










KÉMÉNY ZSIGMOND

TANULMÁNYAI.

KIADJA

G Y U L A I  P Á L .

ELSŐ KÖTET.

PEST, 1870.

R Á T H  M  Ó  R .





ELŐSZÓ.
Kemény politikai és irodalmi kisebb tanul

mányainak egy jó részét foglalja magában e gyűj
temény, melyet két kötetben a szerző engedelmével 
ezennel a közönség elébe bocsátók. Oly Írónak, mint 
Kemény, nincs szüksége bevezetőre, s én még akkor 
sem vállalnék el ily szerepet, ha az megilletne. Nem 
is azért áll nevem a czimlapon s egészen más okból 
irok előszót e gyűjteményhez.

Kemény nem szándékozott e kisebb tanulmá
nyait összegyűjteni. Nem egyszer unszoltam erre, de 
mindig eredmény nélkül. Úgy vélekedett, hogy e 
folyóiratok, lapok számára, a pillanat szükségeihez 
képest gyorsan irt s inkább vázolt, mint kidolgozott 
munkák csak úgy érdemelnék meg az összegyűjtést, 
ha egyiket-másikat egészben vagy részben átdolgoz
hatná, mihez sem kedve, sem ideje. Híjába mondám, 
hogy igy is becsesek, s irodalmunkban már annyiban 
is hézagot töltenek be, a mennyiben az illető tár
gyakról jobb dolgozatokat nem bírunk. Ellenveté



IV ELŐSZÓ.

seimet nem találta elég alaposoknak s megmaradt 
szándéka mellett.

Nehány év mult el. Egy estve 1867-ben a 
Pesti Napló szerkesztőségében többen valánk együtt. 
Alkotmányunk visszaállítását s a magyar minisz
térium kinevezését ünnepeltük. Sokat beszéltünk 
politikáról, de szóba jött az irodalom is. En a 
többek között megemlitém, hogy ez esemény bi
zonyos tekintetben legkevésbbé örvendetes irodal
munkra nézve. Mig uj erők támadnak, némi szünet 
fog beállani, mert az Írók nagy részét benyelik a 
miniszteri irodák s a politikai hullámzó élet árja. 
Az ily idő kiválóan alkalmas a régibb irók uj -ki
adására vagy összegyűjtésére oly kisebb munkáknak, 
melyek a folyóiratok- vagy lapokba temetve, a nagy 
közönségre nézve elveszetteknek tekinthetők. Szóba 
hoztam Kemény kisebb tanulmányai összegyűjtését 
is. A társaság túlzottnak tartotta aggodalmamat, de 
óhajtásomat helyeselte. Kemény jó kedvében-e, vagy 
hogy szabaduljon a zaklatástól, engedett a kérésnek, 
arra az esetre, ha valaki elvállalja kisebb munkái 
összegyűjtését, belőlök csak két kötetet szerkeszt s 
felelősséget vállal a közönség előtt a gyűjteményért, 
melyet a maga részéről nem talál igazoltnak, annyi
val inkább, mert most sincs sem ideje, sem kedve 
a javítgatás- vagy átdolgozásra. Én felajánlám 
magamat a gyűjtemény szerkesztésére, de elfoglalt
ságom miatt ígéretemet csak most teljesíthetem.

íme e gyűjtemény története, ime az ok, miért 
áll nevem a czimlapon s miért irok előszót.
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Úgy hiszem, nem nehéz elvállalni a felelőssé
get e gyűjteményért. E tanulmányok nemcsak meg
jelenésükkor voltak becsesek, de ma is azok, habár, 
kivéve a Stylus némi csekély javításait, egészen úgy 
nyomattak le, a mint először Írattak.

„Széchenyi István^, „A két Wesselényi^, melyek 
Csengery Antal „Magyar szónokok és státusférfiak u 
(1851) czimü könyvében jelentek meg először, oly 
kitűnő jellemrajzok, melyek bármely irodalom díszére 
válnának. Szerző Széchenyi pályáját csak 1849-ig 
rajzolja ugyan; midőn a „Két Wesselényiu-t irta, 
némely akadályok miatt nem állott rendelkezésére 
annyi adat, a mennyit óhajtott; mind két j ellem - 
rajzban egy pár részletnek kelletén túl kiemelkedése 
nem kedvez az egész arányosságának: mindamellett 
e hiányokért gazdag kárpótlást nyújt az a bámu
latos egyénités, mely e két férfiú alakját megeleve
níti, s az a mélyre ható fejtegetés, mely Magyarország 
és Erdély politikai újabb fejlődését, a kort mozgató 
eszmék történetét élőnkbe tárja.

„Erdély közélete 1791—1848-igu szintén 1851 - 
ben íratott a Pesti Napló tárczája számára. Gróf 
Bethlen János halála adott reá alkalmat s eredeti 
czime ez volt: „Visszatekintések Erdély múltjára s 
gróf Bethlen János politikai pályájára.^ Erdély köz
életének körrajzát sehol sem találhatni meg jobban, 
mint e vázlatokban. Megjelenésekor ugyancsak a 
Pesti Napló nehány czáfoló észrevételt közlött e tanul
mányra, melyekből három csekélyebb érdekű pont 
alaposságát maga a szerző is elismerte feleletében.
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Minthogy a szerző e tanulmányán sem javított, s én 
nem érezhettem feljogosítva magamat a kevésbbé 
fontos részletek átdolgozására is, kénytelen valék a 
második kötet végén, függelék alakjában, közölni 
az egész polémiát, mely eléggé tájékozhatja az ol
vasót némely hibás adat felől, melyek e munkába 
becsúsztak.

Az „Eszmék a regény és dráma körül44 (Szép- 
irodalmi lapok 1853), „Szinművészetünk ügyében44 
(Pesti Napló 1853) szintén kitűnő tanulmányok s 
mintegy alapját vetették meg dramaturgiánk újabb 
irányának. „Szalay Magyarország története44, „Ma- 
caulay Anglia története4* (Pesti Napló 1853), „Arany 
,Toldi* czimü munkájáról44 (Délibáb 1854) könny e- 
débben irt tanulmányok fölvételét már maga a tár
gyalt munkák nagy becse is igazolja. „Idősb Szász 
Károly44 (1860), „Vörösmarty Mihály44 (1864) bár 
kitűnő szónoki részletek vannak bennök, inkább 
tanulmányok, mint emlékbeszédek s jól sorakoznak 
társaik mellé.

E rövid értesités után nyugodtan bocsátom e 
gyűjteményt mind a közönség, mind a kritika elébe.

P e s t ,  1870. oct. 13-án.

Gyulai Pál.
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A KÉTWESSELÉNYI MIKLÓS.

Első kötet. 1





A Számos-völgyben, közel Magyarország ha
táraihoz s körülvéve Erdély álomszerűén kies táj
képeivel, egy büszke kastély uralkodik a vidék fö
lött. Széles homlokcsarnoka, a fedélzet csillogó 
kúpjai, a messzevetett szárnybástyázatok, a domb, 
melyen az épület főrészei feküsznek, parancsoló és 
aristokratikus tekintetet adnak e kastélynak, ámbár 
az utas, ha közel jő, észre fogja venni, hogy a vár- 
alaku fényes ház, lassanként egy tág, de elosztá
saiban kényelmetlen földesúri lakká változik, mely
nek alaprajza több fitogtatást mint czélszerüséget 
tanusit.

Mennyi természetbáj, mennyi szeretet, mennyi 
iszony, mennyi férfibú és történeti gyász lebeg e 
kastély és széles párkja fölött, mely a szomszéd 
hegyek széléig nyúlik s mig lankáján a legnemesebb 
gyümölcsök érnek, tetőiről a vadvizek és záporesők 
a megszaggatott földrepedésekből ágyúgolyót és 
tengercsigákat sodrának alá, a természeti és állami 
nagy küzdések emlékeit.

Mert a földalakulási óriási harczokon kivül, 
két magyar forradalom megrenditő jelenetei talál -

1*



4 A KÉT WESSELÉNYI MIKLÓS.

koznak azon udvaron, melynek kastélyát említet
tem, és a mögötte fekvő vidéken.

A magas hegyet, mely oldalról néz az úri
lakra, Rákóczy-hegynek nevezik, minthogy az alatta 
elnyúló völgyben körülkerített és megvert magyar 
vezér e hegyre menekült, hol végig tekintve a tá
bor-romokon és halottakon, könyes szemmel vett 
búcsút Erdélytől, melyet többé nem látott, s midőn 
a bérczél másik lankáján haladva, a szomszéd falu 
határára érkezett, szintén búcsút kelle vennie egy 
szeretett lénytől, s a nép most is kegyelettel említi 
a kőasztalt, melynél Rákóczy és e nő, rövid ebéd 
után elváltak egymástól, hogy többé ne találkoz
zanak.

Talán épen a szív-szaggató búcsú perczeiben, 
a Rákóczy-hegyről egy grotesk, egy féktelen sze- 
szélyü igazságszolgáltatást lehetett látni, mely egy
szersmind megfoghatatlan és népszerű volt.

Wesselényi, a szolnokmegyei főispán, ki a 
o kuruczokkal vitézül harczolt, az ütközet után ma

gát kipihenni házához térvén, tornácza előtt találta 
a r ó n a i  oláh papot.

Ez hosszason elbeszélő, hogy ő vezette a né
met sereg egy részét álutakon Rákóczy háta mögé, 
s a kuruczok megveretése egyedül ennek tulajdo
nítható.

A főispán előbb kétkedett, de végre az elő
adás részleteiből a tény igazságáról meggyőződött. 
Arcza komorrá Ion. Kezével jelt ad hajdúinak, kik 
az oláh papot a kert egyik fájára fölakasztják.



A törpe, tömör épület, hol ily csodálatos bí
ráskodás történt, most az általam említett kastély 
mellékházai közé tartozik, s olvasóim már észreve- 
hették, hogy a tündérbáju és zord emlékű Z s i b ó  
regényes és vadon környékébe vezettem, hol a mult 
forradalom alatt Erdélyben majdnem először ütött 
ki a polgárháború, s hol a világosvári események 
hírére az utolsó magyar sereg, mely még a harcz- 
mezőn állott, és az utolsó magyar vezér, ki Aradon 
halálra itélteték, adták át a közelgő oroszoknak 
fegyvereiket.

Oh ! Z s i b ó  egy tartalomdús könyvhez ha
sonlít, melyben a szív legszendebb meséitől kezdve 
a bősz indulatok vad történetéig és a honszeretet 
megszentelt álmáig, annyi vonzó s idegfeszitő jele
netekre találunk, mint a regényes iskola költemé
nyeiben.

De a Wesselényiek közt, kik a zsibói ura
dalmat birták, a közelebb meghalt Miklós atyjának 
volt legviharosabb élete és lelkülete. Melléje az ég
től őrangyalul vala rendelve egy zárdanövendék, 
Cserey Heléna, a szeretet, türelem és szenvedés 
neje, s ha Wesselényi Miklós — értem az apát — 
féketlen szive által nem sodortatott oly örvénybe, 
honnan az Ő óriás erejű karjaival sem lehetett 
volna kimenekülni, és ha neve Erdély évlapjain 
fénynyel van körülsugározva, haj ! e fény Cserey 
Heléna könyeiből ragyogott föl, és a menekülés a 
vad szenvedélyek örvényéből egy megsemmisített 
nőélet önáldozásainak árán eszközölteték.

A KÉT WESSELÉNYI MIKLÓS. O
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Érzem, hogy észrevétlenül a tündérvidék em
lékeinek varázshatalma alá estem, és Zsibón, mielőtt 
az ember történetiró lehetne, akaratlanul regényköl
tővé válik; mert nem lehet szólani Wesselényi Miklós
ról, a közelebb kimúlt nagy hazafiról, a nélkül, 
hogy apja ne emlittessék, a még melegebb keblű, 
kinek élet-pályája minden irányban a regényes felé 
sietett, sőt néha a hihetetlen határszéléig tévedt.

És ha adatok volnának kezeim közt, az idősb 
Wesselényi Miklóst külön tárgyalnám; de miután 
mostani viszonyaink közt minden érintkezés Er- 
délylyel nevezetes akadályokra talál, az apa törté
neteiből csak annyit emlithetek, mennyi a fiú jelle
mének, élményeinek és hibáinak ismeretére mintegy 
Útmutatóul szolgál.

I.

Mária Terézia uralkodásának utolsó éveiben 
Galliczia egyik nagyobb városában a közfigyelmet 
egészen magára vonta egy fiatal kapitány, ki kel
lemes társalgási modorral vad szenvedélyeket, a 
szép és nemes iránti lelkesedéssel durvaságot, a 
XVIII-dik század bölcselő szellemével aristokratikus 
gőgöt kötött össze, s jellemében úgy fölolvasztotta 
az átmeneti korszak ellentéteit, hogy minden isme
rősét a tisztelet és megbotránkozás, a szeretet és 
iszony ellentételei közt tartotta, s ki ma általa meg
bántva érezte magát, holnap megint ragaszkodott 
hozzá, ki ma előitéletein csodálkozék, holnap belá
tását bámulta.
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E kapitány több csudálatos szeszélyek után 
fejébe vette, hogy a kerületi főispán által, ki gyer
mekkorában fodrász volt, görditesse fürtökbe és 
rizsporoztassa meg haját. Ily vállalat szelid utón 
nem sikerülhetvén, kedvetlen következéseket idé
zett elő, és Wesselényi a lovas kapitány a katonai 
szolgálattól búcsút volt kénytelen venni.

O a szebeni zárda védfalai közül elragadván 
egy növendéket, kit nőül vett, a zsibói magányba 
vonult. De e perez óta a csendes és álmodó vidék
nek minden nyugalma megszűnt.

Szilaj lovak patkói verték föl a csendet. Va
dászkürt harsog az erdőben. Fegyverzett cselédek 
jártak az udvaron föl s alá. A rozsdás családágyuk 
előhozattak. Katonai lábra téteték az egész környe
zet. Es a középidő aristokratikus s durva erkölcsei 
Voltaire munkáival együtt — melyet a férj — és 
a bibliával — melyet a nő szeretett — bevitettek 
a zsibói őslakba.

Vendégek tódultak Zsibóra barátkozni a házi
úrral, kinek szeszélyei, bőkezűsége, vadászebei és 
főként lovai naponként ismeretesebbekké lőnek.

Nehány év alatt Wesselényi ménesének hire 
túlterjedt a birodalom határain is, s minden lord, 
marquis és magát nagy úrrá játszó tourista, ha a 
Lajthán átjött, Erdélybe is elment, hogy a különcz 
magyar mágnással találkozhassék, bámulatos lóido- 
mitási ügyességéről mesét és valót hallhasson, vagy 
ha kalandori viszketeg bántotta, vele versenyezzen, 
s nagy öszveget koczkáztasson oly fogadásokra, me-
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lyek regényességök- vagy jelentékenységöknél fogva 
a magas körök és lóismerő világ figyelmét nagy 
mértékben fogják mozgásba hozni.

Zajos és zord volt a zsibói élet.
A háziasszonynak sok könybe, a cselédeknek 

sok lótásba, a vadászoknak egy-egy nyulserét-sebbe 
és puskaagy-ütésbe, a helység lakóinak pedig sok 
határkárba és — ha zúgtak — kék foltokba került.

Magok a vendégek is érezték, hogy midőn a 
zsibói uradalom körébe léptek, inkább vannak a 
véletlen kezében, mint azelőtt voltak. A túlerőtetett 
vadászatokban, melyeknél oly kevés tekintet volt 
az időre, mint a gyomorra és a kifáradásra, gyak
ran lettek betegekké a gyöngék. De ez mit sem 
tett. Az egészségesek azért jól találták magokat a 
meggyujtott farakások előtt, ha erdei vigalom re
kesztette be a napot, vagy a főterem gyors serlegei 
közt, ha egy lucullusi ebéd gyönyörei vétettek 
igénybe. S valóban, minden borbarát és gourmand 
a legkellemesebb érzések közt lelte magát addig, 
mig egy madártoll vagy nyulfark fölött a háziúrral, 
— ki különben is a szeszes italoktól irtózott, s 
csak vére által izgattaték — oly komoly természetű 
vita nem támadt, mely a becsület! kérdések terén 
vala eldöntendő. Ilyenkor ha Heléna hideg éber
sége s lélektani tapintata észrevétlenül nem tudott 
más lendületet adni a szenvedélyeknek, Wesselényi 
bár Horatiust könyv nélkül tudta és jól emlékezék, 
hogy a római költő szerint ily alkalomkor harczolni 
csak a traxok szoktak, mégis jobbnak látta a bar
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bárok szokását, mint a nagy lantos tanácsát kö
vetni. De még itt sem végződtek „a véletlen iste- 
néneku szentelt nap bonyodalmai, mert ha az álom 
ideje vagy bágyadtság békebiróként nem lépett a 
lakomázó vagy a kandallók mellett pipázó körbe, 
Wesselényi nyugtalan szelleme, mely, mint a vihar
madár a szélvészt, a nagy izgalmat áhította, mindig 
lelt foglalkozást, mely őt kielégité, de vendégeit 
nem annyira. Majd koczkáztató lovaglások, majd 
czéllövések, hol az ügyetlenség bűnnek tartatott, s 
néha diját is a helyszinén elvette, majd kényes po
litikai és vallásos polémiák kerültek szőnyegre, noha 
előre látható vala, hogy az elvháboruk, ha Heléna 
egy in t é r im et, mely a kérdéseket függőben tartsa, 
vagy egy wes tphal i  békét ,  mely a közvesztesé
gek után a rendet helyreállítsa, nem eszközölhet, 
rövid idő alatt a legnagyobb anarchiával fogják a 
zsibói társaságot fenyegetni.

A viharos élvezetek közt azonban semmi sem 
okozott kétértelmfibb örömet, mint a nagy kocsi
zások.

A ki e mulatság alatt Wesselényinek kedven- 
cze volt, számíthatott arra, hogy a sorssal épen el
lenkező viszonyban áll.

A lovak nagy idomitója, t. i. a lehetségest és 
kivihetőt egészen más szempontból vette föl, mint 
a többi halandók. Nála a kocsiigazitás több költ
ségbe került, mint a szomszéd uraságoknál, s ha 
járatlan utakon, hol addig gyalog volt szokás menni, 
egy kerék eltört s mellékesen egy kar vagy egy
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láb kificzamodott, legyen az akár az övé, akár 
a másé, nem igen vette tekintetbe.

Legnagyobb Öröme volt pedig, ha — miután 
neki ércz-szive volt — másnak arczán a rejtegetett 
félelem sáppadásait látta.

Minő vad kéj rezgeti át Wesselényi idegein, 
mihelyt nyugtalan és mesterséggel felizgatott lovai
val kétségbeejtő vad pontokra ért, hol azonban fo
gatának szabad mozgást engedhetett. Ekkor a lo
vak közé csapott és szélvészgyorsán vágtatott to
vább s mindig tovább. Midőn pedig a veszély növe
kedett, kidobta kezéből a gyeplőt. A szilaj négyes 
villámként rohant a meredek szélére vagy a Sza
mos mély partjaihoz. Még nehány lépés, még egy 
mozdulat, s mindennek vége. Az istenkéz sem se- 
githete többé. Ekkor Wesselényi éles hangja siví- 
tott át a lódobajon s a vendég kiabálásain. Lovai 
az ismert jelre rögtön megállották, az erőködés 
miatt reszkető térdekkel. A tajték foszlányban om
lott rólok, a gazda közönynyel szállott le, megsi
mogatni tátosait, melyek barátságosan vihogtak, 
mintha vele egyetértettek volna a bősz tréfa ke
resztülvitelében, és a vendég? . . .  a félájult ven
dég, mig kénytelen volt a jó ötleten mosolygani, 
szilárdul eltökélé magában, hogy ha az ég és föld 
összeszakadna is, ő a háziúr kiváló szivességére 
többé érdemessé nem fog válni.

így teltek Zsibón a napok.
Csak Heléna, a nőhűség költői képe, az áldozó 

szeretet és eltitkolt aggályok martaléka, járt min-
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dig vidám és nyugodt arczczal a háborgó jelenetek 
közt, egy virágszál a meghalt boldogság sirjára ül
tetve, egy szent kereszt a tűzhányó hegy tetején, 
mely a vész óráiban a gondviselésre s az ég nyilt 
szemeire emlékeztet, oltárkép a szenvedélyek ke- 
resztutain, melyet a művész keze azért teremtett, 
hogy a mélyen-csendes vonalok isten-erejével visz- 
szadöbbentse a vad indulatokat, s ha kitörtek, kö- 
nyekbe olvaszsza föl.

Helénánál a szelidség nem lehetett ugyan min
dig az, mi a legendák szerint, a szent Agatha fá- 
tyola, melyet ha az igazhitű akkor lobogtat, midőn 
az Aetna kitör, rögtön megszűnik az omló lávaár; 
de legalább soha sem történt, hogy a fátyol tiszta 
szinét beszennyezék a földsarkok gőze s érintései. 
Mindig tudta védeni a nyugodt kéz az ereklyét, me
lyet az égtől nyert ajándokul.

Wesselényi imádta és rettegte nejét, hódolt 
szellemének s fölváltva követé saját természetét. A 
düh és megbánás közt, két egyenlő részre darabolta 
az életet. S ki tudná megmondani: szive volt-e ne
mesebb, vagy véralkata iszonyúabb ?

Eddig még a Nemesis nem érte utói, hogy 
szenvedések által próbálhassa megtisztitani.

De ezen iskola sem maradt ki életpályájából; 
bár meg kell vallani, kevés sikerrel.

A zsibói kastélytól t. i. egy rövid órai távol
ságra feküdt a gorbói kastély.

A két kastély régóta farkas-szemet nézett egy
mással.
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Gorbón egy kisded termetű, rendszerető s 
aulikus gróf lakott. Épen ellentéte azsibói bárónak, 
ki köpczös férfi, zavargó szomszéd és szélső pa
triota volt.

E tulajdonok miatt a két ur a legrosszabb vé
leménynyel vala egymás iránt.

A neheztelésekből súrlódások fejlődtek, s igy 
történt aztán, hogy egy szép reggel fegyveres hir- 
nök jelent meg trombitával kezében Gorbó kapui 
előtt, s a csodálkozó cselédeknek nagy ünnepélyes
séggel értésül adta, hogy bárója többé nem tűrhet
vén a gróf sértegetéseit, ezennel hadat izén, s re* 
méli, hogy isten segítségével a gorbói várat ostrom
mal beveendi, s a földdel egyenlővé teheti.

A gróf ismervén szomszédját, miután katona
ságért a hely távolsága miatt nem folyamodhatott, 
fölfegyverzé cselédeit és párthiveit; a kastély vé
delmét pedig egy ott mulató nyugalmazott kapi
tányra bízta.

Alig történtek illő intézkedések, már Wesse
lényi a családágyukkal, számos vadászaival, lová
szaival, gazdasági hivatalnokaival és derék lőszerek
kel ellátott hűbéreseivel közeledett.

A grófnak szép nejével együtt, kinek Bécs- 
ben nagy tekintélye volt, alig vala ideje az ostrom 
s kihirdetett hadbíróság elől elillanni.

A nyugalmazott kapitány az úgynevezett gor
bói v á r becsületéért mindent megtett. Rendezte 
seregeit, ütközetre vitte, elől ment a harczba, de
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az ellenség ágyúival a vár szerény fegyverei nem 
vetélkedhettek.

Egy merész roham következésében a kapuk 
betöretének. A kastély falain rések nyíltak, a nők 
kiabáltak és siránkoztak, a védsereg demoralizál- 
taték, a félénkek a pinczékbe és házpadlásokra 
kezdettek vonulni, s jelen volt a perez, midőn a 
falu lángba boruland, a vár földdel egyenlővé téte
tik, a nők zsákmányul esnek és minden ki fog 
prédáltatni.

Mit tehete a szegény kapitány? Békekövete
ket küldött fejér lobogókkal a zsibói báróhoz, tisz
tességes kapitulatió kieszközlése végett.

De Wesselényi föltétien meghódolást kivánt.
Követelését teljesíteni kellett.
Az ostromló sereg egy része tehát zene szó

val vonult az elfoglalt várba ; más része a hadi 
foglyokat, a további intézkedésekig, Zsibóra ki
sérte, hol börtönbe zárattak.

A gorbói fővezér leszámolás végett a nagy 
terembe vitetett. S itt gyanús komolysággal ültek 
az asztal mellett különböző férfiak, mint látszik, 
egy itélőbiróság.

Kapitányunk maga előtt szemlélvén a végve
szélyt, a báró nemeslelküségére hivatkozott, mind a 
gorbói gróf birtokaira, mind saját személyére nézve. 
Heléna könyei is megtették hatásukat.

Wesselényi hazabocsátá a hadi foglyokat, a 
fővezért megdicsérte vitézségéért és elhatározta a 
gorbói várban okozott károk teljes visszafizetését.
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De már késő volt a kibékülés.
Mert a gorbói grófné egyenesen Bécsbe sie

tett, a gróf pedig a főhadiparancsnokságnál jelen
tést tett.

Katonai erő rendelteték Wesselényi üldözé
sére, mit ő korán megtudván, a vadaskertbe vonult, 
mely széles erdőkkel vala kapcsolatban.

Hajtó-vadászatot intéztek ellene, de siker 
nélkül.

Nehány napig vad helyeken bolyongott. Utóbb 
ismerőseinél kezdett lappangani, végre Dátosra me
nekült egy közel rokonához.

Itt följelenteték.
Korán reggel volt, midőn hálószobája ajtaján 

kopogtatnak, mert — mint jelenteték — valakinek 
sürgetős beszéde van vele.

O nem gyanítván roszat, hosszú reggeli öltö
zetében és egy karddal — melyet még éjjel sem 
szokott magától elhagyni, a küszöbön megáll, kö
rülnéz, s minthogy senkit sem lát alant, szobájának 
kőlépcsőjén leszáll az alsó terembe, mely inkább 
pitvar, mint valóságos előszoba volt.

Ekkor a pitvarajtónál fegyveres alakok mutat
koznak és egy tiszt belépvén „Ön foglyom44 szól 
németül, mig katonái rögtön a pitvarba nyomulnak.

Wesselényi válasz helyett harczolni kezd, min
dig visszavonulva, hogy szobájába érkezhessék, hol 
az asztalra valának letéve derék pisztolyai. De a 
lépcsőkön mindig hátrább vonulván, sarkával hosszú 
hálóköntösére tapodott, s hanyatt esett.
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A küzdés miatt dühbe jött katonák megragad
ták, az udvarra hurczolák, kezét hosszú kötélre 
fogták. Ekkor két lovas katona nyeregbe ült, s őt, 
a két ügető ló közt, gyalog és fövegtelenül hur- 
czolá a közelebbi állomásig, hol szekérre tétetett.

Midőn Kolozsváron átmentek, Heléna már ott 
volt, s két gyermeke halottágyon, körűié papok, 
kik veszekvének, hogy a kimúltak melyik vallás 
szertartásai szerint temettessenek el. A vegyes há
zasság kérdése hármas családgyász közt vitattaték ; 
noha Wesselényiné, a régi üldözések miatt elkese
rítve, már a protestáns hitre tért, s azon ábrándos 
buzgósággal csüggött uj hitén, mint egész családja 
a rómain.

A világi és egyházi hatalom épen a legindu
latosabb harczot folytatta a halottak fölött, s a kü
lönböző egyház papjai minden követ megmozditot- 
tak diadalmuk kivivására, midőn a fogoly apa kér- 
lelhetlenül tovább viteték, hogy az idegen föld bör- 
tönajtai zárják el a világtól és a viharos cselek- 
vényességtől, mely szenvedélyes szivének életeleme 
volt.

József császár szigorúan akarta büntetni az uj 
Götz von Berlinchingent, ki az ököljog régi világát 
Szolnokmegyében restaurálta.

A kuffsteini várban egy sötét börtönszobába 
hurczoltatott, mely a léget és világot csak a kisded 
ajtóablaktól nyerte.

S Wesselényi, ki a szenvedés poharát szintoly 
makacssággal kivánta fenékig üríteni, mint a szilaj
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örömeket, még azon enyhítéseket is megveté, me
lyek a legszorosabb bánásmód mellétt is előke
rülnek.

Büszke lelke irtózott a kegy és könyőrület 
alamizsnájától.

Sőt a sanyar végleteiben, az elhagyatás és 
magány iszonyaiban gyönyört s vad álmainak táp
lálékot keresett.

Börtönét kisepretni sem engedte.
* A szobapadlaton mindig magasabbra emelkedő 

por egy rémitő naptárrá vált, a szenvedés idő muta
tójává. S haj ! e fövény óra hallgatott a napokról, 
csak a változatlan kínok hosszú havairól, éveiről 
adhatott jelt.

Egy történet még növelte a rendes szigort.
A börtönőr valami intézkedés miatt az ajtó

hoz jön.
Wesselényi, ki épen az ajtóablak előtt pállott, 

kérdi: „Mi ujság?a
Ez vállvonitva mondá : „Most hoztak várfog

ságba egy kutya magyart.u
Wesselényi kidugta karjait s mellen ragadván 

a börtönőrt iszonyúan megrázta, s óriás erővel hát
ralökvén, az a lépcsőkön gyorsan legördült.

Hogy ily visszatorlásnak következményei ki 
nem maradtak, természetes volt, s a rabnak nem 
vala többé oka panaszolni azon gyér kímélet miatt, 
mely minden börtönőr szivét — ha megkérgesedett 
is — néha napján meg szokta hatni.
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Mig Kuffsteinban az egymáshoz hasonló na
pok igy húzódtak el, s egyik év a másik után be
köszöntött állandó unalmaival és ürességével, — 
mely a szenvedéseknél nyomóbb, mert a lélek ere
jét, melyet a sors ereje meg nem törhet, mint az 
árboczot aszú, lassan emészti, mig Wesselényi tét
len rabéletét a fásultság nyoszolyája felé vonszolta, 
hol a kedély élőhalottként nyugszik a dermedés 
vánkosain, hogy többnyire az őrültség karjai közt 
ébredjen föl: addig Zsibón az elhagyott gyönge nő 
férfierőt nyert a csapások által, zsarnokilag kezdett 
parancsolni a némberi gyöngeségeknek, arczárói 
visszatiltá a fájdalom küljeleit, szivébe zárt minden 
kint, s nem egy újkori Pénelopét találunk benne, 
ki a mit nappal könyek közt sző, éjjel szétbontja; 
de egy ó-testamentumi nőt, egy magas jelenetet a 
sioni fényképek közűi, kiket a hit elég erősekké 
tőn, hogy egy tervbe szőjék föl szivök vágyának, 
lelkök gondolatainak fonalszálait.

Megmenteni Wesselényit, és a visszatérőnek 
úgy adni  át mi nden t ,  a hogy az hagyo t t  min
dent:  ez vala a nőkedély legszellemibb költészeté
nek gyönyörű, de nehéz föladata.

S Heléna teljesité.
A férj szobáiban a régi helyen maradt a leg

kisebb tárgy.
A zsibói gazdaság a terhesebbek közé tarto

zott, mely a tapasztalt mezei gazda és számitó 
házi ur munkásságát igényelte ; és Wesselényinének 
midőn férje fogságba esett, kevés ismerete volt e

2Első kötet.
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tárgyak körül, s helyzetét keserű gúny nélkül, 
kicsinységekben is önállónak alig lehetett volna 
mondani.

A legcsekélyebb dolgokat is most kellett te
hát megtanulnia, most volt életében először magára 
utasítva; de erélye győzött az akadályokon. Még a 
földmivelés is az ő személyes és közvetlen felügye- 
lése alatt folytattaték, s az uradalom jövedelmei 
rövid idő alatt a régiek valának, mig adóssága — 
s ez az egyetlen változás — naponként apadt.

Sokkal több fáradságba került a világhirü mé
nes föntartása. Azonban Heléna olvasott, tanult, 
gyakorlati ismereteket szerzett, férje hagyományos 
eljárásait a lótartás és idomitás körül pontosan vég- 
rehajtatá, a régi cselédeket tekintélye s kegyei ál
tal kettőzött szorgalomra buzdította, minden moz
gásba hozatott, és az egész környék kénytelen Ion 
elismerni, hogy Zsibón a gazdaság ez ágában sem 
történt semmi hanyatlás.

