi naplójába a Metternich-

chel \ii\ó els találkozásáról, mibl az látszik, hogy Met-

ternieh Széchenyit alig hagyta szóhoz jutni.

A Metterniehhez Pozsonyban nov. 1-S-án intézett leve-

* A iiu'jí ina is t'cunálli'i osztrák szab. nemzeti hjink épen ez idölx'U

keletki'zett.



45

lí'hnl l<itiiiiik, li(>i:\' ;i licrc/.cü- ot i(ls/,(')lít(»tt;i, )ii(»ii(l;ni;'i cl

íl"ásl);ili ;i/, ;'ill;i|n»í()kr''»l \:\\n \('l(iii('ii\ ('t.

Vj levél iian'yon ('rdckcs nemcsak taríaliiiáiiál. de azon

tart/)zk<»(lás iiclkiili lját<>rsá;iii:'il és iiyiltsáoiiál tn^i'va is, iiich-

\\(j] v'^y Iniszártiszt szólni mert Kiir<'>páiuik akk(»r IcLjlia-

talmasalíb emberéliez. kinek a })árisi és bécsi eoiio;Tessuson

fejedelmek liéxloltak. ki orszáfrokat és tartományokat osz-

tog'atott, ki é|)en azeltt ( )laszország'baii na^y sikerrel

leoyozte a karboiiarisiiiiist, és ers karral mint intéz állt

az eur(')))ai reaetié) élén, ki — mint Széehenvinek idézett

jeííyzeteibol látszik — im])onálni kívánt és nem kímélte a

meíí'íélemlítés eszközeit.

A Metternieliliez intézett els levele ío^y szól:

,,Fó'méltó.sá<»os inam! FjCg-keg-yelmésebb herczeg!

Keo^yeskedett ])ár nap eló'tt nekem megengedni, liogy

egy tárgyról szólbassak, melynek, minthogy hazámat illeti,

természetes, hogy engem végtelenííl kell érdekelnie.

Nem tagadható, hog-y számtalan bajnak az alapoka

nem egyéb, mint félreértés, és hogy" gy^akran csekélységen,

néha egyetlen szón nuilik, hogy valamely ügy a legszeren-

csésebb kimenetel legyen, mely felvilágosítás hiányában

a legszomorúbl) következményeket vonja maga ntán.

Fmélt('»ságod felhítt engem, hogy közöljem ( )nnel

nézeteiméit a mostani országos ügyekrl.

Az a kevéssé alapos és kevés kitérjedésíí szakismeret,

melylyel amaz ügyek körül rendelkezem, nem engedi meg.

hogy Fmélt(')ságod eltt ismeretlen vagy új felvilágosítá-

sokat adhassak: a miért is némileg zavarban vagyok,

elkiüdjem-e e sorokat. Azonban e tekintetek nem tartanak

vissza kötelességem teljesítésétl; figyelmeztetni kívánom

Fméltóságodat némely tárgyra és körülményre, melyeket

magas állásáról nem figyelhet meg annyira, mint én. ki

azokat folyton szemmel kiséihetem.
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Fméltóságod iR'liáiiy nai)};! többek közt azt is inoiulta

nekem, lioo-y ,,a lepftííbben et^yik vai^y másik tárgyról

azért szoktak lich tclcuiil ítébii. mert a dolg'ok lielyzetét,

állását, eszközeit, sut magát a dolgot sem vizsgálják és

ítélik meg minden oldaláról: cl kell teliát magát — i'igy

monda — mind azzal látnia, a mi a meoítélendö tárji'vra

némi világot vet/'

Kn hát egyenesen a mostani országgylésre térhetek

át, s bátoi'kodom Foméltóság-od tlott határozottan kijelen-

teni, hogy minap, niidó'n szerencsés voltam Önnel beszél-

hetni, észrevettem, — bár a magyar alkotmányról szer-

zett ismereteit nem gyztem eléggé csodálni, — kogy nem

látszott egészen jól informálva s némely tárgyról egyenesen

téves nézetben vnn. Azért azt hiszem, némi szolgálatot

teszek, ha némelyekre fig3T'lm('zt(t('m, a mi megfigyelésén

kívül esik, s a mit — liogy szintén megvalljam — mások

i'm eltt kimondani nem mernek, vagy kiilíinbíiz tekinte-

teiéibl nem akarnak.

Engedje meg Herczegséged, hogy arra térjek vissza,

a. miben megállapodtunk, hog\ minden kellemetlenségnek

(ha így fejezhetem ki magamat) a mely most elfoi-dúlt, a

bizalmatlanság az oka, mehh'el a rendek a kormány

irányában viseltetnek. — Bizalmatlanság litkán szokott

ok nélkiÜ keletkezni, és miként lehetséges — hacsak az

ember természetétes belátását teljesen megváltoztatni vagy

megtagadni nem akarjnk — hog\' ott bizalom uralkodjék,

hol az Ígéreteket litkán tartják meg, hol a törvényt mindig

a királynak elnyéi'C és a népnek hátrányára magyarázzák

és a li(d most — ha minden kerülés nélkül ki akarjnk

mondani — minden oda látszik nmtatni, hogy eljutottunk

azon ])onthoz, mintha az eg'ész alkotmány halonn*a dön-

tetnék.

^lindezt számos példával bebizonyíthatnám isten és
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Hcrczofísc'írt'd cl/ítt. Ila az iiíí-yet rószrehajlatlanúl akarná

látni ('s nicuítc'liii, nekem i^^azat adna. — Azonban nelio<íy

sok idejét ra])oljani el, inin<lerröl liall;^atnl akai'ok és csak

ez ország-gylésnek leplényeoesb iij;-yeire akarom figyel-

meztetni, hogy lá.ssa a dolog fejldését.

Mindenik eltt o telsége atyai beszéddel örvendez-

tette meg a rendeket s azt monda, hogy sennnit sem kivan

s telszólítá a rendeket, liogy alkotniánynk megszilánh'tása

felöl tanácskozzanak. A rendek, ersen ragaszkodva tör-

vényeikhez és szokásaikhoz, négy héten át tanácskoznak.

Végül egész alázatossággal benyújtják nuntinmnkat, mely-

nek meritnmáról se pro se contra nem akarok sz(')lani —
mert nem tartozik hozzám. — Annyi azonban áll. hogy a

rendek azokat, a miket az említett nnntiund)an mondottak,

alkotmányuk támogatására a leglényegesebb eszközöknek

tartották, s midn benyújtották, szigorún eleget véltek

tenni kötelességöknek a király és az ország irányában.

Egy pár hét múlva felségének resolutiója a rendek-

hez érkezik, a melyet alig lehet másként értelmezni, mint

hogy tartalmában egészen korlátlan monarchia elve talál-

ható fel.

Nem akarom ^Hizsgálni, mennyiben igaz vagy hamis

az. hogy az endített resolutióban az absolntismus elve

tnik ki ; de csak azt kérdem, lehetséges-e, hogy a rendek,

kik nem érthették azt másként, mindezek után bizalonmial

legyenek; s vajon nem bocsátható-e meg nekik amaz

agoályosság, hogy mindenek eló'tt azon pontok iránt

kívánnak megn\'ugtatva lenni, melyek alkotmányuk alap-

ját ké})ezik. Megkívánhatjuk-e valakitó'l, liogy tanácskoz-

zék háza bels berendezésének, bens kényelmének javítá-

sáról, ki azon féleleml^en él, hogy háza minden pillanatban

összedlhet ?

Herczeg.séged becsüli és tiszteli azt. a mi rég fennáll;
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elveinek ;il;i|tjául tekinti ;i leg-itiniitást; [íolitikai és niaj^-án-

életélx'H annyira kíivetkezetes, liop^v l)iztos vajívok, liouv

a inaL;\ar királvsáii- alkotniánN'át sarkcKcilK'n oh' tisztán

és éiintctltiiííl ki\ánja íentíu-tnni. a niiKen akkoi* volt,

niidon a most nralkodi') dynasti.i uralkodása alá jutott.

Xa^-yon tévednék, ha a Ih rczeuséiieddcl a niina])

folytatott l)eszélu"etés totartalniát másként kellene értelmez-

nem, — a mikor alkotmányunkat drá.n'a ékszerrel hasonlí-

totta ítssze, nielyet érintetlenííl, szentség'ként kell rizni.

11a tcliát ;i dolgoknak ezen — reménylem — ferde

felfofíását s a ma»>yar hiiodalom rendéinek ala])talan félel-

mét meii'fontolom. a mibl valóban sok baj eredhet: uu'lí

kell mapnnnak vallanom, hog'y kár és valósá^o.s szeren-

esétlenséü", ho^y enymást nem viláííosítják fel és nem értik

luvj;. fkí'nt minthogy nekem mindig- ú^y tetszik, hojxv

valétban felsé^^e jo^-ainak IcLicsekéKelib séi'tése nélkül nem

lenne oly nehéz a rendeket meoiiyuotatni, s a mennyire

nauyon i(»vid id alatt lehetséo-es, l)izalmokat meprnverni.

lIoLiy ez eléressék, o felséü'ének le^kíizelebbi resolu-

tiójában rö\id( ii ki kellene fejeznie szinte alkotmányos

érzíílet('t. i'iLi\- a mint an-a koronázása alkalmá\al meo"es-

kiidíitt. A in(»stani resolutiónak minden az r»id':én\ re utalni

látszé) helyét, a nélkül. 1iol:\- isnu't meiiteilduék. n!au«»kt('»l

elfeh'jtenék.

Aztán felsé<iéuek nyiltan és határozottan, uiiiiden

feltétel Uí'lkid meii' kellene en^'ednie az orszáo-gyiUések

rendes lueu'türtását, a nélkiU, 1ioí:\' ez ií^éret teljesítését

ismét az idtl és a kraíllményektl tenné füíijivé. mint-

liooy (jz amnuy is menvan a tíirvényekben. mint az alkot-

mánynak ej4yik felve és kíitelez a kiiályra nézve.

Iíer('zeí»'séí»-ed látni fopfja, hooy fíildieim bármily ked-

veztlen színben nuitatták is maijfokat, igazság'os fejede-

lendiez mélt<'>k és ennek bizalmát megérdemlik.
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Lf'lu't-c \;il;iki kliMl\';'m;ik liíi ;il;itt\';il<')jji. ki noin ra-

o-;is/,k()(lik iiiIimIch (Tvel (>i-sz;'iLi;niMk tr»r\{'nyt'ilR'zy ^ solia

sem liilictciii. \;ilaiiiiiit iiiiiidciikor kótelkoíliii fo^-ok ;mii;ik

val(')s;'|o-()s hclso ('i'tí'kc Iclcít. a ki iiciii l)ii"ja joüát ti'ríiasaii

iM('ii\'('(lcni.

Me<í' A'aj«yok j^yozdve, hotry TTcrczcfísro-cilet ez írat

által, nielvét ezennel teljes alázatosság'gal átküldíik, le;j;ke-

véshé sem séi'teni nieii', mert azt, a ki niaiia is iíiazsM£ros,

az in-azság' soha sem sérti meg!

Pozsony, 1X25. november 17., 18,"

K le\él elküldése ntán tííl)!) na]) mnlt el T)ecz. 8-ka

volt, nndon Széelien\'i ^Fetternieli által ismét foo-adtatott.

E foo-a( Itatásról írt jeo-yzetei bizonyítják, liooy n herczejí

ez alkalommal szívesebb v(dt Széchenyi iránt; meuf akarta

t n\crni ; az szinte jóakan') és pártfoo-ó szerepét játszta

irányában. E beszélo'etésrl a na|)l(')ban k<>vetkez érde-

kesb tel jegyzések vannak.

Aíetternieh azzal kezdé, hoo-y nem mint maíjas állású

egyén szól Széehenyihez; mindenek eltt arra figyelmeztet-

vén t, liogy hamis helyzetet foglal el, így folytatá: .,Önnek

bal vége lesz; vons jonerez le role de Deeaze, on vons

pi'endra ponr nn fanx frére. ( )n az egj^etlen ember, kivel

beszélni lehet; az íiregek mind bnták.

,,En önt felvilágosodott és beesííletes embernek tartom;

(híre még nagy jöv vár. Ne gondoljon csak a mai napra,

de a holnapira is. Köszönöm Önnek a hozzám intézett

iratait.""

A jegyzetek szerint ,,^Ietternieh azon magaslatról,

melyen áll, jobban láthat, sokat tndhat szánn'tásból, minek

és miként kellett törtéi mie. A bizalmatlanság még sem oly

természetes. A császár beteg volt, végre . a követeléseiben

tovább megy niint én."

Ezután Metternich így folytatá:

Lóiiyay : Széchenyi Islváii )iálriilia).-yotl iratai. 4
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..( hiiií'k -A/A t;m;'ics(il<tni. \-;'ilt<>zt;iss;i incj^' ;'illás|»()iit j;'it

:

V(»iiiilj(iii \iss/;i lu'iii mint (UN Idita. de iniiit clíA' okos

ciiilxT. ( )ii iik'l;- sok szolLi;'il;itot telict. ( )n(ikiu'l v;iii ellenzék,

de vaiinnk t"ákly;ilior(l('»k is. ila a esás/ár eii;;ein kérdezne,

mi lenne a teend e^y tííztol való félelemkor, én azt a ta-

nácsot adnám: lia a ház ú) lenne és a födél fából és szal-

mából, feí»yverrel és lióliérl>ái-ddal kell közéjítk váüni. A

liáz azonban nNolezszáz éve áll és né_i»yszüg'letíí szikla-

kövekbl épült, nincs teliát veszedelem. .\ fáklyavivket

kell az épületije beesnkni, lioj^y ott elé<ijenek. A esászár i'm

ellen nai>yon fel van ingerelve; én mentethettem í int ; nem

réj»" hívatott és azt monda: ,.no hát ez az ön hírhedt Stef-

ferlje?'' Mv^^ a reseriptmnmal sincs megeléo-edNc stb.

..( )nnek kíitelesséii'e lett volna ez alkalonnnal lehillnl

és beszélni ; ha ( hi lio/zám jíitt volna az iiny kezdetén, én

megmondtam volna, ünnek, lioj^y mit tényen. Most azt

mf)nd()m, vonuljon vissza. On minden ])árttal el fo'.'ja ron-

tani doln-át. Az igaz, lioo-\' ( )ii nvm csinált earriéret, (bizo-

n\ára a katonai szolgálatban fenakadt elmenetelt értette):

("m azonltan mindent kívámhat. NOns )>ou\'ez comjtter

sui" moi.''

,,A berezeg e nyilatkozatai ntán én azt válaszolám :

,,Herezegséged ! én akarom a mi jó és erényes; arra, hogy

mi lesz bellem, Jiem gondolok; ha azonban Iiasziiálni

akarok, kell hogy szabad legyek."

,,Erre a berezeg azt válaszolá: ,,tin nem osztozom

nézetében; higvjen ta})asztalatainniak. TIig)je el, hogy

végtelen tapasztalatom van. (Ich habé eine ]\b>rdpraxis.)

En nem csak mára gondolok. Az ntókornál nevem halha-

tatlan. Igen, én Bonaparténak, kivel liosszií napokon át

beszéltem, elre megmondtam, hogy mi lesz a vége, és én

megbnktattam. Valóságos liajt('»\ adászatot intéztem ellene

és végre lelttem."



'A

..Kziit;ni ;i lici'czcfí mutatott iickciii c^y számítást, lllo-

tnlc;^- (isszcliasoiilítást, iiu'l)l)l kitnt, li(»<iy a vclciiczci ('s

lombard királvsánok íi franczia kormány alatt liikábh ol

\<>ltak ii\om\a. mint Ausztria alatt; a kiilííiiljsí'f^ a torlicl-

t('t('siirl ;")(! iiiillii'>\al kc(|\czolilt. Nckt-m ú'^v tetszett azon-

ban, lioo-y ez íi szánn'tás nem eyészen valószíníí. Ezntán

kikelt a sajtószabadsáfí' eH a szabadéi vííséji; ellen, A maíi;"}'ar

bornak ( )roszorszái;ba való kivitelérl is szólott és azt

monda: k(>nn\ íí lemic ez iio^yben a rendek részérl javas-

latot t('í('tni: ezt (')liajtotta elintézni, <le nem ment : most

nem maiad m.is luitra, mint boi^v a doloíi" ngy vitessék,

hogy ez irányban a esászár saját akaratából intézkedjék, ••

Véure Széclienvi azzal fejezi be ezen beszélg^etés Wivid

napl(')ját, liooy Metternieli méo- hozzá intiéi*' kr>vetkezké])

szólott

:

,,0n elrontja az iíjú embereket; ez már sok; <>n meg

fogja bánni: l')}\ lehet, a mi akar; a esászárnak nines ellen-

szenve i'm ellen és csak azon észrevétele van, hoo-y ön soha

sines az ezrednél. Most azonban oda visszamennie alig

lehet; ez nagyon feltnnék és iigy látszanék, mintha önt

meg akarnák nyerni "

Ha az els levele Széchenyinek határozott és férfias

volt, a második hosszabb levele, habár sok hízelgt mon-

dott a berezegnek, még határozottal )l)an és még férfiasabban

van tartva és magában foglalja Széchen\inek késbb érvé-

nyesített politikai elveit és politikai mííködésének egész

irányát. Ezen nevezetes levél tartalma a következ:

,,Fméltóságii nram

!

Ugv nnitatta magát irán^'omban, mint férfi férfival

szemben, a rang kitííntetése nélkííl, csnpán bels érték sze-

rint. Bizalma van bennem, s hiszi, hogy becsületes és fel-

világosodott ember vagyok s cselekedeteim valóságos
í*



oívmlK'Il crciluck. Mco- foLidk Icli'liii ez cliníis urzt-tiick.