Volt Wesselényi kedvelt ménéi közt egy arab
vér, melyhez kiválólag ragaszkodott, s melynek neve 
nem volt ugyan keleti — mert Philosophnak hívták 
— de annyi keleti hév és értelmesség jellemzetté, 
mint az arab emirek leghíresebb lovait, melyek Ma- 
homed hét ménéi közül vették származásukat s a néphit 
szerint gazdájok minden gondolatait előre érzik.

Wesselényiné nem engedte, hogy Philosophra, 
melyen férje leginkább szeretett lovagolni, valaki 
ráüljön, s maga a mén is oly szilaj volt az idege
nek irányában, hogy kétséges vala : ha tűrni fogna-e
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valakit hátán? Négy évig volt az arabvér nyerge- 
letlenül : mert eddig tartott Wesselényi fogsága, s 
mert ily hosszas idő alatt sem sikerült Helénának 
a kuffsteini börtön lakatait fölnyittatni : ámbár es- 
deklései, ügyessége, s ártatlan ravaszságai által még 
férje ellenségeinek is barátságát rendre megnyerte; 
ámbár minden udvari befolyást ismerni tanult, s 
főként a szívesebben kihallgatott nők utján a biro
dalom hatalmasabb embereinek közbenjárását is 
folytonosan igénybe vehette.

Végre ütött a szabadulás órája.
A távollevőt gyors lovai ragadták ősi kastélya 

felé. A mint közelitett, föléledt lelke a régi idők 
változatlan képein. Minden tárgy: a rétek, a me
zők, a gazdaság szelleme, a szigorú rend, az épüle
tek alakjai kedélyét azzal látszottak hitegetni, hogy 
a szenvedés évei csak álmok valának; mert külön
ben az idő, miként vonulhatott volna el Zsibó fö
lött nyomok nélkül, nyomai nélkül a pusztulás- és 
elhagyatásnak ?

Wesselényi az udvarba érkezvén, egyenesen 
az istállóhoz sietett. Midőn Philosoph a közelgőnek 
hangját hallá, hegyezni kezdé füleit, megforditá 
nyakát, s előnyujtva szikár csontos fejét, a belépőt 
nyerítésével üdvözlötte. Ez örömtől lepetve, sietett 
kedvelt állatjához, s végigsimitva kezét a dagadó 
erű nyakon s a széles és zárt csipőü háton, meg- 
nyergelé Philosophot, s a másnak oly szilaj mén 
vasalii engedelmességgel és diadal-gőggel ragadta a 
régvárt háziurat, a mindenfelől összetódult falusi nép,

2 *
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az ünnepi ruhába öltözött cselédek és a leáldozó 
nap sugárözönében fürdő fák sorai közt a szabadba, 
a hegyek oldalaira, a kedvelt vadas kerthez, s min
denüvé, honnan Heléna gondjai által elégülés és 
gyönyör áradhatott a hazatértnek keblébe.

Nem kivánok annak vizsgálatába elegyedni, s 
nincs is elég ismeretem eldöntésére: hogy a neme
sebb állatok a tartós visszaemlékezésen kívül bir- 
nak-e annyi felfogással, mely majdnem értelemnek 
s oly állandó hűséggel és szeretettel ápolóik iránt, 
mely majdnem kedélynek neveztethetik? Mikor fog 
ama lánczolat, mely a legtunyább és a legbárgyubb 
érző lénytől kezdve az emberig mindent egy kap
csolatba szőrit, és az ösztöntől a lélekig, a tárgyak 
megkülönböztetésétől az önismerésig alig elválaszt
ható fokozatokon halad mindig magasabbra, s a 
titkos erők hierarchiáját alkotja; mikor fog az 
anyag világán, a mérleg, a bonczkés és vegytani 
eszközök hatalmán kívül eső természet fölfedeztetni 
és átvizsgáltatni, hogy — mint a mahomedán me
sékben Salamon király a madarak nyelvét ismerte 
— az uj kor büszke tudósai a lélektan mellé so
rozhassák az ösztöntant is? Én e legnehezebb kér
déshez csak úgy vethetek hozzá, mint a vak a szinek 
árnyalataihoz. De mig nincs valaki, ki önelégülés- 
sel állíthassa magáról, hogy ő ismeri e titkokat, le
gyen szabad nem mosolyganom azok költészetén 
vagy sejtelmén, kik mint a perzsa és beduin meg
indulás nélkül alig tekinthetnek azon büszke s en
gedelmes ménre, mely csak nekik hódol, mely gon
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dolataikat kitalálja, akaratukat értelmes pontosság
gal végrehajtja, és a közveszélyekben az ihletés 
bűverejével tudja a szabadulásnak eszközeit föllelni.

De tárgyamtól eltérvén, talán egy állatbarát 
beteges érzelgéseibe merültem, mi nincs helyén, 
kivált oly korszakban, midőn az emberbarátok ér- 
zelgései is kezdenek kimenni divatból.

Pedig csak egy jellemvonást akarék közleni 
a hazatért rab életéből.

Folytatom a félbeszakított rajzot.
Wesselényi legelső ismerősével, melylyel — a 

vele megérkező nőt kocsijában hagyva — Zsibón 
találkozék, t. i. Philosophfal, benyargalván a vidé
ket, hosszas élvezet után, végtére megint az udva
ron találta magát.

Ekkor leszállóit a nyeregről s a ló serényére 
borulván, megcsókolta azt, s mig szeméből sűrű 
könyek omlottak, mély illetődéssel kiáltott föl : 
Philosoph! te sorsom m al k ib é k é lte tté l.

Az érczsziv meghajlott egy állat hűsége előtt!

A zajos élet megint elkezdődött a tévedések
kel együtt.

A nyugtalan vérmérsék folytatta uralkodását.
Wesselényi a régi maradt.
Se nemes indulatát, se vad természetét, se a 

nyugalmas perczekben kitünőleg kellemes társalgási 
modorát, nem hagyá a börtön szenvedései és ma
g án y  által megtöretni.
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Vadászott, veszekedett, lovagolt, szerette és 
keserité nejét.

Ezalatt nagy változások előjelei mutatkoztak 
Európában.

XVI-dik Lajos a királyságot már alig tudta 
összetartani.

II-dik József nagyszerű, de sikertelen reform
jaiba belefáradt.

Monarchiánk különböző részeiben, s főként 
Magyarországon tetőpontra hágott az elégületlenség.

A függés, a régi törvények nevében, több me
gyéken megtagadtatott.

Erdély ege is borongani kezdett.
A kormány majd minden hivatalnokban tit

kos ellenséget, majd minden nemes emberben elé- 
gületlen polgárt számlált.

A reményekre gerjedt oláh köznép lázadása, 
azon kezek által, melyeknek pártfogása felől vala 
az izgatok által elhitetve, szigorúan büntetteték.

A közjövedelmek apadtak.
Senki sem bizott a jövendőben.
S végre maga az uj korszak kezdeményezője, 

a lángeszű uralkodó, kórágyán s megtört szív vei 
vonta vissza, kettőn kivül, a magyar korona orszá
gaira vonatkozó minden rendeletét.

József császár kimúlt.
A közoklevelek egy része, a cataster előké

születei, a népösszeirás, a földmérési adatok za- 
jongó megyegyüléseken, és azokon kivül nagy ün
nepélyességgel megégettettek.
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Összeomlott a tündér-vár.
Tiz év virasztásai egy lobbanással füstbe re

pültek.
Ekkor a ritkaságok tárába szánt szent koro

nának ládái ismét megnyittattak.
Leopold fölkeneték, a koronát fejére, a pa

lástot vállára tette, a dombra lovagolt, hogy a vi
lág négy része felé vágjon kardjával, s éljenzések 
közt tegyen esküt az ősi alkotmányra.

Megint minden a régi.
Es Erdélyországban is több évtizedek óta ki- 

nyittaték az első országgyűlés, a franczia forrada
lom hatásai és a százados intézmények melletti ra
gaszkodás nyomaival a vélemények- és kedélyekben.

Wesselényi megjelent az 1791-diki országgyű
lésen.

Elkezdődtek a tanácskozmányok oly emberek 
összege által, kik közül egyiknek sem volt parla
menti tapasztalata, sőt sejtelme is a pártok veze
tése és a szőnyegre vont kérdések tapintatos keze
lése iránt.

De hamar tanultak, s a 91-diki országgyűlés 
Erdély évlapjain kitűnő helyet foglalt, az ért ész, 
a szónoklat és hazafiság tekintetéből.

Wesselényi a legkülönösebb körülmény által 
vonta magára mindjárt az első napokban a köz
figyelmet.

A kinyitás ünnepélyességei után t. i. csakha
mar egy fiatal alig húsz éves írnok lépett a tanács
kozó terembe, nyalábbal hóna alatt és figyelő
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arczczal. A vita már elkezdődött s nem minden 
érdek nélkül szövődék valami közjogi tárgyán 
mindig tovább. Hogy a haza atyjai a szőnyegen 
levő kérdés által egészen igénybe vétettek, abból 
gyanítható, mert csak későn kezdék észrevenni, 
hogy a belépett Írnok — ki az alatt tárczáját föl
bontotta s helyet foglalt — ólommal kezében néz 
és jegyezget.

A kiváncsiak előnyujtják nyakaikat, hogy fel
világosítást szerezhessenek. A félénkek arcza sáp- 
padt lón; a heves vérmérséküek pedig agyarkodó 
állást foglalva, a jelen volt kormánytagoktól magya
rázatot látszottak követelni e különös eset iránt.

Minden zavarban volt.
Csak az Írnok folytatta munkáját egyenlő 

szorgalommal, vagy nem sejtvén, vagy nem retteg
vén a közfigyelmet, melyet támasztott.

Ily meg sem szakított jegyezgetés a zivatar 
kitörését előidézte.

Micsoda kém jött ide? ki bátorkodik leírni 
beszédeinket, hogy a szót a házból kivigye? ezen 
interpellálok kezdék egymást felváltani, s már a 
megszeppent Nopcsa Elek — ki később udvari kan- 
czellár Ion — összegyűjtő iratait, hogy távozzék.

Ekkor fölállott Wesselényi, a még csak kü- 
lönczségeiről ismert férfi, és gyönyörű szűzszónok
latát tartá a nyilvánosság mellett. *)

*) Fia, szintén Miklós, majdnem félszázaddal utóbb a 
nyilvánosság védelmezéseért volt kénytelen Erdélyt odahagyni,
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Eszméi győztek. Dörgő hangja megrázta a ke
délyeket. Tapssal fogadtaték, mert ragyogó, bár néha 
túlho előadási modora kivételt tőn azon száraz és 
törvénytudói értekezések alól, melyek már lábra 
kezdének kapni. Példája másokat is buzdított és 
az 1791-diki országgyűlés fényesebb volt minden 
utódainál, egészen az 1834-dik évben tartottig.

Wesselényi a nyilvánosság szükségéről a még 
gyakorlatlan többséget felvilágosítván, Nopcsa a 
teremben maradt és háboritás nélkül folytatta válla
latát. Naplója, melyet Zsibón láttam, az egyedüli 
forrás, honnan az 1791-diki szónokok szelleméről 
részletes ismeretet lehet meríteni, és nagy veszte
ség a történetíróra s parlamenti irodalomra nézve, 
hogy ezen kitűnő ügyességgel szerkesztett munka 
a legérdekesebb tárgyak szőnyegre vitele előtt, ál
talam ismeretlen okok miatt, félbeszakadt.

Pedig 1791 határozott Erdély közjoga fölött.
Mária Terézia nem szerette az alkotmányokat; 

József gyűlölte a régi jogot. S igy az elsőnek sze- 
lid absolutismusa, a másodiknak meleg, de csak 
elméleti szabadságszeretete, azon pontra juttatták 
Erdélyt, hogy midőn a te ttle g e s  uj rendszerből 
— melyet nem tanult — kilépett, a h i s tó r i a i  
régi alkotmányt, melyet elfelejtett, nem tudta sem

hol személye többé nem volt bátorságban. De ekkor már nem 
az országgyűlés, hanem a kormány gátolta a beszédek följegy
zését és közzétételét.
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elég kitartással védni, sem elég ügyességgel tovább 
fejteni.

Igaz, hogy minden viszonyok összedulva és 
egymáson hevertek, mert előbb a törvénykivüli 
szokások és folytonos visszaélések, később a tör
vényhelyetti felsőrendeletek, VI-dik Károly és Má
ria Terézia kora után a Józsefé, annyira megvál
toztattak mindent: hogy a Leopold kötlevele, mely 
a nemzeti fejedelmek alatt kifejlett alkotmány ma
radványait a mostani uralkodóház védpaizsa alá he
lyeztette, többé egy pontot sem mutathatott föl, 
melynek ellenkezője ne volna gyakorlatban.

1791 tehát alkotásra hivatott meg a romok
közt.

1791-nek kellett a visszaélésekből azokat  el
törölni, melyeken a hatalom önként túladni kivánt, 
és a régi törvényekből az oka t  visszahozni, melyek 
komoly akadályokat nem gördíthetnek a bécsi kor
mány elébe.

1791-nek kellett magát alkotmányos évnek 
szinleni, hogy a törvényesség felügyelete alatt táb- 
láztassanak be a kényuralom követelései.

Ez vala a felső akarat és a még erősebb viszo
nyok akarata.

S Erdély oly kis tartomány volt, hogy egy 
birodalmi absolutistikus kormány mellett, az alkot
mányos belélet kifejlesztése és uj törvények általi 
támogatása, költői ábrándnál több alig lehetett.

1834 megértette ezen eszmét; 1791 még nem 
fogta föl tisztán. Csak itt áll hátrább az első Wes-
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setényi Miklós kora a második Wesselényi Miklós 
korától.

Az 1791-diki országgyűlés tehát közjogi tör
vények szerkesztéséhez kezdett s az ország régi 
szabadságait uj vizsgálat alá vetette.

Nagyban üzeték az alkotmányozás.
A szónoklat védte a jogokat. Megdönté. El- 

temettette. Sajnálta, midőn azok szőnyegre jöttek, 
sejtvén, hogy áldozatoltárra vitetnek ; később a 
tarka kötelet kezébe ragadta, s az áldozatot virá
gokkal hinté be, mig a bárd elébe vonszolá.

Mit tehetett?
A nagy többség vágyott kilépni a tiz évi si

kereden kísérletek által hátrahagyott zavarból ; 
mint a csolnakból az, ki egy széles tenger minden 
zivatarait a csodák kegyelméből átélte és az em
beri természetnél fogva megutálta.

Az 1791-ki országgyűlés rövid idő alatt a me
gyéket, a törvényhozást és a kormányszéket újra 
rendezte, a történeti jogok és a Leopolddali kötle- 
vél alapján ; de a legerősebb ékkövek kivétele s 
az egész épület térszínének megkeskenyitése mellett.

Midőn ily lényeges kérdések oldatának meg 
vagy metszettek ketté, természetes volt, hogy a 
pártoknak nemcsak létezni, magokat eszmék és mo
dor által jellemzeni, de egymással hevesen csatázni 
is kellett.

S az 1791-diki pártok elég szenvedélyességgel 
küzdöttek a tárgyak felett ; azonban sokkal keve
sebb epével az egyének irányában, mint a hogy
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napjainkban divatozott. Mert Bánfíy György kor
mányzósága alatt az aristokratia tekintélye cseké
lyebb volt ugyan, mint a Bruckenthal korában, mi
dőn a főhivatalok nehány család közt oly óvatos
sággal osztatának ki, hogy egyik se kapjon többet » 
vagy kevesebbet, mint a másik: de másfelől két
ségtelen, hogy a bureaukratiai rendszer Bánfíy alatt 
erősödött meg, és még nem hozta magát ellentétbe 
a nagyobb családok érdekeivel, mint később tör
tént. Ily körülmények közt önként érthető, hogy a 
tekintélyek létezése mérséklé a szenvedélyek kitö
rését, s annyi oka volt egy szónoknak az indulatok 
közt is a modorban óvatosnak lenni, hogy a rakon- 
czátlanságok ritkán, a személyes bántalom esetei 
alig fordulhattak elő.

Csak Wesselényi nyilatkozatai birtak a köze
lebbi évek parlamenti vitáinak élességével ; csak 
tőle rettegtek azon magas helyzetűek, kik ha utaz
tak, a megyetisztek által szolgáltatták magokat, s 
ha otthon valának, a hízelgők csoportozata — mint 
érczfal — által voltak minden kellemetlen érintke
zésektől különválasztva.

Wesselényi volt az aulikus párt ostora.
O volt a patriótáknak — vagy hogy a mos

tani neveket használjam — az ellenzéknek legbát
rabb előharczosa, ki a megrohanást mindig merte 
koczkáztatni, az ostromban ki nem fáradt, a visz- 
szavonulásról tudni sem akart.

Most midőn hatvan év távolsága választ el 
Wesselényi ragyogó föllépéseitől, a többség alig em
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lékszik az ő nevére ; a kevesek pedig, kik a törté
nelem embereit számon tartani szokták, a dicsőség 
fénysugáraiból, mely halántékait környezé, Ítélvén, 
az ellenzék vezetőjének és a többieken egy egész 
fővel felül álló egyéniségnek hiszik Őt.

Pedig Wesselényi soha valódi vezérszerepet 
nem vitt.

Erre szenvedélyei, vakmerősége és gyerme- 
kies gascognadai miatt teljesen alkalmatlan volt.

T ú r y  vala a párt élén.
S az ellenzék kétségkívül igen ritkán, vagy 

ha tette, igen rósz sikerrel indult el Wesselényi po
litikáján.

De ha az forog kérdésben: hogy ki volt 
1791-nek legkitűnőbb szónoka? ekkor senki Wes
selényitől az elsőség babérjait megtagadni nem fogja.

Dörgő hangja uralkodott a zajon. Arczának 
parancsoló és villámló tekintete megdöbbenté a bát
rat is. Támadásai érvvel, gyors fordulatokkal, a föl
olvadt szív  nemes ömledezésivel, és a rajongásig 
fokozott meggyőződés varázsával hatottak. Ingerlé
keny kedélyénél fogva Wesselényi gyakran sodor
tatott a pathosztól, mely nála részint csinált, részint 
belső hév volt, az indulatos előadásig, s onnan a 
dühöngésig, melynek hatalmában már többé nem 
voltak a kifejezések, de az eszmék logikai kapcso
lata mindig. Az embernek bámulni kellett e külö
nös jellemen, mely néha a gondolatok kerekeinek 
rend§| forgása közt támadt surlások miatt, oly fék
telen hévbe sodorta magát, mintha mérges skorpiók
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fulánkai által szurkáltatott volna, hogy őrjöngésbe 
hozassék: s mindamellett e hév, e zablolátlan kedély 
daczára is, nem fordult elő eset, midőn a megtáma
dott, a parlamenti csaták közt felbőszített és többé 
semmi határt, semmi kíméletet nem ismerő Wesse
lényi, ne vezette volna előadását a szoros logika 
zsinórvonalain végig. Az ő logikája mint kiolthatlan 
Pharus világított a szenvedélyek éjjelén és a meg
támadások tajtékzó hullámain, még a legkisebb 
habra is csillámot vetvén. Az ő logikája, mint a 
Salamandra a tűzben, az indulatok olvasztó kohói
ban is, melyekben a jellem aranya már elvesztette 
szilárdságát, bántatlanul maradt.

Az élet terén ez nem történt nála mindig igy ; 
de a rostrumon örökké.

Keressünk-e Wesselényinél politikai rendszert, 
tanokat, státusbölcseséget ?

Mi volt ő ?
Nehéz határozottan megmondani.
Leginkább aristokrata és felvilágosodott férfi.
Aristokrata nem úgy, hogy a kormányzási for

mák bevégzésökben állottak volna szemei előtt, 
mint annak, ki a kritika lépcsőin emelkedik föl a 
szemlélet oly magasságára, honnan a tanok hatását 
a közjóiét mezején, mint egy folyam ágozatait a 
sik rónán, végig kisérheti.

O inkább vala aristokrata megszokásból, Ízlés
ből és ősi példák szerint. A szabadságot szerette 
fölvilágosodott ragaszkodásával az átmeneti korsza
kok azon kétes embereinek, kik már e l v i l e g  meg
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tudják különböztetni a szabadságot a szabadostól, 
de cs e l ekvényi l eg  még nem; s kik szívesen el
olvassák a franczia encyclopaedistákat, elmennek a 
szabad kőmivesek páholyába, és hiszik, hogy nagy 
változások történhetnek a világon, azonban, mint 
Herodes nem tudta a sok csecsemő közöl a Mes
siást kitalálni, ők sem sejtik, hogy a megszületett 
eszmék közöl — melyek előttök a porban játsza
nak — melyik van hivatva az emberiséget rendel
tetése felé vezetni, a meggyőződés szelid Jordán- 
vize, vagy az erőszakolás vérkeresztsége által.

Wesselényi továbbá tetőtől talpig magyar volt. 
A nyelvmivelésre sok gondot fordított. De ha a 
honunkban lakó népiségek egymáshoz viszonyát és 
e viszony veszélyeit egész terjedelmében nem ér
tette, az inkább korának, mely az örökös jobbágy
ság eltörlésére is József császár által volt kénysze
rítve, mint neki felróható, ki Erdélynek csupán ki
tűnő férfia volt, nem pedig apostola.

E megjegyzésekkel nincs semmi levonva Wes
selényi országgyűlési érdemeiből: mert 1791-ben 
nem lehetett az ügyvezérektől oly bevégzett mi- 
veltséget követelni, minő most sem volt nálunk, 
mint tapasztalhattuk.

Wesselényi főként sérelmi szónok vala, nem 
pedig organizáló státusférfi.

A ki beszédeit áttekintendi, látni fogja, hogy 
e mezőn dicsőség pályadija fölött a később kor ün
nepelt hőseivel a versenyt kiállja.
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Ő a státusbölcseséget többnyire az ó-világ tör
ténelmének mintaképeiből vonta le.

A görög és római nagy irók, a classikus kor 
hőseinek és országlásainak tettei gyakran valának 
beszédében vagy a kiindulási pontok, vagy a lel
kesítő, a képzelődést hevitő szerek. Néha hatni 
akart általok, máskor felvilágositni.

Szónoklata e sajátságok által hasonlított a 
nemzeti fejedelmek alatt fénylő férfiaknak, egy 
Kenőinek, Kovásolszkynak és Gesztinek modorá
hoz, azon különbséggel, hogy ezek az ó-testamen- 
tomi példákat is szerették elmélkedéseikbe szőni ; 
de hasonlit a franczia forradalom tribunjainak is 
beszédeihez, kik a Trasybulok és Brutusok hazájá
ból hurczolták át a szabadság eszményképeit a 
nemzeti gyűlésbe, a Tuilleriák kertjébe, és a mu- 
nicipalitás termébe, a clubbokba és az utczákra.

Wesselényi 1791-től fogva 1809-ig minden or
szággyűlésen szerepet vitt.

Talentuma által sokat hatott a tárgyak keresz
tülvitelére, és indulatoskodása által majdnem annyit 
a tanácskozások megzavarására.

Nehány jellemző példa fordul elő az utóbbi 
esetre.

Fölhozok egy párt az érdekesebbekből, mert 
rá és korára világot vetnek.

Az erdélyi gyűlésekben, ha a tanácskozások 
alatti rakonczátlan kifejezések miatt j e l  k é r e 
t e t t  s az elnök a jelt megadta, az ajtók rögtön 
bezárattak, a közvádló előállott, a gyűlés itélőszékké
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alakult, a por megindittatott, és senkinek távozni 
nem lehetett mindaddig, mig az Ítélet ki nem mon
datott és teljesedésbe nem véteték, vagy a pénz
bírság lefizetése, vagy a rögtön fizetni nem tudó 
egyén elfogatása által. Ekkor aztán az ajtók föltá- 
r attak.

A szólásszabadság ezen biztositéka annyira 
népszerű vala, hogy számos törvénysértések da
czára az utósó időkig épen maradt.

Ezt előre bocsátván, Wesselényire visszatérek.
O egy alkalommal hévvel és sértőleg támadta 

meg a kormánypártot.
Személyeskedései ingerültséget gerjesztettek.
Tombolás, lárma keletkezett.
Többen felszökeltek padjaikról és a ház mél

tóságának fentartásáért sorompóba léptek.
Jel kéretett Wesselényi ellen.
Az ajtó bezárat ék.
Minden ki volt ragadtatva rendes vérmérsékéből.
Ekkor fölállott Túry „Wesselényiben megtá- 

madtassék-e a szólásszabadság ?u kérdé felindult és 
átható hangoíil „Ki védi meg utóbb e jogot? Ki fog 
biztosítva lenni e falak közt?a

A l t a  r u i t  cédrus ,  sy lvae  t r e p i d a t e  mi
nores!

Elnémult Tury.
Hallgatás Ion.
Az ajtók mintegy magukban kinyíltak.
Kiki hódolt a szerencsés rövidségü szónok

latnak, mely egy felkiáltásban minden aggodalmat
3Első kötet.
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tolmácsolt, és a jól választott latin versnek, mely 
midőn a vád alatt levőnek parlamenti nagyságát 
kifejezte, egyszersmind azon körülménynél fogva 
is hatott, mert a Wesselényi pecsétgyűrűjére egy 
czedrus van metszve.

Az országgyűlési jegyzőkönyv illető számában 
pedig a következő naiv megjegyzés vala olvasható : 
„A tanácskozás Wesselényi Miklós atyánkfiának 
indulatoskodása miatt félbeszakadt és holnapra ha- 
lasztatik/*

Más alkalommal az ellenzék ünnepelt szóno
kának még a fenebbinél is botrányosabb összeüt
közése volt, de a melyből már nem Túry szónok
lata, hanem saját lélekereje által és dicsőséggel 
menekült.

O t. i. a kormány politikáját szokása szerint 
hevesen ostromolta.

Kifejezései nem voltak válogatva, s modora, 
azon évek kiméletes, sőt gyakran szolgai hangjához 
mérve, igen nyersnek látszott.

Az elnök tehát félbeszakitá és rendre inté, 
oly megjegyzés mellett: „hogy talán Szolnokme- 
gye érdemes követe elfeledkezett a mult időkről, 
melyek alatt távol kellett lennie.u

E czélzás a kuffsteini börtönre szertelen ha
tást tőn Wesselényire, ki a ház távollevőbb padjai
ról a sebzett oroszlány dühével felpattanván, kard
jára csapott s félreháritva kezével az előtte állókat, 
korlátlan haraggal sietett az elnöki szék felé.
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A megdöbbent országgyűlési tagok közöl senki 
nem merte mérsékletre figyelmeztetni.

Kiki lesüté fejét, várva a történendőket.
Siri csend volt.
A mint fokonként növekvő dühvei közelitett, az 

elnök ösztönszerü tartózkodásánál fogva a szék má
sik oldalára kezd vonulni, úgy hogy midőn Wesse
lényi hozzá érkezék, már csak az elnöki szék szé
lén ült, alig érintve azt.

Wesselényi megáll.
Küzd magával.
Kinyújtja balját s az elnök vállára tevén: \  

„Értettem mire czélzott kegyelmességed — mondá 
fojtott hangon — értettem. Azonban jegyezze meg: 
en g e me t  Józse  f császár  szenvedni  megtani-  J 
t o t t ,  de félni  nem.“

A Végszavakat oly menydörgő és mély han
gon csapta az elnök fejéhez, hogy az elcsüggedt 
terhök alatt, mig a gyűlés fölvillanyoztaték s kitörő 
helyeslésével adott elégtételt a gyöngédtelenül meg
támadott és magát rendkivüli szenvedélye mellett 
is, a végperczben mérsékleni tudó képviselőnek.

Az 1809-diki diéta legtöbb kellemetlenséggel 
halmozta Wesselényit.

A szellem naponként szolgaibbá vált.
Erdély tiz évi alkotmányos élet alatt, mig or- 

szággyülései gyakran tartattak, annyit hullatott el 
a különben is árny ék-alkotmányból, hogy ha még

3*
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tiz évig rendesen lett volna országgyűlése, a vég
sőnek alig maradhat vala egyéb teendője, mint egy 
határozat által bezárni a terem ajtóját, s miután 
többé tanácskozásokra szükség nincs, mint a római 
színésznek, midőn a komédia bevégeztetett, a kö
zönség előtt elkiáltani magát: „plaudite!u

E túlmérséklett gondolkozási modor miatt 
nem szerethették a haza atyjai 1809-ben Wesselényit, 
ámbár 1791-ben égig emelték.

De a törvényhozás irányának ily átalakulásán 
kivül, Wesselényi népszerűségének csökkentésére, 
gyógyithatlan hibája, a szenvedély esség, szintén so
kat folyt be. S természetes volt, hogy végtére bo- 
szantani kívánták őt azok, kik általa gyakran föl- 
ingereltettek.

Erre hamar nyilt alkalom.
A Leopolddali kötlevél szerint t. i. a főhiva

talok közt vala a nemzeti hadak tábornoka, ki 
— mint az egész kormány tanács — az országgyűlés 
által volt választandó.

E tábornoki méltóság mindig csak az alapjo
gok közt maradt, és senki által nem plántáltatok 
át az életbe, hogy bár egy óráig díszelegjen.

De az 1789-ki forradalom után támadt és 
gyorsan változó európai háborúk a nemesi fölkelés 
újraalakítására vonván az ország figyelmét, köny- 
nyen megfogható volt, hogy a törvényhozók a nem
zeti hadak tábornokáról is a sérelmek hosszú laj
stromában megemlékeztek, s ámbár egy hadügymi- 
nisterre — mert ilyforma szerep vala a Leopolddali
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kötlevél keletkezésekor a nemzetei hadak generá
lisának szánva — a karoknak és rendeknek akkor 
nem nagy szükségök volt, mégis e hivatalra is a 
választás folytonosan sürgettetett.

1809-ben pedig napi kérdéssé vált.
Nem kell mondanom, mert olvasóim bizonyo

san a nélkül is kitalálták, hogy a daliás, a magát 
íitogató centauroknál is ügyesebben lovagló, a ka
tonai ismeretek elemeiben jártas, és a hadseregben 
hosszasabb ideig szolgált Wesselényi Miklós, rend
kívül megtiszteltetettnek érzé magát, ha a haza bi- 

4|zodalma által nemzeti tábornokká jelöltetik ki.
S kétségkivüli, hogy ha a fényes hivatal sine 

cura-ként létesül, Wesselényit illette e díszes meg
különböztetés; ha pedig — mint némelyek hitték 
— a nemzeti hadak tábornokából, a nemzeti fölke
lés vezénylője nőtte volna ki magát, még akkor 
is, minden hibái mellett, Wesselényi ily hivatalban 
valószínűleg több szolgálatot tehete a hazának, 
mint az oly versenytársak, kiknek hibái kevesebbek 
ugyan, de honszerelmök és buzgóságuk is kisebb.

0  érezvé természetes előnyeit, midőn látta, 
hogy mellőztetik, nyíltan járt kijelöltetése után.

Hiúsága vagy önérzete megmutatá tehát az 
Achilles-sarkot, melyen halálosan vala sebezhető.

Ellenségei fölolvasták az ivet, jól czéloztak; 
a nyilvesző talált, a seb sajgott.

Wesselényi gyöngeségei, melyek a tábornok- 
ságra alkalmatlanná teszik, még nyilvános helyen 
is előhozattak.
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Ő elég szavazatot nem kapott.
S visszautasittaték a haza által, midőn először 

kért szolgálatiért dijt.
A büszke lélek, mely már azért megalázva 

hitte magát, hogy óhajtása ki nem találtatik, elsö
tétült a nyilt mellőztetés miatt.

A zsibói magányban mindig komorabbá vált.
S bizalmatlanság fészkelt keblébe, a többi 

gyöngeségek mellé.

1809-ben elvégződött Wesselényi politikai pá
lyája, s nehány hónappal a közrehatás megszűnése 
után kialvék élete is.

O a magyar szinészet és irodalom előmozdí
tója, az első magyar színháznak — a kolozsvári
nak — egyik alapítója, igazgatója és csaknem egye
düli föntartó szelleme lévén, gyakori érintkezésbe 
jött a két haza tekintélyesebb Íróival, s még na
gyobb tiszteletben állott a tudomány, mint a poli
tika fáklyavivői előtt.

A gondolkodó emberek szelid és visszavonult 
köztársasága lefegyverzé a szilaj szellemet, s mint 
a királyi oroszlány és a rengetegek büszkébb jel
lemű vadai, midőn ingerülve is vannak, nem bánt
ják a játszó gyermeket; szintúgy Wesselényi kí
méletes vala a tudomány körében, szelid az isme
retek terjesztésével foglalkozó egyének iránt, és 
meleg barátja a költőknek. Ezek bámulták ragyogó 
és nagy tulajdonait. Hazaüságát az égig emelték,
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és a világ szeme elől gondosan befedték gyarlósá
gait, mint az első patriarcháét a hú gyermekek.

Halálának hire megrázta a két országot s a 
legszebb fájdalomhangokat szakasztá ki a költők 
kebléből.

Berzsenyi e gyönyörű és jellemző verssel örökité L 
meg az elhunyt emlékét:

Leomlom én is szent porodon, nemes!
A jókkal együtt könyeket áldozom,

S hamvedredet bús cziprusággal 
Illeti Melpomeném zokogva.

Nem úgy jelentél meg te hazád egén,
Mint egy szökőfény, mely mosolyog s kivész,

Mint egy szivárvány, tarka párák 
Kölcsönözött ragyogásaikkal.

Te, mint az orkán, s mint az olympi láng, 
Megráztad a gőztoriatok alpeszit; 

Villám-szavad megszégyenité 
A gonoszok s czudarok dagályát.

«

A jók csodáltak, mint az egész javát 
Titkon segitő mennyei tüneményt,

Neved, dicsőült Wesselényi, 
Rettenetes vala és imádott.

Ritkán talál itt enyhelyet a derék. 
A virtusz útját szörnyetegek lesik: 

Pályája küzdés; ám de végre 
Talpa alá szegi a chimaerát.
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Mint hajdan a szép Aethra jeles fia, 
Megbirtad ifjú karral az éktelen

Márványt; s atyáid pallosával 
Győzedelem vezetett az égbe.

Tekints le hozzánk hős eleid közöl! 
Lebegj körültünk, légy szeretett hazád 

Védlelke, s oh add vissza fényes 
Diszeidet deli magzatodban!

II.

A miért a költő esdekelt, megtörtént.
E kérés: „Oh! add vissza fényes

Diszeidet deli magzatodban !“ teljesült.
Wesselényi Miklós, az elhunyt fia, atyjának 

ragyogó tulajdonait öröklötté.
De hibáit is.
Midőn azonban az ifjabb Wesselényit az idősb 

erényeinek, fényes lelkitehetségeinek és gyarlósá
gának örököséül kell tekintenem, szükséges, hogy 
előre kijelöljem a határokat, melyek közt e szava
kat értelmezni kivánom.

Az öreg Wesselényiben talán eredetibb s ele
venebb volt az ész; de a fiában szélesebb, alapo
sabb és gyümölcsözőbb kifejtést nyert. Az csupán 
szónok vala, ez államférfi is.

Az apa hiúsága s fitogtatási vágya szintén át
ment a fiúba; de ennél a hiúság majdnem a becs- 
szomj számitásával, kitartásával és nélkülözni tudá
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sával párosult, a fitogatási vágy pedig oly nemes 
formában tűnt föl, hogy szögletességeinek nagy részét, 
a nevetségességet pedig egészen elvesztette.

Az ifjabb Wesselényi — mint az idősb — óriás 
szenvedélyek által marczongoltaték. Indulatossága 
hamar támadt, terjedett és nagy erővel feszitette 
keblét. De az érczkebel érczakaratja vissza tudta 
fojtani a neheztelést, a haragot és a dühét egy
aránt. Szenvedélyei többnyire csak akkor törtek ki, 
ha nem kivánt uralkodni rajtok, szándékból vagy 
önzésből.

tf

0  zsarnokságra hajló véralkatu lévén — itt 
a zsarnokságon nem kegyetlenséget értek — sze
retett parancsolni, szeretett az egyenlők közt is 
fő lenni, szerette akaratját és akarata teljesedésbe 
vitelét: e követelő modor, e leigázása a körü
lötte levő idegen sajátságoknak, legtermészetesebb 
összefüggésénél fogva az érdekeknek, gyakran ve
zette jó szive mellett is gyöngédtelenségre, önmér
séklése daczára is indulatoskodásra : de azt állitani 
teljességgel nem lehet, hogy ő — ha kivánta — 
kedélyének viharait ne tudta volna fékezni.

Wesselényi kétségkívül gyakran engedett he
ves jellemének szabad tért ; de ellenben atyjával 
az igen ritkán történt, hogy a heves jellem az eszély 
tanácsaiban fékezőre találjon.

Ez óriás különbség.
Az öreg Wesselényi tudván gyöngeségét, forró 

vérének mérséklésére külső eszközökhöz folyamo
dott. így például otthon az állványra több tiszta
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ing volt téve, és néhány üveg jeges viz. Midőn in
dulata gyorsan hágott a felső fokokra, letépte ru
háit, itta a hideg vizet, öntöztette fejét, s gyorsan 
cserélte változóit. E mechanikus csilapitás, bár czél- 
szerü lehetett, gyarló pótszere volt az akarat tör- 
hetlen és diadalmas erejének, mely az ifjabb Wes
selényinél az embert sokszor bámulatra ragadta. 
Kik vele ismeretesek valánk, láttuk őt néha oly 
indulatban, hogy térdei reszkettek, mig arcza vál
tozatlan maradt, és hangján a legkisebb rezgés sem 
árulta el a belső küzdelmeket.

- Berzsenyi Wesselényit mint 18 éves ifjút 
látta először. Hihetőleg e találkozás benyomása 
után nem sokkal irta róla következő gyönyörű és 
jellemző sorokat:

„Mint az egekbe merült Aetnának az alja virányos 
S a tetején örökös tüzörvény s aetheri fagy küzd:
Arczaidat derülő tavaszod szép hajnala festi,
Jég fedi homlokodat s láng csap ki komoly szemeidből. 
Erdély! menyköveid forrnak bent, esküszöm, áldozz!“

A nagy költő hasonlítása tökéletesen igaz.
Wesselényi keblében mint az Aetnában forrt 

a láng; de külsője tudott hideg lenni, mint a tűz
hányó hegy tetejét hó takarja.

Minthogy nem szándékom életrajzot adni, de 
szintén nincs kedvem egy szónokban és állam
férfiban a szónoki és államférfim tulajdont vegy-
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tanilag különválasztani, hogy csupán abstractiókat 
közöljek: ez okból olvasóim most az életrajz majd 
a kritika vidékein fognak vándorolni ; most a ki- 
gyózó völgyben, hol lépésenként kell a tért és ki
látást nyerni, járdalunk ; majd fölmászunk a magas 
pontokra, honnan a hegyek és völgyek alakulásait, 
egy széles láthatár gazdag panorámáját lehet átte
kinteni. Mert igyekeztem, hogy a szónokra az élet 
történetei vessenek világot, az államférfim terveit 
magyarázzák ki a férfinak állása a társadalomban: 
és viszont a politikai becsszomj és hatásvágy, a 
honszeretet és a pártönzés nyújtsák az ariadnei fo
nalat a magánélet történeteinek tájékozására.

Munkám tehát, mint eddig, úgy ezentúl is az 
élet- és a politikai jellemrajz közt fog állani.

E megjegyzés után visszatérek Wesselényi 
Miklóshoz.

A komoly, a gondolkodó, oly rendkivül erős 
alkatú gyermek még nem vala hat éves, midőn 
atyjával az udvaron sétált. Épen egy szilaj mént 
hoztak ki a lovászok és a házi úr felé vezették. A 
horkoló és hányakodó mént, a mint közelitett, a 
gyermek növekedő gyönyörrel nézte. Ezt az apa 
észrevevén, mosolyogva mondá : nem ülnél-e föl 
rá? Miklós hallgatott. Az öreg feléje forditá éles 
szemeit és ismét kérdé: no s nem ülsz föl ? Nem, 
válaszolt a gyerek. Miért? Mert félek. A Wesselé- 
nyieknek nem szabad félni, menydörgé az apa, s
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földobta gyerekét a szilaj ménre, megcsapván ezt 
ostorával. A zaklatott állat elrohant Heléna, ki tör
ténetesen a tornáczon volt, sikoltva szaladt szobá
jába, s a kerevet vánkosai közé mély észté fejét, 
hogy zokogását elfojthassa, és lélekerőt gytijthessen 
a halálhir meghallására ; mert egyetlen még élő 
gyermekének vesztét bizonyosnak hitte. Telt az 
idő mindig egyenlő kínok közt. Az anya helyzeté
ből mozdulni sem mert ; szívét a félelem iszonya 
úgy összeszoritotta. Egyszerre pajzán szava hang
zik a gyermeknek, ki a szobába berobogva, nevetés 
közt beszéli el az uj életet nyert anyának, hogy a 
mén igen roszul viselte magát; de ő mégis a hátán ma
radt, és addig lovagolt, mig csak az kifáradt.

Éhez hasonló jelenetek nem lévén Zsibón 
szokatlanok, természetes volt, hogy a fiú a testi 
ügyesség különböző nemeiben gyorsan haladott 
előre és organismusát korán szoktatta az idő vi
szontagságaitól kezdve, minden alkalmatlanságok 
eltűrésére. Hamar Ion edzetté s neki törődötté.

A spártai növelésen kívül, melynek szigora 
közé sokféle kényeztetés és elnézés vegyült, a töb
bit tudniillik a szellemi idomitást, egy értelmes tu
dor, Pataky vette át, ki miután a gyermeknek ta
nítója volt, az ifjúnak útmutatójává, a férfinak ba
rátjává vált, s mint a szellemi viszonyoknál fogva 
a család tagja, a családi kriptába temetteték el az 
apa mellé ; a nem rég kimúlt fiúnak is végakarata 
vala, hogy hamvai az apa és növelő közt nyugod
janak.
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Miklós serdülő korában sokkal többet ígért, 
sokkal szebb reményekre jogositá a hazafit és a 
tudomány emberét, mint a mennyit férfi évei, min
den fényes eredmények mellett, teljesítettek.

O, mint gyermek csoda, mint ifjú hasonlithat- 
lan, mint férfi csak kitűnő volt.

Midőn Kazinczy hosszas börtön után az iro
dalomnak visszaadatott s újra kezdé reformatori 
nagy pályáját, a szolgai szelleműek féltek vele kö
zel érintkezésbe jőni; mert a mindennapi lények 
sokadalma megbélyegzettnek tartá azt, ki czimere 
volt korának. Ily években látogatá meg az öreg 
Wesselényit, ki a tőle távollakó vezérirót, mintegy 
érkező fejedelmet, ünnepi örömmel fogadta.

Kazinczy szeretett naplót vinni, s gondosan 
följegyzett mindent, mi vele történt vagy rá vonat
kozott.

Az erdélyi híres szónokkal folytatott társal
gásait is, kivel hét éves fia mindig egyedül volt, 
leírta.

Fölhozza, hogy egész éjszaka beszélgettek. A 
gyermek Wesselényi pedig szintén az asztal előtt 
ült. Nagy figyelemmel hallgatta a komoly társal
gást, mig ujjaival a viaszgyertya csepegéseiből lo
vakat alakított. A hol a beszéd ránézve érdeke
sebbé vált, közbeszólott, kérdéseket és «észrevéte
leket tett, mindezt egy férfi komolyságával.

Hárman tehát társalgás közt üdvezlék a haj
nal-szürkületet.
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Kazinczy e gyermeknek különös viselete és 
érettsége által meglepetve, prófétai lelkesedéssel 
kiáltott föl: meglátja a két haza, hogy mekkora 
portentum fog Wesselényi Miklósból válni!

Széphalom költője soha nem szűnő figyelem
mel kisérte a zsibói kis daliát, ki midőn mások 
még testi és szellemi tulajdonaiknak mivelését alig 
kezdették meg, már kitünőleg lovagolt, vivott, lőtt 
és úszott, s ki a testgyakorlati ügyességgel a tudo
mányok iránti hajlamot párosítván, a vele egyko
rúakat szorgalomban fölülhaladta, ismeretekben túl
szárnyalta.

S Kazinczy különben is a dicsérést inkább 
szeretvén mint a korholást, elemében volt, ha Wes
selényire forditá szemét és a dús zsendülésnek pél
dátlan nyomait vette észre kedvenczén. E rokon- 
szén vnek köszönhetjük, hogy midőn a tizenkét éves 
ifjú egy csapat fölkelő nemességen, melynek kapi
tánya volt, Nagy-Károlyban, a nádor jelenlétében 
szemlét tartott, a költő a hadgyakorlatok pontos
sága, a gyermek-vezér festvényi öltözete, deli mo
dora és páratlan ügyessége által elragadtatván, 
hozzá egy igen kecses verset intézett, melynek le- 
hetlen legalább kezdetét nem közlenem.

„Még a praetexta lebdes válladon,
Ambróziát önt fürtös üstököd,
S gyöngéd orczádon, s e kis száj körül 
Eózsák viritnak, mint az Ámoréin,
Legszebb, legbájosb Ámor önmagad.
S ime a gynaeceum csöndes rejtekéből
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Kiszökve már a vérmezőre futsz,
Hogy ott azok közt léphess fel, kik az 
Ádáz halálnak mennek ellenébe.
Gyermek mi ez? S te azt hiszed talán,
Hogy itt az a harcz veszi kezdetét,
A mellyet egykorúid, a tavasz 
Virággal elboritott hantjain.
Örömre gyúladozva inditanak?
Te azt hiszed talán, hogy itt elég lesz 
Szög csődörödnek hátán a szerint 
Rengetni a földet, mint midőn az ifjabb 
Caesárt és Armidort, nemök fő diszeit 
A hippodromban addig fékezed,
Mig a kelő port a tajték eloltja,
Mely a kifáradt ló inán lefoly?
Oh! élj korodhoz illő kényeidnek!
A mely dologra kelnek társaid,
Az férfileiket kiván, s férfi kart.w

A nemesi fölkelés, mint tudjuk, komoly ered
ményre nem vezetett; de bármint fordult volna a 
koczka, kétségtelen, hogy a gyermek-kapitány azok 
közé tartozék, kik semmi körülmény közt nevökre 
és a hazára szennyet nem vonhatnak.

Miklós a politikai láthatáron 1818-ban tűnt 
először föl, midőn már huszonegy évet számlált.

- Ekkor ő közgyűlésről közgyűlésre utazott, 
hogy minden megyében, hol szavazata volt, izgas
son azon összeírások és úrbéri rendeletek ellen, me
lyek az országgyűlés mellőzésével és igy törvény
telen utón szándékoltattak életbe léptetni.
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A kormány terve végtére a nemesség ellen
szenvén s az eljárási modor, jogtalansága miatt 
megbukott. Az úrbéri munkálatok a levéltárakba 
szorultak.

Nyert az alkotmányosság, vesztett a nép.
Az emberbarát és jó honfi szive vérzett a vá

lasztásért, melyet a mostoha korszak elébe tűzött, 
midőn fölszólitá, hogy vagy a haza alkotmányán 
vagy a tömeg érdekein ejtsen oly sebet, mely vég
tére is meg fog boszultatni az események hatalmá
nál fogva.

Ha 1818-ban urbért nyert — bár törvénytelen 
utón — a nép, úgy 1848-ban, minden tévedéseink 
mellett, kevesebb vér omlik Erdély völgyein és 
hegyszorosaiban ; mert az érdekek kiegyenlítései 
harmincz év óta folyamatban lettek volna.

De más részről, csodálkozzunk-e: ha a tör- 
vénytapodásra senki szívesen nem nyújt kezet, s 
legkevésbbé az ifjú, ki tapasztalatai által nincs még 
oda kényszerítve, hogy örökös kialkuváshoz szok
jék , s ne azt remélje, hogy a jót eszközölheti, 
hanem hogy a hazára nézve hasznosan vegyít
heti politikájába: a törvényest, mely czélszerü, és 
a czélszerüt, ha szintén nem is volna szigorúan 
törvényes.

Lehet, hogy 1818-ban Wesselényi, ha a férfi 
kor higgadtságával bir, nem gátolja Majláthot jog
szerűtlen jótékony munkálkodásaiban; de hogy az 
a 21 éves ifjú több kegyelettel viseltetett az alkot
mány iránt, mintsem azt bármi kecsegtetések árán
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megsérteni tudja, ez oly természetes, hogy az el
lenzője okvetlenül gyanúsnak fogna látszani minden 
előtt, ki a fiatal évek eszményiségét ismeri.

Erdélyre 1811 óta komor és tevékeny idők<, 
borultak.

Lassankint elkopott az ősi intézmények gépe.
És megszűntek mozogni.
A kerekek akadoztak.
A törvényhozás tereme bezáratott.
A hivatalszobák lettek állammá.
Kitűnt, hogy legnevetségesebb igény egy ki

csiny és szakadozott országnak, hol a népiségek s 
kiváltságok érdekei majd semmi találkozási pontba 
össze nem folynak, független kormányzásról és szabad
ságról álmodozni csak azért, mert a papir-törvé- 
nyek a tanácsosok felelősségétől kezdve az or- 
szággyülés széles jogköréig mindenről gondoskodtak.

Huszonhárom évig nem volt országgyűlés.
1830-ig — kivévén az úrbéri episodot — a j 

megyegyülésekre kiváncsiságból többnyire csak a 
gazdasági tisztek, s a magokat unó szomszéd kis
birtokosok jártak. A hivatalnokok, kik választás 
alá már nem jöttek, igazítottak el minden tárgyat. 
A miveit és vagyonos osztály átallá csekélységek
kel foglalkozni, s a kormányzó fényes estélyein, a 
vidám társas körökben és a nők toillette-asztalai mel
lett feledé dicsőségvágyát, kinevette a pedantokat, 
kik kötelességről, az ábrándozókat, kik hazáról, és

4Első kötet.
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a májkórosokat, kik közerkölcsről és polgári erény
ről beszéltek.

Wesselényi maga is érezte a kor mákonyszerü 
hatását.

O még fényesebb testi mint szellemi tulajdo
nokkal birván, úgy látszik, hogy pezsgőbb éveiben 
kárpótlást vélt találni hiúságára vagy becsszomjára 
nézve, ha legdelibb lovaglónak, legügyesebb vivó- 
nak és czéllövőnek tartatik, ha merészsége, kaland
jai, óriás ereje, a nagy vadászatok s a nő világ ke
délyében okozott forradalmak által a figyelmet ma
gára vonja.

Hogy unatkozásai közt a tudományoknak is 
áldozott, s hogy adóssággal terhelt jószágait ren
dezni meg nem szűnt: ez mutatja, miként a divat 
és a puha kor daczára is keblében több érez, 
több nemes anyag volt, mint ifjú barátainak na
gyobb részénél.

De a magyarországi felső vidékeken 1823-ban 
támadt mozgalmak véggyürüzetei Erdély határszé
léig is elhullámozván, természetes vala, hogy a má
soknál aránylag éberebb szellemű Wesselényire ha
tást gyakoroltak. Újra a hazai törvényekre vetette 
szemeit. Egy akkor tekintélyben álló jogtudóst vitt 
Zsibóra. Azzal és a szomszéd megyékben lakó be
folyásosabb egyénekkel összejöveteleket tartott, me
lyeknek czélja a társas időtöltéseken kivül, a haza 
állapota s érdekei feletti eszmecserék voltak.

A fiatal dandyknak eszményképe lévén a fri- 
volitásokban is kitűnő Wesselényi, csakhamar a
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komolyabb hangulat kezdett tőle a vendégekre át- 
szállani.

Lassanként divatba jött az élvezetet foglalko
zásokkal vegyíteni és a napi örömek közt a haza 
elhagyottságára is gondolni.

Ily előzmények után találkozék Wesselényi 
egy gazdag és főrangú katonatiszttel, ki nagyobb 
szerencsével vadászott mint ő, hasonló szép pari
pákon lovagolt, és a testgyakorlat sok nemé
ben versenyzett vele, megközelítve vagy felülha
ladva őt.

E katonatiszt még több elpazarlott év, s még 
több szétfecsérlett szellemi erő tudalmának súlyát 
hordá lelkén.

Erdemjelek valának mellére tűzve. Táborzá
sokban vett részt. Alakja a világcsatákról készített 
föstvényekben, Kraft művészi ecsetje által díszéig, 
mint egyénisége által felötlő jelenet. Idegen udva
rok kegyeivel volt elhalmozva. Beutazta Európát s 
kelet egy részét. Ismerte a különböző nemzetek 
szokásait, erkölcseit. De tapasztalásaiból elégület- 
lenséget és szakadozottságot hozott haza, a nélkül 
hogy a gazdagok szerencsétlensége az élvundor és 
a svbaritismus nemesise az unatkozás, megtörték 
volna erélyét.

E katonatiszt nagy vagyona, magas családvi
szonyai, elismertetést nyert személyes tulajdonai és 
a szerencse kegyeinek daczára nem volt boldog. 
Elczei fölvidámiták a körűié levőket, de egy zilált 
kedély színét hordák magukon. Iróniája s humora

4*
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hasonlitlanok valának; de néha látszék, hogy azok 
oly nyílvesszők, melyeknek élére a méregcseppet az 
önmagávali elégületlenség hullatta.

Mint a helvét, ha idegen földre távozik, az 
öröm karjai közt is szivének rejtekében bút táplál, 
mert hazája bérczeit elhagyta: úgy érezte a honfáj
dalmat e magyar katonatiszt, Debreczenben, a ma
gyar nép közepeit is, azért, mert hitte, hogy hazá
ját elhagyta, midőn tehetségeinek egész összegével 
nem szolgálá.

/ Wesselényinek találkozása a Debreczenben ál- 
lomásozó gróf Széchenyi Istvánnal, mindkettőjök 

( életpályájára határozott befolyással volt.
Barátokká lettek.
Rendszeresebben üzék tanulmányaikat.
A fiatal körnek, mely körülöttök mozgott, 

szivébe csepegtették a hazaszeretetei, a magyar nem
zetiség becsülését és a munkássági vágyat.

A felsőházi szabadelvű pártnak magva e ba
ráti szövetkezésekből támadt.

Széchenyi látván, hogy Wesselényinek ragyogó 
talentuma mellett is kevés világismerete van, rávette, 
hogy vele Angliába és Franeziaorszagba utazzék, 
s mivel a megkezdett uj gazdasági rendszer miatt 
Zsibó még eléggé jövedelmező nem volt, pénzét 
ifjú barátjának rendelkezése alá bocsátotta.

Legkellemesebb szaka Wesselényi életének — 
melyről midőn Széchenyit Kossuth miatt gyűlölni 
tanulta, szintoly elragadtatással beszélt, mint barát
ságuk délpontján — ez utazás volt.
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Széchenyinek a magasabb körökben, a talen
tumoknál, a művészeknél, az ipar és vállalatok te
kintélyeinél, s mindenek fölött a rókavadászaton s 
lóversenyen hires angol vidéki nemességnél sok 
ismeretsége lévén, Wesselényit egyszerre oly vi
lágba ragadta, mely az ő szenvedélyeinek minden 
oldalról megfelelt, s hová neki magára bejutni alig 
vagy csak későre lehetett volna.

Ezen kivül Széchenyiben sem hiányzott a 
hajlam testi ügyességeivel, edzett természetével, stoi- 
cismusával, és a nélkülözésekkel, melyeket ki tud 
állani, némi ostentatiót űzni.

Wesselényi elemében volt, mert barátja oly 
emberre talált, ki a legszeszélyesebb vállalatokra 
is kész, s ki egy helota vagy négerrab sanyarú éle
tét akkora készséggel hordozta, mint Heliogabal és 
Sardanapal dőzsöléseit.

Versenyezhettek tehát együtt, s főként a fá
rasztóbb és öntagadást igénylő tervek kivitelében 
leltek gyönyört.

Francziaország déli vidékeit gyalog utazták 
be, naponként nagy távolságokat tűztek ki. Csak J 
kenyeret és tejet volt szabad enniök, mindkettőt 
igen csekély s meghatározott mennyiségben. Mert 
föladatuk volt a fáradtság és éhség eltűrésében 
egymást legyőzni. Az eredmény vala : hogy Szé
chenyi gyalogolni, Wesselényi koplalni tudott jobban.

Barátságuk növekedett e versenyzések által, 
melyeket a tudomány és ismeretek mezején hasonló 
küzdelmek váltottak föl.
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Mert mindketten elhatározták hazájukba visz- 
szatérésökkel megkezdeni a reformatori szerepet és 
életöket kizárólag a nemzet fölébresztésére, kifeje
zésére, emelésére fordítani, a társas körök, a köz
élet és az irodalom utján.

Reményök volt örökké egy pályán haladhatni, 
nekik volt e reményök, kik politikai nézetekben 
lényegileg különböztek, s kik alig tiz évvel utóbb 
kétkedni kezdének épen abban, mi kétség fölött 
állott, t. i. egymásnak jószándékában és honszerel
mében.

Hihető, hogy még akkor, midőn mindketten 
politikai mult nélkül s csak a haza felvirágzásáért 
öszpontositandó munkásságuk nagy szándékával foly
tatták a tapasztalásgyujtés „vándoréveitu, hihető, 
hogy az előkészületek korszakában alig sejditették 
ama távolságot, mely az elvben egyezőket a részle
tek és az alkalmazás által gyakran élesebb megha
sonlásba hozza, mint a szembetett vélemények kép
viselői szoktak egymás irányában állani. Különben 
vagy Széchenyinek vagy Wesselényinek sok áldo
zatra kellett késznek lennie, s valamelyik — ha 
komolyan hitték a politikai pálya közösségét — már 
előre eltökélte egyéniségét megtagadni. Másként az 
együtthaladás sikerülése majdnem a csodával hatá
ros lett volna.

De ámbár szép álomnál egyéb alig volt e terv, 
a két álmodozó örök hálával tartozik a végzetnek, 
hogy sokáig csalódásokban hagyá élni, mert barát
ságuk évei alatt kölcsönösen nagy változást idéztek
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elő egyéniségükben, kifejtették tehetségeiket, isme
reteik láthatárát szélesitették, és a közéletrehatás 
eszközeivel testvérileg ellátták egymást, kiki meg
osztván azt, a mié volt, hogy viszont gazdagittassék 
a másik fél szerzeményei által.

Később, miután t. i. Széchenyi Wesselényivel 
ellenségeskedésbe jött, a különböző pártok hálát
lanságot vetettek mindkettő szemére. Wesselényi 
tette Széchenyit nagy hazafivá, mig a Széchenyi 
ismerősei adatokat hoztak föl annak bebizonyitá- 
sára, hogy Wesselényit a falusi betyárból civilizált 
férfivá egyedül a Széchenyi barátsága avatta föl.

Ily végletben igazság nem lehet.
Senki sem oly elfogult, legalább most, midőn 

szenvedélyeink kihűltek, hogy a két politikai jel
lem közűi az egyiknek eredetiségét és hivatását a 
másiknak kedvéért kétségbe vonja.

De az mindig különösnek marad, hogy hatá
rozott fogalmat akármiről inkább lehet szerezni, 
mint a hatásról, melyet e férfiak egymásra gya
koroltak.

Ok magok is — bár őszinteségüket kétség 
alá vonni nem lehetett — ellenkezőleg adák elő 
régi viszonyaikat.

ügy látszik, ismeretségök első éveiben illusió- 
ban éltek vagy saját maguk, vagy egymás iránt.

Széchenyi nekem többször beszélte el Wesse
lényivel szövetségét, utazásait, közremunkálását és 
meghasonlását.
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Az ő eredeti modora szerint előadva e vi
szony, egy kevéssé önösnek tűnik föl, s több szá
mítással mint vonzalommal járt.

„Én, — mondá a többek közt — nagy szem- 
öldü, barnás sárga szinű, komor kinézésű ember 
vagyok. Élczeim találnak, s az eszméim közé ve
gyitett satyrikus ötletek által sértve érezhetik ma
gokat néha azok is, kiket bántani távolról sem volt 
szándékom. Én az asztal mellett ki tudom főzni 
egy bonyodalmas terv részleteit, de midőn rögtön
zésre kerül a dolog, nem mindig találom föl maga
mat. Már ezekből is kisül, hogy vezetőnek való nem 
vagyok. Tőlem sokan idegenednének el, s akadná
nak tán olyak is, kik miattam magától az ügytől 
vonulnának félre. De ha egy párt fejének alkalmas 
is volnék; kolomposnak, vezérszónoknak, a ma
gyarnál, mint keleti fajnál, mely a külsőségeken 
kap leginkább, mostanság csak oly ember való, ki 
széles, köpczös termetű, erős mint a bika, dörgő 
hangja megrezgetteti az ablakokat, elég dagálylyal 
tud beszélni, s oly tekintélyes külsejű, hogy a ki 
messze vidékről eljő és szemébe néz, akaratlanul 
kénytelen fölkiáltani : ez ám a hatalmas, a méltó- 
ságos, a királyi tekintetű magyar. Bennem e tulaj
donok nincsenek meg. Hosszason tanakodtam : ki 
lehetne körülményeink közt arra alkalmas, hogy a 
kolomppal előlindulhasson ? Végre Wesselényire 
akadtam. Látni való, hogy ő nagy mértékben van 
e tulajdonokkal fölruházva, és én reméltem, hogy 
mi meg fogjuk érteni egymást, reméltem, hogy ő,
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ki szép eszét sokáig hevertette parlagon, az uta
zás, tapasztalás és tanulmányok által lerázván ma
gáról a mi betyáros s közszerü, a hazának óriás 
szolgálatot tehet; reméltem, hogy épen azon tulaj
donoknak fog fényes képviselője lenni, melyek ben
nem hiányzanak. Csalódtam! pedig mit nem tehettünk 
volna, ha egymást megértjük? De Wesselényi hiú
sága után indult. Tapsok által részegittette le ma
gát. A faltörő politikába szerelmes. Mindig a viz 
ellenében úszik. Mindig csak szítja a gőzkatlant; a 
nélkül, hogy a ventilt alkalmazni akarná a gépre. 
0  inkább vágyik ragyogni, mint használni/4

Lényegileg igy nyilatkozott Széchenyi Wesse
lényi felől, miből következtetni lehetett, hogy ifjabb 
barátját ezerek közül választotta, mint reformatori 
terveinek eszközét, de a túlzás, melyre nagy haj
lam fekvék Wesselényi jellemében, végtére lehet- 
lenné tette azon viszony folytatását, mely, mintegy 
drámai szerep, a történelem számára előre volt 
elkészítve.

Hogy Széchenyinek ily utógondolatai lehet
tek, az ő számitó természetéből önként követke
zett ; de viszont természetes, mikép Wesselényi 
szellemi tulajdonai igen alábecsültettek általa, mi
dőn hitte, hogy ennek nem voltak szintén saját 
czéljai, melyeket a barátság megkötése- és folytatá
sakor számítás alá vett.

En egy alkalomkor Wesselényitől is haliám a 
Széchenyivel való szövetség taglalását.
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S ő lényegileg másként fogta föl egymáshoz 
helyzetüket.

Előadásának minden részleteire jól emléke
zem, csak egyes szavaira nem.