Remem Ifin. Iiolix' ;iz Idn iunzoliii \\)'j:y,\ azt. Számos c'v <'>ta

MZ cikiilcsi l"iio-ox'tl('iis('L>- l('<>iiiauasalil) tokát tíirckszcm clrnil

s lilkiismcrctemiu'k H^"lll'•()(ltsália s l)c'iiso meú'eléií'CMlett-

st'o't'm azt mutatják, lioi^v c czi'Uioz, moly fele' lesi'oroselAi

akarattal i})arko(lom, kíizelcbb jutottam. E füíi'o-etk'n licly-

zctbcn ('s lianii'ulatl)an líerczo<i's('<í-c'(ln{'k talán (^Iv szolji'á-

latokat télietek, nielveket li;'irki iiuisuál lii;'il)a keresne; niei't

én r;iiii ( )n ni;'is bel'olNj'ist nem uNakorolIiat se most. se

k('söl»l), mint a mehet ismeretei, tajiasztalatai ('s l)eliat<')

eszesséii'e által már most is lixakorol. Kltemhen m(\u,' v^ry

ember eltt sem tái-tani tel amnii-a belsmet, mint azt most

Herezeíi'séfreíl clott teszem. l)ár nem vetettem meíi' solia

mások Ítéletét, mi'nis az rendesen k<izrtn\ íis \-olt elttem, s

nem akadtam kedí'K re. iiieK az en\('met meíi,'értette ^olna.

Uelátási kéj)essé<j;'em naii-yon tunya, s lia valamely

elvet állítanak fel, vaoy valameh' dolgot fejtcüctnek, mely-

rl azt tartom, liof»y nem áll ers talajon, nem találom el

azonnal, 1iolí\' bol van a liil)a; litibár érzem. liou\' valaliol

sántít. Xe liiu\je teliát llerezeLísi'u'ed. lio^\- midn deeembei'

S-án ( )nnel beszc'lni szerenesi'm s valé)ban naLi\' ébczetem

volt Oimel mindenben eí>y véleményen voltam, bár nem

mondtam ellen, ICkesszédása,, élénk eladási képessége, s

ta])asztalatainak valóban véi^-telen érdekesséo'e s eiivsz hely-

zete aiiiiN ira el raleadtak, liooy bár — mint észrevehette—
nem vontam el ré)la szememet, s eo'észen lid \oltam, méu'

sem kíivetliettem teljesen. !'. o. csak azt említeni nieíi", bony

On azt állítá, 1iolí\' most tíibl) tokaji bort visznek ki Ma-

üvarorszáiilx'tl Len<.iyel- és Oroszorszáo'lía, mint azeltt.

r)ár niiUcn bizonysáivá i leüyenek is, valahol szánn'tási hi-

bának kell lennie, foí>'adni mernék, bár nincsenek adataim.

De niélt(')ztassék llereze<í'sé«'ednek parancsolni, hoji^y ezt a

dol'i'ot a nia-iam nKulja szei'int \ izsoáljam. azt hiszem, nem
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foojn ki;'ill;nii ;i tíiz- ('s \ íz]>i«'>l);'it. Ai"t;nii iifiii fo«r^ do tnlnii

liMsziiálliMt, iiuit ily tfivilájiusítások vil;'iíiot vetnek c^yc-

})t'krt' is. Ilii nzoiibaii liamis az én állításom. ú;tv a ii\il\á-

iiossáii- elé kt'lk'iic a (l()l<iV)t l)oe.sátaiii; a jé), mi al)ljnl szár-

maziu'k. cl sem k('|>zc]lieto.

I Ici-czenséuiMJ azután azt monda liogy a király nl\'

alkotmányos, mana is oly alkotmányos alajna Wx^ állani,

liojiy min(laz(»k — csekély személyenuuel eji}iitt. kik az

ellenzékben vannak és maradnak, eo ipso alkotmányelle-

nesek lesznek. En^íedjen mejí- Ilerezeoséged, az én íelfo-

üásom szerint ez sopliisma. Nem állhat lenn politikai ^i'az-

dasán' éj) Uiiy mint <ü;ép sem oppositi*') vagy ellennyomás

nélkül. A kerekek inoo^nának. a niüók tarté)ikl)é)l kin,2'or-

nának, stb.

Veszélves és ionftalan lenne, ha a király hatalmi kíirét

feladva, nem védelmezné mimUnek eltt minden erejével

szent tré)iiját és felségjog-ait, — ép úgy mi, a rendek, köte-

lesek vagynnk, a mihez jogunk van , férfias méltóság-gal

fentartani. Ezt kieg}enlíteni, azaz megtudni azt, hogy med-

dig meimek a király jogai, és meddig* a rendekéi, az ország-

g}'iilés feladata. Idveszteség, kellemetlenség-ek stb., ilyen

országgylésnek természetes következményei, a miket Her-

ezegséged tekintetbe nem vesz. De ha a király jogánál ma-

rad, s a nemzet az övénél, iigy a gép is tömíir, az államtest

eo'észséíi'es marad.

Azonban nem fekuhitom nudtkori ])eszélgetésiiuket

most pedáns módon njjaimon elszámlálni : hagyjuk ezt.

Másra akarom Uei-ezegséged figyelmét felhívni.

Herczegségednek j('> A'éleményc van fellem, melyet

hála istennek meíí is érdemlek. Nagyon függetlennek érzem

magamat. (Bocsásson meg Herezegséged , hogy ezt oly

gyakran endítem, de büszke vagyok eiTe; ez gyenge olda-

lam.) Azért komoly féríiiioz ill bátorsággal akarom né-
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mely nézetemet kíizíilni s ez által úo;\ sz(')lva néhány kér-

dést intézni. Ivzután vauv közeleilnünk kell, vagy egészen

nirg kell Niilmmk. azt clöre látom.

Azt inondá (engedje nug. li<»g\" még ez egyet vissza-

idézzem endékezetébe) .,\ <>ns ])asserez jxMir nn ianx tVére.

()n rósz véíí'et fon- érni, mindkét részszel i'l ioisvA dolgát

rontani, stb." Eskiiszíim íinnek. in>gv az nekem teljesen

mindegN'. L;'it<>m ('s /itgondoloni a legjobb és legei'énx'csebl)

end)erek élet('t. jntalnuit és \égét. megr<"iií"l*'iii az emberi

élet i-r>\ ids('Liét. s messze tnltes/cDi magamat a tíimeg ítéle-

tén, — teljes ék'tendx'ii \\v\\\ beesíiitem sokra. 1 )e fájna,

nagyon fájna., lia ( )n léli-eisnierne, hamisnak vagy kétér-

tehm'ínek tai'tana. líes/él hetek-e szintén? Nem ismerem

— ha szabad íg\' mondanom — az ()]i \al(Mli politikai

hitvallását — vagy egyenesen kimond\a — nem ismei'em

elveit.

Nekem is \annak ebeim. Isten mentsen, hogy jobbak-

nak akarninn nion<laiii, mint az íím'it. De ha az enyéim

nem az íinéi, úgy — mieltt Tm \agy én megváltoztnnk

— inkább egy szót sem akai'ok Herezegségeddel az ügyek-

rl szedni s to\;'ibb haladok ii\ ilt. lieesiiletes éitanion.

Nagy szolgálatokat i'igy sem tehetek Önnek és az

országnak, de az a esekéU" is, a mit tehetek, l)izonyára

nem sikeríílne, lia liitem, nézeteim ellen volna; alávaló

szolgálatokra jxmIíh- Hu ncni akai'liat téllias/nálni engem, e

ti'kinteíben iiaLixon is nemesen gondolkozik r('dam.

Hogy t( li.it u\ (Uiásomat megkezdjem, in(d\- alaj»j;'d»an

— nem tndoiii miért — kissé zavarba lioz, mindenek eltt

azt akarom mondani — de még í'g}'<-'b ^^'^^^ hiszem, hogy

gyermekes nyiltság(^nnnal, melylyel szólok, Ilerezegséged-

nek azt bizonyitom, hogy Ont mennvire beesíílöm s meny-

nyire bízom igazságszeretetében, l^zt ne ismerje félre Her-

ezegségcd! Azt akarom tehát mondani:
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,,hoor>^ lialálos ellensép:e vapryok a renflctlensóo;-nek s

iTiiiulciit oyíílíilíik, i\ mi rcndctlonsíVho] ered és crodlict;

.,li«»^y a fclforuatást ü\ íílíilrun — azok szomorú k<i-

vc'tkczméiiycit ismci'cm, de liony l)Mi";'itia vacfvok a liaszii(»s

találmányoknak ('s ja\ ít;is()l<n;d<, l)ár líclátoiu. li")n\- nanx fni

nehéz a ja\ítást az újításti')! mcukülrmlx'iztetni;

,ilí<)ji'V <i> íílíilíMn a réíi'I torradalmi íaklyavivök teii-

dentiáját, kik az e^^alité et liberté szavakkal visszaélnek^

kik réo'i a1a|)jokl)ól mindent kitoroatnak, mindent leron-

tanak és mindent lanyha akarnak borítani, íelek tolok, tél-

fegyverkezem clKiKík; de i«')l esik szívcnmek elg^oudolni,

ho^y az embereknek minden osztálya a törvény eltt

egyenl lehetne és hogv talán elérhet lemie, hogy '<i leg-

í>azdaíiíd)bik és lejfliatalmasabbik sem ji'üi'bíthesse meo-

bosziilatlanul az ország legszegényebbikéuek a haja-

szálát."

Persze, hogy földieim közül sokan ábrándozónak tar-

tanak e gondolkozásomért, éigy mint a beteg növény is, ha

gondolkozhatnék, rültségnek tartaná az életet, mivel

maga is esak vegetál.

Azt mondom, hogy ann\'ira telek a zavaroktól, a for-

radalmaktól, hogy inkább akarok a régi slendrián mellett

maradni, — hogy így fejezzem ki magamat, liár mennyire

is útálom, semhogy valaha az utópia egy nemére térjek át,

ha ez átmenet esak erszakos válság által lenne elérhet.

En tehát természetemnél, de elveinmél fogva is máris ersen

ragaszkodom azokhoz, kik a forradalomi utat ellenzik.

Ellenben át vagyok hatva azon hittl, hogy az emberiség

boldogsága a lehet legmagasb eivilisátión és felvilágoso-

dottságon alapul, mert soha sem fogják nekem bebizonyít-

hatni, hogy isten az embereket csak negatív boldogságra

teremtette volna.

Láthatja Herczegséged, hogy némely tekintetben na-
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Gyón sz;il>a(lclvííc'ii ^•(•iidolkozoin. iMiiicdji' nie^" , li<iíi'\'

t(>v;'il>l) íolytassain c's azt mondjam:

.,liooy iiciu csak azrrt szcrcti-m a létrzn kormái i\'t"<>r-

mát. mert rtpi-aosi-iitativ (irsz;'iLil»aii sziik-tti-iu. liaiicm azi'rt

is, mert azt liiszcm, liooy a n\ i]\ áuossáo' és a ki'pviscltetvs

által az i_naz a hamistól vc'^ííl wívj; krll houy kiilíimbíiztcs-

-ék, li<».ny rontott rcputati(')kr('»l \v kell ti'})ni az álarczot,

liooy (.o-y tclictséjí se mai-adjoii az országban eltemetve,

IhiLiy iiiiiidciiiick na]ií"éii\-re' kell jíniiiic stlt. Miix ;i zsarnoki

államhall. a iiiiiir ezt a tajjasztalás mutatja, a tudatlaiisán'

gyakran a legnagyobb hataloimiial \an íelrnházva, az el-

ítélet a bíilcseséi;- álareza alatt a íehetséüeket esirá jókban

meL;-t"ojtja s hol a lei^okosabbik s a le^gtaiiasztaltabbik is az

eszeset a bolondti'd, a fantasztától alig- bírja megkülíinböz-

tcllli.--

.,])( ha ji). Iclkiisiiuictes és bíilcs kiráh'ok k<t\'('tkez-

uének eg\más iit;'iii. ('ii xolnék az els, ki számos nkokbéil,

melyeki't ismerek, az absohit iiioiiarchlának alávetném ma-

uamat: mert ha én és az ciiN'éim bnldogok lennénk, talán

nem kiitatniiiii: xajoii boldogságomat kir;'il\(im kegyelmé-

nek avagy saj;'it jogomnak kíiszíinhetem-e. ! )e ez a jámltor

óhaj kábaság/'

..l'^gy endteriiek si'in ismeicm el esalhatatlanságát,

hanem telfbgom, liog\ sokan, kik magasállásokon vannak,

kellemesel)bnek találják, hogy tetteiket homályban taitsák,

s telietetlenségöket és járatlaiisjigukat eltitkolják, mint

hogy az egész világ elé terjeszszék vizsgálat és ellenrzés

végett. Pythagorasnak ..1 )i.\i"-je semmik('[» sem illik m;n'

a

mi századnnklta!"

,,Szeretném
, ha minden elítélet elenyésznék, — de

nagyon is érzem, hogy ahhoz a helyet és idt meg kell

vj'ilasztaiii. I )(• - mint sokan hasziKtsnak és ezélirá-

nyosnak semmi esetre sem tartom, meit az emljerek nem



érdemlik meg, liogy tí'vnt.ikun síUrtltcii ós csel ;'ilt;il \czct-

tesseiiek."

,,( ^siq);!!! Niill.'isi (|<)l;4<)kl)aii nincs liuti'irozott n('zctcni.

A Icnliat/n-tal:in;il)I) tolcraiitiát kíivetem, és, lia tíirökiiek

születtem \'(»lna, é|M»]y lelkiismeretességgel mosnám na])j;i-

l»an (itszíir lábamat, a melvlyel most vasái'naponkint teni])-

lomlJa meg}'ek, s minden egyéb vallási szertartást bíven

megtartidv, melyet az enyém elém szab."

,,Sokat a<lok az ember bels értékére, — tisztelem a

valé)ság<)s jihilosopliiát s a gyakorlati böleseséget s sajnálom

mindazokat, kiknek egész értékök elméleti tndományból ('s

éles tollból áll.'^

,,Az én íelíogásom szerint a nemzetiséget soha sem

lehet elég magas fokra emelni. E szó alatt ,,liazafi" nem

érthetek más end)ert, mint olyant, ki hazájáért és királya

ért minden áldozatot hozni kész — még az életet is —
esakhogy nem szavakkal, de tettekkel."

Bármily rcxszúl is gondolkodik felsége fellem és

ama fiatal endK'rek fell , kik táisaságond)an élnek , ép

ann}'ira elismernék ragaszkodásunkat felsége dynastiájá-

hoz és hségünket személye iránt oly pillanatokban, midn
az veszélyben forogna, mitl isten rizzen

!

Herezegséged is belátja, mennyire degenerálva vannak

a magyar királyság mágnásai, l^ersze hogy ennek felsége

is az oka; mert úgy látszik, nem is kívánja, hogy t
szolgáljuk. De bennünk még nagvobb a hiba, melyet álta-

lában irdvább szeretek önmagunkban keresni, semmint kivü-

liink; de most szolgálatképesekké akarjuk magunkat tenni,

s a király, ha egyszer elismer bennünket, bizonyára hasz-

nunkat is fogja venni.

Egyelre itt megállapodom. Hogy nem vagyok en-

thuziasta, tehát veszélyes sem, esak az által bizonyíthatom

be, ha biztosítom, hogy ez a néhány nézet, melyet itt rövi-



den érintettem, már réoen az euyém, s liooy elzárva tar-

tottam magiamban és ezentúl is elzárva tarthatom.

Mi különben e n\'(')násomat illeti, talán okosabb em-

l>er(k mint én. lia tanácsukat kik('rn<'m, elleneznék azt,

ho<i^' ()niiek meo'te.jjyem. De én azt hiszem. \\ivj;\' ( )nt jol)-

ban ismerem és hog'y az, ki e<;ész n}'iltsá<i"oal közeledik

Onhíiz , inkább megnyeri Ont részére, mintsem ma<iától

eltávolítja. Ks mi a veszélyt illeti — bizalmamat llerezeg-

séged ii-ánt semmi sem tánton'tliat ja me^!

Hoof-y ( )n uu'Kcbben tekint clía- államué}>ezet ala]>el-

veibe, mint én — az, istenemre mondom, természetes. Meg-

eno'edem, hoü-y nézeteimben sok nem e_üvéb szép álonniál.

mert nézetek doluában mén' a niíiiíaméi ellenében is bizal-

matlanság'<»al viseltetem. Azonban én konok természetíí

vao'vok és esak észbeli okoknak enuedek, s ekkor is csak

1)ajjal, ha viláo-osan és tisztán szemeim elé állítják.

Azt hiszem, hooy becsületes emberhez illleg- csele-

kedtem, midn maii'amat és néhány nézetemet Hercze<xsé-

ged eló'tt röviden és egész nyiltsággal feltártam. Ha Her-

czegséíied azt hiszi, hogy e nézeteimmel valamire használ-

liat. mi hazámnak és tíildieimnek üdvére és boldogságára

szolgál: iig\" bizonvára senkit sem fog találni, ki nálam

jobb akaiattal bíi'na, bármennyire legyen is belátási ké})es-

sége erteljesebb s tndománA'a tágabb, mint az enyém.

lligyje el Ilerczegséged, hogy személte iránt valósá-

gos vonzalonnnal és szinte ragaszkodással viseltetem.