„Széchenyi — mondá ő — fiatal korát a sa- » 
Ionokban, a hadmezőn és utazásokban tölté. Rend
kívül kellemes társalgási modora, de kevés isme
rete volt. A bécsi franczia követ, ki vele Met
ternich herczeg valamelyik estélyén sokáig beszél
getett, a hozzájok közel álló miniszternek Széchenyi 
távozásakor ezt súgta: én é r e t t e  s ze r e l mes  le t 
tem a t uda t l anságba !  Később az európai béke 
meg lévén kötve, Széchenyi ritkán mulatott ezre
dénél, s idejét többnyire vándorlásban tölté. Hogy 
világtapasztalásokat szerzett, természetes vala. Azon
ban a gazdasági és államgazdasági rhapsodistikus 
ismereteken kivül, csak a szépirodalomban volt já r
tas. Az igaz, hogy aesthetikai Ítélete finom és ki- 
mivelt volt. Soha sem találtam emberre, ki, ha e 
mezőre ment át a beszélgetés, több élvezetet és 
több felvilágosítást tudott volna nekem nyújtani. 
De a politikáról Széchenyi keveset gondolkodott. 
Hite nem volt a magyar nemzet jövendőjében, s a 
hazai nyelvet, midőn vele megismerkedtem, csak 
tördelte. Egyedül én tudom: mennyi fáradságba 
került őt rábírni, hogy az ország sorsa felőli sötét 
nézeteiről lemondjon. Midőn munkásságra, együtt
hatásra ösztönöztem, sóhajtva mondá: jobb föl nem 
ébreszteni az alvó magyart, hogy ne érezze a vo- 
naglás fájdalmait, ne hordja az elkorcsodás bűn-
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tudatát s csendesen múljék ki, a végperczig nem 
gyanítva, hogy az ő osztályrésze a szemfedél és 
koporsó! Nehéz elhatározni: apathia vagy köny- 
nyelműség volt-e e sivár nézet alapja? Menteni 
akarta-e magát gondatlan életéért egy sötét eszme 
által, vagy azért volt gondatlan, mert a mit mon
dott, komolyan hitte ? Sejditeni is alig lehet. De az 
kétségtelen, hogy még útra indulásunkkor nem vet
kezte le különczségét, s ritkán szeretett a magyar 
ügyekről beszélni. Én neki sok kellemes órákkal 
vagyok adós. 0  tanított meg a többek közt angolul, 
s mondhatom, praktikusabb nyelvmestert kívánni 
sem lehet. Byron Manfrédját, midőn majd semmi 
nyelvtani előismeretem nem volt, kezembe adta, 
s mig e gyönyörű műven átmentünk, eszméinek 
annyi kincseit közié velem, annyi elragadtatással 
szólt e nagy költő ragyogó sajátságairól, annyi tit
kos szépségeit leplezte föl a britt lángésznek, hogy 
az aesthetikai gyönyörekért, melyekkel megajándé
kozott, szívesen elengedtem a három unalmas napot, 
melyet a „nagy pusztaságon^ a carthausiak kolos
torában tölténk, mikor ő szüntelen bőjtölt, imádko- 
zék, kétségbeesett, és apja vakbuzgóságával csó
kolta a feszületet. Az én protestáns scepticismusom 
föllázadott e csudálatos jeleneten ; de legyen neki 
Manfredért megbocsátva. Egyébiránt valamint én a 
gazdaság, az ipar s főként a lótartás és növelés 
körül szereztem tőle ismereteket; valamint a szép- 
irodalomban mesterem volt : úgy talán büszkeség 
nélkül mondhatom el, hogy a hazaszeretet lángját
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én tápláltam keblében, s hogy az ország állapotá
ról több felvilágosítást nyújtottam neki , mint a 
mennyit tőle nyertem.u

Wesselényi nyilatkozata a főkérdésre nézve — 
mint olvasóim láthatják — nincs összhangzásban a * 
Széchenyiével, ki Wesselényiben politikai tanítványt 
keresett ; mig ez a hazára vonatkozó tárgyakban 
Széchenyit képzelte az ő befolyása alá helyezettnek.

Gondolom, mindkettő tévedésben volt, s va
lamint a gyémántot csak gyémánt által lehet pallé
rozni, szintúgy ők kölcsönösen s majdnem egyen
lően hatottak egymásra a politikai pálya előkészü
letei körül.

Egyik sem vala a másiknak teremtménye.
Es én csupán ilJedelmi bóknak tekintem, hogy 

Wesselényi, midőn később Széchenyi eljárásait hi
báztatta, magánleveleiben, melyeket hozzá inté
zett, őt mindig „mesterének6*, magát pedig „tanít
ványnak w nevezte. Ámbár még az utolsó időkben 
is, midőn neheztelésök a legmagasabb fokra hágott, 
és a zsibói vak Széchenyit szellemileg vaknak, vagy 
még roszabbnak képzelte, olvastam Wesselényitől 
oly levelet a „Kelet népe6* halhatatlan Írójához, 
melyben az aggodalmak és vádak közt e hizelgő 
sor is előfordul : „büszke vagyok, hogy tégedet 
mesteremnek nevezhetlek. **

Reméltem, miként ezen életrajzi részlet nem 
leend minden érdek nélkül, olyakra nézve, kik is
merni akarják a forradalom előtti évek fő embe
reit, azon korszakét, mely már a szigorúan és rész-
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rehajlatlanul bíráló történelemhez tartozik egyénei
vel és törekvéseivel együtt. Különben is a szobák
ból már a köztermekbe kell lépnünk, hol az embe
rek valamint testökön, úgy gondolataikon és kedé- 
lyökön is ünnepiesebb öltözetet hordanak.

E század harmadik tizedének kezdete nagy 
fényt árasztott a felsőházra.

Két hatalmas egyéniség foglalta el a politikai 
láthatárt s körülragyogá pályájának dicsőségével.

Az egyiknek neve, mint államférfiué, hibái és 
gyöngeségei mellett is, az egymást fölváltó nemze
dékek által emlegettetni fog: mert, bármit mondja
nak a csüggedezők, a magyar nem halt meş. Az 
előítéletek és pártszenvedélyek pedig, melyek egy
kor kiabálták : kövezzük  meg őt, mi n thogy ha
mis p ró f é t a !  oh! e szenvedélyek, melyek erede
tűkben #a legnemesebb buzgóság félreértéseiből tá
madtak, a komoç való által már szét vannak osz
latva, s most sok, egykor kárhoztató ajak öszhang- 
zik azon nyilatkozatban, hogy e férfiú, hogy Szé
chenyi István vala, ki ügyeink mélyébe és jövőnk 
szürkületei közé legélesebb szemmel nézett.

Széchenyi nem félhet az enyészettől. Neve, 
emléke^csak tisztulhat, bemocskoltatnitöbbénem fog.

A másik nem oly tartós, de korára nagysze
rűen ható név a Wesselényié, a felsőházi ellenzék 
vezérszÔnokâéÇ ki az 1830. és 1831-ki országgyű
lési vitatkozások alatt kevesektől megközelítve, sen
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kitől utói nem érve, a parlamentáris ékeszszólás és 
népszerűség oly magas fokára emelkedett, hová 
azelőtt talán senki sem.

Mindjárt első fellépésekor, mely, ha emléke
zetem nem csal, a nyelv ügyében történt, rendkí
vüli figyelmet vont magára. Tekintélye meg Ion 
alapitva. Hire villámgyorsan terjedt szét a két hazában. 
Nézetei valának a politikai divat szabályozói. Az 
ifjúság utána igyekezett magát képezni. És Kos- 
suthig, ki őt népszerűségben végre messze hátra
hagyta, nem vala szónokunk, ki annyi tapsban ré
szesült volna ; ámbár időnként tűntek föl egyének, 
kik nála művészibb előadásuak, és viszont egyének, 
kik mélyebb belátásuak voltak. Nincs miért itt az 
egyik tekintetből Kölcseyt és Szemerét, a másikból 
Deákot és Széchenyit említenem.

Ha Wesselényinek 1830- és 1831-diki beszé
deit későbbi szónoklataival összehasonlítjuk, he
lyekre találunk, hol ő sokkal inkább ragyog, mint 
utóbb. A nyelv ügyében, a vallás körüli kérdések
ben, az elől ege s sérelmek tárgyában s a lengyel 
forradalom apotheosisára tartott beszédeiben — me
lyek félig készítettek, félig rögtönzöttek valának — 
több tűz, több elevenség és szócsillám van, mint 
az 1833-diki magyarországi s az 1834-diki erdélyi 
országgyűlésen mondottakban.

O, mint szónok, rögtön emelkedett a tető
pontra, hol egyes visszalépések daczára is fen tudta 
ugyan tartani magát, de a forma tisztasága, az esz
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mék szabatossága, az előadási modor elegantiája 
körül semmi uj hóditásokat nem tett.

Ha azonban beszédeit politikai érettség tekin
tetéből vizsgáljuk, örvendetesebb eredményekre fo
gunk találni.

Mert parlamentáris szűz- és első szónoklatai
ban, vagy a hatásszomj vagy az eszmék tisztáta- 
lansága miatt, oly helyek fordulnak elő, sőt néha 
az egész tárgyaláson o]y felfogás uralkodik, melyet 
meg lehet engedni az utczai rögtönzőnek, ki egy 
asztalról, egy deszkaállványról vagy hordóról ha- 
ranguirozza a népet, de az országgyűlési nagy pár
tok tekintélyeinél megrovás nélkül hagyni nem 
szabad.

Példákat idézek.
Midőn az ujonczozásról és katonai kihágások-^ 

ról két különböző alkalommal szónoklatokat tar-{ 
tott, lelkesedésre ragadó előadásának villámait az 
állandó katonaság ellen intézte, s mondhatni, hogy 
többnyire e tengely körül forgottak okoskodásai. 
De nem tudja-e mindenki s nem tudta-e ő is 
a többiekkel egyaránt, hogy szép verseket lehet 
ugyan az arkadiai boldogság éveiről Írni, melyek
ben az ágyúgolyó a ritkaságok tárában fog muto- 
gattatni, azonban mig internationalis viszonyok lé
teznek, mig nagy hatalmasságokról, második és 
harmadik rangú államokról, mig az európai súly- 
egyenrol, mig az államok kölcsönös féltékenységé
ről, terjeszkedési vágyáról s ezer ily dologról szó 
leend: addig egy államnak sem fog eszébe jutni,
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hogy az állandó katonaságot a szónokok kedvéért 
megsemmisítse. Ha az angol és franczia nagy pár
toknak vezérei akár a katonaajánlásnál, akár a se
regben mutatkozó kicsapongási hajlam miatt ostro
molnák a kormányt, nem jöhetne elő eset, hogy ily 
térre vigyék a megtámadást, mert senki sem igye
keznék oly nézeteket terjeszteni, melyeknek életbe
léptetésére kormány és kormánypárt nem akadna. 
Wesselényi az állami eszély s ellenzéki taktika ily 
rudimentáit sem látszott figyelemre méltatni.

O, továbbá a vallási sérelmekben az 1830-ki 
országgyűlés alatt a magas papság reaktiója ellen 
a „Jupiter tonansu fellegrázó szerepét nagy siker
rel vitte, és a lelkiismeret szabadságának érdemek
kel halmozott bajnokává Ion. Ez kétségtelen. De 
mit mondjon az ember, midőn legfényesebb beszé
dének kiindulási pontját azon világnézetben találja 
föl: hogy a kámzsa hozott legnagyobb átkot az 
emberiségre, a hiteszmékkel való ámítások sülyesz- 
tették a népeket a szolgaság járma alá, s addig az 
országok boldogok nem leendenek, mig a papság 
mint kaszta fog létezni ? Kérdje-e, hogy a párt, 
melynek vezérszónoka igy nyilatkozik, szándéko
zik-e, ha majd kormányra lép, intézkedéseket tenni 
a hyerarchia megszüntetésére, s kiterjeszti-e a papi 
kaszta eltörlésére vonatkozó reformjait egy quacker 
imádkozási rendszernek létesitéséig ? Valóban a lel
kiismeret szabadsága annyi oldalról védhető, hogy 
az európai parlamentek szónokai közűi kevésnek
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jutott volna eszébe a vallásos sérelmeket ily távol
ról összeszedett okoskodásokkal támadni meg.

Még kiáltóbb példa arra, hogy Wesselényinek, 
midőn szónoklati erejének tetőpontjára emelkedett, 
államférfim tapintata s eléggé kiforrott politikai né
zetei nem voltak, a lengyel kérdés. — O t. i. egy 
szép és magasztos hangú beszédben Kosciusko 
hazájának véráztatott mezejére vezette a hallga
tóságot, s midőn a szerencsétlenség számára a 
részvét és köszönet gyöngycseppeit igénybe vette, 
az ausztriai kormányt a semlegesség sánczaiból ki
lépni és a lengyel forradalomnak segítőjévé válni 
azon okból sürgette: mert a l e l k e s  lengyel  
n e m z e t ,  á m b á r  az orosz  czár á l tal  érdekei  
k i m é l t e t t e k ,  ámbár anyagi jólétben naponként 
előre haladott, ámbár alkotmánya volt, ámbár  
a R o ma n o v-ház k e g y e i b e n  fe löt lőleg része
sült,  mégis fegyvert ragadott, minthogy függet l en
ségét  előbbre becsülte a mulékony világi jólétnél; 
ily nemes lelkesedés tehát jutalmat érdemel.

Olvassa el akárki nagy szónokunknak a len
gyel ügyben tartott különben gyönyörű beszédét, 
s látni fogja, hogy az osztrák interventio sürgetése 
ezen okoskodásra van építve.

De volt-e a világon uralkodóház és kormány, 
mely ily regényes indokból a forradalomnak párto
lására sergeket küldjön?

A lengyel kérdés felett Európa minden par
lamentéiben hatalmas szónoklatok tartatának az 
időben. Ezeknek egy része szépség tekintetéből bi-

5Első kötet.
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zonyosan a Wesselényiénél hátrább állott. Azonban 
alig hihető, hogy oly ügy, mely mellett a legfonto
sabb állami érdekek hozattak föl, valahol azért 
ajánltatott volna a kormány ügyeimébe, mert a for
radalom annál inkább pártolandó, minél kevésbbé 
van a körülmények által indokolva.

Wesselényi későbbi éveiben hasonló hibákat 
nem követett el. S én óvakodtam volna egy hajdan 
bálványozott név tévedéseit érinteni, ha tanulságo
sabbnak nem hinném, a politikai jellemeket fejlődé
seikben kisérni, mint kifejlettségök délpontjáról föl
mutatni.

Az 1832-dik évben kezdődött hosszú ország
gyűlés, mely a nép érdekeire vonatkozó reformok 
sorát megnyitotta, a követek tábláján eleinte nem 
talált egyéniségre, ki az ellenzék vezérletét átve
hesse. — Nagy Pál  hanyatlani kezdett hatásban 
és közhiteiben. Majdnem gyanúsnak tartaték. R a- 
gályi  daczból a kormánypárthoz szegődött. Köl 
csey művészi és bámult szónok volt, gyermekke- 
délylyel, szent akarattal, tapasztalás nélkül. O ver
sek helyett a követségi évek alatt ékes beszédeket 
készitett az irodalom számára. Deák  F e r en c z  még 
nem választaték meg, s csak megyéjében vala isme
retes. Berná th ,  az idősb Pázmándy  és a többi raá- 
sodrangu tekintélyek, kétségtelen érdemök mel
lett, sem talentumaikkal a koreszmék színvonalán fe
lül, sem befolyásukkal egymás fölött nem állottak.

Ily körülmények közt azon szokatlan jelenet 
került elő, hogy egy felsőházi tag volt a két táb*
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Ián létező ellenzéki elem vezére. Wesselényi vezette 
a baráti conferentiákból, melyekben a tekintélye
sebb képviselők vettek részt, a követi kart; a fel
sőházban pedig szónoklatának erejével annyira túl
szárnyalta többi vetélytársait, hogy ott az ellen
zéket, egy töredékecskét kivéve, melynek Széchenyi 
volt egyedüli talentuma, nemcsak vezényletté, de 
a szó szoros értelmében, dictatori hatalommal kor- 
mányozá.

Alsóházi befolyása által az urbérnek a többi 
rendszeres munkálatok fölötti elsőségét vivta ki.

E kérdés határozott az országgyűlés szelleme 
felől, s tette lehetségessé a nép és aristokratia közti 
bizodalmatlanság lerontását. Mert ha az urbér he
lyett a kereskedelmi munkálat vétetett volna előbb 
föl, azon okból, melyért sürgették, hogy t. i. a mit 
a földesúri viszonyok szabályzása által veszitni fog 
a nemesség, nyerje vissza a vámok eltörlésén : lát
ható, hogy az akkori körülmények és előítéletek 
közt, az első kérdés megoldható nem lévén, a máso
dik elmarad.

Wesselényi idézte föl a r é s zek  ü g yé t  is, 
mely különben az erdélyi unió kérdésétől soha kü
lön nem választatott volna. A szónoklatok, melyek e 
tárgyban hatást gerjesztettek, az általa gyűjtett félig 
igaz, félig hamis és gyakran roszúl magyarázott 
adatokkal voltak fölczifrázva ; sőt Kplcseynok az 
Athenaeumban közlött híres czikke is, a feldolgo- Y  
záson kívül, a Wesselényi szellemi tulajdonának 
mondható.

5 *
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Az 1833-diki országgyűlés még az első stá
diumokban vala, midőn Széchenyi meggyőződvén, 
hogy valamint Wesselényivel oly értelemben mint 
óhajtotta, egy pályán soha sem haladhat, szintúgy 
az ellenzék eljárásától is nagy korlátok választják 
el : helyesebbnek tartotta inkább visszavonulni, mint 
szakadást eszközölni oly pártban, melynek elveit 
magáéinak vallá; de parlamenti taktikáját követni 
saját egyéniségének föláldozása nélkül nem tudta. 
Örömmel ragadá tehát meg a mutatkozó alkalmat, 
s mint királyi biztos ment az aldunai vidékekre, 
hogy a vaskapui munkálatokat, melyek az eleme
ken nyert diadalainak és az anyagi haladás tarto
mányaiban szerzett hóditásainak kitűnő tropheumai 
közé tartoznak, személyesen vezethesse.

Mig a siker embere Pozsonytól messze távozott, 
az elvek szónokát is haza hivták Erdély viszonyai.

Wesselényi Kolozsvárra sietett, hol minden a 
legnagyobb zavarban volt.

Helyét egy magasabb politikai talentum, Deák 
Ferencz foglalta el.

Tekintsünk az erdélyi mozgalmakra, kerülvén 
minden részletet. v

II-dik Leopold trónralépte után húsz évig — 
mint az idősb Wesselényi Miklós életvázlatában 
említve volt — néha hirdettetének országgyűlések, 
melyek az ősi alkotmányos törvényeket magyaráz
ták és kiegészítették oly törvényczikkek által, me-
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lyekben minden pont kevesebb biztosítékot nyújtott, 
kevesebb határozottsággal szólt, mint a régi törvény.

1811-től egy századnegyed alatt nem gyűltek 
össze a karok és rendek.

Ezen hosszú korszak jelleme volt kivenni az 
1791 óta hozott törvényeknek erejét, szokások, 
felső rendeletek s jegyzőkönyvi magyarázatok által.

Végtére a kétféle, tudniillik az országgyűlési 
és azon kivüli eljárás eredménye volt, hogy a bu- 
reaukratián kivül más állami hatalom nem létezett 
Erdélyben.

A dolgoknak ily kifejlődése, az egyének hi
báin kivül, a viszonyok természetében feküdt.

A pártok szenvedélyei azonban mindent csak 
az egyének hanyagságának vagy bűneinek tulaj
donítottak, mi egyébiránt más országok történetei
ben és hasonló körülmények közt elő szokott ke
rülni, s a harcz, mely később a szabadelvűeknek a 
konservativek elleni küzdelmévé változott, egyes 
személyek népszerűtlenné tételével kezdődék: de 
már 1830 körül politikai szint vett föl magára, s 
bár tárgyainál fogva kizárólag a sérelmi téren folyt, 
eszméi által az újabb kor pártmozgalmaival napon
ként szorosabb rokonságba jött.

Ez természetes vala, mert a megpendített er
délyi sérelmek még szorosabban vonatkoztak az 
államhatalmak jogkörére, mint a Magyarországon 
szőnyegen levők.

Erdély alkotmánya t. i. a három nemzet és 
négy bevett vallás jogegyenlőségén és a hivatalok-
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ban osztozásán kívül, abban különbözött a Magyar- 
országétól, hogy Magyarországon a megyerendszer 
erős volt és minden megyei tisztviselő szabad válasz
tás által foglalta el hivatalhelyét, mig Erdélyben a 
megyei hivatalokra csak kijelölés történt a megye 
részéről, de a megerősítési jog a fejedelmet illette. 
Az igaz, hogy kárpótlásul e megszorításért, az er
délyiek felmutathatták még azon jogot, miszerint a 
kormányszéknek e l v i l eg  felelős t ag j a i t  az or
szággyűlés választotta fejedelmi megerősités mellett.

Ezek voltak közjogunk sarkkövei a betűk 
értelme szerint.

De az évenként tartatni rendelt országgyűlé
sek 1811 óta megszűntek, miből következett, hogy 
a kormányszéknek csak egy tagja vala, ki a rendek 
által választatván, törvényesen ült helyén.

Továbbá a megyegyűlésekből az idők nyo
masztó befolyása közt kifogyván minden erély, utó
jára a tisztujitások divatból kikoptak, s a kormány 
által nevezett vagy helyettesitett hivatalnokok foly
tatták, állandólag és bureaukratiai függésben a fel
sőségtől, a közlekedést és a megye kormányzását.

Tettleg tehát a választási elem szétpárolgott.
Az alkotmányos élet a hagyományok közé 

tartozott, benne senki sem akart hinni, mindaddig mig 
a vagyonosabb és tekintélyesebb családok magokat, 
miután a közügyekre hatást elvesztették, a hivatali 
állásokból is csaknem egészen kiszorítva látták.

Ily hátratétel többeknél párosulva hazasze
retettel, némelyeknél a hatalom polczán levők elleni
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gyűlölettel, nagy mértékben elősegítette az ellenzék 
alakulását, s oly gyors terjedését, hogy igen rövid 
idő alatt a kormány, bár rendkívüli eszközökkel 
rendelkezett, s majdnem mindenható volt, teljesleg 
elhagyatva maradt.

A megyék és egyéb törvényhatóságok ország- 
gyűlést követeltek, hogy az alkotmányos élet fo
lyama újra megindittassék.

A kormányszéket — mert tagjai választás ) 
nélkül vannak hivatalukban — törvénytelennek nyi
latkoztatták ki, s az engedelmességet megtagadták 
egészen azon határpontig, hol különben az admini- / 
stratio fölakadna. Némely megye a kormányszék \ 
leveleire nem válaszolt; más a jegyzőkönyvnek föl- ] 
terjesztését sem találta szükségesnek; a megyék 
többsége azonban elküldötte a kormányszékhez a 
határozatokat, de csak mint egy postahivatalhoz az 
ő felsége színe elébe juttatás végett.

Hasonló keserűséggel folyt a megye hivatal
nokai ellen a harcz. A választási jog visszakövetel- 
tetett, s kik a helyettesités utján nyertek állást, 
vagy kiléptek, vagy engedelmességre nem talál
tak, vagy a közvélemény ostorozása miatt erélyö- 
ket megtörve érezték.

A kormánypárt és kormány látván e szellemi 
terjedését és összemérhetlen túlsúlyát: a követelé
sek igazságát elvileg elismerte ugyan, de mig az 
országgyűlés kinyittathatnék, a létező hatalom és 
hatósági orgánumok iránt teljes engedelmességet 
kívánt.
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Továbbá megvallá ugyan, hogy jogilag a kor
mánytanács tagjai csak választásnál fogva ülhettek 
volna székeikben; megvallá, hogy szintén jogilag a 
megyei tisztviselők sem köszönhetik helyzetöket 
egyedül felső kinevezésnek: de tagadá, mikép a 
választás modoráról — akár a megerősités végett 
az egyes állomásokra fölküldendő egyének számát, 
akár magát az állomásokat tekintve — az Írott 
törvények szavai világosak volnának.

A kormánypárt tehát sürgette, hogy a homá
lyos törvények újak által pótoltassanak ki az or
szággyűlésen, s a mig ez megtörténhetnék, hagyja
nak föl a megyék a törvénymagyarázattal, mert 
erre nincs joguk.

Az ellenzék világosoknak tartván azon czik- 
keket, melyeken a választások kérdése megfordult, 
nem látta szükségesnek uj törvényhozás vagy tör
vénymagyarázatok által gyengiteni a haza szabad
ságát. A választások végrehajtásáért, nem pedig a 
k é t s é g t e l e n  é r t e lmű szabályok vitatás alá véte
léért sürgette az országgyűlés rögtön kinyitását.

Hogy ily jelszavai közt a pártküzdelmeknek 
nem lehetett rendezett közigazgatásra és a hivatali 
tekintély megóvására számitani: ez természetes.

Azonban valóságos zavargások még sem tör
téntek, s az önfentartás ösztönénél fogva a me
gyékben többnyire el volt találva a határvonal, 
melynek körén belül nagy felakadások nélkül lehe
tett a jogokat is oltalmazni, az állami kapcsok kö
telékeit is a szétszakadástól védeni.



A KÉT WESSELÉNYI MIKLÓS. 73

Ily politika nem kevés ügyességet kivánt s 
még több betudással és erkölcsi felelősséggel járt.

Végre a kormány szokatlan módokhoz nyúlni 
tartá szükségesnek.

Teljes polgári és katonai hatalommal küldeték 
a horvátországi bán Erdélybe. Az alkotmány föl
függesztetett. Megyei gyűlések csak engedelem mel
lett és egyszerre hirdettetének, akkor is kizárólag 
a választások kérdésében tett határozatok visszavo
nása végett.

Ez nem sikerült, vagy gyér kivétellel és a kö
rülményeket elősoroló óvások mellett.

Wlassics, a bán, gyöngédséget sőt hajlamot 
mutatott az ellenzék iránt, s a minisztériumhoz in
tézett irataiban az érdekekkel való kibékülést és 
az országgyűlés mielőbbi összehivását sürgette.

De mielőtt czélt érhetett volna, helyzetéről 
visszavonult, és E s t e i  Ferdinand főherczeg által 
váltaték fel, ki rövid idő alatt az országgyűlést k i
hirdette.

Wesselényi e fontos pillanatok előtt már E r
délyben volt, s több megye közgyűlésein támadta 
meg a kormány eljárását.

Szónoklatai a Pozsonyban tartott legjelesebb 
beszédeivel diadalmasan versenyeztek. A tömeg Zi- 
lahról Székelyudvarhelyig és Enyedig, mindenütt 
hol megfordult, nagy elragadtatással hallgatta, ki
sérte szemeivel, részvétével, egész szellemével.

S mégis a napi tapsok és szokatlan lelkesedés 
daczára sem látszott szülőföldén telj esleg otthonosnak.
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Bámultatok, de tanácsai gyakran el nem fo
gadtattak.

Midőn beszélt, övé volt a gyűlés szelleme ; mi
dőn határozni kellett, mérséklettebb árnyalatokhoz 
lebbent.

Mert az ellenzék hozzá szokott régi vezetőihez, 
egy Bethlen Jánoshoz, Kemény Déneshez, Szászhoz 
és Weérhez, kik évek óta küzdöttek, soha nem tá
vozva helyeikről, osztozva a rózsát nem termő, a 
dicsőségben meddő, de szenvedésekben gazdag s 
nem egészen veszély nélküli pálya fáradalmaiban.

És meg kell vallani, hogy e férfiak, bár arány
lag kisebb körben és csekélyebb eredményekért 
vivtak, mégis az ünnepelt szónok felett azon első- 
ségök volt, melyet a részletek és terrénum telje
sebb ismerete nyújt.

Aztán Erdély szelleme mind a pártok vezény
letére, mind a pártfőnökök modorára nézve lénye
gesen különbözött a magyarországitól.

Erdélyben a terület csekélysége miatt nem 
volt nehéz a magyar és székely megyék minden 
mozgalmát, az alkotmányos törekvések minden su
gárét egy gyülpontba vonni. Kolozsvárról igazgat
tatok — kevés kivétellel — az ellenzék. A megyei 
föllépések határai ki voltak mérve. A kérdések 
tárgyalási modora előre megszabva. A rögtönzés és 
pártportyázatok esetei sokkal gyérebbek valának, 
s az összetartás szilárdabb alapokon és szigorúbb 
fegyelmen nyugvék, mint Magyarországon. Ide já 
rult, hogy Erdélyben alig létezett megye, mely-
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ben a fiatalság erkölcsi terrorismust gyakorolhata 
a kedélyekre nagy száma, heve és rivalgásai által.

Ezekből eléggé kimagyarázható, hogy Wesse
lényi, ki többnyire távol volt, a már rég megala
pított irányok körül nagy változást hamar nem idéz
hetett elő.

Erdély Széchenyit csodálta. A „Hitela szer
zőjének modora, ki hogy czélt érjen, több kapu
kon kopogtatott, és minden becsületes eszközöket 
megpróbált, egyezett is e kicsiny ország hagyomá
nyos politikájával és azon ravaszsággal, mely a 
nemzeti fejedelmek korában két nagyhatalmasság 
közt másfél századig lebegteté Erdélyt, a nélkül, 
hogy valamelyiknek karjába vetné.

Valamint a szinészek, hol állandó temploma 
van Thaliának, egy szerep fölfogását több nemze
dékeken át tudják hagyományként leszállítani, és 
Shakespeare hőseit a mint Garrick kiképezte, úgy 
adta vissza Kean az újabb korban : szintúgy meg
történik, sót még inkább, hogy az államférfiak és a na
gyobb politika kezelői egy hagyományos modor zsi
nórján, mint járszalagon, vezetik embernyomokon 
keresztül, vágyaikat, eszméiket és eljárásukat.

Nem mondom, hogy Erdélyben igy történt ; mert 
a politikai szinpad kicsiny s néptelen lévén, alkalmat
lan volt egy rendszer következetes folytatására.

Bethlen Gábor ravaszsága az 1834-diki párt
főnököknél Herkules-buzogány lett volna gyermek
kezekben, melyet fölemelni és forgathatni maga az 
elkényesztetett hiúság sem remélhete.
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De annyi csakugyan bizonyos, hogy az ellen
zék is, bár mennyire volt a szenvedélyek által 
elragadtatva, óvatosabb és tapogatóbb modort 
keresett vezéreinél, mint a magyarországi szabad
elvűek.

Bölcseségből vagy a gyöngeség érzetéből, mi 
szintén bölcseség, folyt-e ez? nem akarom vizsgálni.

Elég említenem, hogy a „szuronyszegezés“ 
nem volt az erdélyiek kedvelt taktikája.

Wesselényi pedig a heves megrohanásokat 
kedvelte.

Az ő napja tehát az országgyűlés kinyitása 
előtt nem derült föl.

Az előkészületek alatt Bethlen János szelidebb 
modora győzött, a nélkül azonban, hogy a miatt 
éles súrlódás támadt volna.

A kolozsvári utasítások mentek a megyékre 
ki, s fogadtatának el többnyire pontról pontra.

Kilátás vala erélyes, de nem túlcsapongó ha
tározatokra.

Wesselényit Udvarhelyszék választotta követté.

Ütött végtére a rég várt országgyűlés kezde
tének órája.

A tagok megjelentek.
Az előleges tanácskozásokhoz hozzá kellett 

fogni. Annál is inkább, mert azon főhivatalnok, kit 
a kormány elnöknek tekintett, a törvények szigorú 
értelmében nem vala elnök; az pedig, kit ideigle
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nesen vagy kora miatt a rendek az elnöki székbe 
ültettek volna, a kormány által nem ismertet- 
hetek el.

Hogy ily kelepczéből a pártok kivergődhesse
nek, egyezkedésre volt szükség, mert a huszonhá
rom év óta várt országgyűlést senki sem óhajtotta 
mindjárt a megnyitáskor szétoszlatni.

Természetes vala tehát összegyűlni és a ki
egyenlítés módjáról gondolkodni.

De ez is lehetetlen volt pártcsata nélkül.
Mert Erdély három nemzetből állott, mely 

egyenetlenül vala az országgyűlésen képviselve. A 
szászok a tagok számára nézve alig tették a ma
gyarok negyed részét; a székelyek alig felét.

Kérdés vala tehát: minő gyűlésben történjék 
az elnöki ügy fölött az előleges vitatkozás.

Volt t. i. minden nemzetnek nemzet i  gyű 
lése, s volt egy közös  n e m z e t i  gyűlés.

Az egyik az előleges tanácskozásban a curia- 
tum votum eszméjét, a másik a számszerinti több
ségét foglalta magában.