Pozsony, 1825. deczember 11."
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(Gróf Széchenyinek a társadalmi téren kifejtett tevékenysége. Alkotásai. Kitartó és fáradhat-

lan munkássága. Levele Júliához, melyben fejtegeti az egyesek hazafiúi kötelességeit Magyar-

ország irányában; a közjóért áldozatokat kell hozni) a magyar jellem árnyoldalai.)

Gróf Széchenyi liátralu>í:><»tt iratai közt a társadalmi

téren kitejtett niap'intevéken} ségét illet jeg^^zetek, levele-

zé.^ek és munkálatok nagy helyet foglalnak el, és ha egy-

koi- közzététetnek, tanúságúi fognak lenni azon fáradha-

tatlan, következetes munkásságról, melyet az anyagi é.«;

szellemi téren kezdeményezett és bámulatos .sikerrel keresz-

tlvitt nagybecs alkotá.sainál kifejtett. Hizonyítani fogják

to\ábl)á, hogy Széchenyi mindazokban, miket a magyar

nemzet regeneratiójára tett, mindent egy jól átgondolt tei-v

szerint, egymással szoros lánczolatbau, megtartva a heh^es

egymásutánt, bámulatos tevékenységgel vitt keresztül.

Nagy merész.ség kellett ily dolgok kezdeményezé.sé-

hez; szüksége volt azon határtalan szeretetre, melyet hazája

és a magyar nemzet, saját faja iránt szíve mélyébl és

egész val(')jával erezett. E szeretet szüleménye volt a hit a

magyar nemzet fejhS'dési képességében, a mély gondolko-

zás után szerzett rendíthetetlen meggyó'zó'dés, a bizalom

a követend i'it helyességélien és saját cselekvésének ered-

ményében és a. reménység az iránt, mit két szóban oly jel-

lemzen fejezett ki: ,,Magyarország le.sz!"

Annak bizonyítására, hogy mindazt, a mit a gyakor-



l.iti trroii tett, jól átuondolt terv szerint tette, elén' leu'ven a

kr»\étkezket említeni :

SzC'olieii\i nu'Li' ^<'lí ari'<'»l u'\ '•/''' l^^'- 1i<»,U'N' a neni/.et

ii\cKélíen él és niindeiiek eló'tt niíi\i'lt n\cK re van s/,iik-

x'u'e; li<»ii\- a nemzet nem emelkedlietik azon hatalom

ni'lkiik mel\('t a tudonw'uu'ok terjedése ad: ezt rt alapíh'i a

maiiN'ai- tndomán\'os akadémiát.

IIoiiN lionlitársait \\i\u:\ esznu'i iránt lelkesítse és

nemes t<>rek\éseinek ineLiiiNCi'je. nnndenek eltt sziikséLi'e

volt, mint maua jellemzen mondja: — ,.1ioü-\- lioidi-

társait me(h-el)arlanujaiklié)l lassaid^in! kiesalja". 1 Iom\- ji

tóvárosiján az ilji'i nemzedék jol)l)jait eL^yesítse, alakítá a

lóversenyt és a nemzeti kasziu<')t; ez utóbbi által példát

adott az oi-száj^' minden városának hasonló tái'saskíirök

alakításái'a.

A Dimaiizhajétzás meiiindííása, a J
)imahajéiz;'is aka-

(láKainak — a, \'askajn'i szikh'iinak eltá volít;'isa által az

• tsszes kr>zlekedési, vasúti ('s esatorn;'izási rendszernek

Ihuhipestrl kiáuazé)la_<;' szándékolt kivitele, az orszánj^yiUés

Pesti'e való áttételének sürgetése által nemcsak az ország"

keicskedését és anNai^i ere)('nek emeh'st't kíxánta elmoz-

dítani, de a r\árost a haza szívének tekint\e, méltó kíiz-

pontot kívánt teremteni az itjú és halad('> nenrzetnek.

A Tiszaszabályozás kezdeménNCzése és i-endezése által

a naiiv nuiii'var síksáiiiiak ,ie,u'y kis királysá_íi'0"al íélér

terííletét" szándékozta mint mai^a kifejezé — ,,bííz-

liixlt moesárbid viráiiZ('> kei'tt('" i'italakítani, ho,íi"y azon táj.

mel}iiek emelése életteladata \()lt. anyagi erben is emel-

ke(lj('k.

i)e nem tólvtatom jellemzéséi annak, hoüy mi mindent

kezdeményezett és létesített, már ezekl)l is kitíínik, hooy

minden alakításában j('il atiiondolt terv szerint járt el; így

volt az politikai irányú eselekedeteiben is. Elég legyen e
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tckiiitctlxii i<l('/ii(in 1». Kcmónv szíivíiit: ..S/('(li(ii\'i scmmi-

lic/ 11(111 Iniiotí. Iliinek erkíilcsi os/tíilrkíi iiciii \'íil;i. ki ;i

l;'iii(/,linl(l;il ;i \;'iiiiiii(iit('SS{'«ret 1)iikt;itt;i hk'ü-. ;i kíizlekciK'^l

(•s/k(i'/(ikkcl ;i iiciii;i(l('»/;'ist ki\;'iiit;i Icldruitciii. wv. cfü-ycsüle-

tckkcl ;i |ii)litik;ii cs/.iiu'k kr)/.|M)nt(jsít;is;'iríi mííkíUlrttt. ;i

iMjiiiMiijoüi változásokkal az aristoknitia kizán')la^os Ix-to-

]\ ásat támadta incíí üyíikt'rc'bcn, sz/mios klséiU-tcivel e^y

kiilíiiiállf') mairvar jiéiiziiu-vi rondszer iótcsítéséro tíírekcMlctt

rs a iiimikiissáL;' inliKlcn tcn'n tájunk nicLí'iiu'iití'sf után

második V('Z('rcsillaü-áúl tiiztc ki: ,,Hazánknak innadozás

nélküli át\'}irázsol;isát egy elkopott, feligiiieddiji' feudális,

téliLíineddin- alkotmányos szíivevénvbol embcrliez ill és

minden áltéiix töl kitisztult képviseleti rendszerre."

^Féü' azok is, kik Széchenyinek nem voltak ellenei,

liibáztattiik, lioiiv az országnak alsóbb osztáhaira is —
külíiníisen, ezéljainak kivitele vé.ü'ett, a befolyásos pesti

polj^árokni nagy nevének és mag-as állásának hatalmával

nao-y Ijeíblvást ü'yakorolt; de különösen rósz néven vették.

ho*»'v magasaid) ezéljai véüX'tt — miután minden hatalom

a konnánynál és foként Bécsben volt összpontosítva.

fr\aki-an na|)okon át kereste és ig-yekezett meíi'nyerni a

k(»nnánv élén állókat. Gyakran órahosszat tudott vára-

kozni a hatalmasok eloszoljáiban, hogy bámulatos diplo-

matiai ügyesséirével süro-essen és kérelmezzen — nem a

maga, de liazája érdekél)en, felfegyverkezve azon kitartó

türelennnel, mely ily dolgok kivitelére szükséges.

Ifjúkoi'i endékeindx')! idézhetem, hogy midn a Tisza-

szabályozás megalakításár(')l volt sz(') és én is mint a válla-

lat kt>z})onti liizottságának tagja gyakran érintkeztem

íSzéi'henyivel. tudom, hányszor járta meg Bécset és meny-

nyit kellett a hatalmasoknál szorgalmazni, míg e vállalat

létesítésére a só felemelt áráb('>l a mai fogalmak szerint cse-

kély összeget kieszközölhette és ellegképen egy hitelmíi-
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velet ;'ilt;il m'liáiix' s/á/.czcr Inriutot nyorlu'tt'tt az akkori

|)t'iizliataliiiakt<')l. Midöii t-z (i-('(liii('ii\ii\i'l tr)l»l)szr>ri utazás

után vlsszatrrt. inosoholía a ciulít*' iickciii. liáii\ száz Irp-

csöii kclk'tt neki iiajxmki'iit iel- rs Iciiicniiic c's liáii\- ('tr;U

türck-nmu'l a íoüadíatásra várakoznia I

\h' liátraliag'\ott levelezései imitatjákjiöiiy iiaj^y ezél-

jaiiiak kivitele véo'ett iiemesak a kormánynál, nemcsak a

személves ('rintkezésnél volt türelemben és tevékenységben

kifogvliata.tlan. de évenkint számos levelezéseiben niily rá-

beszélölei!', lelke.sítleg- és buzdíté)laii" hatott eo^yéb betolva-

sósabb kortársaira, nemesak a leríiakra. de a nemesebben

gondolkoz(') lelkes nó'kre is: ennek jellemzéséül számos le-

^ elei kíizl választottam ki egyet, melyet üdvös tevékeny-

séffének elsn korszakában 1S'JI>. iiovend)er S-kán Naüv-
( 'zenkrl írt egyik kedves rokonának, llnnyady Júlia gróf-

nnek.

Minden, a mi e levéll)en foglaltatik, rendkíviUi érde-

kes ma is, rábeszél és buzdít(') szavak, nagy igazságok és

jellemz élezek vaunak benne, melyek negyvenhat év nu'ilva

is megérdemelnék, hogy mindéi d-:i. ki azokat olvasni fogja,

vegye szívére és emlékezzék nug arr(')l. hogy — habár

majdnem fél század nu'dt el, mié)ta e levél íratott, habár an-

nak írója rég elköltözíitt tlünk, habár nemzetünk nagy

megpr(')báltatások ntán alkotmányos viszonyokat él és ura

lett saját sorsának : a regeneratio munkája, melyet Széche-

nyi kezdeményezett, még távoh'ól sincs befejezve és nemze-

tünk fennállásának biztos sikere csak az esetben remélhet,

ha minden nemesebb er e nagy munka befejezéséhez ha-

zatiúi áldozatkészséggel fog járulni.

,, Kedves Júliám! Annyi a dolgom, fejem ol)' tele van

és annyira szórakozott vagyok, hogy eszméimet és elvei-

met néhány dolog fölött valószínleg nagy rendetlenségben.
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('n('s7,('ii rr»\i(l('n, ('s \]y inódoji ii;i^\<>ii ('rtlictctlciiííl looími

('l(";i(liii. Az<»iil);m sziiks('o(.siic'k tai*t(nn, Ik'^ív lu'iiiclN'ck t'r»-

líitt \ ;il.ili;'ir;i cu-c'-szcii tisztán nyll;itk(»zz;ini. Kc'i'lck. k('rl(k

tiircliiiiic. liuNclcmrc ('s külíhir.scn ;in';i az ó\eH elmére,

iii(l\ a iiöi iieniuek kiváló sajátja és mely abb<'>l áll. Iiolin

iiu';^- az (lliall<iati»ttat Is kitalálja és felfooja.

Minél maj^asabban születik az ember, minél f^azda-

gablj, értelmesebb és fiiuu-etlenebb. annál napi-yobbak kíite-

lesséüfei embertársai, hazája irányál)an.

Ki oly szerenesés körülmények között jött a vilá<j;Ta.

mint mi, annak na<>^^ kötelességei vannak, és az egyenesen

rósz embernek és sennnii'eval<')nak mondható, ki a rá bízott

kineseket elzárja és a közjóért semmit sem áldoz: — ellen-

ben gyöno'éuek vagy bntának nevezhet', ki töl)bet akar,

mint a mennyit l)ir, valamint hiú kérked és valószínleg

hosszntiilíí az, a ki magáról azt hiszi, hogy tekintély, ha-

sonló Mahomethez, úgy szintén az is, ki magát Zenobiának

vagy Corday Charlottenak tartja^ és végre büntetésre méltó

szerénységet vagy nyomorúltságot követ el az, ki semmit

sem épít és sennnitsem mer önmagától temn. De fontoljuk

meg, hogy egyesek mennyire képesek, kik a jót és a ne-

mest állhatatosan akarják. Vous voyez done, qneje veux,

cju'on y trouve un jnste milieu.

Gyalázatos, ha valaki magát jobbnak és elkelbbnek

tartja azért, mert a sors neki kedvezett, és nyomorult az, ki

magát rangja, ezíme, vagyona és születése mögött elsáu-

ezolja. A legnagyobb ember az, ki a legjobb, legneme-

sebb és legkitíínbb.

De miként teljesíthetk e kötelességek ?

Isten az embert bizonyára nem negatív, hanem posi-

tiv boldogságra teremtette. A k azért, hogy nem szenved,

még távol esik a boldogságtól, és a paraszt azért, hogy az



óletiick (>1\ Sdk r>n>int't. iiicKct mi ('Ivcziiiik, iiciu ismeri.

M'/.ri't licill irÍLI'Nlí'src — de s;i)ll;il;iti';i m('lt<'».

A lcLlli;m'\(il)l) 1i(i1(1(iiís;Íl;- ;i \Í];il;(i11 ;i li'Ick kimíi\'('l('-

sóbnl ;ilk li;i esni-: cün ;ill;itii;ik udiidiK'lkíílisí'i^i't nem nkur-

iiúk l)()l(l()Lis;iüii;ik m(tii(l;iiii. Az cmhiT liondolkozásra te-

remtetett, nN'omrj'it t;'ij)l:ilin kell de szívét is, és kiilrmí)-

seii lelkét. Emelkedett szellemíí emberre nézve e^'V jé) kíinvv

v;iu\' szellemes társidiiás sziiksé;Li'esel)]iek . mint iiinrli.dn'is

\;iU\ ;'d(tm. Mz('rt kíUelessi'iic miiideid<iiiek ;iz iunz t"(>l\il;'i-

ox)S(id;ist miiideiiiitt terjeszteni — rz a ml liinilásiml: Ma-

(/i/ar())'sz(ít//j(n/, iiicii c: <i »i/' //ffzáiiJ:.

Az eszes ('s ;iz, ki ;i Itildíin ^';d;lmi lieKcst kí\;iii k'te-

síteni. nem loiija erejét és eszkíizeit szi'-ttnrLíéiesolni. nem is

;id mindenkinek, ki ;iz('rt meL:szétlítj;i. liiniem amaz erket

és eszközöket esii|i;in ke\és tárnAi*;! touj:! <"»ssze|)(>nt(»sítani.

Ne feledjiUvel soha, lioy-y Magyarország' a mi lia/;ink.

Isten bennünket bizonyára nem ok nélkíil engedett Ma-

<j;yar<^rszái>])an na|)vilá*;"ot látni, hanem azí'rt, li(>_i;y mi

erid^liíiz képest — bármily esekél\' leü\'en is az — a vi-

láo' sz('pít('s('re és tr)kélesl>ít('sére k(*zremííkrtdjiink, et h\

nons a\(»ns une forte táehe á remplir, avee eette bonne vie-

ille llonnrie! — Én Maiiyarorszá|»ot in'azsái»' szerint esn-

nya orszáunak tartom — nem is a lej^szebbik ; Molnárnak

(eo^' iiüA'véd Soj)ronvárme(i'yében) és sok másoknak modora

több. mint kellemetlen és nnalmas, mert émelyít. A íne-

messé<i" na^Aobl) része, méhnek tnlaidonké])en kíitelesséue

volna minden sz('|inek és jónak elmozdítására közremíí-

kíidni, már majdnem rothadt, va^y k-ualábl) a rothadt sza-

<»ot viseli ma,í>án. Azonban e^y nemesebb lélek nem lojj^ja

anyafíddét meo'vetni rút volta miatt, de fog igyekezni azt

szebb(' temii. és Molnárt legfeljebb kineveti, gyíitri és kí-

nozza, de a hazát nem hauN ja el. hogy a kis Molnárok

másként iéjl/Idjenek és más képet kapjanak.



!)(• ('l('íi' Ic^^ycii iii<)st;mr:i ;i ])('l(lMZíi':it;'isl)ól. Miiin k<)-

vt'tkc/rsckct Iclict iiiliulczcklx'Il Icvoiini ?

Neked, vnlniniiit iiekeiii is, ineuvaiiiKik k(»telcss('o-eiiik;

(le ;i tieid iieiiioK' iinf^Nok. mint az eiiyéiin. mert én i^Jízdn-

»í-m1)1), fiiíi'jíetleiiel)!! vni:^ok náladnál, és bár tídán nines

tíibl) eszem, mint neked, de minden esetre tíild) a tapaszta-

latom. De neked tíibb kötelesséfícd van, mint yd. komor-

nádnak, Jenny kisasszonynak. Mindenkinek kíttelesség-ei

viszonyaihoz vannak mérve. Az enyéim nem oly naíryok,

mint XauA' Péteréi, a tieid nem olyanok, mint Aspasiáéi, de

a te kíitelesség^eid a tieid sziik köréhez, az enyéim pediíí a

pesti kaszinó dohányfiistjéhez vannak mérve,

A k()zjóért áldozatokat kell tehát hoznod, de olyano-

kat, melyeket kíínnyen, nagy öumeíi!^ta*íadás nélkid hoz-

hatsz ; senki sem kívánja inaedet, — és hála isteimek, a

t'erdeséo"ek korszaka lejárt — bár azokat, kik akkor éltek,

egx'sz lelkembl csodálom ésirío-ylem; a Codrnsok, Deein-

sok, Cnrtinsok pediti' ma hasznavehetetlen bntorokká váltak.

A vér ritkán használ, de igenis a sok ember adakozása és

munkája.