A nemzetek külön tartandó gyűlései — miu
tán az országos ülésben a szavazás személyi és nem 
curiai volt — nevetségesek valának, s legfölebb 
arra vezethettek, hogy az előleges tanácskozmá- 
nyokban örökké egyéb állapodás hozassék, mint a 
mi az országos ülésekben elfogadtatik.

Az ellenzék tehát összes nemzeti gyűlést akart.
A kormánypártnak sem látszott ez ellenére

lenni.
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Csak a szászok voltak elégületlenek.
A kitűzött órára a követek és királyi hivata

losok a kormányszék udvarára siettek, hol a hát
téren az első emeletben volt az országos terem, 
melynek lépcsőzeteihez egy nagy ajtó vezetett.

Nehány perez alatt az udvar néppel és tör
vényhozókkal telve Ion.

Ekkor a tömeg az ajtó felé nyomul.
« Az zárva volt.

A kirekedt karok és rendek eleinte ezt a kor
mányszolgák részéről elkövetett hanyagságnak gon
dolták.

Küldözének a fölnyittatás végett.
De az ablakokban és ajtókból egy arcz sem 

mutatkozott.
A mellékszemélyzet eltűnt.
Kihaltnak látszék az udvar.
Wesselényi öklével döngetni kezdé az ajtót. 

Minden ütésre visszafordult a tömeghez, s vagy egy 
élezet mondott a kormány ellen, vagy egy törvényt 
olvasott föl az álnok tanácsosokról, és azok feleletre 
vonása iránt.

A kormányszék udvara népgyűléssé vált, mely
ben a tömeget az ajtók erőszakos széttörésétől alig 
lehetett visszatartóztatni.

A botrány növekedvén, végre a tartományi 
korlátnok egy küldött által tudtul adta az össze- 
gyülteknek, hogy az országos terem a nemzeti gyű
lés számára, melyet diplomatikus gyűlésnek tekin-
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teni nem lehet, felsőbb intézkedések következtében 
kinyittatni nem fog.

Ily czéltalan megaláztatás rósz előjel volt.
Wesselényi az udvaron a korlátnok tettét rö

vid birálat alá vette.
A hangulat ingerültté vált.
S miután a reformáltak templomában nemzeti 

gyűlés tartatott, kiki oly sejtelemmel távozék haza, 
hogy a mérsékleti ellenzék sokat veszitett a terré
numból, Wesselényi sokat nyert, és ha még a kor
mányszék által több botlás követtetik el, akkor 
csakugyan Wesselényi fog az országgyűlési nagy 
többség vezetője lenni.

Meg kell vallani, a kormánypárt semmit el 
nem mulasztott e sejtelem létesítésére.

Gyakorlatlanabb pártot alig képzelhetni.
A talentum, a vagyon, az erély rendre elpár

tolt az erdélyi igazgatástól, s egy pár összekopott 
1811-diki tekintélyen kivtil, oly emberek állottak 
a résre, kikről a világ az előtt igen keveset vagy 
nem kedvezőt tudott.

E pártnak csak vezére volt kitűnő ; katona
sága mit sem ért.

De az keveset használt, hogy a kormánypárt 
feje mint szónok senkinél hátrább nem állott, mint 
politikus tekintélyes volt, s mint lovagias jellem, 
még az ingerült szenvedélyek közt is, közbecsülte- 
tést vívott ki.

Követői örökké compromittálták őt.
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Neki mindenek előtt arra kellett törekedni, 
hogy párthivei ne vitatkozzanak, és őt szónoklatok' 
kai ne oltalmazzák.

így győzni alig volt lehetséges. S csupán a 
tisztességes megveretésről lehetett szó.

De a bécsi 'minisztérium kevéssé volt enged
ményekre hajló ; a kolozsvári kormányszék megszok
ván uralkodni, nem óhajtott oly kiegyenlitést, mely 
a hivatalban levő személyek nagy részének fölál
dozásába került volna; a parlamenti kormánypárt 
pedig semmi szerepet fölfogni s keresztülvinni nem 
vala hivatva.

Minden részről tehát növekedett az ingerült
ség, mi viszont a Wesselényi zászlóját emelte, 
mert a mérsékelt k ö z é p  nem fejthet ki ott ha
tást, hol a jobb oldal gyönge és nem érti a párt- 
fegyver forgatását.

Az ügyes jobb oldal teremti az erős közepet; 
az erős közép pedig egyedül gátolhatja meg a bal
oldal győzedelmét.

Erdélyben ezen tengely körül mozgott az 
1834-diki országgyűlés sorsa.

A mily mértékben hiúsultak meg az eleinte 
táplált remények, a mily mértékben látszott a mi
nisztérium az engedékenység teréről visszavonulni, 
a mily mértékben járta le magát gondatlan nyilat
kozatai által a jobboldal : azon arányban apadt 
a mérsékletiek befolyása. Sz á s z  nem hallgattaték 
ki szivesen, B e t h l e n  elnémult, és a szabadelvű 
árnyalatok Wesselényi zászlója alatt kezdettek
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összeolvadni egy tömör hadtestté, mely előre tört, 
nem aggódván többé a visszavonulás ösvényeinek 
fedezéséről.

S havak folytak le oly tusában, melyben a 
szónoklatok, mint az árviz, elbontották az egész 
láttért, a nélkül hogy a siker reményének legkisebb 
zöldje, a nélkül hogy az özönből egy magasabb 
part emelkedett volna föl, melyen az elmék meg
nyugodni, a kedélyek kipihenni, a kivánatok hor
gonyt vetni tudtak volna.

A kormány nem engedett; az ellenzék nem 
hátrált.

Még az sem vala eszközölhető, hogy ezen or
szággyűlés szellemének nyomai a történelem szá
mára föntartassanak.

A vitatkozások kinyomatását „Naplóu czim 
alatt a rendek elhatározták, a kormány megtiltá; s 
midőn az országgyűlés ily önkény ellen szabadko
zott, Wesselényi a Naplót mint magán-vállalatot 
kezdé saját kőnyomdáján adni ki, állitván, hogy 
jogilag nincs censura, s állitván — de ez már 
sophismának is különös volt — bogy ha a n y o m 
d á k r ó l  volna is rendelet, a k ő n y o m d a  felől 
semmi tilalom elő nem mutatható.

Alig készült el a beszédek tárából 18 ív, mi
dőn hivatalnokok jelentek meg Wesselényi műhe
lyében és a kőnyomdát zár alá vetették.

A közönségben nagy ingerültség támadt.
A szenvedélyek óránként emelkedének.

6Első kötet.
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Az elnöktől, Nopcsa Elek ő nagyméltóságától, 
ki mint írnok 1791-ben a naplóvitel miatt a te
remből majdnem kiüzeték, most országos ülés hir
detését kérte Wesselényi Miklós, azon Wesselényi
nek lia, ki egy igénytelen Írnok személyében a 
megtámadott nyilvánosságot hősileg védelmezé.

De az elnök vonakodott.
Az ülés megtartása különböző ürügyek alatt 

hátráltatott.
A keserűség semmi kiömlést nem nyerhetett, 

hogy csillapulhasson.
Kétségtelen, hogy ez eljárás megalázó vala.
De ha igazságosak akarunk lenni, szintén te

kintetbe kell vennünk, hogy magok az országgyű
lés tagjai is nagy zavarba hozattak Wesselényi Mik
lós által ; mert a sajtószabadság, a kőnyomdának 
tetszés szerinti használata, mind oly kérdések va- 
lának, melyek a napló ügyével mesterségesen ösz- 
szebonyoIktattak s alig voltak többé különválaszt
hatok.

A mérsékelt véleményüek jól látták, hogy a 
sajtószabadságot lehetetlen egy sérelmi kérdés által 
deeretálni. Ábrándnak tárták az osztrák birodalom 
egyik zugocskájában, a régi törvényekhez ragasz
kodva megbuktatni a censurât, és úgy buktatni 
meg, hogy a korlátlanság fékezésére még sajtótör
vények se létezzenek.

Nagy zavarban voltak tehát.
Választaniok kellett, vagy Wesselényi párto

lása által az országgyűlést bezáratni ; vagy Wesse
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lényi fölhagyásával az ellenzéket két pártra szakí
tani, s magukat a hőbb vérűek előtt, kik mindent, 
mi igaznak látszik, rögtön létesithetőnek hisznek, 
téljesleg népszerűtlenné, sőt gyanússá tenni.

Az utolsóra határozták el magukat.
Szász eonferencziákat tartott a módokról, me

lyek által ily visszavonulás daczára is a törvény
hozótest tekintélye megóvassék.

Wesselényinél a szélső baloldal szintén ösz- 
szegyült.

A meghasonlás kikerülhetlen vala.
A mérsékelt ellenzék többségre számított, de 

a kormánypárttal — melytől a régi torzsalkodások 
szintén távol tartották — a Napló kérdésére nézve 
sem hozta magát érintkezésbe.

Három párt tanácskozók külön, alig sejtve 
egymás taktikáját.

Bábeli zavar volt a czélok és eljárás iránt.
Az ingatagság és a végletek közti hullámzás e 

pillanataiban szokatlan mozgás támad az utczán.
A főherczeg palotája előtt, bár korán reggel 

van, hintók állanak.
A szárnysegédek és a melléje rendelt polgári 

tanácsadók titokteljes gyorsasággal járnak föl és alá.
Néha katonacsoportok vonulnak el a főtéren és 

a nagyobb utczákon.
A nép beszéli, hogy egész töltés-öszlet oszta- 

ték ki a legénység közt.
A czélt nem gyaniták.
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Csak az látszott, hogy e nap különbözni fog 
a többiektől. Nyolcz óra körül az utszögleteken 
falragaszok hirdették, hogy 10 órakor országos ülés 
fog tartatni.

Tömegben gyűlt a nép a kormányszék udva
rára s elfoglalá a terem tornáczát, lépcsőit, bejá
ratait.

A királyi hivatalosoknak és képviselőknek alig 
lehetett ülhelyeikhez érkezni.

Egy harsány „éljen a Wesselényi jövetelét je
lentette, ki az előlegesen tartott nemzeti gyűlés 
alatt szállására távozott volt.

Kevéssel utána megérkezett az elnök is s lát
ható zavarral arczán a gyűlést megnyitotta.

Ekkor kezdtek különböző és csodálatos hírek 
terjedni egy Bécsből jött leirat felől.

Wesselényi szót kért.
A kőnyomda elzárását, a nemzet ebből támadt 

sérelmét, az országgyűlés megaláztatását rajzolá.
Beszéde, a személye iránt nyilvánult nagy ro- 

konszenv mellett is, figyelmet nem gerjesztett.
Minden elme a közelgő eseményekkel vala 

foglalatos.
A kedélyizgalmak közt jelenteték a főherczeg 

érkezése.
Wesselényi félbe Ion szakítva.
Katonaság állíttatott föl az országgyűléshez 

közeleső utczákra.
A nép sora megnyílt.
A tanácskozó terem szárny aj tói fel tárattak.
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A főherczeg, kisértetve a kormányszék, a mellé 
rendelt hivatalnokok és katonai segédek által, meg
jelen, s a trónra lépvén, elolvastatja ő felsége leira
tát, melyben az országgyűlés szelleme szigorúan 
kárhoztatva van, az alkotmány felfüggesztetik, min
den polgári és katonai hatalom a főherczeg kezébe 
öszpontosittatik, és az országgyűlés feloszlatottnak 
nyilváníttatván, a törvényhozás tagjai komolyan in
tetnek, hogy tüstént haza távozva, minden rendza
varástól óvakodjanak.

így végződék az 1834-diki országgyűlés.
Wesselényi, kinek elfogatásáról szó volt, dél

után az utczákon végig ment, hogy a közönség lát
hassa, miként az események által nincs megzavarva, 
estve nehány barátaitól elbúcsúzott, és lóra ülvén 
Magyarországba sietett, Pozsonyban mint felsőházi 
tag a sál vus con duet  us védelme alá szándékoz
ván magát helyezni.

Rövid idő múlva két közkereset indittaték el
lene ; egyik a nyilvánosság, másik a szólásszabad
ság körüli visszaélésekért.

Az erdélyi királyi táblára tudniillik a ko- 
nyomdáért idéztetett pörbe, s mellékesen oly cso
port botrány hozatott szőnyegre, melyekről egy 
politikai keresetben nem kellett volna emlitést tenni.

A magyarországi királyi táblán pedig a szat
mári közgyűlésen, az örökváltság fölött tartott be
széde miatt, mint lázitó, notapörbe fogatott.

Vásárhelyre a magyarországi kereset követ
keztében meg nem jelenhetvén, ott a királyi tábla
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által „in contumaciam^ elmarasztatott. De minthogy 
a főügyvéd ellene „példás testi büntetést kértu, 
senki sem tudta, hogy az Ítélet értelme miként fog 
alkalmaztatni.

A magyarországi curia börtönre_ítélte és a
budai várba záraték; de mielőtt büntetése kihir- 
dettetett, a pesti árviz alatt*" csodákat mi veit, s bá
torsága, áldozati készsége s ezerek megmentett élete 
a főváros „jó nemtőjévéa magasították.

Soha Ilire nagyobb fényben nem tündöklött, 
mint midőn személye a börtönőrnek átadaték.

A kormány érezvén, hogy három népszerű 
kérdés : a n}7ilvánosság, a szólásszabadság s az örök- 
váltság, és egy népszerű tett : a szegényeknek s 
elhagyottaknak örvény és romok közüli megmen
tése, van Wesselényi nevéhez a közlelkesedés által 
kapcsolva, nem akarta ugyan a bírói Ítéletet com- 
promittálni, de rövid börtönzés után értésül adatá, 
hogy fogsága idejét különben is terhes betegsége 
miatt Gráfénbergben töltheti.

Wesselényi hazájából eltávozott és csak az 
1839-diki országgyűlésen kihirdetett általános am- 
nestiaután évek múlva tért vissza Erdélybe.

Szemei akkor már látásukat majdnem elvesz
tették, egészsége összerongáltatott.

P o l g á r i  h a l o t t n a k  hirdeté magát.
S valósággal, nem annyira szándékánál, mint 

az eszmék alakulásánál fogva, azzá vált.
Wesselényi élete a börtön, a hazától hosszas 

távoliét és az arra gyorsan következett vakság által
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önként oszlik két, bár nem egyenlő fontosságú, de 
a történetíróra és lélekismerőre nézve egyaránt 
érdekes korszakra.

Az egyiknek végére érkeztünk ; azonban mi
előtt a másodikat nehány körvonalban rajzolnám, 
ideje hogy Wesselényit mint szónokot és politikust 
jellemezzem.

Vannak egyének, kiket, ha egyszer láttunk, 
többé senkivel összetéveszteni nem tudunk, s kik 
a végzet által nem azért jelöltetének ki félreismer- 
hetlenül ezerek és százezerek közül, hogy lelki 
tehetségeik meghasonlásbán álljanak a külalakkal, 
s a mely benyomást tett reánk az organismus 
rendkivülisége, azt a szellemerők és szivtulajdonok 
sajátságai megczáfolják.

Wesselényi is ama kevesek sorába tartozott, 
kiknek külsejök mintegy fölmutatja a belső képes
ségek természetét és korlátáit.

A rajongók a politikai ábrándok játékszerei 
és az örökös lelkesedés martalékai, minthogy vagy 
isteníteni vagy ledönteni szokták bálványaikat. 
Wesselényit előbb a fellegeken felül emelék, utóbb 
a porba vonni igyekeztek ; előbb a haza mentőjé
nek és lángésznek, a februári idők után pedig két
séges hazafinak s középszerű talentumnak hir
dették.
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Az ily, mindég iíju agyuakon kívül, kik soha 
sem az előttük álló lényt, hanem annak vagy esz
ményképét vagy torzalakját látják, alig maradha
tott valaki hosszason kétségben Wesselényi iránt.

O szokatlanul felötlő, de nem rendkívül nagy
szerű jelenet volt.

Mint szónok és államférfiu a történelemben 
díszes helyet vívott ki magának, a nélkül, hogy 
egy nagy eszmét képviselt, egy nagy törekvést 
személyesitett volna.

Nyomdokait a tömeg követte; de szellemének 
nyoma nem maradt állandólag a nemzetben, nem 
hagyott kitörölhetlen jegyet a nemzedék gondolko- 
zásán és tettirányán, nem véste be a néptudalom 
fenekéig magát, nem állított elő óriás változásokat, 
se az intézményekben, se az erkölcsökben.

Élete nem uj korszakot kezdett, mint a Szé
chenyié és Kossuthé; de hatalmasan befolyt egy 
párt alakítására, tömörítésére s kifejtésére.

A régi ellenzék doctrinája és parlamentáris 
modora Wesselényi nélkül is hihetőleg ugyanazon 
alapvonásokkal képződött volna ; de ezen alapvo
nalok kevesebb határozottsággal és hatással nyil
vánulnak vala.

Ha Wesselényi nem fog a még rögös ösvé
nyen úttörő lenni, azon szellem, mely a kifárad- 
hatlan, makacs és sokszor apróságokig terjedő el
lenzés által, a felső hivatalnokok helyzetét előbb 
kényelmetlenné, utóbb a nemzet érdekeivel össze 
férhetlenné tette, nem idézte volna oly gyorsan elő
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a cancellárok bukását, s azon gyakori változásokat 
a bureaukratia magasabb személyzetében, melyek a 
képviseleti rendszernek, a többség szellemében való 
uralkodásnak, előjelei valának.

Nélküle a kiegyenlités könnyebb, az alkudo
zás eszméje népszerűbb maradván, az állami for
mák újra alakítása iránti vágy talán még hosszason 
szendergett volna, és kevesebb törekvés ébreszte- 
tik föl oly reformok iránt, melyeket Wesselényi nem 
annyira akart, mint politikája által visszaidézhet- 
lenekké tett.

De a hozzávetések, a történhetőségek tarto
mánya végtére is oly széles, oly borongó, hogy 
benne ki lehet fáradni; de látni és okulni alig.

Hagyjuk el e regiót.
Térjünk oda, hol nem egy homályos csillám 

a találgatások lámpafénye ; hanem a tények tiszta 
napsugára világit.

Mi volt Wesselényi mint szónok? ezt vizs- 
gáljuk.

O nem tartozott azon költői, regényes és sza
kadozott szellemek közé, kik, vagy — mint az 
Ossian árnyalakjai — ködben jelennek meg és a 
mysticismus szürke palástját öltik világnézeteikre ; 
vagy pedig a szócsillámokból és a szikrázó ötle
tekből oly fényes dicssugárt vonnak gondolataikra, 
oly ragyogókká teszik eszméiket, hogy a szem a 
világítás miatt elvakittatik, s a tárgyig, melyet látni, 
az igazságig, melyről meggyőződni kívánt, áthatni 
nem tud.
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Wesselényi nem tartozott azon döbleri Ügyes
ségű szónokok közé, kik az antithesisekkel utánoz- 
hatlan gyorsasággal játszanak, a párhuzamokat mes
teri kézzel vonják, észrevétlenül tudnak a gondolat 
helyére egy képet vagy hasonlatosságot csempészni, » 
és az állelkesedés a csinált meghatottság fattyu- 
gyémántjait foglalják az arany szavak s emailliro- 
zott kifejezések boglárjába, hogy a valóságos érzé
sek ékkövei gyanánt adhassák el.

0  nem tartozott azon kétségkívül nagyszerű 
szónokok társaságába sem, kik a tárgyakat egészen 
ki nem merítik s mégis föllépéseik által elhatároz
zák; kik röstelik a szónoklattan szabályai szerint 
beszédök részeit, a részek arányát, az indokok 
részletes elosztását, a hatás fokozatos emelkedését 
kiszámítani ; kik unják arra törekedni, hogy az el
lenfél minden nézeteit ostrommal bevegyék, minden 
ágyúit leszegezzék, minden álláspontjait elfoglalják, 
és az elveknek, melyeknek képviselői, széles had
testét, a centrumot, a jobb és balszárnyat folytonos 
tűz között tartsák. Hanem a helyett az államférfiu 
sas-szemével, a hadvezér hideg számításával és a 
lángész inspirálójával rögtön észreveszik a másik 
párt leggyöngébb positióját, s a megtámadásnak 
egyetlen alkalmas pillanatát. Ekkor bámulatos gyor
sasággal vonják össze egy nagy eszmébe, és egy 
nagy megtámadásra szellemerejök súlyát. Megro
hanják, szétszórják, tönkre teszik, megsemmisítik 
az ellenséget a kijelölt oldalon. S az kénytelen hadi 
tervéről lemondani, a győzedelmet, a dicsőséget és
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az egész helyzet előnyeit odahagyni. Szerencsés, 
ha háborithatlanul visszavonulhat, s ha nem kény
telen, hogy ellene ne használtassanak, beszegezni 
épen azon ágyutelepeket, melyekhez legtöbb bizo
dalma volt.

Ily diadalt — melyre a parlamentek évköny
veiben elég példa van — Wesselényi soha sem 
nyert és bonczolgató, részletekbe merülő, sujtásos, 
sőt nehézkes dialectikájával lehetetlen volt nyernie.

Egyáltalában a mi paszomántos szavakban 
gyönyörködő s hangnyomatokra sokat adó magyar 
szónokainak, az egyszerű, a méltóságteljes és con- 
centrált eszmeirány iránt semmi érzékök nincs. S 
mi hallottuk az álorakórságból fölrázó trombitarival- 
gást ; hallottuk, midőn a szenvedélyek erőt vettek, 
a mérsékletre intő csengést; hallottak a jövendőre 
vonatkozó prófétai szavakat: hallottuk a honszere
lem, a remény, a fájdalom, a kétségbeesés dythi- 
rambjait és elegiáit; hallottuk mindezt a szószékről 
és irodalom lapjairól: de miért ne vallanók be? mi 
az egyszerűsége által meglepő, a tiszta igazság kris
tály-világa miatt ellenállhatatlan szónoklatnak egy, 
de csak egy mintáját sem tudjuk fölhozni.

A sérelmi tér gyönyörű védhelyzetei, a szen
vedőleges ellenállás szivrenditő magasztossága, a 
csendes reformok nagy látköre, a forradalom Aeol- 
barlangja, mely a szenvedélyek tengerét fölkorbá
csolta, s a hullámok, a part romjai és a düledékek 
közt bősz látványait a fölfokozott elemi erőknek 
tüntette föl : mindezek együtt, s 25 év ta-
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tapasztalásokban és szenvedésekben dús eseményei, 
nálunk hires declamatorokat és alapos vitatkozókat 
állítottak elő ; azonban, oly nagy hatású szónokaink 
még nem voltak, kik a felségest az egyszerűben 
keresték volna, s kevés eszközökkel nagy eredmé
nyeket tudtak volna kivivni.

Wesselényi első rangú tekintélyeink közt fény
lik. Országgyűlési beszédei hirét Magyarország ha- 

( tárain túl terjesztették; de még Kossuthnál is ke- 
vésbbé volt alkalmas rövid, szabatos, tömör és 
művészileg egyszerű eszmék által hatni.

Ha a távolságot, mely Wesselényi beszédeit a 
szónoklat fenemlitett nemétől elválasztja, megmér
jük, még tán csekélyebbnek fogjuk találni, mint 
azon távolságot, mely őt a szószék beszélgető, tár
salgó, elméncz, epigrammái élű, kedélyes és phan- 
tastikus kegyenczeitől messzeveti. Oly szerencsés 
talentumokat értek itt, kiknek lelkök, mint a prizma, 
minden szint nagy változatossággal ragyogtat; kik 
a pathosz magas saruit, a színpadi feszes jel-mezt, 
a hangzatos kifejezések és szó-arabeskek czirádáit 
magoktól eloldván, a köztetszést az által aratják, 
mert a hallgatók meggyőződését nem ostrommal 
bevenni, hanem észrevétlenül leigézni, megnyerni, 
a tárgyhoz csatolni, kitisztítani, fölvilágosítani, me
leggé, állhatatossá és egyszersmind engedelmessé 
tenni, a legtermészetesebb eszközökkel tudják.

Az ily szónoklat nincs oly gondosan kidol
gozva, mint az Isocrates tíz évig gyalult beszéde, 
vagy mint a chinai olajfestvény, melyen közelről
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nézve semmi sem tűnik föl, egy durva vonás és 
hanyagul tartott részecske ; de aztán minden vilá
gításban, s bármi távolságról a lángész jegyei szint- 
oly fölfedezhetlenek.

Az ily szónoklatokból az iskolagyerekek szá
mára nem lehet az anthologiában mutatványokat 
közleni, melyek próbatételekkor a tanítványok szép 
előmenetelével együtt, megbámultassák a közönsé
get. Mert csak a pathosznak van szabadalma arra, 
hogy a Harlequinoktól kezdve az Orbiliusokig, a 
bohócztól a pedanttig, mindenki által utolérhettem 
nek, nagynak, felségesnek tartassék. A társalgó 
szónoklat, minthogy szinpadi készületeket nem hasz
nál és úgyszólván semmibe sem kerül, könnyűnek 
tetszik. S a tömeg midőn hatása alatt áll, akkor 
sem túdja e hatás okát képzelni. És ki magyaráz
hatná meg neki, hogy azon élénk, kecses, folyé
kony, elmés, szúrós, bugyborékolás nélkül ömlengő, 
világos és gyors szónoklat — mint a havasi patak, 
mely zöld medrét fölveti, csak azért nem látszik 
mélynek, mert kristály tiszta és tükrét semmi iszap 
nem zavarhatja. — Thiers beszéde soha sem fog 
a közönség véleménye szerint annyi mélységgel 
birni, mint a Lamartineé, és Széchenyit, midőn 
szónoklataiban a társalgási modort megközelítette, 
akkor tartotta a karzat legtrivialisabbnak.

Wesselényi soha sem szállhatott le, még a nők 
boudoirjaiban is a valóságos conversatióig, annál 
kevésbbé az országterem méltóságos falai közt. Ezt 
dörgő, leppedő organja s azon szokása, melynél
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fogva egyes szavakra különös hangsúlyt vetett, le- 
hetlenné tették.

Sőt testalkotása maga és arczának kinyomata 
is első tekintetre kimutatók szónoklatának határait; 
megmutaták a tért, melyben dicsőséggel mozoghat, 
s melyen túl számára nem nőhet babér.

Wesselényi nem rendkivül magas, de mégis 
herkulesi alak volt.

Apja leginkább a középidő lovagai közé illett 
volna be, ő pedig a régi görögvilágba; midőn The- 
seus a sziklát fölemelte, hogy alóla kivegye az ősi 
kardot, megküzdendő a hydrával, midőn Augias 
aklát kellett egy éj alatt kitisztítani ; midőn a ka
landoknak kevésbbé volt regényes, mint erőfeszitő 
természete.

Az „erőfeszítésu vala Wesselényi jelleme az 
anyagi és szellemi munkásságban.

Testalkata megmutató, hogy nála ez nem osten- 
tatio, hanem létegi szükség, vérmérséki igény volt.

Képzeljenek olvasóim egy magas termetet oly 
széles vállakkal és oly emelkedett erős és kidül & 
mellel, hogy e miatt a test maga csak közép nagy
ságúnak látszik és hossza az átmérő miatt arányta
lanul sokat vészit. Képzeljék a legtömörebb, rövid 
és izmoktól dagadó nyakat, mely a csend és szen
vedélyek perczében egyaránt hátra van szegezve, 
mintha a világot szüntelenül fenyegetni, megró- 

' bánni, ledönteni készülne. E három kitűnő rész t. i. 
a szirterős váll, mell és a visszaszegzett bikanyak 
teszik Wesselényi t o r z ó j á n  a jellemzőt. Izmos
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karjai a nagy és nem aristokratikus kezekkel, to
vábbá az örökös lovaglás miatt befelé görbedt, 
úgynevezett karika-láb ai, kiegészítik a torzó ki
nyomatát, a nélkül, hogy emelnék. Alig lehete 
meglepőbb és jelentékenyebb arcz a Wesselényié
nél; de ott is minden vonal, minden izom, minden 
szin- és érzésárny, a parancsoló, a követelő, a küz
deni vágyó lélek bélyegét hordja magán, s az arcz- 
kifejezés öszvegén a dacz látszik uralkodó haj
lamnak.

Csak az antik szobrokon, csak a görög mű
vészet félisteni maradványain találhatni gyakran 
oly homlokokra, melyek azonkívül hogy szélesek 
és jól boltozottak, igen kitűnnek annál fogva, mert 
a homlok első része föl van emelkedve és a szem
üregeket mélyen veti be.

Ily érdekes s a régi világban különösen szép
nek tartott sajátságu volt a Wesselényi homloka, 
melyen az alsó párkány a vakszemektől kezdve a 
szemöldöknek összetalálkozásáig oly magas volt, 
hogy hozzá hasonlót még soha sem láttam.

A figyelő tehetségnek organjai vannak-e azon 
helyeken, mint a kaponyatan hősei állítják? Ez nem 
tartozik reám.

De annyi bizonyos, hogy Wesselényi Miklós 
a vad népek kimerithetlen ügyességével tudott 
figyelni, és tüzes, barna, jelentékeny szemei, a tig
ris-szemek erélyével mélyedtek a tárgyakra, melye
ket gyűlölt, keresett vagy megtalált.
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Orra erős tövü és szokatlanul tág nyílású volt. 
) Midőn indulatba jött, orrlyukai kifeszültek, mozgot- 
) tak, s mint a nemes vérü lovaké, mélyen, gyorsan 
\  és teljesen lélekzettek.

Álla csak kevéssel volt keskenyebb, mint a 
Széchenyié, s erős akaratot árult el, valamint lán
goló szeme, lihegő orra és nagy redőkbe vont hom
loka erős szenvedélyeket.

Arczszine verhenyeg, haja és szakála sötét 
gesztenye, pördült bajusza sárgás volt,

Bizonyos keresettség látszott öltözetén a szí
nekben, melyek nem mindig valának egyszerűek 
és öszhangzók. Haját égette és gondosan göndör- 
geté. Később, midőn őszülni kezdett, egyenként 
tépette ki a fejér hajszálakat, s komornyikjára nem 
kevés rendreutasítást vontak azon apró hiúságok, 
melyek Wesselényinél az emberi kor minden sza
kában nagy számmal mutatkoztak.

Az oroszlán-hangon kívül aliĝ  yaLn^d^r^obb, és 
'mélyebb, mint az övé volt, de aránylag igen kevés 
fokig változott, s inkább sivár és velőkig ható erős, 
mint kellemes volt. Beszéde gyakran oly leppegő 
vala, hogy az egyes szótagok külön hullámokban 
gyűrűztek föl, s a szenvedélyek leghevesebb kitö
rései közt sem vált annyira gyorssá, hogy nagy 
ás hosszú intonatiók ne jussanak azon kedvelt vagy 
erélyes szavak számára, melyek által hatni vagy 
rémiteni akart.

Wesselényi külsejét lerajzolván, szellemének 
létegét is ismerik olvasóim.



A KÉT WESSELÉNYI MIKLÓS. 97

Szónoklatában a méltóság,  a n e h é z k e s s é g /  
és az ü r e s  pipere  voltak vegyítve. Sokszor ugyan
azon beszédének egy része granit-darab, melyet a 
Titánok hajgálhatnának egymásra ; mig a többi rész 
a közönséges eszmék hosszadalmas kiszélesítéséből, 
és fejtegetésekből, melyek csekély érdeküek, vagy 
keleti szódagályból és melegség nélküli pathoszból 
áll. Vannak ragyogó kivételek, melyek e megjegy
zésemet czáfolják ; de véleményem szerint, Wesse
lényi soha oly beszédet nem mondott, hol a fényes 
tulajdonok közül legalább a nehézkes ség  ki ne 
kacsintson ; mint viszont soha sem szállott annyira 
alá, hogy szónoklatában a mél tóság  hiányozzék. 
Sőt épen e méltóság, e törökileg komoly előadás 
tette rá nézve lehetetlenné a kecses és elevenebb 
formák használatát.

Vannak sokan, kik őt O’Connellel, a híres 
izgatóval hasonlítják össze.

Némely tekintetben igazuk van.
Wesselényinek nem kevesebbé parancsoló kül

sője, s még óriásibb és a tömeget inkább átrez
gető hangja volt, mint Erin elfeledhetetlen népem
berének.