De a te javad végett is kell az áldozatokat hoznod,

mert a te jíAnd eltted úgy, mint az enyém én elttem ti-

tok ; abí)ldogságesak az istenek adománya, de hatalmunk-

ban áll a megelégedettséget elérni. Bármi történjék is ve-

led, hidd el nekem, kedves Jiiliám, higyj tapasztalataim-

nak, hogy lényegesen fog kedélyed nyugalmához járulni,

ha ezen rejtélyes tartózkodási helyen, a hol nem tudjuk.

honnan, hoA'a és mit nem vonod meg magadtól a

kellemes lelki táplálékot, midn hazádnak Ijoldogítására

kíizremködíil. Honnan származik az a kiállhatatlan r,

mel}'et sokan oly g^ akran éreznek belsej<>kben és sokak-

nak azon aggTdalma, hogy senkinek sincs rajok szüksége

és hogy elfeesérlik napjaikat? A hazafiúi érzelemnek híja-

Lonyay : Széchenyi István liétrahagyoii iratai. 5
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bi'»l I Aíiiidciitöl nK'fi'íosztl latunk l)ciniiiiikrt. a Ic^kcdvcscl)!)-

tol is, a mivel bírunk. A Icáuv solia se Iclict bizouxos ab-

ban. lion'X' l)()l(l(,)ii"an tbii' (isszc'ki'lui ; az au\;'ira ULi'\auauii\i

iiond vár, mint íiríiui. De a liaza niiudrukoi' a mií'uk I

Könnyíí kitalálni, mikc'ut kell kezdened, Iioün' ^'alami

okoshoz foírj. j\[ire va,<iy k('j)es eii\'maa'ad V kevésre, i'i;>'y

szólva senunire ; kíívess tehát bennünket. Xyomj el uunden

szenvedélyt, minden túlesaponp'ist, melyek rendesen szal-

maláng'O'al élinek, és esuj)án — ])our se distiníí-uer — hiú-

ságból erednek. A maii'Nai't úü'v is na U'V a dai;- hiúsá_í»' jel-

lemzi, s ez eo-yike a le^•na^•^'obl) akadályoknak, mely

útunkl)a n'íirdid. A leííifjabbik. a le;L:'ta])asztalatlauabbik elöl

akar jái'ui, nu'ndenki maijának dolü'ozik, mindenki valami

újhoz foo-, pour étre nouuué et ])onr étre a])]>laudi ct \ ii

sé|)aré des autres. Mafí'\arorszáü' a mi Itííjcsöuk. sz('bl)é ten-

nünk, cmchiiink. boldoLiítauunk kell azt. ( 'sa];uhnd<uak

elég eszkíize van arra, hogy azt tehesse. A szegény paraszt

— egyesített családi erejéhez képest — eleget tesz kíUeles-

ségének, ha istennek nagyobb diesoítésére egy iát idtet.

De hogy miként kell az országban egymást ])ótolui, hol

kell kezdeni, uu'lvik leg\'en az els lépés: a tclöl l»arátaim-

nial, kiket te ismersz, de kiket nem akarok megnevezni,

sokat o-ondolkoztani. Az en)erek nemesebb hilviláií'osítá-

sara törekszünk, a mely által a ])araszt úgy mint a féje(le-

lem belátni tanulja — amaz hogy munkásnak, szorgalmas-

nak, elégedettnek kell lennie, — a másik pedig, h(\iiy min-

taképül kell szolgálnia és a legszegényebb p(M-uak jogait is

tisztelni k()telessé<íe. Sokat nem lehet errl sz('>laui ; azon

kell lennünk. hog\' ismereteket szerezzünk magunknak,

nyelvünket emeljük, szokásainkat finomítsuk, stb. Minden

a szívbl ered : ha ez egészséges és erteljesen ver, úgy az

egész testet új \ ('i rel élteti. Magyarországnak szíve Pest és

Buda (egy angol a két várost Buda-Pestnek mondja) —
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))orsz(' liojíy ;i szc^'-riu' szí\- poros rs sáros — de ki tolict

r<'»l;i y Vj'ávu iiciii VMltoztMtliMtiiiik, de ;niii;'il iiil<;'il)l» kell ;i

l>;i)(iii S('H"ít('iiinik. Xciii tolliiitoDi ;i szíxcí iiu'isliox ;'i mert

ez lelietetleii —- de szebbé telieteiii.

Az idnek i-ílvidséo-e miatt tíibbet nem mf)ndhatok

;

de krniiucii kitnláUiatod a mondottak értebiiét. Remény-

lem, hooy te nem vélekedel felk'm oly felííletesen, liofry

azt hidd r<')l;un, liof^y én életemnek leg-szebb éveit arra fo-

gom fordítíini, lio«-y vé<iTe is ejx}' ])ár lovat futtassak, vaoy

egy doluinytzsdét állítsak fel. Azt találom, bogy a pi})a-

szag é[) ol}' kellemetlen, mint az istákxszag, és csak nagy

(linnegtagadással vagyok képes ily rósz szagú intézmények-

nek, a milyen a kWerseny és a kaszinó — szószé)lója lenni.

Azonban én ártalmatlanoknak tartom ez eszkíizöket, de

elégségesek arra, hogy bonfitársainkat medvebarlangjaik-

ból lassankint kiesaljuk, egy belyen egyesítsük, egymás

kíízött és mííveltebb emberekkel megismertessük. — iMég

akkor is, mikor a lóról, a birkáról, a tehénrl beszélek ve-

itek, lassankint leszoktatom ket elítéleteikrl, és biztosít-

hatlak, hogy néhán^'an már nem k(5pnek többé a sznyegre

és sokaknak megrövidítettem kissé hosszú fiUeiket.

J'^n nem ajándékozok szívesen egyeseknek ismert el-

veim miatt, mert szívesebben mozcb'tanám el a közj(')t

egyesített erkkel. Ez iiáut szóltam anyáddal — de mind

a mellett nagyon örvendenék, ha jelentéktelen ajándékaim,

melyekkel téged, Agathát és Luizát meg akarlnk lepni —
terveimet elmozdítanák.

Adj évenkint élethossziglan két aranyat a pesti hölgy-

serleg részére, és valóban azt hiszem, bog}' te jelen viszo-

nyaid között kötelességednek éi)en eleget tettél. Ni plus, ni

moins . . . Lniza adjon ugyanannyit, és Agátha talán há-

rom aranyat. Ez a sok szónak rövid tartalma !

Légy oly szíves, kedves Júlia, mutasd meg ezt a le-



velet valamennyi rokonainknak, kikkel tal;'ilk(^zok de r////

idegennel' se! Nao'yon szeretném, lia tartalmát maisatok kö-

zíitt mef»'vitatnátok és velem értekeznétek l'r)l()tte — de

csak ideo'cnnel ne. mert ])i))aszárráu(Mnkat egészen mea-fé-

lemlíteném, ha csak távolról is oyanítanák, liooy tulajdon-

képen ükef, nem ])edi,a' lovaikat akarom trahiirozni! Vála-

szolj e levelenn-e, habár eí>'észen röviden, annál többet érte-

kezünk majd fíílíitte szé)val.

Aztán méii' eu'N' kérésem is van hozzád, mely eléu' sa-

játsáo-osan hanii'zik — írd le vaíiy írasd V- Károly va<i^y

Luiza által ezt a levelet; tartsd meg' az eredetit, de küldd

meg; nekem a másolatát. Nincs idom, hoo-y magam leírhas-

sam és idegen kézzel nem akarom leíratni, de szükségesnek

tartom, hogy az ily leveleknek, minket évenkint száza \al

szoktam írni, másolatát megrizzem. Adicii !

Nag\'-(^zenk. 1S21>. noxendter S-án.''



YI.
(Széchenyi irodalmi tevékenysége és annak hatása a nemzetre. Sokoldain munkássága, Nagy

hefolyása az akkori nemzedékre. Széchenyinek két jellemz hasonlata. 1830—41-ig tart nagy

tevékenysége, mely által nj életre ébreszti a nemzetet és uj irányt jelöl neki. 1841 után az

agitátió szükségét megszntnek tekinti. Az 1843-iki országgylés kezdetén Gervayhoz irt

levele és az ahhoz csatolt memoranduma. Naplójegyzetek ezen emlékirat sorsáról.)

Az 18o0— 1841-i<;" terjed tizenegy év volt Széelienyi

életének leo'befolyáso.sabb és legfényesebb korszaka, midn
a nemzet újjászületésén nagy sikerrel fáradozott, midn min-

denki csak az szavát és példáját követte és valóban va-

r;izsliatalmat oyakorolt nemzetére. Hitéig ViM()^ SUhlium

ei)oeliá]is nuiiikáiban nagy eszméket ébresztett, határozott

feladatiakat .'dlított fel a magyar nemzet regeneratiójára és

az elbbi tétlen pangást pezsg élet válta fel, a még nem
rég minden irány nélküli régi gravaminális politikát a ne-

mesi kiváltságok, a feudális alapú tehetetlen rendi alkot-

mány védelmén élsköd hazafiaskodást szabadelv és ki-

vál(>lag maiivar — de a mellett eiiróijai mveltséo: ntán ön-

tudattal törekv irány váltotta fel.

Széchenyi hátrahagyott iratai között e korszakról

vezetett naplói, egyéb irományai és levelezései nagy érde-

kííek ; de mint már fentebb említem, e korszakból ismertet

közlést tenni nem kívánok, mert a mit ezen tizenegy év

alatt tett, többnyire a nyilvánosság eltt történt, és késl^b,

midn a Kelet népe czímíí munkáját írta, tervei és szándékai

felett önmaga elég részletesen nyilatkozott.
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\\;\ majd cg-yszor c korszakra vonatkozó iratai Szé-

clu'iiN illek közzé lesznek téve. — 1 labár egészen nj és elöbl)

isniei'etleii aliü' i^ix ln-niiíik találtatni — a részletek tboják

kiinntatiii a/.oii ernvedetlen sokoldalú innnkásság'ot, melyet

e korszak alatt kitejtett, és Ibko/nl toL:'j;'ik a nemzet keíi'vele-

tét irányában.

Mi az élö nemzt'dék idösbjei. kik e nevezetes kor-

szakban mint u'N'ennekek vaLiV mint iljak éltünk, elevem-n

emlékezünk azon határtalan tiszteletre, inelylyel a nemzet

kíirnyezte, és ama nauy Ijetblyásra, nu-lyet Széchenyi ez

idben gyakorolt.

Kn azon szerencsében részesííltem, ho_i;y Széídienyit

azon korszakának utolsó éveiben, ámbár akkor 15—10

eves egyetenn taiiul(') voltam — sokszor láttam és halloTtam..

Az 1S,')S. márcziiis havában a iiau'X' árvíz Pestet romba

dínitíitte. Atyám ez alkalonmial a rendkívidi viszonyok

által iiiémclt intézkedések vezetése védett királyi biztosnak

neveztetitt ki, és késbb l*est városának njonnan é}M'téseés

szépítése tárfT-yában mép;" 1830-ben is ezen minséül )en míí-

kí'xhitt. 8zéchen\i már elbbi idklxn is atyám ii'ánt szinte

barátsá<4;n-al viseltetett, és mert e^ész életén át l\'st váro-

sának emelésén és szépítésén nnnikált, mint választott pol^-ár

a városi iioyekbc befolyt, az úgynevezett szépítési bizott-

ságnak tagja volt, — mely bizottságnak elníikségét atyám

viselte József nádor megbízásából. Széchenyi ez idben

atyáimnál gyakran éi'tekezett és ííibbszíu' megfordult há-

zunknál, st gyakran megtörtént, midn együtt elmentek

sétálni, — tíibbnyire bizonyos kitzi itt ezélból a városnak

egyik vag}' másik részét megtekintendk, magokkal vittek

és így nem egyszer hallgattam érdekes beszélgetésöket,

Széchenyi nagy terveit, midn azokat el mésséggel és gyak-

ran élénk hasonlatokkal eladta. Egyes találó mondataira

még most is igen j('»l emlékszem.
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T<)l)li(k kr»zt C'ífv liosszaTi tartó szóju'tcsi ]nz<>t\>i\'/\

iil('s iitMii, iiiclviií'k tárnya volt Pest vjirosa lipótvárosi

iijoiiiian alakítaii(l<'» rószónek tervezése, mely ülésben Szé-

cIuiiN iiK-k sokat kellett küzdenie pol^iártársaival az uíczák

iiiik('nti alakítása iránt és erüs liarezokat folytattak ellene

azért, mert n tr.l)l) lielyt sétatereket és ültetvényeket hozott

javaslatba és az ntczák beosztásában is némi változatossáíiot

kívánt mep'illapíttatni, többek közt azt monda: ,,A mi }»<)1-

p'iraink, a kiket pediü" minden szél porral borít be, mely

elKn e|U"yedüli (tvszer volna a Rákosnak fákkal és faso-

rokkal val(') beültetése, irtóznak minden fától a városban s

annak k<>rnvékén és a várost nem is képzelik másként,

mint c'^y sakktáblát; azt tartják, liooy az nem is lehet

^•áros, a hol fát lehet látni. Nem fi'ondolják meg-, hog"y

London eg'észsé|2:i állapotának feltétele a parkok és squarek,

melyeket méltán a \áros tüdjének lehet mondani;'* — és

hozzátéve — ,.ha a mi választott polüárainki'a bízta volna

az nristen az égboltozat berendezését, még" a esillagokat is

glédába állították volna!*'

^lás alkalommal a Duna partján haladtunk, mely

akkor még nagyon ronda volt. midn egy nagy gy«5i*i

búzás haj('>t vontattak számos lovakkal nagy kiabálás és

ostoresattogtatás mellett, a hosszú sorba befogott lovak

nnnden erlködés mellett alig" tudtak megküzdeni a folyam

erejével, melynek hatalma gyakran visszarántotta u szegény

})árákat; ugyanekkor e hajómellett büszkén haladott egyike

azon nagy gó'zösökn.ek, melyeket a Széehenyi által alapított

gzhajótársaság építtetett. E látványra Széchenyi megállt

és néhány perezig gondolkozásba meríílve tekintett a két

jármre; végre atyándioz fordulva így szólott: ,,XézdI

Min ellentét! az egyik* •
— és ráumtatott a nehéz búzás

hajóra — ,,a régi Verbezy Magyarországának a jelképe;

a másik pedig jelképe annak, mivé Magyarországot ten-



Iliink ktH. liooy tV'iiálljoii ; a tudoiiiáiiv hatalma, az ember

szcti'nalma alkotá c míívct; az ad cnít kíinnyen Ickiizíleni a

leiier<'ís('l)l( árai illatot is. |-^llcnl)eii i-z az idrtk'ii jániiíi, a

k<">Z('})kni- \ .'iltozatlaii liaL:\ománx a. iikIn' ma v\) (il\aii,

milyenen e^^ykor szállíták a keresztes liadak szereit, —
lioiiN küzd a liajcsárok idétlen lármája, az ostorok esatto-

Líása, az inalja lon'ott szeu'énv uebék erölkíxlése és nyíioése

kíizt! Mennyi lárma, rendetlenség', szenvedés oly esekély

eredméiiN n\ (11 A másik, a xix. század alkotása, im-lvnél

minden ol\ y'A eliH-ndezett, szabáh(»s. mcK bírja az emberi

ész, a tudomj'iny és szorg'alom minden \ í\ iii;ni\ait, a kapi-

tány e;j;y szavára, a gépész egy niozdításáia milv diadal-

masan szegi a habokat! Egyik a )»rivilegiált, íendális, kö-

zépkori — másik a modern állani jelképe! Ks mégis vannak

magxarok. kik. liab.'ir tiidliatn/d':. mi a<l cröt és hatalmat

a iiciii/etekiuk. nu'gis makaesiil ragaszkodnak \ erböezy

]\lag\'aroi"szág;iliozl"

E korszak, melxet Széehemi korszakának nevezhe-

tünk, gazdag volt kitíínö tehetségekben. Ihi azon tizeníít

évet veszszük tekintetbe, mely 18P)0— lX45-ig tVdyt le,

hazánk tíirtém-tében se elbb, se iit<'»bb luiii niiitatható fel

i(l(')szak, melyben tíibb nj tehetség meríílt volna fel mind a
* ' r

politikai, mind az irodalmi téren. Es minek tnlajdonítsnk

ezt? — A nevelési rendszer, melyben az it'jnság részesíílt,

nem változott; a kormányrendszer és a jiolitikai élet kerete

a régi maradt. Es mindamellett évrl évre hittük szajio-

rodni azon férfiak számát, kik nemes törekvésben egye-

sültek az irodalmi és a kíizélet terén a regencratiét létesí-

tésére és a reformok keresztííl vitelére, khi ezen jelenséget

leginkább azon szellemi mozgalomnak tulajdonítom, melyet

Széchenyi minden irányban megindított. Az elszórt és irány

nélkííli tehetségek, ha egy központban egyesíílnek, ha téi'

nyílik közös tevékenységre, egymást támogatva és buz-
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(li'tvM fokozott iinmk;'tss;'iii(»t k/jKsck kil( jtt'iii. Ali;^' alaki'ilt

un.'*X l<S.']()-l»an az akadí'iniii, ('s IxkíiNctkczctt azon korszak,

nK'lvl)C'H liazai ii'o<laliimiik virá<izásiiak indult, cíí-yiMásutáii

új l('ii\cs tcli(ts(';4('k l('|)tck az i'l/ítérlx-; a tíM'sas-kíirök,

kasziii('>k alakítása, a l('»vcrs('iiyck, az ország'ji'yiilósen anaj^y

rctoriiiesznii'k vitatása, a napi iiodalom szahadabb ffjl«>

dí'SQ, iiaoyban ciiu'ltí'k a kr»z('l(t)>(ii kitííiiové vált ÍL-rtiak

számát.

llj élet, új irány f"i'jl<S'dött, Szérlienyi meo^sznt eo^ye-

dííli tényezje Icmii a luiiid iiau'Nohl) nu'rxcket ölt moz-

galomnak. () akkor a cselekvés és nvuiíoflt nnuikássájí

korszakát kívánta az országnak, lemondott a<>itátori szere-

pérl, mert— mint maiia kifejezé — ,,az a^'itatifuiak szük-

sége ideicr-óráig' megszíínf^

Midn terveit és azon egymásutánt, mel}'et azokban a

nemzet által követtetni szükséo-esnek ^^élt, veszélyeztetve

látta a mind nagyobb mérveket öltött mozgalom által, írta

valódi j()slati tehetséggel a Keief mpe ezímíí munkáját. (J,

ki elérkezettnek látta már ekkor a 40-es évek kezdetén

uaoy eszméi tettleges meu:va](')súlását, külíinösen a nemesséo'

megadé)ztatását, az ország anyagi érdekeinek elmozdítása

czéljábé)! eg}' országos ])énztár alapítását, a közlekedési

eszközök, vasutak, csatornák létesítését és olv kormány-

rendszert, melynél fogva a felelsség — habár korlátolt

mérvben — tettleg behozassék és mindazon törvények

megalkotását, melyek egyenl jogokat és kötelességeket

alapítanak meg a nemzet minden osztályára nézve, és f-

ként, mert a drága idt j(')l kívánta felhasználni, — azou

meggyzdésre jutott, hogy az adott viszonyok kíizíítt e

ezél megvalé)sítása a monarchia sorsára dönt befolyást

gyakorló egyének közremííködése nélkül nem érhet el, mi

a megindult agitátiéval szemben mindinkább valószíníítlenné

vált; különösen aggódott pedig a miatt, vajon nem fog-e
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iiiej^iiit bekövetkezni liazánkiM nézve ;iz annyiszor meg-kí-

sérlett prí)vis(triniin>knak i'ijal)!! koi'szakaV

184,'). május liavíihan jtttt ös.szc Pozsonyban a magyar

orszápfo-yülés. A királyi j)ro[)osiriók a kormány j('> szándéka

iránti reinénvt Széelienyinél emelték, s meit me^' yoU arr(')l

H\oz(')(lve, lioi»y a nieg'indult a<4Ít;itié)t a reformok terén

nyerend eredmények és az ország- anyao-i érdekeinek eme-

lése által lehetleg" nyugodt mederbe kell terelni, elhatá-

rozta magát, reformterveinek keresztíílvitelére megnyerni a

monarcliia sorsát intéz államférfiakat.