Mindkettő hivatva látszik élén állani egy in
kább miveletlen és rajongó, mint polgárisodott és 
elégült sokaságnak.

Az irlandi izgató a kunyhók százezeréit kapta 
kezei közé ; a magyar tribun a dísztermekben és a 
táblabiráknál akart izgatni, vagy fölváltva, jogtani 
leczkéket tartani.

Első kötet. 7
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Helyzetök különböző volt s a Wesselényié a 
roszabb.

Ezen kívül még nagy előnyei voltak O’Con- 
nellnek.

O a jezsuitáktól nyert növelést. Az elnyomott 
vallásnak volt hű gyermeke. A megalázott, a sze
gény, a jogokból kizárt egyháztól kért rögös ösvé
nyére áldást és szellemi gyámot. A ki benne a po
litikai zavargót nem követte volna, áhitatosan kiséré 
a hit fegyvernökét és előharczosát. Milliók szeme 
csüggött rajta, mint olyanon, ki, ha a r epea l t  nem 
is létesíthetné, legalább a kitagadott, az örökségétől 
megfosztott testvérleányt, a római keresztyén hitval
lást, rangban és jövedelemben a büszke anglicana 
mellé emelheti. És O’Connell mély vallásos érzésű 
volt. Szive a milliók szivével együtt dobogott, mi
dőn az egyház szent boltivei felé emelkedett a tö
ményfüst, az áldozópap fölmutatá a megváltás 
könyvét, és a térdelő s buzgón imádkozó nép fö
lött kitérj észté kezeit. Egy elnyomott valláshoz tar
tozni nagy előny a nagy ambitio számára, s kétsze
resen az, ha maga is a becsszomjas a milliókkal 
együtt, élő-hittel keblében, küzd és szenved. Ilyen
kor a siker könnyű. Mert az izgatok soha sem vál
hatnak csupán talentumaik által nevezetesekké. Ne
kik vagy egy vallásos mély meggyőződésre, vagy 
egy nagy politikai eszmére van szükségök, ha a 
tömeg vérével és nyugalmával akarnak rendelkezni.

O’Connel egyik talizmánnak, tudniillik a val
lásos me ggyőz ődé s ne k ,  birtokában vala. A má
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sik talizmánt, a másik varázspálczát, mely, miként 
a Mesmer vesszője a föld üregébe rejtett aranyhoz 
vezet, a megkérgesedett szivekben is kimutatja a 
rókonszenv eldugott kincseit, nem bírta ugyan egé
szen; mert a repeal n ag y  p o l i t k a i  eszme nem 
volt: de meg kell vallani, hogy csakugyan közel 
já rt egy nagy eszméhez vagy legalább nagy elszá- 
nások és nagy egyéni veszélyek nélkül alig vala 
kivihető.

Mit mutathat föl ily emeltyűkkel szemben a 
Wesselényi pályája? azon Wesselényié, ki a viszo
nyoknál fogva, igen hasznos, de többnyire aláren
delt kérdések fölött harczolt; azon Wesselényié, 
ki meleg hazafi, de hideg rationalista volt, s 
bonczolgató és magában bizakodó elméje miatt, 
semmi hajlamot magában nem is fejthetett volna ki 
akárminő mysticismus iránt? Hogyan emelkedjék 
föl O’Connellig, a magas piedestalok emberéig, ho
gyan közelitsen hozzá Wesselényi, ő, ki a földön 
állott és semmi prestigium által nem tartaték.

A miket mondék, többnyire a helyzet különb
ségei. De a felől: hogy a talentumos és jellemes 
férfiak közül kik legyenek nagyok? mindig a hely
zet határoz. A nagyság a sorsé ; csak a tehetség az 
emberé.

Ha Wesselényi beszédeit — elvonatkozva min
den egyébtől — teszszük párhuzamba az O’Con- 
nellével: akkor is fölötlő hasonlatosságok mellett, 
oly különbségekre találunk, melyek az irlandi nép
vezérnek kedveznek.

}
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Mindkettő össze tudta kötni a parancsoló kül
sővel a méltóságos és magas előadást. Mindkettő
nek gondolatai tömörek, teljes súlyúak és nemesek 
valának; de néha nehézkesek is.

Mindkettőnek beszéde a rögtönzött és készült 
közt középén állott: a vázlat tudniillik meg volt, 
egyes részek ki valának dolgozva, de az egész si
kere a pillanat hatásaira bizaték. S ha a nagyobb 
benyomásokat tekintjük, úgy Wesselényinél és 
O’Connelnél egyaránt a hevenyészett rész aratta a 
kiáltóbb gondolatokat ; ámbár mindkettőnek szokása 
volt gondolatával a már egyszer megtört utón ma
radni, és az eszméket azon köntösben mutatni be 
a közönségnek, a melyben először jelentek meg. 
Kivált O’Connel oly gyakran ismételte magát, 
hogy a ki a népgyüléseket szorgalmatosán járta, 
egész lánczolatait az okoskodásoknak majdnem szó
ról szóra előre elmondhatta volna. Wesselényi vala
mivel takarékosabb volt az ismételt kicséplésekben.

Az irlandi pártvezér sokáig lévén ügyész, a 
parquettek modorát a parlamenti szónoklattal össze- 
vegyitette. Némely kérdés fölött törvényhozó és 
ügyvéd, az általános felfogás és a kisszerű hátulsó 
kapuk embere, az igazság szónoka és a betűk el- 
facsarója volt. Szónokolt és allegált. A mi sérelmi 
terünk is mellőzhetlenné tette a szerepek ezen apró 
összezavarását, s Wesselényiben annál inkább meg 
vala e hiba ; mert ő ismereteinél fogva inkább volt 
törvénytudó mint jogphilosoph; hajlamainál fogva 
pedig inkább volt bonczolgató, mint általánosító, és
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inkább volt sophista, mint a hétköznapi igazságok 
igénytelen védje.

O’Connel fölségesen viselte magát, midőn 
beszéde megszakittaték, midőn közbekiabálták; mi
dőn egy jó ötlettel vagy gyűlöletes váddal akarták 
szónoklatának útját föltartóztatni; midőn a népben 
oly hangulatot gyanita, mely a vitorlák gyors fel
cserélését tette szükségessé. Ilyenkor rövid meg
jegyzései bámulatosok, visszatorlásai leverők, gúnya 
«égető, haragja oroszláni és a mutatkozó szellem 
gyors áttekintéséből vont uj tervei mesterművek va- 
lának. Mint a villámlás alatt megszakított zápor, 
egy dörgésre nagyobb erővel zuhan alá: úgy borí
tott el mindent és sodort magával O’Connel szó
noklata, ha a feltartóztatás által fölvillanyoztaték 
es újra kitört.

Wesselényi közéletében is azok valának a 
legmagasztosabb szónoki perczek, mikor a tömeg 
nem akart szellemi felsőségének hódolni, mikor a 
merészebb ellennézetüek beszéde közé csapkodtak, 
a, zaj örvényleni kezdett, és a tekintély megszűnt. 
Ilyenkor ő kevesebb gyors fordulatokat használt 
mint O’Connell; de sújtani, Összetörni, egy arcz- 
kifejezés, egy félisteni nyugalom, egy merész ötlet 
által mindent leverni és a földre hullott testeken 
szilaj szónoklatának nehézlovasságával végig ügetni : 
ehez senki nálánál jobban nem értett.

O’Connel szónoklatának sajátságaihoz tarto
zott, hogy a szilárd, a férfias, az izmos és komoly 
gondolatok közé, néha angol humort vegyitett ; de
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leginkább nyers, ép, egészségtől pezsgő, goromba,, 
s a boxirozók szájából kivett szavakba takart ötletei,. 
megjegyzései és adomái tették az ő beszéd-modorát 
bizarrá, népiessé és vonzóvá. Wesselényi patheti- 
kus előadásában szintén mint mellék-elem megjelent 
néha a durva, a nyers és népies. 0  is rajzolt vas
tag színekkel. Használt velős, magvas, de salonokba 
való kifejezéseket. Mesélt el furcsa történeteketr 
sajátságos visszaadásával a magyar népszellemnek. 
De e mezőn csakugyan az irlandié volt mind az 
eredetiség érdeme, mind a tökély magasabb foka. 
Volt még egy tér, a költészet legmagasabb legében, 
hová soha sem szárnyalt Wesselényi; mig Dániel 
király, a népszónokok fejedelme otthon volt. Ha 
tudniillik O’Connell kifáradott Peel Robert és az; 
orangisták ostromában, ha eléggé volt goromba és 
eléggé volt magasztos, ha a hallgatók föllelkesedtek 
de kimerülhettek is; ekkor egy gyors fordulattal 
odahagyta „a torytlí, „az idegent^, „a zsarnok szász 
fajtu, odahagyta a ministeriumot igazságtalan szabá
lyaival, aristokratikus törvényeivel és pápista-gyű
lölő politikájával együtt. Megszüntette az ostromot. 
Mindent felejtett, barátot és ellenséget, jó ügyet és 
rósz eljárást egyaránt. Csak a lant és a kékszemü 
hölgyek hazája., csak a „zöld Erin“, a „smaragd 
szigetu tűnt fel lelkében, ködeivel a bánatnak és 
tündérvarázsával a természet szépségének. Ekkor 
szellemivé, meghatóvá, kedélyesen mélylyé, szellő- 
lágygyá, fuvola-édessé, és hárfadallamként andalí
tóvá Ion. A százezerek — mert a képzelődés ha
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talma nagy — látták a változatos vidék kecseit, a 
tölgy erdők sötétzöldjét, a dombok kies borulatait, 
az izgató őslakát, a széles parkot, a part festvé- 
nyies kőszikláit, hallák a tengerzugást, a habcsap
kodást, a halászdalt, az epedő melódiákat — me
lyek a leigázott népek sajátjai és a homályos fáj
dalmat ivadékról ivadékra szállítják át, hogy a ke
dély ködös lege alatt a nagy elszánások kicsiráz
zanak — haliák a százezerek, haliák és láták képze
lődéseikben, mig O’Connell szavait lelkökbe szív
ták be, Irland minden bűbájait, s midőn az izgató 
elbágyadva, meghatva, kifáradva fölsohajtott : szép 
vagy oh E r i n ; . . .  de szerencsé t l en!  ekkor 
minden szem könyeket hullatott, mint a babyloni 
vizek mellett a vándor izraelnép, midőn a szent 
Sionra gondolt, s nem vala csoda, ha azok, kik 
annyit szenvedtek, a nagy izgatóban Irland meg
váltóját hitték elérkezettnek.

A diadal ezen nemét Wesselényi nem tudta 
kivívni.

Itt egyedül és utolérhetlenül állott O’Connell, 
ki mindent összevéve korának legnagyobb szónoka 
volt; mig Wesselényi, noha sokban hasonlitott 
hozzá, sőt versenyzett vele, csak Magyarország szó
nokai közt áll az elsők sorában.

Távozzunk a virágos mezőkről a termékenyekre, 
s vizsgáljuk Wesselényit, mint államférfiul

Igyekszem rövidbe vonni az ő rendszerét s
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Eszméinek körét, a mint olvasóim itt fogják 
látni, ő nem egyszerre birta, hanem lassanként és 
vaskövetkezetességgel fejtette ki, de úgy, hogy a 
körvonalok mindig éltek, le voltak rajzolva agyá
ban, s bizonyosan nem jött oly vád alá, miszerint 
doctrináit, mint a köntöst, gyorsan viselte el és cse
rélte ki. Az igaz, hogy midőn ő tényező volt, az 
idő keze és a viszonyok villámai nem rongálták 
szét perezek alatt, mit századok épitettek ; nem so
dortatott a rohanó eszmék árja által el lábunk alól 
minden terrénum, hátunk megöl minden támasz, 
fejünk felett minden remény. Könnyen lehetett kö
vetkezetes az, ki állandót talált alatta, mögötte és 
körűle, s ki a kemény földre lépvén, szilárdul küzd- 
hetett. De a Tarpaea és Capitolium közt egy vé
kony pallón sétálni ; a földingás söppedékei közt 
zsinóregyenesen járni; ha a láva égeti az ember 
talpát, azt föl nem kapni ; ha a mult összedült, a 
jövendő fel nem épült, az ut és a czél nem tuda- 
tik, tétovázás nélkül keresni fel a déli, esteli és 
éjjeli állomásokat : szóval, forradalomban, s a min
dent kergető s összeforgató idők fergetege közt, 
pontosan ütni, mint az óra, következetesnek lenni 
a tettben és irányban, a részletekben és öszvegben, 
ez félisteni szerencse, s annál több bölcseség volna.

Wesselényi két országnak lévén törvényhozója, 
ha politikájáról világos képet akarunk magunk
nak formálni, Erdélyben és Magyarországban köve
tett irányát egyaránt szemünk előtt kell tartanunk; 
különben őt félreértjük vagy csak félig fogjuk föl.
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Vessük tehát tekintetünket előbb Erdélyre, 
mert itt rövidebb és kerekitettebb rajzot nyújtha
tok olvasóimnak Wesselényi alapeszméiről.

0  az országgyűlési jegyzőkönyveket s az alkot
mányos sülyedés krónikáit többnyire legapróbb rész
letekig ismerte, Mária Terézia korától kezdve egészen 
azon évekig, melyekben pártvezér volt.

A mi e vastag, poros és aránylag kevesektől 
buvárlott munkákban tüstént fölötlött, azon elvitat- 
hatlan tény volt, hogy Erdély a XVIII-dik és 
XIX-dik században nem hozott oly törvényt, mely 
ha az alkotmányra vonatkozott, ne áldozott volna 
fel valamit a régi jogokból s. a haza szabadságá
ból, ha pedig a polgári magánjogot s különösen a 
pörfolyamot tárgyalta, ne támasztott volna több 
zavart mint eddig vala, a birtokot és személyt 
folytonosan mindinkább a politikai hatalom szabad 
kénye alá vetvén.

Honnan e különös Jelenet ? miből ered e két
ségtelen hanyatlás ? ily kérdéseket sokszor kellett 
maga elébe megoldás végett föltenni oly egyénnek, 
ki, mint Wesselényi, főként taglaló, bonczolgató, 
szétszedő eszü volt.

A kor volt-e gyáva és bárgyú ? vagy talán az 
1791-diki országgyűlés magasztalt talentumainál már 
archaismussá vált a haza neve, s az újabb ivadék 
keblében rég kialudt a polgári hűség tűzhelye?

Wesselényi az általános elhidegedés mellett 
is, még az 1811-dik év utáni idők tekintélyeiről 
sem tehetett fel ekkora sülyedést.
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Miért nincs tehát áldás semmi törekvésen, mely 
a törvényhozásba vág?

Talán a megizmosodott bureaukratiának tagjai 
Mephistók, kiknek eszök egyeben sem jár, mint a 
jogok legyilkolásán, a közszellem megfertőztetésén 
és a szolgaság rendezésén?

Ezt Wesselényi, minden ellenzéki izgatásainak 
daczára, komolyan nem hitte ; mert a Bánffy György 
kormánya becsülteték és a későbbi időkben is a 
hivatalnokok magánjelleme ellen több méltó pa
nasz nem foroghatott fen, mint más országokban.

Egyebütt kellett tehát a baj kútfejének lenni.
Wesselényi annak alapját, hogy Erdélyben 

minden uj törvény apasztja a közszabadságot és az 
alkotmányos lét tőkéjét^ e kisded ország helyzeté
ben kereste.

O tudniillik igy okoskodott.
Erdély alkotmánya a) a három törvényes nem

ezét jogegyenlőségén nyugszik, és nyugszik szintén 
J b) négy törvényesen bevett vallás jogegyenlőségén,
; továbbá c) a különböző rendek jogos igényeinek 
\ súlyegyenén.

Összesen tehát t íz  tömbje van a különváló 
érdekeknek.

E tömbek közöl hét (tudniillik a négy vallás 
és a három nemzet) számszerinti egyenlőséget kí
ván, -— s a  törvények szavai szerint méltán — még 
a hivatalok betöltésében is, és országos sérelemnek 
tekinti — s viszont méltán — a numerikus mel- 
lőztetés legkisebb eseteit is. Nincs-e e hét tömb
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tehát az egymás elleni irigykedésre, torzsalkodásra, 
s kölcsönös gyengítésre, az alkotmány által és a 
legszentebb szavak ürügye alatt felszólítva?

Kétségkívül.
A más három tömb, tudniillik a politikai osz

tályok, szintén összeütköznek fontos érdekekben; 
ezek befolyása nem lévén számegyenlőséghez szabva, 
több analógiát nem is idéz elő, mint más orszá
gokban.

De mindent együttvéve, mégis el lehet mon
dani, miként sehol a világon oly bonyodalmas, egy
mást mérlegelő és kölcsönös erővel alásülyesztő ér- 
deköszvegek nem kerekittetnének ki az alapszer
ződések és a históriai jog utján, mint Erdélyben, 
azon kisded tartómányocskában, mely a legnagyobb 
öszhangzás mellett is, erősnek nem tarthatná magát.

Ide kell még ráadásul tenni, hogy az erdélyi 
alkotmány, az érdekek mind a három fő k a tegó 
riájából egy tömbét ignorál és a befolyásból telje
sen kizár.

Ugyanis a) a törvényes nemzetek közé nem 
sorolja az oláh népet, melyről kimondatik, hogy 
csak eltüretni fog, „usque ad beneplacitum principis 
et regnicolarum“, ámbár az oláhság a legnagyobb 
számú ; a) a törvényesen bevett vallások közé nem 
sorolja a görög egyház tagjait, ámbár e hitíiek szin
tén a legszámosabbak ; c) a polgári osztályok kö
zül — szintúgy mint Magyarország — a mi sera  
pl  eb set ,  mely ismét a lakosok többségét tette, a 
befolyásból kihagyta.
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Ily fontszámra megmért és egyensúlyozott ér
dekek egyfelől, ily mérlegre sem vont és mellőzött 
érdekek másfelől, egy okos embernél sem költhet- 
ték föl azon meggyőződést, hogy Erdély alkotmá
nya kősziklára van épitve, és erős vélemények s 
hatalmas rokonszenvek által támogattathatik.

Annál kevésbbé képzelhette Wesselényi, a 
bonczolgató talentum, szilárdnak azon állást, me
lyet a dolgok természeténél fogva, magoknak az 
érdekletteknek kell folytonos iparral, naponként át 
meg át lyuggatni.

Az átlyuggatás, az Írott alkotmány minden 
izmainak és kötelékeinek szétrágása meg is történt. 
A nemzetek egymást nagy ügyességgel gyöngítet
ték, az „Alvincziana resolutiótólu kezdve, mely a 
Leopoldi kötlevélt magyarázza, a Bethlenianum 
systhemán keresztül, mely az adót rendezi, a má- 
défalvi véres demonstratióig, mely a székelyek ál
landó fegyverviselését elhatározza. Az alkotmány 
átlyuggatását a féltékeny jogegyenlőség és a vallá
sos versenygések, Keresztesi cancellárságától b. 
Miske nyugalmazásáig, a XVlII-dik század elejétől 
Wesselényi Miklós föllépéséig, már annyira bévé 
gezték, hogy Wesselényi az erdélyi közjog és köz- 
igazgatás gépét oly rosznak hitte, hogy lehetetlen 
e közjog mellett az országgyűlési tagoknak nem 
hozni absolutistikus irányú törvényeket, és lehetet
len e közigazgatás mellett, a kormány féríiainak 
nem rombolni össze azt is, mi még a szabadságból 
létezik.
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A fönnebbi szemponthoz még oda kell tenni, 
miként Erdély a birodalmi kormánytól szorosabban 
és közvetlenebbül függött, mint Magyarország ; te
hát a birodalmi absolutistikus irány, ha az intézmé
nyeknek már emlitett gyöngeségei nem is léteztek 
volna, könnyebben és nagyobb mértékben hatott 
Erdély sorsára és alkotandó törvényeinek szellemére.

Ekként constatirozta Wesselényi az erdélyi 
helyzeteket.

Szerinte Erdély közjogában semmi életönál
lóság és alakitó erő többé nem volt.

Erdélyen — az ő véleménye szerint — E r
dély által törvényhozásilag segíteni nem lehetett.

Ez volt erős és ingatlan hite.
Mihelyt pedig Wesselényi ide jutott, az ő ma- 

thematikus esze nagy szigorral vonta ki a megol
dott problema minden corollariumait, s egy egész 
politikai eljárást állított fel, melyhez az erdélyi vi
szonyok mérlegelésekor szoros következetességgel 
ragaszkodott.

Az erdélyi dolgokra nézve ő magával soha 
ellenmondásba nem jött.

Elvei valának a papíron levő, de az életből 
eltűnt és törvénytelenül kitaszított jogokat maka
csul visszakövetelni; izgatni e visszakövetelés mel
lett és örökké izgatni, akár van remény a sikerre, 
akár nincs : mert egyedül a kedélyekbe vetett fer- 
mentationális anyag fejthet a gyönge Erdélyben 
némi . közszellemet ; s mert, ha csakugyan Bécsben 
engedékenységről lehet szó, könnyebb egy régi és
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tiszta követelést megnyerni, mint egy uj kívánsá
got, melynek megtagadása semmi lelkiismereti vád
dal nem jár.

Elve volt, ha remény nyujtatnék is arra nézve, 
hogy egy régi jog uj törvényalkotás által vissza
szerezhető, nem indulni meg a csábszavak után, 
nem mozdulni ki a visszakövetelés sánczaiból, a 
sérelmi térről le nem szállani ; mert csalatkozni fog 
az ország, ha egyébben nem, önmagában, és a sé
relmi kérdést, midőn törvényhozási tárgygyá teszi, 
okvetlenül elfogja temetni.

Az uj kérdésekben is — Wesselényi szerint 
— rettegni kell a törvényhozataltól. Nem kell a 
korigény, a kifejlett szükség, a civilisatio követe
lése s más ily szép mondásokra sokat hajtani, mert 
Erdély létegénél fogva, csak beteg terményeket 
állíthat elő, s uj törvényei olyak leendenek, mint a 
mesében a tündérnőnek aranyaimái, melybe a ki 
harapott, annak szája édes nedv helyett hamuval 
tölt meg ; kívül a civilizaţie és a korigény fényes 
máza, ben a rothadás.

E szabály alól ő csak egy kivételt tett, tud
niillik a köznép sorsának javítására vonatkozó ügye
ket, az urbértől az örökváltságig. Ily tárgyakban 
kész volt a törvényalkotásra ; mert hitte, hogy a 
kormány e mezőn reactionarius irányt nem pártol
hat, a nélkül, hogy természet elleni helyzetbe ne 
essék, miután századok óta a népvédelmező szere
pét mondá magáénak.
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Végre Wesselényi elve volt ostromolni a bu- 
reaukratiát még akkor is, ha elkövetett hibái ment
hetők ; gyanúsnak lenni a hivatalviselők iránt, még 
akkor is, ha jó polgároknak tartatnak ; nem örven
deni, ha a választások utján ellenzéki tekintélyek 
lépnek a magas polczokra, mert az ily kitüntetések 
által vesztett a párt munkás erőket, és nem nyert 
a haza ügyeinek közkezelése majd semmit, miután 
Erdély mechanismusa oly rósz, az erdélyi kor
mánytagok szerepe oly függő és alárendelt, a köz- 
igazgatás kerekei pedig úgy forgattatnak, hogy az 
egyén okvetlenül elviseltetik, s a leghűbb hazafi is 
szintén azt kénytelen tenni, a mit a legroszabb.

Sivár nézetek valának ezek; de Wesselényi
nek meggyőződését tükrözték vissza, s meg kell 
vallani, hogy tekintélyeink közűi kevés van, ki 
hasonló vaskövetkezetességgel haladott volna pá
lyáján, mint Erdélyben ő.

Sem a feje fölött tornyosodó vihar, sem ba
rátainak kérései, sem az ellenzék meghasonlása, 
sem a kialkuvási mulékony perezek nem csábíthat
ták következetlenségre.

Miért ?
Mert minden okoskodások s jelenségek da

czára, hinni nem akarta, nem tudta, hogy Erdély 
mechanismusa, ha forgattatik, rosznál egyebet őröl
hessen.

Miként kivánt tehát segiteni a végpusztuláson?
Egy mentőszert látott, tudniillik az egyesülést 

Magyarországgal.
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E czél eléréséért ő szivesen lett volna igaz
ságtalan, jogtapodó és alkotmánysértő.

A magasabb következményért, itt az alkotmá
nyos polgár és a hazafi nevéből sem csinált semmit.

Adatokat facsart el, törvényes eszméket dúlt 
szét, sőt a magyar korona területének sérthetlensé- 
gét sem oltalmazta.

Midőn a szászok az unió ellen zajongtak, ja- 
vaslá, hogy a szász territórium szakasztassék el a 
magyar koronától, változzék osztrák örökös tartó- 
mánynyá.

Midőn a pozsonyi országgyűlésnek figyelme 
Erdélyre fordult, legott előlépett Wesselényi, s lát
ván, hogy az unió akkor nem létesíthető, elhitető 
a képviselő urakkal, kik épen semmit sem tudtak 
az erdélyi dolgokról, hogy a pozsonyi országgyű
lésnek egy ősiségi port kell politikai utón Erdély 
ellen megnyerni, s kötelessége négy igazságtalanul 
birt megyét (Krasznát, Középszolnokot, Zarándot és 
Kővárvidékét) visszaszerezni. Az adatok, melyeket 
Wesselényi a partium ügyében egy begyűjtött, egy
oldalúak, hiányosak, csonkák valának ; a következ
tetések, melyeket a poros okiratokból vont, a diplo- 
matiai elveket és az igazságérzetet megtámadták : 
maga is belátta okoskodásainak roppant hézagait s 
hogy segitsen magán, hogy logikaibbá tegye köve
teléseit, kész volt a leopoldi kötlevél törvényességét 
is tagadni, s e tény által egy tollvonással megsem
misíteni Erdély alapjogait, és megsemmisíteni saját 
politikai pályájának babérjait, melyeket épen a
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Leopoldi kötlevél megsértett pontjainak védelmé
ben nyert. De mindezen tekintetek őt föl nem tar
tóztatták; mert látta, bogy a partium visszacsat- 
lása mellé többséget szerezhet, s mert hivé, hogy 
Reviczky gróf a visszacsatlási törvényczikk megerő
sítésének kieszközlése által keresend népszerűséget.

Nem szándékom a botrányokat festeni, melyek 
a visszacsatlási törvény végrehajtása körül fölme
rültek.

A pozsonyi országgyűlés rendelkezett oly kér
désben, mely iránt, az erdélyi országgyűlés nézete 
szerint, nem volt joga semmit egyoldalulag tenni.

A magyarországi kormány a hozott törvényt 
teljesedésbe akarta venni.

Az erdélyi kormány ellentállott.
Mindkettőnek eljárása a birodalmi központban 

helyeselteték, s utasítások vagy elnézés által gyá- 
molittatott.

S valóban a XXI-dik törvényczikk miatt elő
idézett állásból a világ legbölcsebb igazgatása sem 
tudott volna nagy compromissio nélkül menekülni.

E zavart leginkább Wesselényinek tulajdonít
hatni ; mert ő vonta a pozsonyi országgyűlést az 
egyoldalú határozatok meghozatalába.

Hibáztatni lehet őt, ha tetszik.
De kétségtelen, hogy szigorúan következetes 

volt mind az unió, mind az azzal kapcsolatban levő 
partium kérdése körül.

Első kötet. 8
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Mert ha Erdély közjogát produktív erő nélkü
linek, önállóságát veszélyesnek hitte : természetes 
vala, az uniót minden áron akarni.

Ha továbbá, akár az unió eszméjével a szá
szokat kibékültetni, akár a szászok ellenére az uniót 
kivívni, nem tartá lehetségesnek : viszont megfog
ható volt, hogy inkább a szász földet akarja a ma
gyar korona territóriumától elszakítani, mint Erdély 
jövendőjét a Magyarországtól különvált helyzet miatt 
megsemmisítve látni.

Ha végre, a birodalmi kormányt számításból, 
az erdélyi országgyűlést az önállóságról fonák né
zetekből, az unióra komolyan hajlandóknak nem 
képzelte ; mig ellenben alkalom nyílt, legalább Er
dély egy részének Magyarországba olvasztására: ek
kor ismét nem volt csoda, hogy megragadta a kí
nálkozó alkalmat ; mert noha az egész tartományt 
nem, legalább annak egy töredékét igy ki lehetett 
szabadítani ; s mert remélhető vala, hogy a veszte
ség miatt okozott elgyengülés, a többi részt az ön
állósági álmokból kijózanítja.

Midőn az unió és a partium fölötti kérdés 
legszenvedélyesebb időközei lefolytak; midőn a sze- 
beni és kolozsvári országgyűlések valóságos rokon- 
szenvet kezdettek mutatni a Magyarországgal szo
rosabb viszony megkezdésére, s némely főpontok
ban remélhetőnek látszott az egyesülés : Wesselé
nyi, a gráfenbergi beteg, már ekkor nem vehetett 
a pártvitatásokban részt; de épen ezen távolállás 
miatt nyert a messze- és előrelátásban.
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Ő a gyógyintézetben több főrangú szlávval 
■és havasalföldi bojárral jött szorosabb ismeret
ségbe; mert hozzá és körűié, mint a szabad eszmék 
kikiáltott hőséhez és martyrjához, az idegenek nagy 
figyelemmel s részvéttel gyülekeztek össze.

Ezen érintkezések a szomszéd szláv és román 
tartományok tekintélyeivel naponként komorabbá 
tevék őt.

Rettegni kezdett a keleti eszmemozgalmaktól.
Hivé, hogy a daco-roman propaganda már Er

délyre is kiterjesztette izgatásainak hálózatát, és a 
fiatal oláh papok- s néptanitóknál, már többé nem
csak azon szellem van, melyet Petersburg iránti 
kegyeletek növeltek, de hatalmasan terjed egy erős 
és veszélyes rokonszenv oly felfogások iránt, mik
nek következésében minden oláh-ajkú népek ösz- 
szeolvadnának a szabad és ifjú Dacoromániába, a 
még ezentúl teremtendő országba, mely határait 
Bessarabia széleitől terjesztené felénk, Erdélyt át
ölelné, és, ha lehet, a Tiszáig vinné foglalásait.

Wesselényi akkora aggodalommal tölt el a 
gyanított szláv és román irányok miatt, hogy már 
Erdély unióját Magyarországgal nem csupán az al
kotmányos erők növekedéséért, nem csupán Erdély 
folytonos sülyedésének gátlása végett óhajtotta : de 
az egész osztrák birodalom sorsa és magasabb ér
dekei kezdének szeme előtt lebegni, nyugtalaniták 
lelkét, s az uniót, több intézkedésekkel együtt, azért 
is kivánta mielőbb létesiteni ; mert félt, hogy kü_ 
lönben szabadabb tér nyílik a keleti népek confoe-

8 *



116 A KÉT WESSELÉNYI MIKLÓS.

deratiójára, s oly mozgalmakra, melyek az osztrák 
monarchiát és a nyugoti polgárosodást fenyegetnék.

Szavai nem találtak elég hitelre.
Az erdélyi ellenzék, szintúgy mint az erdélyi 

kormánypárt, többnyire rémlátásnak tartá Wesse
lényinek az oláhokra vonatkozó nézeteit.

A politika a rendes kerékvágásokban haladott 
tovább és tovább.

Volt szó az erdélyi országgyűléseken néha az 
unióról is, néha az urbérről is ; de kétségtelen, mi
ként sem a kedélyek kiengesztelésére, sem oly na
gyobb szabályokra nézve, melyek villámháritói le
hettek volna a vihar gyúlékony elemeinek, intézke
dések nem tétettek. És előttem igen hihetőnek lát
szik, hogy ha Wesselényi minden országgyűlési ta- 
nácskozmányokban részt veendett volna : akkor sem 
nyertek volna a dolgok más alakulást; mert Er
délyben nem az egyének belátásában vagy akara
tában volt hiba, hanem az intézmények tették a 
közszellemet törpévé, az egyének belátását majd
nem feleslegessé, az egyének akaratját majdnem 
ájulttá.