Ferenez esászár és magyar király halála után a mon-

archia, ügyeinek legfbb vezetése három férfiéira yn\\ l)ízva;

a dynastia tagjai közül Lajos fherczeg, a ministerek

kítzl Metternieh berezeg és gr(')f Kolowrat alkották azon

triumvirátust, melynek akarata nélkííl a moiiaichiában

sennni nevezetesebb nem tíh'ténlietett. A magyar ügyekre

nagy befolyása volt Gervay állami tanácsosnak, és mert

úgy látszik, liogy Széchenyi azon idben egyenes érint-

kezésben nem állott Metterniehcliel, 1843 június lí)-én írt

egy levelet Gerva\hoz, melyhez egy endékíratot mellékelt

a végbl, liogy azt Gervay J\letternichehel és Kolowrattal

k()zr>lje.

A (íervaylioz szól('» levélbl Széchenyi szándékaira és

aggodalmaira nézve a ji'llemzket idézem:

,,Az én szándékom beesííletes, \an elég l)átorságom és

his/ciu. hogy jó szolgálatokat tehetnék. Hogy azonban

sikere legyen közrenu'íködésemnek, szükséges, liogy foly-

tonos érintkezésbe jöjjek állanumk vezérférfiaival, liogy

velíik sokat sz(')ljak. xVz írással egyetmást el lehet ug}an

érni, jeleid)en azonban nézetenj szeiint nem arról van szó,

hony egyes dolgok kijavíttassanak, meggyalultassanak-

vag)- kiegyenlíttessenek, hanem an-ól, hogy egy teljesen

összefüggésben lev egész terveztessék és keresztííl is vi-
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tessék. Azon tinlxivk, kikkel Majryí<r"i>zíigljíni ('liiiíkczni

szokás ('s kik — sajnos! — (líintö l)eí'olyást fryakorolnak

iiiiiulcn ('l(tk('i<l('si('. rc'szUt'n najrvon is tudatlanok, részlien

na^y(»n is iz<jfatottak, részbtn iia^ivon is (inzök. liog-yseni

vclök a nicfTgyözés ejíyszeríí útján boldoo-nlni lehetne. Csak

foltozást ne, csak chnázolást ne, hanem valami észszert,

ezélravezetot és következetest kell teremteni, ez a íoíUjIoo."

Az emlékírat kezdetén felteszi Széchenyi a koniiány-

r('il azt, ,,hog:y Magyarországot illetleg szintén a magyar

alkotmányosság és a magyar nemzetiség terén áll"; kiemeli,

hogy ,,az országgylésnek tett királyi propositiók kedve-

zk és íg-y az orszáíinvüléstl lovális irány és munkássásr

várható'' ; kiemeli azt is, hogy ,,az alkotmánynak feladata

többségoel birni a törvényhozásban, mert a kisebbséií

általi kormányzás az alkotmányosság eszméjét és lényegét

megrontja".

Jelzi továbbá azt, hogy a közös monarchiának érde-

kében van, hogy ,,Magyarország ne legyen tovább is a

pangásnak kitéve és ne oszoljék fel tökéletesen chaosban".

Az emlékírat folyamáb<')l kitnik, hogy tart Széchenyi

attól, hogy ha a kormány és az országgylés között neve-

zetes különbözetek memlnek fel. az d^•^>s haladás; mely

csak a törvényhozás és a kormány eg\'ttes mködése
által érhet el, fenakadást fog szenvedni és ha az ellentét a

kormány és a rendek közt továljb fejldik: bekövétkezhe-

tik az alkotmány felfüggesztése, mire az emlékiratnak

különösen következ szavai mutatnak:

,,Bármily szkségesnek tartom is, hogy a kormány

még a legvégsblíre is el legyen készülve, hog-v^ ha ez be

találna következni, ingadozások által ne kompromittálja a

közös jólétet és magát is: mindazonáltal azt hiszem, hogy

a magas kormány intentióinak jobban felelek meg, ha ez

alkalommal, az alkotmányellenes közbelépésnek kényszer
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zatára szorítkozoiu, lidi^N minek kell uu'utrirténnie, liogy a

koriHiiiiN iiak iiiindcii életkérdésnél most és a jíiviS'ben — a

lueddiu u<;yaiiis a majiyar alkotmány és nemzetiség terén

meuiiiaiad — tekintélyes többség biztosíttassék.

.( 'su})án esak erre a térre állva, vagyok Ijátor min-

denek eltt ])árlmzamot vonni az elbbi kormányok és a

mostani korni;'ni\ intenti(M kí'tzíitt.

,,A mi<'>ta Magyarország az osztrák birodalommal

egybe van kapesolva, a kormány — bár gyakran inga-

dozva és kiilíinbíiz eszkíízíiket liasználva, vagy talán

tíntndatlanéd is, de mindenkoi- abbé)l a szándékbé)l indáit

ki, hogy lassankénti centralisatií) és a •nemzetiségbl val«^

kivetkztetés, azaz általános egygyé olvasztás által az

ann'igy is nagyon Ijonyolnlt osztrák államgépezetet egy-

szerííbb elvekre redukálja.

,,Hogy nuMnn'iben volt ez ezélszeríí vagy ezélszeríít-

len, azt e helyen nem kí\ánt»m tejtegetni s megelégszem

egyelre azzal a ténynyel, hogy i\Iag)'arországot illetleg

e terv, melv a boldoMi'dt s dicsségesen uralkodó esászárn

Mária Terézia engesztel eszkíizeivel majdnem kivitetett,

,l(')zsef esászáinak heves magatartása miatt annyira hajó-

tíirést szenvedett, hogy se Lipót császárnak jószívsége, se

Ferenez császárnak kormánybídesesége az endített tervet,

a tökéletes centralisatiót és a nemzetiségbl való kivet-

kztetést illetleg ]\[ag}'arországra nézve nem vihették

keresztííl.

,,A nemzeti érzíílet, a hagyományos sajátságos kor-

mánvforma iránti elszeretet sokkal inkább fölébredett,

sendiogy azokat nagy ermegtészítés s ezzel járó veszélyek

nélkid elnxomni, vagy csak megkerülni is, lehetett volna.

,,( )r(»k érdem illeti azokat, kik az újabb korban ezt

kezdeménvezték, midn azon alajjclvet mondták ki — é.s
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;v szerint cselekedtek is — lio<)fy a nioii;ireliiál)aii élo ii('])ek

iieiiizetisé<i"e és koniK'mN'íorniája tiszteletl)eu tfn'taiulók.

mert csupán ez által érlieti el a monarchia teljes kiíejlndc-

s('t. Nem k'lict tehát arról sz<'>. hony a nemzeti nyelvet és

öröklött szokásokat mea'senmiisítve és így azt, a mi a j<»bl)

cmhernek le^^dráfi^ál)!) kincse, sértve, a birodalomban külíin

allé) nemzetek e^fy élettelen eg-észszé forrasztassaníik íissze;

hanem a feladat az, hofíy mefí-hafiyatván az cg-yes nemze-

tek nyelve, szokásai és ha^•vomán^•os tíirvényei, az állam-

g-épezetbl csupán az számíízessék, mi a monarchia össz-

hangját és üdvét veszélyeztethetné.

,,Ezek azon alapelvek és az azokból folyó rendszabá-

lyok, melyek — ha meotartatnak — fogják Magyarorszá-

got azon fejldési fokra vezetni, melyre kéi)es. \ mag-yar

nemzet jobb része, bármennyire hátramaradt is, vagy

újítási vágy által van felizgatva, mindig vallásos érzéssel

ragaszkodik nemzetiségéhez, és a magyar nemzet fejldési

képessége mellett eló'bb-utóbb méltón fogja az osztrák

birodalomban az ó't megilletó' hehet betölteni, és kormánya

iránt is ép oly loyális lesz magatartása, mint bármely más

az osztrák birodalomhoz tartozó nemzeté, ha nenizetiség*e

és alkotmányossáo^a tiszteletben fog tartatni, és csakis ez

alapokra támaszkodva lehet Magyarország érdekeit össz-

hang'zásba hozni az osztrák birodalom érdekeivel.

,,Ama kísérletek, melyekkel az ell)bi kormányok

Magyarországot az összbirodalomba olvasztani io-yekeztek,

és mely kísérletek közvetve és közvetleniü minden intéz-

kedésbl kitntek, sokkal tovább tartottak, semhog-y rö^^d

id alatt az annyira szükséges bizalom a kedélyekben gyö-

keret verhessen. A maj^yar nemzet jobb része, — vagy ha

ezen dicsér kifejezést nem akarjuk használni — ama része,

melyben— habár naoy az izo-ékonysáo-, de nagyobb a fej-

ldési képesség, sok idig volt — hogy úgy mondjam —
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folytonos ostríuiiállMpotlioz szoktatva. Minden ii>yekezeti''t

nenizctiséo-e és jo<í'ai iHeii'vc'désc're volt kénytelen fordítani,

n<iy lio<iy most ríívid ido alatt nem tehet Ix'külékenv han-

üulatrivá. Kz esak r\'eknek és védtelen türelemnek lehet

az ( r((hiiényc.

,,i)e az évek — bármely hosszú évek — a türelem —
Ijármily kifooylintatlan lejxyen is — korántsem eléo-séii'e-

sek Ma^-yarorszáíí rendezésének, fehiráiizásának és hasz-

nosításának eszk()zlésére. í]hhez méi"' eg^észen más valami

szükséges: egy teljesen, j(')l átgondolt terv, mely szerint

Magyarország igényei nemcsak mára, liaiiem számos évre

Í<'>kor fontolé)ra vétessenek és ennek ntána szükséges az,

hogy a koi-mány nn'nden ingadozás nélkül a cselekvés

tei'ére lépjen és azon állandóul megmaradjon.

,,A kormány 1825-l)en megváltoztatta Magyarország-

gal szemben cselekvéseinek irányát; mert csakis ez idtl
fog\a áll a kormány Magyarország irányában szintén a

magyar nemzetiség és alkotmányosság terén.

,,Ncm sokára 18 éve lesz, hogy a kormány e térre

lé})ett és sok türelmet tanúsított.

,,l)e azért javúlt-e az állapot? — P^j)en nem; st el

lehet mondani, hogy állapotunk sokkal roszal>há lett és

minden lehet fejldés nem sokára teljesen meglesz akasztva

és az egész feloszlásra érik meg.

,,l)e hol keresend e bajoknak csirája? — Azt senki

sem fogja állíthatni, hogy a kormány nem adott volna

Magyarországnak elegend idt, vagy nem lett volna

irányában kell türelennnel; ezt a legszemtelenebb sem

fogja állíthatni. Hol fekszik tehát a bajnak csirája? 8ehol

másutt, mint: hogv a kormány, mié)ta felhagyott a kíizpon-

tosítás és egybeolvasztás rendszerével és Magyarországot

illetleg a magyar nemzetiség és alkotmányosság terére

lépett, semmit sem cselekedett egybehangzó terv szerint.
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,,Kz volt minden hajnak a kntfornisa, óh czí^-rt tartja

mindenki M;i<^N'ar()rszáo'l)}ni a kormányt nairvon oyc-nov-

nt'k, mi tcrnu's/c'tt's, mert ritkán cselekszik kíivetkezetesen;

és aztán elkedvetlenít minden jó ( rzelmíít, mintán azí)k

lej^szintébl) tíirekvése is koni])roiiiittáltatik, ennélfo<i"va

nem tudják, miként te^^yenek szoljj-álatot és miként visel-

jék mníioknt.

,,Eljr)tt tehát az ntolsé) óra, midn méíi^ lehet e^y lij

rendszert létesíteni, mely minden e^yes részleteihen r>ssze-

íuí^íío, jól átofondolt és messzeterjeíh'í legyen, lía e ter\-

mefj^'állapíttatik, akkor szükséges szorosan és minden inufa-

dozás nélkiU ahhoz íilkalmazkodni.

,,Azon idben, midó'n a kormány a eentralisntiót és

az eg-yheolvMsztást akarta, és ennélfogva minden lépését ez

irányban foganatosította, létezett egy bizonyos, határozott

terv és minden magyar eltt tisztán állott a választás: bele-

nyngodni vagy magát a kormánypárttól távol tartani.

Jelenben azonl)an mintán a kormány — ha ngy lehet

magamat kifejezni — Magyarországgal szemben szeren-

csére egy más gazdálkodási módra határozta magát, —
szerencsére mondom, mert ez által sok becsületes embert

nyert meg, kik kíizé magamat is sorozni bátorkodom, —
és ime most a kormány tervtelen vag}" legalább annak lát-

szik, mei*t mindnntalan nagyon ingadozik és g^^akran

zavarba jíhi, mintha semmire sem gondolt volna és semmit

sem készített volna eló're, minélfogva természetesen nem
fejldhetik tevékenység a közigazgatásban, sot ellenkezleg

mindinkább általános elsatnyulás elé megj^üiik. A ezélszeríí

reformokra gondolni sem lehet, iigy hogy midn a kor-

mány minden oldalról akadál)'okba ütközik, majdnem éigy

látszik, mintha megszíínt volna íir lenni saját hazáiban. E
mellett j\Iagyarországban minden nemcsak parlagon hever

és kietlen marad, de napról-napra nagyobb rendetlenségbe
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Iiaza ii'áiit változatlan, niindinkáld) ai^'^odalnias o()ii(lokba

c's nu'ly pryászba merülnek.

,,Tsnu'tlt'ni. nu'U' kell állapítani azon rendszert, nielx'

szciint Manyarorszáykormányoztassék. Részletes tervet kell

(' tekintetben kidoln'ozni és azntán i'rél\h'el és kíívetkeze-

tesen a szerint eselekedni.

,,l)e ki dolgoznék ki ilv tervet minden részletében

vauy ki lenne ké})es azt hosszabb idre tervezni és Iio^n an

lenne lehetség'e.s a kijelölt ntat minden inj^adozás nélkül

kíivetkezetesen kíivetni? Ez a mindenek eltt meü'vítatand<'>

kérdés.

,,Maiíyarország' nuniieipális rendszere sokkal Ixnn-o-

Inltabb, semlioay n kormány egy pillanat alatt a ^^agyar-

orszáiira nc'zve sziiksén-es reformokat keresztíílvilietné, mert

tei-mészetszei'ííleLi' mindez bizonyos izí»;atottsáo' nélkiU nem

létesítliet. Arra, liojí'S' minden elre meiiál lapítva és min-

den viszonyokra elkészítve legyen, sziiksé<>es mindenek

eltt e_ií}' ers |)ái"t, melynek támoo-atására a kormány szá-

nn'that, Kg-yes íbldozások többé nem használnak. Epén

olyan a helyzet, mint egy tííz\ észnél ; ha a tííz egy vagy

két helyen tíir ki, azt rendszeres oltási elkészííletekkel el

lehet fojtani. Ha ellenl)en egy nagy kiterjedés és roszéil

('pített, szalmafédelekkel ellátott helység száz helytt ngy

szí'ilván egyszerre gyéijtatik fel, és ha egy helytt az oltás

sikerííl, más helytt ismét nagyobi) ervel títrnek ki a lán-

gok: akkor a közfinséges oltási eszkr»zök nem iiasználnak

tíibbé. Ez esetben elkerülhetetlen, hogy az egész népesség

Nagy legalább annak jobb része tettleges közremködésre

indíttassék és használtassék fel. hogy a bajon segítve legyen.