Olvasóimnak szeme előtt áll Wesselényi er
délyi politikája.

Lássuk már : minő nézetei voltak a m a g y a r  
ügyek  v ez e t é s e  körül?

Lássuk : minő arányban állottak eszméi, korá
nak eszméihez és törekvéseihez?

Lássuk Wesselényit pártjában és pártjától el
hagyatva, együtt és isoláltan.
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Még az 1823-dik év fájdalmainak, még az 1825- 
diki szenvedélyes vitáknak, még a megkeseritett nem
zet és fölingerült ellenzék panaszos előterjesztéseinek 
első benyomásai a kedélyekből egészen ki sem töröl
tettek ; még a sérelmi politika csak zsenge diadalait 
ünnepié, és bátor de szerény követeléseivel, az ál
lam legmagasabb köreiben kevés tanítványokat 
számlált ; még minden alakulóban volt és változha- 
ték, midőn Wesselényi Miklós a pozsonyi ország- 
gyűlésen föllépett s a párt vezérletét rövid idő alatt 
kezére keritette, és bár nem hosszason, magánál 
tartá.

O ez alatt oly sokat tett a párt kiképezése s 
megszilárdítása körül, hogy miután Erdélybe távo- 
zék, még több éven át az ellenzék emblémája a 
Wesselényi név volt.

Wesselényi durva s bizonyos pontokig kihívó 
egyéniség lévén, az ő szellemi befolyása közt a sé
relmi párt modora nyersebb, politikája kihivóbb, 
sőt néha koczkáztató kezdett lenni.

Wesselényi, mint combináló elme, csakhamar 
rendszerezte a taktikát, mely által örökös guerilla- 
harcz folytathatik a kancellárok ellen, s mely által 
jót-roszat téve, pihenni lehetetlen volt annak, kit 
balsorsa személynökké tett.

Egy párt, mely kormányra jutni nem remél, 
szemben oly párttal, mely mindig a kormányon ül, 
okvetlenül népszerűvé válik. Mert a kormányzás 
már magában sem népszerű tény; mert továbbá a
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ragyogó eszmék, a kedves lehetetlenségek, és a hí
zelgő kegyvadászat egész összege fölött rendelkezik 
az, ki nem fél, hogy valaha szaván fogják s felszó
lítják elméleteinek életbeléptetésére.

Ily viszonyban állott az ellenzék a conserva
tiv párthoz.

S Wesselényi nem álmodta, hogy hamar kö
vetkeznek oly idők, midőn saját pártjának még má& 
feladata is lehet, mint gátolni a Lajthán túlról be
nyomuló absolutistikus irányokat az által, hol min
den gyanúba hozatik, ki a kormányrúdhoz közel 
áll, s az emberekkel együtt az igazgatás eszméje 
népszerűtlenné tétetik.

0  tehát majdnem ugyanazon szigorral ostromlá 
Magyarországon a kormányt, mint Erdélyben ; de 
nem ugyanazon indokokból.

Mert azt még sem hitte, hogy Magyarország
ban annyira lehetetlen uj törvényeket hozni, mint 
Erdélyben; azt még sem képzelte, miként a köz- 
igazgatás úgy nem fejthet ki erélyt s önállóságot, 
mint a Királyhágón túl ; azt nem állitotta soha, hogy 
Magyarországban sem kell a nagyobb átmérőü re
formok kezdeményezéséhez nyúlni. De az engedé
kenységre rávenni azért nem lehetett; mert a ma
gyar kormánypártban örökké csak az osztrák poli
tikát vélte képviseltetve, s mert hitte, hogy a ma
gyarnak mindaddig harczban kell állani saját kor
mányával, mig az örökös tartományokban is meg 
nem szűnik az absolutismus.



A KÉT WESSELÉNYI MIKLÓS. 119

Wesselényi az izgatás erélyének és befolyásá
nak gyöngitésére e l vbő l  törekedvén, a megyei 
rendszert mentői nagyobb rugalmassággal, s mentői 
határozatlanabb cselekvényi körrel kivánta fölru
házni. Rendre egész tan készült a megyéken nyugvó 
teljesitő hatalom és a megyék által gyakorolt v i ş 
in ért i  ae természetéről. A pártvezér nyomát kö
vetve, az ellenzék megannyi védvárakat, megannyi 
cserkesz-tanyát akart a megyerendszerből épitni, 
honnan a Samil-beyek sikeres lerohanásokat tehes
senek és az absolutismust minden hadi állásából rendre 
kiszoríthassák. Kétségtelen, hogy ha Wesselényi el
méletei az életbe teljesen átmennek, a municipal 
rendszer majdnem a schweiczi cantonok tulajdonaival 
birt volna. De, kik vele közelebbi viszonyban vol
tak, tudják, hogy mint a magyar alkotmány saját
ságát és mint a szabadság erős garantiáját, örökké 
föntartani kivánta ugyan a megyerendszert ; azonban 
hatáskörének végleteit kész volt körülnyirni, és 
kész volt belőle a féketlenebb erőket feláldozni, 
mihelyt oly idők fogtak volna előkerülni, melyek
ben a korlátlanságot lehet fékezni a nélkül, hogy 
a szabadság vele együtt elnyomassák. Azonban, mig 
a birodalmi igazgatás szelleme a r é g i  m a r a d ,  ki
vánta Magyarországon is a régi  amabi l i s  co nfu- 
s io t  megtartani, és addig a megyei autonómiának 
nem csökkentésére, de egyenesen tágítására mun
kálkodott.

Általában Magyarország közjogában több oly 
pont volt, a melynek érintését az idők szerint hely
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telennek tartá. így például a felsőház rendezését, a 
képviselők táblájáról a megavult vagy csak figu- 
rans elemek kivetését, a ház szabályainak Írásba 
foglalását: mind az éretlen és körülményeket nem 
ismerő újítási roham követeléseinek hitte ; mert nem 
képzelt a létező akadályok miatt a fönebbi kérdé
sek körül oly változtatást, mely javítás lehessen.

A magánjogi reformok mezején Wesselényi 
eszméinek mérsékelt demokratikus színezete volt. 
Nem látszott sem a politikai tanok, sem a nemze
tiségi érdekek tekintetéből, a fekvő birtok osztálya 
és elidegenítése körül oly korlátokat megengedni, 
melyek a hitbizományok vagy majorátusok szabá
lyozása és megtartása felé vezethetnének ; sót nem 
is akarta képzelni, hogy a fekvő b i r t o k  más belső 
törvényeket követhet s más külintézkedéseket igé
nyelhet, mint az ingó vagyon.  Az ily nézeteket 
reactionariusoknak tartá. Csak a saját  eszméinek 
sz igorú és köve t keze t e s  k i mé l e t e :  ez volt 
jelszava. E ponton kivül kevéssé érdekelte tett a 
magánjog philosophiája iránt, s kevés fogalma volt 
a hatásról, melyet a magánjogi reformok az alkot
mányos formák változtatására okvetlenül gyako
rolni szoktak. Hasonló állásban volt a törvényszéki, 
a pörfolyam s különösen a büntetőjogi reformokkal 
is. Mint magyar jogtudós, ismerte a jelen helyze
tet, mint szabadelvű publicista, tudta az újabb pol- 
gárisodás követeléseit, mint ellenzéki pártvezér egy- 
szerüsitni és térszíniteni akart e mezőn. Kívánta
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az ügyek rövid ellátását, a birói függetlenséget, ŝ ) 
a hol az elmélet szerint lehetséges és hasznos volt,L^ 
a nyilvánosságot, a szóbeli eljárást és az esküdt- ( 
széket. De e kérdések összeköttetését az állami in-' 
tézményekkel, e kérdések hatását az állam ujraala- 
kitására és a magánbirtok fogékonyságára nézve; 
úgyszintén e kérdések némelyikének a különböző 
ajkú népességek miatt fölmerülő nehézségeit: szó
val a practicabilitás szempontjait soha kellőleg nem 
mérlegelte. Arra türelme, tapasztalása vagy érzéke 
elég nem volt.

A fenebbieken kivül még a magyar nyelv és 
nemzetiség ügye volt doktrínájának kedvencz pontja. 
Legszebb beszédei e tárgyra vonatkoztak. De eljá
rása és eszmeköre itt az ellenzéki hagyományos 
kerékvágásban gördült tovább és tovább a nélkül, 
hogy akár kiengesztelőbb, akár magához ragadóbb, 
akár az érdekekkel fölolvasztóbb fogalmakkal gaz
dagította volna pártját és a hazát.

Wesselényinek, mint államférfiunak az élet 
fölmerülő igényei és a napi politika körül ezen ten
gelyeken mozgott eljárása; mindaddig tudniillik, mig 
az események vezénylete körül tevékeny és szaka
datlan szerepe volt.

De bekövetkezének a kinteljes, a testi fájdal
makban és politikai szenvedésekben gazdag évek, 
midőn a csodálatosan erős organismus szintoly óriási, 
szintoly makacs betegségek által ostoroztaték ; mi
dőn büszke szellemét prometheusi bilincsek lánczol- 
ták a tevéketlenség puszta szirteihez; midőn a kor,
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az ellene indított közkereset, a börtön, a gráfen- 
bergi hosszas távoliét a nyilvános élet küzdterétől 
hosszas ideig távol tárták őt; midőn a nép meg- 
szoká más szavakra hallgatni ; midőn nevét, mint 
a holt Szolimán testét, a harczban csak azért hor- 
doztaták szét a többi vezérek, hogy egy illusio ál
tal lelkesítse a tömeget.

Helye mások által Ion Magyarországon be
töltve, kik még a gráfenbergi száműzött tanítvá
nyainak látszottak, a viszonyok igényei szerint ad
ták a politikában az uj lendületeket s rendre az 
eszmék egészen különböző régióiba vezették a kér
déseket.

Mig a hon keblében naponként élénkebb és 
változatosabb szint öltöttek a dolgok ; mig a refor
mok előtérbe és a sérelmek hátravonultak ; mig 
Deák solid és óvatos politikája egy journalista 
szenvedélyes és ragyogó dialektikája által váltatott 
föl; addig Wesselényi is legalább némileg felüdülni 
kezdett testi szenvedéseiből, és ismét áhitani kez
dette a cselekvényességet, a hatás, az eszmék irá
nyának kijelelésére munkálást. Mert a ki egyszer a 
közélet circusában veritékezett és vérzett, a ki bá- 
multaték, tett és el Ion ismerve, ritkán tudja magát 
állandó nyugalomra rábirni.

Saucius ejurat pugnam, gladiator et ipse 
Immemor antiqui vulneris arma capit.

Es én, részemről csak szerencséltetni tudom 
Wesselényit elhatározásáért, melylyel ismét a poli
tika pályaterére lépett.
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S megvallom, nem Gráfenbergből küldött ve- 
zérczikkei miatt örvendek; mert azokból egyes jó 
gondolatokon kivül csak azt tanultam, hogy a köz
vetlen napi kérdések fölött, a távolból igen nehéz 
kielégítő birálatot irni.

Mi különösen kedves előttem, az a közönség 
által soha eléggé nem méltányolt „Szózatu, mely, 
mint irodalmi mű, nem bir ugyan azon tulajdonnal, 
mint Jean Paul szerint a lángész terménye és az 
angol kert, hogy tudniillik minél régibb, annál zöl
debb: de kétségtelen hiányai mellett is, tekintélyes 
helyet foglal irodalmunkban, és meg azért is külö
nösen érdekes, mert nélküle Wesselényi politikai 
képét összeállítani, s nézeteiben a magasabb Ösz- 
hangzást, a következetesség szoros logikai lánczo- 
latát föllelni és visszaadni lehetetlen.

A gráfenbergi száműzött, vagy mint magát 
nevezni szerette, a „polgári halottu, ki „lelki s testi 
csapások által hatásköréből kivetve, a cselekvéstől 
elzárva, nincs többé mint élő tag nemzete család
jában, és csak képe létezik már honfiai köztu, „ag
gódni kezd Nyugot-Európa jövendőjén, aggódni a 
keleti ügyek bonyodalmain, fél az osztrák biroda
lom fölött összevonuló felhők miatt, és rettegve te
kint Magyarországra, azon térre, hol képzete sze
rint, előbb utóbb a civilisatio sorsa fog nagy világ
csaták és népmozgalmak közt eldöntetni. A szabad
ság és az imádott hon szeretete mindig sötétebb 
sejtelmekkel ostromolják, le veretve van annak kin- 
teljes érzete miatt, hogy a közelgő veszély elhári-
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tására mitsem tehet, s hogy ő már csak egy em
lék, egy kép a múltból. De regék beszélik, misze
rint ősképek is megszólamlottak, midőn balsors fe- 
nyegette szeretett családukat ; bár az ily képnek 
nem lehet megszólamlása oly gyors, szava oly erős 
mint az élőké : mert az életnélküliség elleni kinos 
küzdés után vívja ki magának a szólhatást, azt, mi 
őt már többé nem illeti.a

Wesselényi a brandenburgi fejérnőről szár
nyaló népmondákból vett szép hasonlatosság után, 
a sorstól hivatva érzi magát, hogy családját, a ma
gyar nemzetet figyelmeztesse; „mert — jaj és fáj
dalom! — a fenyegető veszély már csaknem elkö
vetkezett és bajosan kikerülhető.u

, Ekkor részletesen előadja a forradalmi szláv 
i propaganda terveit, és az orosz hatalom fenyegető 
\ növekedését.

Megmutatja az érintkezési pontokat, melyek
ben a petersburgi cabinet érdekeivel összetalálkoz
nak a déli szlávok és török birodalomban lakó 
greco-szláv népfajok irányai, sót általában a len
gyel és cseh panszlavistikus törekvések is.

Kitünteti, hogy Ausztria sorsát a keleti ügyek 
megoldása dönti . el, s hogy az összeütközés az 
orosz hatalommal kikerülhetetlen, s ezen összeüt
közésben a bukás bizonyos, mihelyt az osztrák bi
rodalom nem tud erősebb érdekeket teremteni a 
keblében lakó népiségek összetartására, mint a mily 
erős érdekek vonják ezeket a birodalom határán
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túl fekvő testvéreikkel egyesülésre vagy az orosz 
hatalommal rokonszenvre.

Ezen nézpontra emelkedve, szemlét tart a 
teendőkön, s végre a fő óvszert az ^l^tmár^josság- 
ban találja, melynek zászlóját kell szerinte Ausz
triának és mindazon státusoknak megragadni, me
lyeket az orosz túlnövő felsőség vagy a forradalmi 
szláv propaganda veszélye fenyeget.

Ausztria, igy szól ő, nem tisztán korlátlan ha
talom, s az nem is lehet. Mint magyar király kor
látolt s csak mint olyan lehet magyar király. Ezen 
korlátoltság és a többi országokban korlátlan ha
talma, egymás ellen gúny s kölcsönös szálka egy
más szemében. Egy helyt követnie kéll oly elve
ket, melyeket másutt tagad és kerül. Ily kettős 
szerepben sokáig többé nem díszeleghet. De ha tel
jesen korlátlan hatalom volna is, mint ilyen, nem 
gyakorolhatna nagy befolyást. A korlátlanságnak 
feje, vezére s képviselője az orosz hatalom. Minden 
más, ha az absolutismus zászlóját tűzte ki, okvet
lenül annak vezérsége felelőssége alatt áll. Ausz
tria is e téren csak alárendelt helyzetben lehet, 
mint szolgája s utóbb zsákmánya a petersburgi 
autokratának. Ellenben, ha alkotmányosságot tűz 
ki jelszóul, oly elsőségre kap, hogy Németországon 
szava eldöntő leend és egyszersmind keleten a civi- 
lisatiónak követőjévé válhatik. S Ausztriának kü
lönösen vigyázni kell, nehogy Poroszország lépjen 
előbb a haladás élére : mert ha ez történnék, ak
kor Németországon a hegemóniát okvetlenül kezébe
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fogja ragadni, s ily természetelleni viszony Ausztriát 
vagy arra kényszerítené, hogy legnagyobb ellensé
gének, az orosznak vesse magát karjai közé; vagy 
pedig, ha másodrendű, sem egészen korlátlan, sem 
valóban alkotmányos, sem német, sem szláv, sem 
olasz, sem magyar, hanem mint mindezek közt in
gadozó hatalom, tengetné még darabig sinlŐdő létét.

Meg kell vallani, a monarchia helyzetét jól 
tudta Wesselényi constatirozni.

a u a - a a *. csak az: hogy minő alkatmá-

zerint öt tagból állott volna a
monarchia.

E tagok:
1) A német birtokok, t. i. Ausztria, Stájeror

szág, Tyrol, a földészetileg elszakított, de nagyob- 
bára germán nyelvű Slézia, Karinthia és Karniolia. 
De a két utóbbi tartomány csak oly föltétel mel
lett, hogy a bennök létező és nem szétszórva lakó 
szláv nemzetiségeknek külön autonomiájok legyen, 
mint Erdélyben a szászoknak.

2) Csehország és Morva, egészen szláv alapon.
3) Galliczia, mint tisztán lengyel állam.
4) A lombard-velenczei királyság Istriának 

olasz-lakta részével.
5) A magyar korona birtokai. Azonban oly 

kikötéssel, hogy Horvát- és Tótországgal Dalmaţia 
egyesittetvén s ha a népiségek érdekéből szükséges, 
Istriának szláv vidékei Dalmatiával összecsatoltatván,

Ausztriában ?
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ezen tartományok a magyar korona alatt ugyan, de 
egészen különvált és szláv ajkú beligazgatással le
gyenek ellátva.

Az öt ország közt osztassanak aránylag el az 
államadósságok és határoztassanak meg azon kap
csok, melyek az egész monarchiát, mint egy nagy 
szövetségü államot, összetartják.

„Ha — igy szól Wesselényi — Ausztria ezen 
saját nemzetiségeken alapult országokból álló, s a 
rokon érdekek és közös trón iránti buzgóság által 
anyagilag és szellemileg összeforrott alkotmányos 
hatalom lenne : azon keblében levő sok idegen 
elem, mely most egymással s vele ellenségesen áll 
szemben, s mely közt van, mi veszélylyel fenye
geti, biztos frigyesévé s ereje mindannyi tényezőjévé 
válnék. Az orosz befolyás a szláv népiségekre meg
szűnnék ; mert attól nem volna többé mit remél- 
niök, s alkotmányos állásukban oly előnyt birná- 
nak, mit azon korlátlan hatalomtól nem várhatnak. 
A forradalmi törekvések mérge sem működhetnék, 
mert bírnák a nemzetek azt, s bírnák békés utón 
és jó fejedelmök nevét áldnák érte, miért forradalmi 
vészterhes merényre lettek volna képesek vete
medni : tudniillik a nemzetiségökön alapult alkot
mányos létet. “

Ez volt ezelőtt majdnem nyolcz évvel Wesse
lényi véleménye közjogi átalakulásunk felől.

Mindent kitelhetőleg ellenzeni, mig a biro
dalmi kormány absolutistikus iránya az alkotmá
nyos Magyarország ügyeire, bár magyar orgánumok
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által, saját szelleme szerint befoly; s hogy az ellen
zés sikeres lehessen, csekély előnyökért nem hagyni 
föl a históriai közjogot és nem dobni el azon intéz
ményeket, melyek ámbár a haladásnak nem czélszerü 
eszközei, de az ellenzés mezején, rugalmas és visz- 
szapattantó természetöknél fogva, nagy szolgálatot 
tehetnek: ez v o l t  W e s s e l é n y i  pol i t ikai  doc- 
t r i n á j á n a k  első része.

Teljes erővel odamunkálni, hogy az egész mo
narchia alkotmányos formákat öltsön fel, de nem 
egy általános, nem a históriai alapokat és a nem
zetiségi nagyobb igényeket mellőző centralisatio 
árán ; hanem a foederalismus oly kellékei szerint, 
melyek a szükséges birodalmi egységet nem teszik 
lehetlenné : továbbá, ezen magas czélért nem lenni 
fukarnak sem a vagyoni sem a történeti jogok 
körüli észélyes áldozatokban: ebből  á l l o t t  W e s 
selényi  po l i t i ka i  doct r ináj  ának m á s o d i k  
r é s z e .

A jövendő Ítélni fog, hogy olykori gascogna- 
dai, apró hiúságai, gőgje, nagy szavai és makacs
sága mellett is : valódi államférfiu volt-e ő, vagy 
ábrándok barátja s az idő jeleinek félreismerője V 
Opionionum commenta delet dies, justitiae argu
menta confirmat: e remény szokott vigasztalása 
lenni azoknak, kik félreértetnek vagy meggyőződé
seik teljes erélyével sem eszközölhetnek a közfi
gyelem szentélyébe bejáratot oly eszmék részére, 
melyeket szivök és eszök minden kincsével, —
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mint nevök örököseit és föntartóit — kivántak 
volna gazdagitani.

Wesselényit bámulta a magyar világ, midőn 
Reviczky, Pálfi és Majláth ellen menydörgött; de 
részvétre alig méltatta, midőn a tagadás teréről az 
alkotáséra tért át. Pedig nálánál aligha volt az el
lenzéknek következetesebb férfia. ^

S z ó z a t á b ó l  nyolczszáz példány sem kelt el.
A „polgári halottal4*, kinek, mint bevallá, nem J  

lehet „megszólalása oly gyors, szava oly erős, mint 
az élőnek4*, keveset gondoltak azok, kik éltek és 
erős tüdővel bírtak.

A szláv forradalmi propaganda agyrémnek ( 
tartaték. f

Custine munkája kellemes olvasmány lévén, 
mindent meggyőzött arról, hogy az orosz birodalom 
egy nagy colossus, mely agyaglábon nyugszik, s 
annálfogva oly könnyen feldönthető, oly szerencsét
len óriás, miszerint csak a blasirozottak, kik a mes
terkélt emotiókat szeretik, és a tudatlanok, kik kül
szín által akarják magokat elvakittatni, lehetnek 
miatta félelemben.

Hogy az osztrák örökös tartományok alkot
mányossá váljanak-e vagy ne ? ez nem tekintetett 
oly természetű kérdésnek, melylyel a magyar, ki
nek országa „regnum unum et independens^, vi
lágpolgári és szabadságbaráti érdekeken kívül más 
szempontból foglalkozzék. Különben is annyi a 
teendő, hogy két kézzel kell saját ügyeink intézé
séhez fogni s még sem győzzük a napirendre tü-

9Első kötet.
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zötteket lejáratai, Kossuth maga oly sok életkér
dést, melyek nélkül a magyarnak okvetlenül vége 
van, jelölt ki, hogy lehetetlen az örökös tartomá
nyok sorsát is nyakunkra venni. Ily nézetek — bár 
nem ezen szavakkal — valának uralkodók. S bár két
ségtelen, hogy Széchenyi sokat irt „az Ausztriával 
való vegyes házasságról^, melynek tekintetbe véte
lével kell a magyar viszonyokat a napi teendők 
sorozatára és modorára nézve fölfogni ; de azonkí
vül, hogy e javaslat sem aratott rokonszenvet, az 
még sokkal felötlőbb volt, hogy Wesselényi munká
jának megjelenése után is, az alkotmányos reformok 
szóvivői közöl senki sem találkozott, ki terveibe, 
bár mint utógondolatot, beszőtte volna amar fontos 
kérdést : vajon a. magyar állam, mint a monarchia 
része, minő helyzetet foglalhat czélszerűleg jd  azon 
esetben, ha a többi tartományok is az események 
hatalma által a constituţionalismus útjára téríttet
nek? s vajon nem lehet-e ily fejleményre előké
szülni és hatni? Pedig belátható volt, hogy ezen 
kérdés körüli tisztába jövetel nélkül, a közjogi re
formtervek egy része valóban inkább hasonlított, 
mint az orosz hatalom, Custine ama colossusához, 
mely agyaglábon áll.

Nincs miért több okot fölhoznom.
Wesselényi nézetei már régóta nem valának 

az ellenzék jelszavai.
A párt különvált tőle.
Neve tiszteltetett.
Tanácsai időnkivüliek valának.
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Mindenki látta a változást. Csak ő, „a gráfén - 
bergi száműzőttu, hitte hazatérésekor, hogy az ellen
zék vele öszhangzik és vele compact .

E hit első fele oly csalódás volt, mint a má
sodik.

A halandók sorsa : élünk, hogy felejtsünk és 
feledtessünk.

A becsszomjas sorsa még ezenkívül : sem a 
felejtést, sem a feledtetést nem venni a maga ide
jében észre.

És Wesselényi, mert talentuma nem csökkent, 
akarta, hogy az elismertetés ne változzék.

Hiú törekvés !

Apponyi gróf kormánya alatt a pártok kihi- 
vóbbak kezdettek lenni.

Különösen az ellenzék szenvedélyesebb modort 
vett fel, s az uj kancellárnak megbuktatása tűze
tett ki jelszóul, oly határozottan, mint eddig még 
soha nem történt.

A makacs tusa a dolgok természetéből folyt.
Mert Apponyi gróf, midőn Majláthot megbuk

tatta, fiatal ember volt, s fölemelkedése első példa 
vala, hogy a parlamenti befolyás már elég a kor
mány átvételére.

A pártoknak éles ösztönök van egy meg
kezdett változás kizsákmányolására.

Ha Apponyi a hivatal ranglépcsőzetén és bu- 
reaukratiai érdemekért lép a hatalom polczára; ha

9 *
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nem az országgyűlési szónoklat és pártvezénylés 
viszi őt; ha nem tolatnak hátra a régi tekintélyek 
egy fiatal conservativ iskola számára, mely haladni 
akart és a reformerek jelszavait többnyire sajátjává 
tette; ha ily hódolás a parlamenti szellemnek, nem 
költ reményt még nagyobb vállalkozásokra : akkor 
Apponyi gróf, ugyanazon politikáért, melyet köve
tett, sokkal kevesebb ostromot állott volna ki.

így a leghevesebb megtámadásokra számolha
tott. Annyival is inkább, mert párthívei a harcz- 
keztyűt az ifjú kor negédjével és önbizakodásával 
fogadták el. Alig kétkedtek többé győzedelmök fe
lől, s hogy könnyen czélt érjenek, a clubbokba 
vitték át politikájokat, mintha a clubbok nem let
tek volna mindenütt a szélső véleményeknek in
kább kedvezők, mint a visszatartóztatásnak. Pro- 
grammot Írtak, mintha az Ígéretekben nem lehetne 
mindig gazdagabb az, ki nem kormányoz, s mintha 
ragyogóbb ecsettel lehetne lefesteni a conservatiot, 
mint az újraalkotást, a létezőt, mint a lehetőt.

A szenvedélyek tehát a két nagy párt által 
egyformán igénybe vétettek és a véleménytoborzás 
erélyesen üzeték.

Előbb szabályok szerint rendezte magát a 
conservativ párt a fővárosban és vidékeken ; ne
hány nappal utóbb ugyanezt tévé az ellenzék is.

Központi bizottságok vevék át a pártmozgal
mak elintézését.

Mig ily fejlemények történtek, Wesselényi már 
elvesztvén szeme világát, zsibói kastélyába vonult,
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mint mondá, változatlanul családkörének élni ; de 
nyugtalan vérmérséke naponként meghiusitá a szán
dékot

Titoknoka örökös foglalkozásban volt.
Reggeltől estig baráti levelek, fölszólitások, 

hirlapi czikkek, magánkézre szánt értekezések és 
pártmemorandumok készültek.

O folytonosan diétáit.
De minthogy nézetei a régiek maradtak; az 

ellenzék pedig uj fegyverekkel és uj czélokért har- 
czolt : természetes volt a csekély hatás, melylyel 
figyelmeztetései fogadtatának.

Wesselényi azonban, a világos mellőztetések 
daczára is, legbuzgóbb tagja volt az ellenzéknek.

Valamint követelő és majdnem zsarnok volt, 
inig a párt élén állott ; valamint akkor semmi hae- 
resist nem íű rt s a különvéleményüeket inkább ül
dözte, mint az ellenpárt embereit : szintúgy most, 
miután vaksága nem engedett számára fő szerepet, 
szigorú fegyelemmel viseltetett, s bár mennyire kü
lönbözők nézete a Batthyányétól, örökké hajlan
dóbb volt saját meggyőződését eltagadni, mint az 
ellenzék eljárásában a legkisebb hibát észrevenni.

Az igaz, hogy bizonyos mértékig változatlanul 
csalálmokban ringattaték.

Mert a levelezések és czikkek miatt — me
lyek tőle, a világtalantól rendkívül sok időt vettek 
el — nem maradt elég nyugalma apróra megismer, 
kedni a fönforgó kérdésekkel. S miután indulatos
ságra kész jelleme miatt őszinte szót ritkán hallha
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tott, Széchenyi gyűlölete, Kossuth magasztalása va- 
lának azon sarkok, melyek körül forgott Zsibón 
majdnem minden okoskodás.

De a gondviselés könyvében megiraték, hogy 
valamint csalálmai nagyok voltak, úgy k i á b r á n 
dulása  is óriási legyen.

Azonban ennek csak későn lehete történnie, 
tudniillik a forradalom előnapjaiban, midőn már a 
Kossuthtal tisztába jövetel és a csalatkozás fáj
dalma inkább volt egyénileg érdekes, mint a ha
zára nézve hasznos.

Wesselényi kedélyhangulata a legkomolyabb 
crisisen ment át, midőn hallá, hogy Széchenyi, ki 
az Apponyi kormány alatt átvette a közlekedési 
munkálatok vezényletét, a Tiszaszabályozás meg
kezdéséért körutat vállalt, és a nép által nagy lel
kesedéssel fogadtatik, még oly vidékekéi is, hol a 
Kossuthpárt kezében van a hatalom.

Wesselényi, ki a pártot tartotta legfőbb szem
pontnak, érteni sem tudta, miként lehessen ünne
pelt oly ember neve, ki legtöbbet tett ugyan a ha
záért ; de Kossuthot forradalmi hajlamúnak monda 
még a „Kelet népében^ s azóta szünetlenül állí
totta, hogy ezen ember Magyarországot okvetlenül 
végveszélybe fogja sodrani.

Éppen akkor érkeztem Zsibóra, midőn Szé
chenyi a Tiszaszabályzás ügyét megpendítette és 
kivált az anyagi érdekek pártolói által e vállalatért 
az egekig volt emelve.

Zsibón nagy ingerültség vrolt.
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A ház ura több vendégek előtt bontatá föl a 
pesti leveleket s Kossuthnak egy deklamatori han
gon irt tudósítását olvastatta, melyben a védegyleti 
mozgalmakon kívül, sok vád foglaltaték Széchenyi 
ellen.

A többek közt előfordul : hogy a gróf Metter
nich herczegnél valamikor a magyar ügyek felől 
beszélgetvén, a mindenható minister kikelt Kossuth 
agitatiói miatt és az ellenzéket nyugtalan szellem
mel vádolta. Ekkor — tudniillik a pesti tudósítás 
szerint — Széchenyi elismerve a herczeg megjegy
zéseinek igazságát, tanácsolá, hogy Kossuth irányá
ban szükséges volna más politikát követni. Metter
nich kérdé: minő politikát? Utilisálni kell őt: mondá 
a gróf. S ha nem lehet?ţ tudakolta a herczeg. Ak
kor fölakasztatni: válaszolta Széchenyi hidegen és 
vállatvonitva.

Nem tudom: mennyiben igaz e dialog; de az 
bizonyos, hogy Wesselényi oly hosszas szónoklattal? 
milyet ő régen az országos termekben tartott, mu
togatta meg Széchenyinek veszélyes törekvéseit, a 
legnagyobb hangsúlyt mindig ezen eszmére vetvén: 
ő, az éltes férfiú, ő, a gőgös oligarcha, most Appo- 
nyinak akar kedvében járni, azon u r f i c skának ,  
ki  csak a m i n a p  a k k o r a  v a l a ,  m i n t  a 
kéz  tyüm.

Wesselényit a többek közt még az a gondolat 
is, hogy egy ifjú szónok kancellárá lehetett, nagy 
mértékben boszantotta, s magasztalni kezdé gr. Vay 
Abrahámot, — kire különben mindig haragudott —
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csak azért, mert ez érzi s ki meri mondani ama 
nagy megbántást, hogy oly fiatal egyén, mint Ap- 
ponyi, annyi tisztes és élemedett urak mellőzésével 
bigyesztetik a kormány élére.