Magyarország kíii-íilbelül hasonl('» helyzetben van. A zavar

majdnem minden szögletbl kitíir. Einu'lfogva a jelen hely-

zetben a kormányra nézve alig marad más, mint vagy egy
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liataliiii tény által rfiidet hozni be — mi Mafiyaror.száí^

jelen állásánál elkerííllietlenííl provisóriummal végzdnék

— vaoy pedig szükséges az, hogy mindazokkal tegye ma-

gát érintkezésbe, kik mint becsületes közremííködk tanács-

csal és tettel segítsék, kik akár a hségnek kötelékei, akár

saját elnyök következtében a kormány szinte hívei, azon-

ban kik — a mennyiben a királ}^ szolgálatában nem álla-

nak — a kormány által mindeddig nemcsak tekintetbe

nem vétettek, de kikkel részben — ha nem épen mint gya-

nús, de mint alkalmatlan emberekkel bántak el, kiket a

helyett, hogy használni kívántak volna, hasznos mííködé-

scikbcn is paralysálni igyekeztek, és ez eljárás által ezek

nagyobb részét azokhoz terelték, kik a kormány minden

rendszabálya ellen éles ellenzéket képeznek, ennélfog^^a sza-

})orodott ezekkel is az elégedetlenek légiója, mely ez által

tömör tömeggé alakult.

,,Egy hatalmi rendszabályt és abból szükségkép /oly

ó

provisoriumot ez emlékirat bekezdésénél mindenkép elke-

rülendnek mondottam, és ennek ellenében azt állítom,

hogy egy független és e mellett loyális párt alakítása szük-

séges, mely kész egy magyar és alkotmányos kormányt

támogatni Miként létesítend azonban ez és általá-

ban személyes állásomat tekintve járulhatok-e ily törekvés-

hez azt e szk korlátok közé szorított emlékiratban

kifejteni alig lehet.

Hogy én magam min szolgálatokat tehetek ez irány-

ban, az mindenek eltt feltételeztetik attól, hogy összeköt-

tetésbe jöjjek azon államférfiakkal, kik a monarchia sorsát

intézik."

Ezután még fejtegeti az ország állapotát; megemléke-

zik a megyék szervezetérl; jellemzleg szól a hivatalno-

kokról, kikrl azt mondja: ,,A magyarországi hivatalnokok

egytl-egyig mind gyanúsaknak, a kormánytól megvásá-
Lóayay : Széclieoji István liátrahagyott iratai.

'

6
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roltaknak tekintetnek, tehát épen nem birnak népszerség-

gel és súlylyal az országban."

Azután jellemzleg mondja: „Magyarországban a füg-

getlen emberek nagy — mondhatni: minden nagyobb kér-

désben sokkal nagyobb befolyást gyakorolnak, mint a

hivatalnokok. Ez alkotmányunk természetébl folyik.''

Végi'e ismétli, mennyire óhajtaná mindazon teendket

a tényez kormánytagokkal megbeszélni, melyek a refor-

mok keresztülvitelére szükségesek; ezért részletekbe nem

bocsátkozik, esak azt az egyet jegyzi meg, hogy most min-

denek eltt két fontos czélra kíván közremködni: az eg>ik,

hogy a magyar nemesség is adózzék, a másik, hog}' rend-

szeres kormányzat létesíttessék, és végííl megjegyzi, hogy

,,bír erkölcsi bátorsággal, mely a mai nap ritkább mint a

tudomány és a képesség".

Széelienyi ez endékirata nem ragad meg annyira, mint

azonjíét levél, melyet ^letternich herczeghez írt és melyet

fentebb közöltem. Azon levelekben egy bátor férfiú hang-

ját halljuk, kit a hatalmas herczeg-miniszter keresett fel és

akart megnyerni ; a hang e levelekben egy nagy reménye-

ket tápláló hazafié, ki szép jövt lát maga eltt és hiszi,

liogy imádott hazájának használhat, hogy nagy és nemes

tervek keresztülvitelére van hívatva. Ellenben a Gervay-

hoz küldött emlékiratból az aggodalom hangja szól hazája

sorsáért, különösen aggodalma aziránt, hogy nincs kizárva

a lehetsége annak, hogy az általános agitatio miatt, melyet

az ország minden részében fejldni látott, a bécsi kormány

könnyen szánhatná magát erszakos rendszabályok keresz-

tíílvitelére és így az alkotmány felfüggesztésére és egy pro-

visorium behozatalára. A bekövetkezhet bajok ellen csak

egy óvszert lát, az után törekszik és ezért keresi ez idben

az érintkezést a monarchia sorsát vezet államférfiakkal.

Az emlékirat irálya nem eléggé világos és több ismét-
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lést tartalmaz, de vannak benne jelezve naí^-y eszmc^-k, me-

lyek k(:'Sobl) létesííltek. Többek közt felállítja az alkotmá-

nyos kormányzat azon elvét, liog-y alkotmányosan esak

többséggel lehet sikerrel kormányozni, mely eszme a 48-iki

törvényekben nyert kifejezést és jelenben gyakorlati alkal-

mazást. Továbbá fejtegeti, hogy Magyarország felvirág-

zása nem áll ellentétben a monarehia érdekeivel, hogj^

Magyarország alkotmányos önállása, jogainak, töi*A'ényei-

nek és nemzetiségének respektálása nem gyöngíti, st

ersíti a monarchiát és ez által oly államgépezet létesít-

het, mely a monarchia üdvét nem veszélyezteti. Mindez

határozottan nincs kimondva és inkább csak jelezve van

oly irányban, melyben 1867-ben a monarchia másik felé-

vel az egyesség alkottatott, mely megadta hazánknak al-

kotmányosságát és biztosította önállóságát.

Ez emlékirat mutatja, hogyan fogta fel Széchenyi a

helyzetet azon idben, midn az 1843-iki országgylés

egybejött, melytl az ország nag}' eredményeket várt. A
megelz három év alatt kifejlett általános vágyódás a

reformok után kifejezést talált a megyék utasításaiban. A
büntet törvénykönyv az 1840-ben kiküldött bizottság

által kidolgoztatott, azon bizottság által, melyben ]\Iagyar-

országnak kitíínségei — Deák, Szalay, Eötvös — részt

vettek. E törvény elfogadása által történt volna meg az els

lépés a törvény eltti egyenlség megállapítására. Azóta

több mint 30 év nuilt el, és még ma sincs büntet törvény-

könyvünk. — A királyi városok és kerííletek rendezése és

országgylési szavazatuknak megállapítása, a közös teher-

viselés és az erre alapított országos pénztár segélyével a

közlekedési eszközök létesítése és az anyagi érdekek el-

mozdítása, az örökváltság, az siségi törvények módosítása

és számos más nagy fontosságú kérdés megoldása állott

feladatképen ez országg}iilés eltt. Alig jött össze ez ország-
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gylés, több szakbizottság'ot választott, melyek a reform-

törvények javaslatbaliozatalával nagy szorgalommal fog-

lalkoztak.

Erezte Széchenyi, liogy mindennek eredménye csak

az esetben lehet, ha neki sikerülend — Bécsben a tért el-

készítve — a reformkérdések keresztülvitelére mcgnverni

a monarchia sorsát intéz államférfiakat. jMint mindig, i'igy

most is a mély belátás és elrelátás volt e lépésének in-

dító oka.

Az 184^/4-iki országgylés másfél évi mííködés ntán

minden nagyobb eredmény nélkül rekesztetett be. Ez ered-

ménytelenségnek két fó'oka volt: egyrészt a kormány indo-

lentiája és a valódi helyzetrl teljes tájékozatlansága, mely

a követend politikát a tétlenségben kereste, másrészt azon

körülmény, hogy Deák Ferencz, ámbár Zalamegye köve-

tének egyhangúlag megválasztatott, mert a conservativek-

nek sikerit a közös teherviselés elvét a megyegylésen

megbuktatni, e megbízást el nem vállalhatta és így hiány-

zott ez országgylésen azon nagy tehetség, mely az ország-

gylési többségnek vezetését átvéve, talán — mint 1840-ben

történt — minden kedveztlen viszonyok mellett is sikert

tudott volna kivívni.

Ila Széchenyi szándéka sikeríil, ha az 1843-iki ország-

gylés nevezetes eredményeket hoz létre, ha tények bizo-

nyítják, hogy a kormány elmozdítja a józan és lépcsze-

tesen fejld reformokat és ha ez országgylés oly érzület-

tel oszlik szét, mint az azt megelz: az eszközlött siker

bizonyára csökkenti az elégííletlenséget és a már elbb

kifejtett agitatio elveszti anyagát s bekövetkezik a nemzetre

nézve az üdvös tevékenység korszaka. De mert ez nem tel-

jesíílhetctt, az 1847-iki országgylést megelz három év

élénk agitatio és éles pártviszály korszaka lett. Az 1847-iki

országgylés már kezdetben izgatott volt és az 1848-iki
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viláírc'scnM'iivek cllciiállliatlanúl terelték a nemzetet azon

irányba, melynek véf^következménye lett az 1849-iki küz-

delem és annak szomorú kimenetele után a hosszú absolu-

tistikus* korszak. ^linn más alakulás képzelhet az esetben,

ha Széchenyi tervti sikerinek és az 1848-iki országgy^ü-

lés a kedvez viszonyokat felhasználva, az alkotmányos és

szabadelvíí átalakulást oly mr)don vitte volna keresztül,

mely nem rejti magában a késbbi összeütközés csii'áját I

Hol lennénk ma, hol állana monarehiánk, ha mindez bekö-

vetkezik I Valószín, hogy egy hosszú béke korszaka alatt

nemzetiségünk hatalmasan fejldik és a szellemi és anyagi

jólétnek minden megrázkódtatás nélkül és természetszer-

leg magas fokára emelkedik.

De érdekes "megtudnunk, min sorsban részesült Szé-

chenyi emlékirata.

Széchenp 1843. július 19-ikén adta be emlékiratát,

és naplójából látszik, hogy azt figj'elemre alig érdemesítek.

Majdnem félesztend múlva. 1844. január 4-ikén Széchenyi

naplójában ezeket írja:

..Metternich úgy látszik nincs mellettem; máskép lehe-

tetlen volna, hogy emlékiratomat tekintetbe ne vegvék."

E jegyzetet Pesten tette, de nyugtalansága ntt és így
január 8-áu Bécsben Metternich által fogadtatott: ez alka-

lommal ezeket írja naplójába

:

,,Voltam ^lettcrniclmél ; beszéltem vele három óra

hosszat — körülbelül érthetetlen dolgokat mondott.

Kiemeli Re^-iczkyt, mondván, hogy az napjai még nem
tntek le egészen. Emlékiratomat meg sem említette. Nem
értem a dolgot.

..Ezután elmentem Gervayhoz. ki nekem egész naivi-

tással azt monda, hogy emlékiratomat nem olvasta. Ke-

resgél harmincz emlékirat között és nem találja. Gei-vay

nekem azt hazudja, hogy" Kübeck olvasta. Nem fogja nekem
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elttem pirulni. Dicséri Eötvös Pepit.

,,Végre talál e<iy emlékiratot és ez nem az euyim.

Hahaha!

..Eljédclek Metterniehnél, ott találom Schwarzenhcrg

Felixct. ^lelanie") irán}'omban i<:;-en durozás. En beszélek

vele a figyelembe nem vett endékiratról; elmegy és beszél

Metternichchel, késbb Metternieh velem; genirozva van;

erre Melanie hozzám jön, mondván: ,,Csak egyenes ntat

kell követni; — miért mellékes utakat!"

,,Az egészljl azt látom, hogy fel akarnak ültetni —
pour me paralyser, mi nekik végre sikeríílni is fog.''

,,Bécs, január 9. Gervaynál voltam; nagyon boutoni-

rozott volt; nem tud semmit .... Voltam Kübecknél is,

kitl épen Rotschild jött ki. Sokáig beszéltem Kübeekkel

emlékiratomról és különösen a Két garasról'^*). Kübeck úgy
látszik nem olvasta, és engem nem is kérdeznek!

,,A burg-szinházban voltam, azután l^ombellesnél. Itt

nem sok a remény. Végre sem marad más hátra, mint ki

kell erszakolni. Metternich és Melanie elfordulnak tlem."

,,Bécs, január 10. Megfogottnak és ostobának érzem

magamat. What trying moments! — Gervaynak írok,

nagyon finomi'd válaszol.

,,En magamat szabad( Iá teszem ! Pálnál "") voltam ; én

elbeszélem neki és Bombellesnek az én Gervayádámat.

,,0h istenem! Én szinte jót akarok Magyarországnak

és Ausztriának! Adj nekem ert és belátást! adj nekem hü

szívet és emelkedett lelket!

*) Született gróf Zieliy, Metternich felesége.

**) Ez volt azon munkája Széchenyinek, melyben az országos pénz-

tár alakítását a íolilljirtokoknak holdanként két garassal való megadóz-

tatása alapján indítványozta.
**'•) Eszterházy l'ál berezeg.
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,,T.sm^*t bátorsáfrot ('rzek niao'aml)nn."

Szcc'lieiiyinek e rövid, kedvetlen hanfrulatban tett jejry-

zeteibl látszik, mily ag-godalmas napokat élt akkor, és mily

kényes és kényelmetlen volt helyzete. Ellen akart állani a

megindult mozgalonnuik. nem nn'ntha általában a moz-

galmat nem szerette volna, hisz politikai pályájának kez-

detén o volt azon nagy agitátor, kinek sikerit a nemzetet

tétlenségébl kiemelni ; de tette azt azért, mei*t aggódott a

megindult mozgalom következményei miatt és talán több

oka volt az aggodalomra, mint másnak, mert tovább

látott és így ismei-te a mozgalom lehet végzetes következ-

ményeit, s lehetett is oka félnie az alkotmány felfüggesz-

tésétl s a provisoriumtól. A mozgalom elleni fellépése által

eljátszotta nagy népszerségét, meggyöngítette — st
majdnem paralysálta a nemzetre való befolyását. De más-

részt, midn kereste a hatalom féríiait^ hog"y azok közben-

jöttével és támogatásával létesítse következetesen és egymás

ntán minden nagyobb megingatás nélkül reformátorí ter-

veit — jóakarata hideg- közönynyel találkozott és ía"v va-

lóban bekövetkezett rá nézve azon kényelmetlen állapot,

mely saját mondása szerint azokat éri, ,,kik két szék közt

állva maradnak".

Mint naplójegyzeteibl kitíínik. valóban meglep azon

közönyösség, tervnélküliség és teljes tétlenség, melyben

Metternichet és a kormánykörök dönt tagjait találta. Ugy
látszik, hogy Metternich akkor már azon korszakba jutott,

midn borostyánjain nj^godva élte napjait, nem is gon-

dolva, hogy e kényelmes, tétlen állapotot az 1848-iki fran-

ezia febniári forradalom meg fogja zavarni és az ez által

megindított áradat egészen Bécsig fogja hullámait zúdítani,

hogy a reactiónak évtizedeken keresztül gondosan alkotott

bástyáit rövid napokon elsöpörje s azzal együtt romba
dljön azon alkotás, melyet megingathatatlannak hittek.
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(Az 1843-iki országgylés alatt, melyre megválasztattam, jövök Sze'clienyivel szorosabb érint-

kezésbe. Ezen országgylés munkássága. Országos bizottságok. A „Két garas". 1847-ik'

országgylés kezdetét veszi. Az 1348-iki törvények alkotása. Széchenyi irata ezen i dobol:

„Mi lesz bellünk magyarokból?" Széchenyi reményeit veszti a békés haladás iránt.

Az 1848-iki országgylés kezdete. Az annak megnyitását megáözo tanácskozás. Egyes jegy-

zetek azl848-iki viszonyokról. Fájdalmas fordnlat Széchenyi életében. Döblingi iratai. Befejezés.

Miért Írtam ezen ismertetést Széchenyinek hátrahagyott irataihoz 7 Felhívás az ország összes

kaszinóihoz és mindazon társnlatokhoz, melyeket Széchenyi kezdeményezett, iratainak meg-

szerzéseiránt az akadémia részére. Végszó.)

Ifjúságom els éveire politikai pályám kezdetén vissza-

emlékezve, örömmel mondhatom, liogy szép korszak volt

az. Az akkori ifjúság abban különbözött az elbbi és a ké-

sbbi idk ifjúságától, liogy az itjak közt általános volt a

törekvés komoly tanulmányok által gyarapítani ismeretei-

ket, élénken érdekldni mindazon nagy eszmék iránt, me-

lyek napi renden voltak. Én is ezen irányt követtem, ko-

moly olvasmánynyal foglalkozva kezdtem magamat ké-

pezni, és Széchenyi leglelkesebb tiszteli közé tartozván,

azon idben nem írt semmit, mit iigyelemmel nem tanul-

mányoztam volna.

Azon idben az országgylési követség nehezebben

volt elérhet, mint jelenben a képviselség — már azért is,

mert összesen csak 1 04 megyei követ bírt helylyel és sza-

vazattal az országgyillésben.

Ennélfogva képzelhet, mennyire meg voltam lepve,

mid/In engem, ki iskoláimat végezve, alig egy éve teleped-
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teni lo sziilnfíildenien incíryt'mben, és a közt'letben efryedüli

tevékenységem abból állott, liog-y egész odaadással közre-

mködni igyekeztem a megj-ei ügyekben, környezve a

megyei ifjúságtól és néha felszólalva a megyei gylésen—
midn engem, alig huszonegy éves itjút a megye tisztes táb-

labírái és kííznemesei fölszólítottak a követség elvállalására

és ezután pár hétre országgylési követnek eg}^hangiilag

meg is választottak.

Nem esekély aggodalommal indultam Pozsony felé; a

hosszii úton sokat gondolkoztam a feló'l, hogy miként fo-

gok az elvállalt kötelezettségeknek megfelelhetni ? Fokozta

aggodalmamat, hogy az akkori országgylésen a követnek

hallgatnia nem lehetett ; a megyék megkövetelték az adott

utasítások értelmében a fölsz(')lalást ; követtársam pedig—
noha több év óta szolgálta a megvét. mint a meunvi éves

én akkor valék és alispáni tisztet viselt — elre nyilvánítá

nekem a választás alkalmával hogy szavazni igen. de be-

szélni még a circularis ülésekben sem hajlandó. Mit volt

mást tennem — egész bátorságomat összeszedve, jóakarat-

tal, munkássággal és szorgalommal igyekeztem pótolni ta-

pasztalatlanságomat, mire volt is ez országgylésen b al-

kalom. Mindjárt az országgylés kezdetén beleválasztottak

az úgA'nevezett kereskedési bizottságba, mely komoly tár-

gvakkal foglalkozott s egész foliánsokat írt össze az alapo-

san motivált törvényjavaslatokból, tárgyalván az ország

érdekeire vonatkozó minden fontosabb kérdést, a vámpoli-

tikától és rendszertl kezdve egész a találmánvok védelmé-

rl szóló ügyig.

Késbb, midn ez országgylés további folyamában

gi'óf Széchenyi, elre bocsátva eszméit a Két garas czím
nmnkájában, felszólalt és az országos pénztár felállítását és

a nemesség megadóztatását követelte, annak tervezése és

kidolgozása végett egy országos bizottság választatott,
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melynek én is tagja lettem. E Ijizottsáo- le<í'fontosabb albi-

zottsáoáiiak, melyre a ezélok kijelíilése bízatott, és mely-

nek vezértagja gróf Széelienyi volt, én voltam az el6adé)ja,

az akkori elnevezés szerint jegyzje. De mert a bécsi kor-

mánynak a magyarországi teendkre nézve nem volt

semmi terve és határozott szándéka, és i'igy látszik: rövid-

látíí politikája csak abl)an állott, hogy ^fagyarországban

mindazon lépéseket akadályozza vagy akadályoztassa, me-

h'ck az ország- felvirágzására és így megersödésére szol-

gáltak volna : nemcsak a kereskedési bizottság munkássá-

gának, hanem a közös teherviselés tárgyában mköd or-

szágos küldöttség munkálatának is legkisebb eredménye

sem lett. Rám nézve azonban azon jó kíivctkczménye volt,

hogy mindezen tárgyakkal foglalkozni, azokat tanulmá-

nyozni késztetett és azon szerencsében részesültem, hogy

Széchenyivel naponkint együtt lehettem, nagy eszméivel,

nemes szándokaival közelebbrl megismerkedhettem és —
ha szabad azon kifejezéssel élnem — ezen idtl fogva

azon ügyeknek, melyek létesítésére közremííködött, egyik

szerény, de buzgó napszámosa lettem. Széchenyi egyik ki-

tn tulajdona volt a komoly munkába bele vonni mind-

azokat, kiket közremködésre felhasználni kívánatosnak lá-

tott, azaz mindenkit a maga helyén utilizált ; és így az or-

szággylés után is nem egy ügyben igyekezett nekem a

numkásságra tért adni. Többek közt az általa megindított

Tisza-szabályozás ügyében beleválasztatott a központi bi-

zottságba és így ismét egy érintkezési ponttal több támadt

köztem és közte.

Ez elzmények után nyílt meg az 1847-ikiországgyíí-

lés, melyben Széchenyi velem együtt a rendek házának

tagja volt; ez id alatt nem egyszer közié velem bizalma-

san aggodalmait és baljóslatait.

A febniári franczia forradalom kitörése után senki ál-
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tal elorc nem látott fordulatot vett az orszáíríryülés folyama.

A 48-diki törvények mc<íalkuttattak, a ma^ryar mini.ste-

rium megalakult és Széchenyi is annak tag-ja lett. E napry

fordulat, a törvényes úton elért végtelen eredmények a

legszebb reményekre jogosítottak mindenkit ; még az óva-

tosak IS — habái' rövid idre — megA'áltak aggodalmaik-

tól, reménynyel és bizalommal kezdtek viseltetni az j for-

dulat iránt és Széchenyire is a nagy események e hatást

gyakorolták. Nagy érdekkel bír az ó' iratai közt feltalál-

ható azon — úgy látszik hírlapi czikknek szánt munka,

melyben Pozsonyban márczius 28-án gondolatait és érzel-

meit papírra vetette. Telve vannak szép reményekkel, me-

lyek közé azonban a komoly aggodalomnak hangja is —
félénken bár — de érezhetleg belevegyül.

,,Pozsony, 1848 márczius 28.

,,Mi lesz bellünk magyarokból?

,,Ezt tudakolá tlem néhány nappal ezeltt bizonyos

régi barátom, ki politikai eljárásom modorában osztozik

hosszú évek során és ernyedetlen részt vett azon hosszú

munkában . . . mely közt én megvénültem

!

,,Mi lenne bellünk egyéb — így válaszoltam öröm-

telten — mint egy dics nemzet, mely hamvaiból kiemel-

kedve, mikor egész Em'ópa bomladozik, az emberiség dí-

szére úgy fog állani most a rend, béke és szabadság védel-

mére, mmt hajdanában a keresztyénségnek volt védfala.

,,Hosszú, halálos álom után . . . íme új, eddig alig

vagy sejtelemként csak késbbi idkben reménylett gyö-

nyör reggel tnt fel oly sokáig eltaposott hazánk fölött.

— Bátrabbak, merészebbek, kikkel nagyobb, láthatatlan

hatalmak látszanak szorosb kapcsolatban lenni, rövid na-

pok alatt oly alapra fektetek hazánk jövendjét, melyet—
tisztelet-becsület, de igazság is — velem együtt mi han-

gyamunkások soha, vagy csak generatiók után lettünk
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volna kq)csek mco-alakítani, s mely alapon bizonyosan fel-

virul s ]ic(li<x liamarábl), mint maciink is o-ondolnók, faj-

tánk, ]ia nem vauvunk saj.it maii-unk ellen htlenek és ]ia

nem döfjük saját magunk a megsemmisít gij'dkot keblünkbe!

„Azeltt elleneinkkel volt dol<i"nnk, most eggedííl saját

r'iszálkodásunk okozhat hajt . . . ámde kérdem, nincs-e ke-

ztinkben eniiek elejét venni? En azt mondom: igen, ez töké-

letesen kezünkben van, minthogy ennek utána nem fog

^[agyarország töbl)é Ausztriának gyarmata lenni, de mint

önálló ország, mely saját tzhelye könV forog, lesz integráló

része a közbirodalomnak.

..Régi idkben ugyan, midn ré)hink — de talán nem

egészen ala])talaniil — azt mondák: Jugi impatiens, liber-

tatis incapax, igaz, saját magimk halálosb csorbát ütöttiink

vérünkön, mint legdühösb ellenségeink. i1/m(/^(/7/í/- els akart

lenni ; parancsolni felette sok, engedelmeskedni igen kevés tudott,

elmésen monda fajtánkról mélységes esze által híressé vált

lady ^Fontagn : ,,Ej te lelkes nép, a legdicsbbre emelked-

het, csak az a baja, hogy vezért, elst, fejedelmet akárhá-

nyat volna képes, de hajlandó is kiállítani soraiból, —
ámde alvezért, második, harmadik stb. embert, alattvalót

nem bir találni elég számban fiai közt.

,,Már ha e régi hajlamunkat, hogy mindig csak elsk

akarunk lenni, mely egyébiránt magában nem bíín, st

erény, mert kútfeje elég nemes vetélkedésnek, nem birjuk

fékezni, most, midn sze})ltlen polgári erény s kimeríthet-

len önmegtagadás a fkellék, akkor igaz, oly bizonyosan

indulunk magát irány oztatni nem enged vesztünk elibe,

mint birkanyáj is okvetlen elvész ég akolban.

,,L)e ugyan kérdem, nincs-e bennünk elég hazafiság és

elégséges ügyszeretet alárendelni — és pedig édes örömest

magunkat a közjóért? — Én azt hiszem, hogy ezt tennünk

kell, mert magam után ítélek másokról, a nagy szám veszni



akarjon inh'ihh. iiiint szánakozásra mrltó szcMiK^-lyessófrek

vagy saját érdek és liiúsá(í miatt veszélybe bonyolítani a

szeretett hazát

!

,,Elleneink azt mondják: esak szájljan, egyedül agita-

tióban és demonstratióban vagyunk ersek; ám mutassuk

meg, mennyire rágalmaznak; tettekkel, józansággal és a

kötelesség teljesítésével bizonyítsuk, hogy míg Európa

bomladozik, és nem egy trón van dliéiben ; )iú nemcsak

nem vagyunk rendbontók, vagy épen a fejedelem iránt htlenek,

— hanem mi alkotjuk a trón legbiztosabb támaszét.

,,Mi mag}'arok a jelen európai közátalakulásnak ne-

vezetes idszakában megbecsülhetetlen két elnynyel bí-

runk nem egy népcsalád fölött. Legelsbben is, hogy mi

magyarok már bh'unk alkotmányos alappal, midn más

orszáooknak azt méo^ keresniök kell, s aztán liogv mi már

megszoktuk az alkotmányos formákban való mozgást, mi-

dn másoknak ebben még okuluiok kell. s hogy mi ekkép

forradalmi veszélyek nélkül érhetünk czélt. míg alkotmányta-

lan népek más úton tán alig rázhatják magokról le az ön-

kénynek borzasztó bilincseit.

,,S lám, szorosan alkotmányos formákban mozogva,

miután minden párt^^szály megszíínt, s a magyar szin-

tén szorítja a magyarnak kezét, rövid id alatt mily óriási

léptekkel haladtunk legtökéletesb kifejlésünk felé I

,,Meg van alapítva a mag^'ar felels kormány, a hon-

nak milliói bevéve az alkotmány sanczaiba és oly kedvezé-

sekben részesítve, mik lehetetlen, hogy az égi hatalmak ro-

konszenvét a magyar fajnak meg ne nyerjék — mert em-

berségesen,meg vau éi'demelve; és a mellett évenkint lesz

országgylés Budapesten, tágabb alapra van állítva a saj-

tószabadság és ekkép a szabad vitatkozás, ezen egyedüli

biztos antidotuma minden subversiv hajlamnak.

,,Kérdem, ki ne öríílne ily kifejldésnek és ki volna ily



kíiriiliiiénvek kíizt elé"' kaján elfelejteni azon köteless<''oret,

niehlvel minden ember, de kivált a mao\'ar tartozik hona-

nak, kiválta ma^^yar, mondom .... mert nekünk ^íag-yar-

orszáofon kivül .széles e világ-on nincs hazánk !

,,Számtalant ng-yan fájdalmasan érint azon áldozatok

nagysága, melyeket az országnak érdekében a haza oltá-

rára vinni volt kénytelen. ^Vmde bízza magát és sorsát a

háládatos nemzet igazságszeretetérc . . . de numkáljon egy-

littal azon is, miszerint a nemzet gyarai)odásnak is indul-

hasson: mert a szegénység közt sínld Ígérhet ugyan so-

kat is, de keveset sem adhat. De ki lehet oly gyennekes,

ki csak pillanatig azt képzelheti, hogy gyaiTnati állásbé)!

nemzeti létre minden naí»-vobb áldozat nélkül kibontakozni

lehessen.

,,Meg kell barátkoznunk veszteségeinkkel. Az ember

nemcsak kenyérbl él. \ léleknek is megvannak örömei,

mik közt azon öntudat, szabad és virulásnak induló nem-

zet tagja lenni, nem utolsó öröm, st tán minden becsületes

féi-íiúi kéjeknek legfbbike

!

,,Sokan azt mondják: koczkajátéknak köszönhetjük

legutóbbi alkotmányos kifejlésünket. Ezt én nem vizsgá-

lom .... de arra figyelek : a nyert kincset vajon miké})

lehet i'igy rendezni, hogy ne csak mi magyarok, de szom-

szédaink se jöjjenek az igen nagy közöröm és szinte várat-

lan meglepetés következtében bármily zavarba.

,
.Minthogy ennek elérésére a régi rendet elhagyván,

valóban kigázolhatlan zavarba keveredünk, ha új rendbe

hova hamarább nem alakulunk . . . mindenek eltt szüksé-

ges, hogy mindenki legfkép magára vigyázzon ; meii ha

mindenki vagy csak a nagyobb szám is maga esze szerint

akarja a dcdgokat rendezni, akkor oly bizonyos a zavar,

mintha szánt-szándékosan bontatnék meg a rend!

„Mikor a gálya sziklák és zátonyok közt viharokká
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küzd, akkor ha töbl:) cííyén ])arancsol mint e«y, vag'v né-

hány kevés, — okvetlen elsülyedés a véí^eredmény.

,,Mi matryarok kOriill^eliil e lielyzetl)en vagyunk. Ne

csaljuk e tekintetben magáinkat. Századokig mozdulatlan

pangásban sínlettimk ; most eg^'szeiTe elkap minket egy^

kedvez szélvész, már-már mutatkozik elttünk a közsza-

badsági kiköt . . . Istenéi t, legyünk elrelátók és józanok,

ne bízzuk el magunkat, tartsunk rendet, azaz tanuljunk

engedelmeskedni, magunkat alávetni — mert máskép, mi-

kor már minden meg Aolna nyerve, legotrombábbul a par-

ton szenvedünk hajótörést.

,,Mi csekély személyemet illeti, im ez lesz most eljá-

rásom.

,,0 felsége törvényes fejedelmünk — minden, mi nem
tle veszi eredetét, most csak átkot hozhat hazánki-a. Gróf

Batthyány Lajost azzal bízta meg : alkosson magyar minis-

teriumot. Gróf B. L. többek közt eng-em is kiszemelt és én

tétova nélkül acceptáltam — és tán nagyravágyásból? Bi-

zony nem I ^íinthogy engem soha nem indított politikában

egyéb mint ügyszeretet és fajtámhoz való hség; — ha-

nem azért foo;adom el a rám szánt terhet, mert rég-i imám
az: — O isten ne hagyjál veszni puha ágyban vagy meleg

kályha mögött, de honunkat szolgálva ,,hámban*'.

..En szeretett nádorunknak, mint a felség kép^-isel-

jének, és a magyar ministeriumnak. melyet én nem tekint-

hetQk egyébnek mint a nemzet és a fejedelem bizodalmi

emauatiójának — netaláni észrevételeimet féi-íiasan elad-

ván, fogok engedelmeskedni. — Egyébként a Justuni ac

tenacem propositi vú'iun-ként, habár felbomlik is az egész

világ és engem féregként elziíz. míg gondolkozni képes

leszek , megtartandom lelki szabadságomat ; valamint a

nemzet is kénye, esze, belátása szennt jöv országgylése

alk ilmával vagy továljb is megajándékozza a mostani mi-



nisteriumot l)lz;ilináv;il. vaíiy alkalmasbbal pótolaudja azt;

ámde addig* is reményiem, a mostanit szintén és teljes

erélylyel fogja pártolni, — mert lia a nagy szám azt el

nem segíti, vagy épen akadályokat gördít útjába, akkor

azt zsibbasztva saját magát is okvetlenül megrontja.

,,En bálványozom a szabadságot és nem mint sok

más, hogy csak egyedül saját magam számára kö^•eteljem,

de annak embertársaim is egyenl részesei legyenek.

,,A szaljadságot azonban sok— kÍA^ált olyas, ki ahhoz

még nem szokott, abban keresi, hogy mindenki, vagy leg-

alább saját maga. mindazt tehesse, a mi neki tetszik, mire

épen kedve támad.

,,En épen megfordítva azon okból, mert a szabadsá-

o'ot rám nézve- úixv meg; akarom óvni, mint másokra is

kiterjeszteni, a rendnek és ekkép ránk nézve az alkotmá-

nyos formáknak vagyok elhatározott barátja és pártolója.

Rend azonban csak úgy keletkezhetik, ha most a felels

minisztérium szavára hallgat a honban mindenki, s annak

útját nemcsak senki nem állja, de épen úgy óvakodik min-

den hívatlan belevatkozástól, mint bármily csekélységben

is fölibe emelkedéstl!

,,Új rendnek kell keletkezni, sok érdekek meg vannak

sértve. Mindezt rendezni kell. Ugy de ehhez id, és min-

denek fölött egybehangzó concentricus mííködés szükséges.

,,Kiki tehát állja saját helyét becsületesen és önmeg-

tagadással; ne adjon minden kritikának hitelt; de inkább

gondolja magát bele azon roppant nehézségekbe, melyeket

leo-vzni kell. . . . Én minden iót reménylek és csak azon

egyet sajnálom, hogy engem is ministerré kértek fel . . .

mert e szerint sok azt fogja mondani: Cicero pro domo

;

könny nekem beszélni; és én inkább példával szerettem

volna szolgálni ; — azonban ennek is alkalmasint szaporán

megjön ideje; közlegényként sorban állni és kitüntetés nél-
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kiil f^yakorolni polgári erényt néha szintoly magasztos

állás és sziutoly szent kötelesség, mint a dolgok élén

állani!"

Széchenyinek e jegyzeteiben kifejezett reménye rövid

idej volt. Az országban általános és majdnem osztatlan

volt az öröm, miután mindenki érezte, hogy az 1848-iki

töi*vények által az ország egyszeiTe elérte azon alkotmá-

nyos önállást, mely ugyan régi törvényeibl és si alkot-

mányából folyt, mit azonban ily rövid id alatt még a leg-

vérmesebbek és legTiierészebbek is ezeltt pár hónappal alig

remélhettek. A nemzet nagy többsége az önálhj alkotmá-

nyos élet hosszú, békés korszakát vélte bekövetkezettnek.

Széchenyi azonban csakhamar belátta, hogy a legélet-

bevágóbb kérdések megoldatlanul maradtak, mert figyelem

nélkül hagyatott a monarchia két állama között a közös

érdekek biztosítása és elmozdítása és íg\' a békés együtt-

lét tartós fenmaradása. És midn e mulasztásnak els jelei

mutatkoztak — mint fenmaradt jegyzeteibl látszik, nem-

csak érezte, de rémíílettel elre látta és jósolta azon szeren-

csétlen küzdelmeket, melyeknek a nemzet öntudatlanul

elébe ment.

Széchenyi nézete szerint a nemzet jövje és boldogu-

lása attól ftiggött, hogy fog-e a kormány és az országgy-

lés minden cselekedeténél a lehet következmények józan

megfontolása által vez'éreltetui és különösen lesz-e elég el-

relátó bölcsesége a kezdetben kedvezleg alakult helyzetet

kellleg felhasználni az által, hogy a dynastia és a közös

monarchia leghatalmasabb támaszává legyen.

Széchenyi felfogása szerint ]\Iagyarország az 1848-ki

nevezetes pozsonyi országgylés berekesztése után, közel

állott azon szerencséhez, hogy létesítse azt, mit egykor

Eugén herczeg és késbb Gentz a monarchia hatalmi állá-

Lúnya.v: Szúchouyi István liátrahagjolt iratai. 7



98

sának nélkülözlietetlen feltételéül tekintettek: hogj* Buda-

pest legyen a monarchia központja és a magj-ar nemzet

annak leghatalmasabb támasza.

Lombardiában a háború balszerencsével folvt ; Bécs-

ben és Prágában a zavarok folyton növekedtek. Az osz-

trák császár és magyar király a dynastia tagjaival együtt

Insbnickba menekült. Magyarországban még ekkor a nem-

zetiségi mozgalmak nyilt lázadássá nem fajulván, nemcsak

a legnagyobb csend uralkodott, de az öröm és megelégedés

érzete hatotta át a nemzet minden osztályát. Az alkotmá-

nyos felels kormány — a népszerség által is hordozva

— határozott irán^'t adhatott volna a nemzetnek, melyet

ez nemcsak rokonszen\^'el, hanem eno-edelmesséofo-el is

kész lett volna követni. Tehát könny feladat lett volna

tettekkel igazolni, hogy a magyar nemzet a dynastiának

legbiztosabb támasza és képes is, akar is a monarchia

fenállásának biztosítására mindent meo-tenni.

Erezte ezt úgy látszik az els magyar ministerium,

melynek tanácsában gr<Sf Széchenyi is ült. Midn közele-

dett az els népképviseleti alapon választott országgylés

megnyitásának ideje, gróf Batthyány és báró Eötvös a

ministerium által Insbruckba kiüdettek. Ezen küldetésnek

részleteit nem egyszer beszélte nekem megboldogult bará-

tom báró Eötvös József. A monarchia fvárosából mene-

kült fejedelemnek és uralkodó családnak felajánlák Budát

állandó lakhelyi, biztosíták a magyar nemzet si dynasti-

kus hséo-érl és áldozatkészséo-érl. Insbruckban el is

határoztatott az átköltözés Budára, de azon feltétel mellett,

hogy a legközelebb megnyitandó országgylés tényekkel

fogja bizonyítani ezen érzületet az által, hogy a pragma-

tica sanctio alapján a monarchia épségének megvédése

végett szükséges áldozatokat készséggel fogja megszavazni.

Ez alkalommal megállapíttatott a mód is, mely szerint az



orszM(roviil('s nieunyitása alkRlinával a nádor által mon-

daii(l(') trónbeszédben nief^- fog említtetni az olasz háború, az

országgylés pedig a közös hadsereg számára szükséges

i'ijonczokat fel fogja ajánhii. Mihelyt ez megszavaztatik, az

udvar Budára fog átkíiltíizni. Báró Eötvöstol hallottam,

hogy már a postalovak is meg voltak rendelve a király és

kisérete számára.

A trónbeszéd elmondása eló'tt a képviselház irányadó

tagjaiból egy tanácskozás hívatott össze Kossuth Lajos

szállásán. Én is a meghívottak között voltam. Széchenyi

komor képpel a terem eg}'ik szögletében az ablak mellett

egy 2)amlagon nyugodott. Alig léptem be, magához hívott.

Egymáshoz közel ülve hallgattuk a tanácskozás menetét.

A ministerck közül Batthyány és Kossuth közölték a tanács-

kozással a trónbeszéd tartalmát és az ebbl folyó teendó'-

ket, nem említve azonban azon megállapodásokat, melyek

az udvarnak Budára való utazása végett Insbi*uckban létre-

jöttek. A jelenlevó'k nagy többsége helyeslleg fogadta az

elterjesztést és kész lett volna minden a ministerium által

teend javaslatot megszavazni. A képviselháznak azonban

azon tagjai, kik kezdetben csekély számban a határozott

baloldalt és így az ellenzéket képviselték, a szabadság

után vágyódó népek érdekeinek védelmére kelve és a Szai'-

dinia által Ausztria ellen fohi^atott hábonit is ilyennek

mondva s a szabadelvííségre lvatkozva, nem helyeselték a

ministerium elterjesztését. Rövid ideig tartó vdta után

Kossuth azon okból, mert nem lehetett remélni a képvise-

lház egyhangú határozatát, nem tette ki magát a ministe-

rium elterjesztésének' védelmére. Ennélfogva a ti'ónbeszéd

Olaszországra vonatkozó részének elhagyása tartatott czél-

szeríínek. Midn a tanácskozásban e fordulat állott be,

Széchenp fölegyenesedett helyérl és összehúzva hatalmas

szemöldjeit, görcsösen ragadta meg karomat és felindult,

7*
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ideo-es liaiiooii monda nekem: ,,]\Iost jut nemzetünk a for-

duló ponthoz! Le kell végkép mondanunk a békés fejl-

désrl, meo-indúl és mind nagyobb mérveket fog ölteni a

létért való élethak'd-küzdelem. Mi lesz a vége? — Elre
latható. Ki tudja, nem veszünk-e az alatt végképel! Istenem,

mennyi szenvedés vár a szegény hazára és mennyi vér fog

omlani!"

Hátrahagyott jegyzeteibl ez idtl fogva csak a két-

ségbeesés szava szól. Több íven találtam följegyezve esz-

memenetét — inkább csak töredékekben és rapsodikus

módon. Xeni i-endes elmélkedések, de egy mélyen aggódó

szív sóhajainak lehet azokat nevezni.

Az els lapon ez áll: Hattíjúdalom^ és többek közt

ezeket írja: ,,1848. július 4, En egészen más politikát kö-

vettem volna, mint K. Els föllépése óta érzem azt, de el is

mondtam meggyzdésemet; tudtam, hogy nem fog alkotni

semmit, de mindent felbontani! — És most mégis én vele

egy bárkában! Ezt az emberek nem értik!

,,De hol és miben van a menekülés?

„Elször: vérrel és élettel a dynastia részére állani és

a monarchiát fentartani. Tehát semmi Frankfurt vagy a

franczia köztársasággal való érintkezés és experimentatio.

,,Másodszor : békülékenység, pacificatio minden felé,

különösen a horvátokkal ; hiszen k is a dynastiával tar-

tanak.

,,Harmadszor : egyesíílten és erélyesen megzabolázni

a lázongókat és rendetlenkedket.

.,^Ii mindnyájan meg akarjuk menteni a hazát, de

különbözk az iránt a nézetek, hogy miként? Itt a veszély

már elháríthatlan, a kérdést úgy teszik fel: gyáván meg-

adni magunkat, vagy harczolni ? — Annyi van a kett

között

!

,.En becsületesen megvallom — hacsak alkalmat nye-



101

rck, melvc't keresek, kilépek a iiiinisteriumból. Én nem

osztozom K. és B. politikájáljan, mert koczkajátéknak tar-

tom, már pedio^ a haza sorsa felett koczkát nem játszom.

Ámde lia j<')l dííl el a koezka, én áldom az isteneket.

„A ministeriumot nem kerestem. Neoyven évi fára-

dalmas élet után visszavonulni volt szándékom. Batthyány

szólított fel . . . azt monda, ho^ry sziikséfrcs. Én nem ha-

boztam, remekén^ Jiogy amuji mjereméntjek után nem fog a kö-

vetend politika többé koczkajáték lenni. De ehhez hiocgadt meg-

gondolás és számítás kellett volna. Azonban nem így Ion.

Én tisztán látom, hogy homlokeg}'enest indulunk vesz-

tünknek.

,,Ily meggyzdéssel az, amit óhajtok: a közlegények

sorába állani, és lelkesen, véremmel áldozva bukni. Erre

elég elszántsággal birok. De meggvzdésemmel a vezetk

közé állani, nevemet az alá íi-ni, mit nem tudok helyben

hagyni: az ellenkezik emberi méltóságommal, férfiasságom-

mal és lovagi öntudatommal. Ily cselekvénytl \nsszabor-

zadok."

Végtelen kínos lehetett azon lelki állapot, melyben

Széchenyi ez idben élt. (), ki azeltt több évvel a Kelet

népe czím munkájában, késbb az 1847-ben kiadott Fóli-

tikai Programm czímíí röpiratában oly mély elrelátással és

Agy szólva jósló tehetséggel — monda meg elre mindazt,

mit most elborzadva látott a nemzetre bekövetkezni és mit

oly találóan és szépen fejezett ki Arany János a Széchenyi

emlékezetére tartott akadémiai ünnepélyen:

„Majd elborulni kezde láthatára:

Kik müve által lettünk magyarok,

Xem ügvelénk többé vezérnyomára,

Mi napba néz szárnyas Ikarok.

Oh, hogy riadt fel int jós ajakkal!

S midn a harcz dúlt, mint vérbösz Kain,

Hogy álla tört szívvel, merev hajakkal —
Egy új Cassandra Trója lángjain!"
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Azonban Széchenyinek azon egyetlen kivánsáo:a. me-

lyet az 1848-ki évben, niidon már mindent elveszettnek

hitt, nem teljesedett, ho^íy ,,a közlegények sorába állva

és lelkesen, vérével áldozva bnkhatott volna el hazájáért."

Egy mélyen érz hazafi-lélek legnagyobb szenvedését

kellett elviselnie. Hosszú éveket töltött Döblingben és min
kínos állapotban! Emlékezett mindenre, mi a mnltban tör-

tént, tudott mindent, mi a keseríí jelenben a nemzetre mé-

retett és folyton egy rögeszmével küzdve, hogy mindazon

csapásoknak. ineU'ek hazáját és imádott nemzetét érték,

egyedül az oka, és a kínok legnagyobbikát érezve, egé-

szen elveszte reményét nemzete lehet felszabadulása iránt.

Nem akarok e bús emlékii korszakot illetleg Széche-

nyi hátrahagyott irományaiból közölni. Csak egy pár sort

idézek, híí titkára Tasnerhez írt egyik hosszú levelébl:

,,Két év óta naponként 16 órát járok fel alá; de hiába,

úgy látom, hogy a testi fáradság sem ad pillanatnyi nyu-

galmat. Nyugtalanul járok-kelek, mint Macbethben a Banquo

szelleme."'

Ismét évek múlnak és reményt kezd táplálni, mert

érzi, hogy nemzete nem halt meg. Üthet ismét a feltámadás

órája és lehetnek még jobb napjai. Es sznnek lelki fájdal-

mai, nyugalmasabb kezd lenni.

De itt megállok. Nem kutatom tovább a döblingi élet-

nek titkait; meghatottan teszem le a tollat.

A mily öröm és élvezet volt reám nézve Széchenyinek

1848 eltti életébl és különösen mííködésének kezdetérl

lapozni iratait, ép oly fájdalmas volt csak beletekinteni is

abba, mi általa 48 után feljegyeztetett.

Ez ii-atok áttekintése fokozta bennem a határtalan tisz-

telet és a hála mély érzetét Széchenyi emléke iránt.

Hiszem, hogy azok, kik ez általam közlött töredékeket

olvasni fogják, hasonlót fognak érezni.
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Midn elször iK^-ztcm át iratait, azon gondolat merült

fel bennem : vajon helyes, méltányos és a magyar nem-

zethez méltó-e, hogy annak hátrahagyott iratai, ki egész

életét nemzetéért áldozta, oly sok nagyot tervezett és sike-

rest vitt ki, magán tulajdon maradjanak? Én azon kegye-

lettel, melylyel a nemzet Széchenyi emléke iránt visel-

tetik, mcgegyczbbnek tartom, hogyekhics a nemzet tulaj-

donává váljék.

Ennélfogva azon felszólítással végzem be Széchenyi

hátrahagyott iratainak ismertetését: szerezzük meg Széche-

nyi hü titkárának örököseitói a nemzetünk életében oly

szép és fényes korszak emlékeit, mindazon kéziratokat,

melyeket hosszú életén át napról napra saját kezével írt.

Nem nagy összeg kívántatik arra; csak sokan adjanak,

filléreket bár, úgy egybe fog gylni az iratok meg\^ételére

és kiadására szükséíjes összeg". Nem áldozatokra szólítom

fel az egyeseket, de szerény adakozásra oly szellemben,

mint azt gróf Széchenyi a Júliához czímzett és általam köz-

lött levelében jelzi.

Ha a szükséges összeg — mint nem kétlem — egy-

begyl és az összes kéziratok megvétettek, tétessenek le azok,

mint a magyar nemzet tulajdona, a magj'ar akadémiánál,

hazánk azon els tudományos intézeténél, melynek alapí-

tása Széchenyinek legels' nagy és maradandó mííve volt,

— hozzá kötve azt a feltételt, hogy az akadémia gondos-

kodjék összes régebben kiadott és kiadatlan munkáinak,

naplóinak és nevezetesebb levelezéseinek közzétételérl.

A vételáron túl összegyíílt összeg legyen az akadémiáé,

melvbl mindenek eltt a kiadási költségek lennének fede-

zendk.

Azokat, kik ismertetésemet olvasni fogják és \\gy érez-

nek Széchenyi mint mint én, felkérem, hogy a kijelölt czélra

szánt összeget — bármily csekély legyen is az — küldjék
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be a mafrynr ft)l(lliitcliiitt'zct pénztárába va«"y azou lapok

szerkesztihez, a kik ismertetésemet méltányolva, e czélra

szerkesztségekben aláírást nyitnak meg.

Ez ismei-tetést a Budapesti Szemlébe azon feltétel mel-

lett adtam kiadás végett, liogy megjelenése után külön

lenyomatban is adathassam ki. melyet szándékom elküldeni

a kaszinóknak, olvasó és társas-köröknek és mindazon inté-

zeteknek, méhek keletkezésére Széchenyi adta az irányt.

A pesti nemzeti kaszinót Széchenyi alapította meg és e

kezdeményezést az ország minden vidékén követték; ma már

több mint fél ezerre megy hazánkban a kaszinók és olvasó-

körök száma; ezeknek fogom megküldeni a külön lenyo-

matot egy aláírási ívvel, felkérve mindazon társas-körök

tagjait, hog}' mindenki adjon — nem sokat, csak annyit,

mennyit könn}'en nélkülözhet és adhat e ezélra. A gazdag

pesti nemzeti kaszinó pár ezer forintja, melyet e czéh-a bizo-

nyái'a szentelend, ép oly becses, mint a szerény kaszinó né-

hány forintja. Gróf Széchenyi életét milliókért áldozta és

így emléke megérdemli, hogy ezereknek egyesült adomá-

nya szerezze meg a XIX. század leghazafiasabb magyarjá-

nak hátrahagyott kéziratait.

Ma az 1875-ik évet írjuk. Tehát épen egy fél százada,

hogy bekövetkezett azon örökké endékezetes esemény, mi-

dn a még kevéssé ismert gróf Széchenyi István, az ii^^'i

huszárka})itány, a pozsonyi országgylésen tette a magyar

tudományos akadémia alapítására nagylelkíí ajándékát és

megindította azon nagy mozgalmat, n^dynek folytán hazánk

regenerátiója kezdetét vette.

E nevezetes korszak félszázados ünnepélyét nein ülheti

meg méltóbban a magyar nemzet, mint ha nagy és kicsiny,

szegényes gazdag, tehát mindnyájan egyaránt, a kik a Szé-

chenyi által megindított haladás áldásos következményeit

élvezzük, adakozásunk által jelét adjuk az iránta való kegye-
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let és hála érzetének és ezzel nem sokára leleplezend már-

v;'inyszol)i'a mellé maradanfló l)ecsíí szellemi emléket is

emelünk, mej^emlékezve Arany szavaira:

„Emléket, oh hazám, mit adsz a sírni V

Hová tekintesz földeden, magyar,

Hol Széchenyi nevét ne lásd megírva

Örök dicsség fénysugárival?

Széchenyi hírét, a lángész csodáit,

Ragyogja minden, távol és közel

:

Áldozni még jeriaik — ah oly sokáig

Nem értök — Széchenyi szivéhöz el."
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