És Wesselényi, a legkövetkezetesebb fők egyike, 
ily Scipio Nasica modorában tett nyilatkozatok mel
lett, hű közkatonája vala Kossuthnak, ki mindig 
arról beszélett, hogy a „tekintélyek kora lejárté

Én, mihelyt Wesselényivel külön lehettem, ba
ráti viszonyomnál fogva, mellőzhetlennek hittem, 
tudtul adni neki, hogy Széchenyi által szövetségre 
és egy hirlap kiadására szólittatám föl, melynek 
czélja volna közvetiteni az eszméket s egy oly 
whig-párt alakulását előmozdítani, mely a Kossuth 
radicalismusa és a jobb oldal közt állván, lehetsé
gessé tegye a reformokat nagy rázkódások nélkül.

Wesselényi alig tudott bámulatából magához
térni.

— S te mit válaszoltál? kérdé.
— Debreczenben rendelt találkozást és akkor 

fogom nézeteimet elmondani.
— És szándékozol-e ajánlatát elvállalni?
— Körülményeim miatt lehetetlen : mondám.
— Miért akarsz tehát Debreczenbe menni?
— Mert örömnek tartom Széchenyivel, kit 

csak egyszer láttam, most közelről megismerkedni.
Beszélgetésünket Wesselényi félbeszakitá, min

den további tudakolás nélkül.
Másnap arra kért, hogy mulassak nála hosz- 

szabb ideig.
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A Tiszaszabályozó társaságnak debreczeni köz
gyűlése még csak nehány hét múlva tartatván, szí
vesen megígértem.

Wesselényi mindent elkövetett — mint addig 
is szokása volt — hogy zsibói napjaimat kellemessé 
tehesse; azonban, a mikor csak üres idom vala és 
magunkra voltunk, elővéteté levelezési jegyzőköny
veit és olvastatott a mult időkre vonatkozó dol
gok felől.

Hamar észrevettem, hogy Széchenyiért tör
ténik.

Az olvasást autobiographiák váltották föl, s 
Wesselényi Széchenyivel megismerkedésétől fogva 
ezer apróságokat beszélt el a maga életéből, azért 
hogy adatai egykori barátjának életére világot 
vessenek vagy homályt.

Mint látszott, a legkiméletesebb módon akart 
rávenni, hogy Debreczenbe ne menjek.

Széchenyit — bár egyenesen ritkán támadta 
meg — azon színben kívánta feltüntetni, mint ki 
az embereket csak eszközöknek tekinti, s valamint 
rája, úgy Kossuthra is csak azért haragszik legin
kább, mert mindkettejök függetlenül követte saját 
keblének istenét.

En érdekkel hallgatám szavait; de a mint a 
debreczeni találkozás ideje következett, készültem 
el Zsibóról.

Wesselényi ismét elővette könyveit és magya
rázatait; azonban a felvilágositások után is, én más-
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nap indulni akartam Kolozsvárra, hogy dolgaimat 
rendezvén a kitűzött napra Debreczenben lehessek.

Szótlan makacsságom folytonos izgalomban
tartá.

O tőlem nagy vitatásokat várt.
Én keveset szoktam beszélem.
Midőn a dél közelitett, több kocsi érkezék a 

Magyarország megyéiből vendégekkel, kik részint 
Őt, részint engemet látogatván meg, nagy örömmel 
kezdettek Széchenyi tiszai útjáról beszélni, élénk 
ecsettel rajzolák fogadtatását a különböző vidé
keken és nagy kedvetlenséggel hallák, hogy körül
ményeim nem engedik a Széchenyi ajánlatainak 
igénybe vételét.

Wesselényi hosszason hallgatá a beszélgetést, 
mely ebéd után megújult és az alkony óráiba is 
messze befonta magát.

Mindig komorabb Ion.
0  Kossuthnak pesti levelei után azt hitte, 

hogy minden magyarországi ember veszélyesnek 
tartja Széchenyit, s most tapasztalá, miként a sza
badelvű tiszai megyék ellenzéki tekintélyei is nagy 
tisztelettel vannak a Hitel Írójának múltja, és nagy 
reménynyel jövője iránt.

Történetesen épen azon idő tájt bukott meg 
— ha jól emlékszem — Csongrádban a Klauzál, és 
Tolnában a Bezerédj befolyása.

Wesselényi forró képzelődése az ellenzék régi 
tekintélyeinek bukását összefűzte Széchenyi emel
kedő népszerűségével.
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Sűrűn kezdettek omlani világtalan szemeiből 
a könyek, s elboriták arczát. „Minden utána fog 
ismét indulni, — kiálta föl, Széchenyire czélozva 
— ő megint a divat embere lesz ! Sarkait fogja 
követni a tömeg. Szavaira, mint a mesterére, esküsz
nek barátaink. En egyedül nem fogom vonni az 
ő diadal-szekerét. Hadd mondja el az utókor:
„Cunctaque terrarum subacta, praeter atrocem animum Catonis!-4

Könyei által Wesselényi csakhamar indulatba 
hozaték :

„Atkozva legyen a kéz, mennydörgé, mely 
bármily körülmények közt csak egy sort is irand 
Széchenyi mellett. u

Ezen érdekes jelenet után nem sokára De- 
breczenbe s később Pestre távoztam.

Wesselényi annyira sem vala fölvilágosítva a 
szőnyegen levő kérdések állásáról, hogy egyik meg
lepetésből a másikba esett. Midőn a parlamentáris 
kormány eszméje az ellenzék programmjába igtat- 
taték, sürgetőleg tudakolta tőlem: vajon Kossuth, 
kit ő oraculumnak tekintett, minő rejtélyes okok
ból pártolhat ily nézetet, mely az oppositió tanai
val nyilvános ellentétben áll ? Midőn a szabadelvű 
hírlapokban indítványok hozattak föl, melyek a me
gyei kihágásoknak szerves törvények által akar
ták elejét venni, mindig gyanakodék, hogy a köz
lőit tervek egyenesen Kossuthnak, mint a municipal 
rendszer védelmezőjének, megbuktatására czéloznak. 
Midőn az 1848-diki országgyűlésen egy párttöredék
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a városi törvény szerkesztésében tisztább képvise
leti formák után törekedett, Wesselényi csodálko
zással vegyült aggodalommal mondá, bogy ő már 
nem érti saját pártfeleit, kik a korlátlan igazgatás 
kezébe a szabadság leple alatt, fegyvereket csem
pésznek. Midőn a magyar független minisztérium 
eszméjét Kossuth a kerületi ülésben elfogadta, Wes
selényi épen akkor Zsibón a megyei követutasitá- 
sok védelmére irt vezérczikkeket. Midőn én a 
gyöngélkedő egészségem mellett arról is értesitém 
őt, bár röviden, hogy ő felsége Batthyányiba bízta 
a kormány alakítását, Wesselényi belső megindulás
sal tudakolt betegeskedésem felől, s csak későbbi 
leveléből és zsibói ismerőseim nyilatkozatából jöt
tem nyomára : miként engemet idegláztól féltvén, 
állhatatosan meg volt győződve, hogy a Batthyány- 
miniszteriumot a paroxismus alatt képzeltem ala- 
kulandónak.

De ily bámulatos csalódások daczára is, Wes
selényi elméje a magány és a vakság éveiben nem 
vesztett se élességéből, se mélységéből : ez két
ségtelen.

Barátai nem világositák eléggé föl a helyze
tekről.

O a kérdésekkel, ezer aprólékos dolgai miatt, 
folyamban nem volt.

Kossuthot utódjának hitte, ki nyomdokaiban 
akar járni.

Az ellenzéket a régi pártnak tekinté.
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Makacs vérmérsékénél fogva képzelni sem 
akarta, hogy pártja a közjogban a védelmi posi- 
tiókat fölhagyja mind addig, mig az osztrák biro
dalom több részei is alkotmányossá válván, kezes
séget nem nyújtanak az iránt, hogy a korlátlan ha
talom rohamai ellen nincs szükség akkora mértékű 
vis ine r t i ae - t  használni, mint a mennyi egy ha
tározatlan jogú és foglalkozáskörü megyerendszer
ben fekszik.

Mihelyt azonban a minisztérium megalakulása 
kétségtelen volt, mihelyt a márczius 15-diki pesti 
mozgalom hire Zsibóra érkezett: Wesselényi tüstént 
Pestre indult, hogy barátjainak — kik nézete sze
rint hibákat követtek el, de a békés reform ösvé- 
vényein akarnak haladni — segédkezet nyújthasson 
a szenvedélyek csillapítására. Kevéssel utóbb jelenté 
a minisztériumnak, hogy ő akárminő helyzetben, 
kész a legszigorúbb engedelmességgel teljesíteni a 
kormány parancsait, és személyét föltétlenül a 
kormányra lépett elvbarátainak rendelkezése alá 
vetette. *—-

Az ő tanácsuk szerint jelent meg az erdélyi or
szággyűlésre, később a magyarországi felsőházba és a 
parlamentáris pályán szintúgy, mint megyéjében, 
melynek vezényletét elvállalta, szigorúan megtáma
dott minden forradalmi eszmét és tényt.

E miatt népszerűségének maradványai rendre 
elmállottak.

Az ifjúság emelte Pozsonyban az 1830-diki 
országgyűlésen félistenné, az ifjúság volt, ki az
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1848-diki pesti parlament gyűlései alatt rivalgá: f e 
sz í t sd  meg!

Mekkora változás ! Tizennyolz évvel előbb a 
haza nemtője; tizennyolcz évvel utóbb, a forradalmi 
csarnok legfiatalabb tagja nagyobb honfi, mint ő, 
az ősz bajnok, ki rég a legfényesebb eszmékért, a 
szólás- és irásszabadságért szenvedett: most a sza
badszó és a szabadsajtó ujonczai által kétség alá 
vonatik, s nem eszméiért, melyek roszak vagy di- 
vatonkivüliek lehettek, de hazafiságáért, mely a 
dicsőség napsugára, a nyugalom szélcsendje és a 
félreismertetés fergetege közt egyaránt tiszta és 
olthatatlan lánggal égett.

Még hátra volt számára az utolsó kiábrán
dulás.

Mihelyt Pestre jött, éles elméje, imádott ba
rátjának, Kossuthnak, kezdett szándékai fölött ag
gódni.

Most először sejdité a mély meghasonlást a 
miniszterelnök és fináncz-ügy kezelője közt.

Az egyik a létezőt akarta kitisztítani és con- 
solidálni; a másik képzelődése már az ismeretlen 
törekvések láthatárán csapongott.

Az egyik az állam hajójának horgonya akart 
lenni; a másik vitorlája volt.

És a szél erős vala, a tengerpart, a vizmeder 
porhatag.

A kifej lés perczei közelitettek.
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Wesselényi találkozék Széchenyivel, a régi 
és félreismert baráttal. Föl akarta őt szólítani, hogy 
többekkel egyesülten hassanak Kossuth irányainak 
mérséklésére. De Széchenyi szive már a honfájda
lomban meg volt törve. Nehány nappal utóbb a 
legmesszelátóbb elme, a jövendő komoly és kisér
teti arczára tekintvén, megtébolyoelőtt s a Wesse- \ 
lényi keze volt az, mely a Zsibón kimondott átok j 
daczára, Széchenyi mellett a Pesti Hirlapban védői 
szavakat irt le, a legmélyebb boszankodás erélyé- 
vei, azon gyalázatos vád ellen, hogy Széchenyi a ( 
hazát akarja megtámadni, és tervének eltakarása ) 
végett magát Őrültnek tetteti.

Nincs-e sok drámai jelenet forradalmunkban?
Oh! csakhogy a rendkívüli ne lenne több

nyire oly keserű!
Midőn augusztus vége körül csodálatos hírek 

terjedtek a Kossuth házában tartott tanácskozmá- 
nyokról, Wesselényi összeszedte lélekerejét s eltö
kélte, hogy Kossuthot, ki őt kerülni látszott, föl
keresse, és szakadatlan barátságuk emlékéért s a 
haza szent érdekének nevében kérjen, esdekeljen 
tőle kihallgattatást. Remélte, miként ha együtt hosz- 
szasabban beszélhetnek, sikerülend meggyőzni őt 
azon nézetek veszélyei felől, melyek a koczkáztató 
lépésekben látták a jövendő biztosítékait, a rém
uralkodás rendezésétől várták azon egyértelműséget, 
mely — hitök szerint — egyedül vezethet czélra, 
és a könnyelműség rózsaszin szemüvegén tekintet
tek a forradalomra. Wesselényi tudta, hogy Kossuth



144 A KÉT WESSELÉNYI MIKLÓS.

vérmérsékénél fogva nem lehet a terrorismus ba
rátja, s hívé, miként a budai vár elleni tervek sem 
birnak komoly szinnel. Bebocsáttatást kért tehát 
tőle. Az előszobában várt, vakon, elhagyottan, órá
kig. Többször visszautasittatott ; mert a miniszter
nek dolga van. Látván, hogy fogadtatása mennyi 
nehézségekre talál, egy tekintélyes követet kért 
társul. Ennek fáradozása és egy régi ismerősének, 
ki Kossuthnál volt hivatalnok, szives buzgósága, 
kieszközölték a várt pillanatot. Kossuth minden 
számitás fölött fagyosan és visszataszitólag bánt vele. 
Mondá: hogy a „Corpus jurissalu már többé meg 
nem mentjük a hazát. Az ó-világnak vége. Más 
emberekre, más eszmékre van szükség.

Wesselényi görcsösen szorította a követ ke
zét, mig megvetéssel szólt hozzá, a régibb kor ve
zéréhez, az újabb kor vezére ; de sikerült keblébe 
fojtani óriás szenvedélyeit.

Hidegen búcsúztak el egymástól, hogy soha 
többé ne találkozzanak. A követ némán vezette ki 
a távozót.

— Egy Wesselényivel beszélt igy ő ! Enge- 
met akart megalázni, kit sérteni még senki nem 
mert!a E szavakat ismételték a világtalan ajkai a 
lépcsőn, az utczán, leírhatatlan kifejezésével a fáj
dalomba vegyitett dühnek.

Midőn haza érkezett, arczán a vihar fellegei 
voltak.

Neje megdöbbenve tudakolta haragjának okát.



Elbeszélő mindig méltatlankodva, mindig bo- 
szusan.

— A háladatlan! Pedig mint szeretted, mint 
szerettük őt! mondá neje. Hányszor emlegetted, 
hányszor vágytál bár egyszer találkozni még vele. 
Mennyire örvendettünk, midőn Zsibóról elindulánk, 
hogy végtére láthatjuk Kossuthot, házunk legjobb 
barátját ! Es Zsibón, mint ügyeltem minden bútorra, 
mily tisztán tartottam a szobákat, melyeket szá
mára hagytunk üresen, hogy, ha majd beléfáradva 
a sok munkába, magát kipihenni falura hozzánk 
jo, készen és rendszerezve találja szállását! Már 
ezentúl nem emlitjük többé az ő nevét. Nincs mit 
keressen nálunk.

— Nem, 'kedvesem ! szóla Wesselényi, végig- 
simitva kezét neje arczán, és oly szelid kifejezéssel, 
mintha egy láthatlan kar rögtön levonta volna a ha
rag lemezét arczárói, hogy a nemes kedély leg
szebb kinyomata föllepleztessék — nem kedvesem ! 
a szobák ezentúl is a Kossuth szobái fognak lenni, 
s te oly gondosan ügyelsz rájok, mint eddig. Hi
szen ő most kilépett magából. A világ, a hízelgők, 
az események elszéditették. Most ki-ki töményez 
neki, nyakát ajánlja lába alá, hogy emelkedhessél 
A megalázottakon épül hatalma. De majd változni 
fog a szerencse. Akkor a világtól elhagyatott megint 
vissza fogja nyerni magát. 0  megint a régi Kos
suth lesz. S mi jól fog szivének esni, ha az üldö
zőktől, kik nyomát keresik, és a háladatlanoktól, 
kik menhelyét elárulják, visszavonulhat egy csen-
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Első kötet. 10
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des magányba, hol minden úgy maradt, mint régen 
volt. Ugy-e kedvesem, te ügyelni fogsz a Kossuth 
szobáira?

Ezen kedélyes jelenetet, valamint a Kossuthnál 
történt sötétebb scénát is, azon képviselőtől hal
lottam, ki Wesselényi vezetője volt.

Se a nemeslelküség szerény diadala, se a 
becsszomj merész győzedelme nem teljesült.

Wesselényi a megbocsáthatásban, Kossuth a 
reményekben csalódott.

Nincs miért emlitsem, hogy Wesselényi, mi
dőn Lamberg meggyilkoltatásával a forradalom el
kezdődött, száműzte magát a hazából, melyet ily 
időszak alatt szolgálni úgy sem tudott: de elmon
dom, mit kevesen tudnak, azt tudniillik, hogy Jel- 
lachich közelitésekor, Kossuth is útlevelet kivánt 
magának kieszközölni egy megbízatással Franczia- 
országba. A képviselő, ki ügyében eljárni igyeke
zett, a miniszterelnököt, vendégei közűi, kik még 
asztalnál ültek, félrehiván, megsugá e kivánságot, 
Batthyány haragosan kérdé: talán azért küldj em 
el, hogy Francziaországban compromittáljon ?

Az útlevélről többé szó nem volt.
Kossuth, ki eleinte a nép hangulatától félt, el- 

határozá benmaradni, és a nagy községek lelkesí
téséhez kezdett.

Cromwell is — ha jól emlékszem — egyszer 
kért kivándorlási engedelmet és nem nyert.
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Mily hajszálon függenek a nagy események !
Wesselényi a forradalom ideje alatt Gráfen- 

bergben lakott s midőn hazájába visszatért, a gő- 
zösön tüdőgyuladást kapván, JL850. tavaszán meg
halt Pesten, hol egykor ezereket szabadított ki a 
halál karjaiból.

10*





SZÉCHENYI ISTVÁN.





E gy  hires művész föladata volt, valamelyik 
római nagynak diadalmenetét a Capitoliumba le
rajzolni. A vászon csakhamar halhatatlanná Ion az 
ecset érintései által. A legelevenebb szin varázsa 
emelte ki az egyéneket és tömbeket. Az arcztól a 
ruharedőig minden tökéletesen sikerült. Főként pe
dig az érzések lélektani hatása a vonalokra s moz
dulatokra csodálatos mélységgel vala felfogva. E 
tekintetben képzelni sem lehetett jellemzőbb művet. 
Csak igy kellett — s másként nem — vonulni a 
diadalszekér után oly katonáknak, kik az o v a t i o  
kéjmámora közt büszke öntudalmát árulják annak 
el, hogy vitézségöknek köszönheti az „örök város“ 
az ötezer halottat, mely nélkül nem szabad győzelmi 
ünnepet élvezni. Csak igy nézhetett ki, babérral 
halántékain, gyeplővel kezében, fejér palásttal vál
lán és a hatalom óriási vágyaival szivében a diadal
szekeret hajtó vezér, ki érzé, hogy az ő agy veleje 
és érez melle növelte a római birodalom térj ét, mi 
a diadalmenet első kelléke volt. Csak igy lépdel
hettek a diadalszekér előtt a komoly senatorok, 
kik tudták, hogy ők teremtették és tartják föl azon
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igazgatási rendszert, mely által Róma triumphál. 
Es csak ily áhitatos önelégüléssel közelithettek Ju
piter temploma felé a főpap és a szent kiséret, 
mélyen meggyőződve, hogy Róma diadala, terje
dése és bölcs kormányzata az égtől jön, melyhez 
ők a közbenjárók, s melynek akaratát és előjeleit 
ők magyarázzák.

Midőn a képiró ragyogó művét bevégezte, 
fölleplezé azt barátjának, egy nem lángeszű, de 
többféle ismeretekkel biró festőnek. Ez összecsap
ván kezét, fölkiált : ugyan mit cselekvél ? Hol rajzod
ban a történeti hűség? Látom ugyan a diadal
szekér mellett a megfizetett sklávot, kinek köteles
sége volt a vezért gúnyolni, hogy szerencséje miatt 
el ne higye magát ; de te belőle udvari bohóczot 
csináltál, csörgő sapkával és tarka öltözettel. A dia
dalszekeret pedig fejér helyett, pej lovak vonják, 
holott az tiltva volt. A katonák ruhája kivétel nél
kül spanyol, és a szent istenért! a papok mind do- 
minicanusok, a helyett, hogy augurok és haruspexek 
lennének.

Hűm ! válaszolá a művész vállvonitva, ez nagy 
baj ; de Ítéld meg, érdekes-e a diadalszekér mellett 
a bohócz, annak a mi? Kétségkívül, mondá a bíráló. 
Hát a pej lovak szépek-e? Gyönyörű andaluziak, 
feleié az. És elég jellemzettek-e spanyolaim és do- 
minicanusaim? Fölségesek, válaszolá ismét ő. No, ba
rátom ! szóla ekkor a művész, ha alakjaim annak, a 
minek festve vannak, kitünőleg szépek, kell-e ne
kem ennél több?
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A mivel a lángeszű festő magát védte, talán 
a kivitel nagy tökélye mellett megbocsátható a raj
zoknál, és elnézeték Shakespearenél, ki a régi 
görög hősökkel ágyuztatott s Csehország mellett 
tengerpartot láta : de mit mondjunk, midőn a törté
nelem mezején a történetírók által kedven ez elmé
leteik vagy a pártok kedvéért gyártatnak ily meg- 
hamisitások ?

Nézzétek át a két nagy franczia forradalom
nak — mert a júliusi csak tengerszem ezen oczeá- 
nokhoz képest — nézzétek át a 89-ki és 48-ki forra
dalmak legérdekesebb rajzait. Hasonlítsátok össze 
a fényes művek előadását egymással s a száraz, 
de czáfolhatlan tényekkel, és meg fogtok győződni, 
miként az események többnyire a pártérdekek jel
mezébe öltöztetvék, szintúgy mint a diadalmenet 
festvényén a római katonák spanyol köntöst vi
seltek, és egy Robespierre, egy Danton, s a többi 
szereplők csak annyit hasonlítanak valóságos ké
peikhez, mint az augorok és haruspexek a domi- 
nicanusokhoz.

Ily modor, mely a kor színét az érdekek igé
nyei szerint ecseteli, és levonja az élethűséget a jel
lemekről, mert azokat következetesekké és na
gyokká akarja emelni : — ily történet- és életrajz 
a történelem komoly muzáját egy csaplárosnővé 
aljasitja, kit az igazság templomából azért hurczoltatik 
ki, hogy az utczaczégérek alatt minél olcsóbb áron 
mérjen részegítő italt az átmenőknek.
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S mégis a mozgalmas idők annyi s majdnem 
ellenállhatván tekinteteknél fogva csábitják a histo- 
riographot félregényes és féligaz előadásra, hogy 
oly forradalom, mely be végzetlen maradt, kivált ha 
állami és társulati nagy problémákat hagyott oldat- 
lanul a békekornak, mindaddig ne számitson hű 
történetíróra, mig a modor, melynek paizsa alatt, 
és a kérdések, melyekért küzdött, kitisztázva s el
fogadva, vagy határozottan visszautasítva nincsenek.

Mert ne higyétek, hogy az államférfiu, ki 
meghalt vagy lelépett, igazságos birákra találand, 
ha hatni megszűnvén, se az irigységnek agyarko
dásra, se a személyes vonzalmaknak pajtásko- 
dási demonstratiókra, tettei által már anyagot nem 
szolgáltat.

Ne tévedjetek az emberi természet iránt, mely 
még inkább ragaszkodik az eszmékhez, mint az 
egyénekhez, még inkább szereti vágyait, mint e 
vágyak karvezéreit, s csak akkor fog mértéket tar
tani a bálványozásban és gyűlöletben, csak akkor 
fogja szigorúan megitélni a közpályáról eltűnt te
kintélyeket, midőn az ügy, melyért azok adóztak, 
pártjelvül, és az eszközök, melyek által hatottak, 
fegyverül többé nem használtatnak.

Ezen ideig — mely a tárgyak szerint majd egy 
hosszú század, majd egy pár rövid év — a részre- 
hajlatlanság gyér kivételként tűnik föl, és fájdalom, 
általános szabály a ledorongolás vagy eszményítés, 
nem magáért, a tenni már megszűnt férfiú emlé
kéért, de a tények befejezettlensége miatt.
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Megvallom, e meggyőződés sokáig visszatar
tóztatott Széchenyiről, mint államférfimról Írni ; mert
— nincs miért palástoljuk — a lefolyt évtized alatt 
két egyéniség vala annyira ellenkező hatásban és 
irányban, hogy az egyik pályájának igazolása, a 
másik kárhoztatását vonja okvetlenül maga után.

Széchenyit és Kossuthot értem.
A gondviselés előbb az elsőnek, utóbb a má

sodiknak kezébe tette le, megőrzés végett, e haza 
sorsát. El lőn-e vesztegetve a szent hitbizomány, és 
hűtlenségből-e vagy könnyelműség miatt? — e kér
désnek kell kifejtetni — nyíltan vagy befátyolozva
— akár Széchenyi akár Kossuth eljárásának bírá
lata által.

S mikor lelkiismeretlenség a részrehajlás, ha 
nem ily körülmények közt?

„Numen adest!u kiáltom, mint Linné, vallásos 
döbbenéssel. Halhatatlan szemek néznek szivem 
redői közé és agyam idegszövedékeibe, s mig nem 
egy növénynek, melyet a füvész keze, midőn meg
vizsgált, széttépett, de egy országi árnak, kinek esz
méi a bonczolással elevenséget és hatást nyerhet
nek, mig Széchenyinek taglalom életét: — vajon, 
eléggé oltalmazhatám-e magamat az előszeretet és
ellenszenv befolyásaitól?......... ez nyugtalanít és
izgat.

Szándékom nem volt megmételyezni a köz
véleményt áltanok és ámítások terjesztésével; igye
keztem tehát menekülni az önzéstől és részrehaj
lástól, sot a kegyeletektől is azon pontig, hol ité-
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leiemnek még árthatnának. Csak ennyi az, mit erő- 
sithetek.

Hol és mennyire sikerült czélom ? később, 
midőn a szenvedélyek csilapulni fognak, fényre fog 
derülni.

De ha nem könnyű Széchenyi állását szigo
rúan kijelölni kortársai és a koreszmék irányá
ban ; ha nehéz viszonyait Kossuthtal úgy érinteni, 
hogy az érintés által az igazság ne sértessék, s 
midőn nem sértetett a közvélemény és a közérzü
let — Magyarországnak e két nagy betege — gyön- 
gédtelenül ne ingereltessék : másfelől, szintoly éles 
szemet, átható felfogást és ügyes tapintatot igényel, 
Szécheny i  kedély-  és s z e l l e m v i l á g á b  an a 
t á j é k o z á s i  p o n t o k a t  el foglalni .

Mert „a legnagyobb magyar44 — s e  nevet 
Kossuth oly méltán ruházta az 1840-ki pesti gyű
lésen Széchenyire — mint egyén, mint jellem, 
örökké talány volt kortársai előtt, s közpályája 
végperczeiben, azon véleményt is, mely róla a 
többségnél megszilárdult, tragikai sorsa által fel- 
forgatá.

A döblingi szenvedő megczáfolni látszik, mit 
a világ az anyagi vállalatok és a politikai sakkjáték 
nagy mesteréről tartott, s a „ szív martyrja44 a „hi
deg számitónak44 ellenmond.

Midőn Széchenyi a hatás délpontján állott és 
mély belátása s óriás cselekvényessége kiemelte az 
áléit nemzetet kórágyából s az egészség forrásai
hoz vezeté vissza: — bámulta a magyar őt, de
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nem merte tartózkodás nélkül, egész önátengedéssel 
szeretni ; mert úgy hitte, hogy mindent fonttal mér, 
a szellemi súlyakra keveset ad, a sikert, mint Ves- 
pasianus a pénzt, jószagunak tartja, akárhonnan vé
tetik ki, az embereket csak vak eszközöknek te
kinti, az utilisatio hideg tanának apostola, a lelke
sedés ostora, nagy önző, okos számitó, jó hazafi, 
de meleg kedély nélkül, és erényes de szívtelen 
ember.

Később egy szélső töredék, mely — mint a 
münsteri rajongók minden templomképet szétszakí
tottak — türelmetlen volt a régi tekintélyek iránt, 
hogy egyet gazdagithasson a népkegy összegével; 
később a Kossuth által szerkesztett Pesti Hírlap 
vak bámulói Széchenyi jellemképét uj és sötét vo
násokkal toldották meg.

Az „önző44, a „hidegen számitó44 és „szívte
len44 czimek mellé kiegészítéséül ragasztattak „az 
irigy44, a „szenvedélyesen gyűlölő44, a „gyanúsító44, 
a „magát bálványozó44 és a „hazafiságra kizárólag 
feljogosítottnak hivő44 epitethonok.

Midőn végre a forradalom árja mindent elbo
rítván, mindent elsöpert; midőn a nemzeti nagy
ságról készült diadalivek ledőltek; midőn a kettős 
kereszt, a három hegy s négy folyam országa da
rabokra kezd szakadni; midőn Árpádtól Görgei 
Arthurig, az első magyar fővezértől az utolsóig, 
egy ezer éves korszak fejeztetett be; most a hazai 
romok közt és a hazafi fájdalom szürkületében föl
derül visszaemlékezés méla holdvilága, üt a re-
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collectio ünnepélyes órája és mi kezdjük számlálni 
tévedéseinket és az áldozatokat.

»Néz nyugotra borús szemmel, ne'z vissza keletre
A magyar, elszakadott testvértelen ága nemének;
A konyörü eget és földet vizsgálja hiában,
Nem leli föl n a g y a it , nem téged messzeható k é z ../

Széche ny i ,  ki nyolcz évvel előbb kiáltád : 
„zavarnak vezettetik a nemzet^, ki a közelgő sze
rencsétlenségeket hűbben rajzoltad le, mint egy ál
lamférfi, oly hűn, mint a szentkönyv látnokai, s 
miután óriás erőddel sem tartóztathattad vissza 
többé a nemzetet, megőrültél a laokooni fájdalmak 
miatt, mint nyolcz évvel előbb már jósiád; mert 
„igy fölébredni és tüstént el nem veszteni az esz
mélet tehetségét, vajmi nagyobb kín, mint elevenen 
sirba szállani.u

S a magyar most a „Kelet népe“ félreismert 
és vádakkal terhelt Írójának prófétai lelke és sze
rencsétlensége által mélyen meg lévén hatva, cso
dálkozik, hogy a szív , melyről mondák, hogy hi
deg, meg tudott repedni a honfájdalom miatt, s a 
számitó ész, mely a politikai érzelgésnek üldözője 
volt, magát tépte szét, midőn a dicső, a szent ér
dekeket, melyeket védett, megmenteni többé nem 
lehetett.

Széchenyi Görgen tébolydájában — mig az ér
zés elhíresztelt emberei törhetlen egészséggel ol
vassák a hírlapokat ügyeinkről, és készítik a me- 
moire-okat — Széchenyi a szünperczekben, midőn
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eszmélete az őrjöngés bilincsei közül kilebben, ma
gát vádolva, mert nem menthette meg a hazát; 
mig azok, kik nevezetes tényezők voltak állapo
taink előidézése körül, örökké másra tolva a hibá
kat : — valóban, ez oly rendkívüli jelenet, hogy 
érthetővé teszi, ha találkoznak, kik az eddigi véle
ményt a „Kelet népea Írójáról egészen megfordít
ják, és nála a szív  erős érzéseiben keresik a jel
lemnek fő és minden más tulajdonokat elborító 
elemét.

A ki pedig egyszer e gondolatra jött, ki a 
„legnagyobb magyaru tragikai sorsát veszi indulási 
pontul, és úgy halad visszafelé nyomról nyomra, 
tettről tettre, eszmékről eszmékre, Széchenyi utolsó 
szónoklatától kezdve a „Politikai programmtöredé- 
kekenu át a „Kelet népéig^, s onnan a „Hitelig“ : 
— az ily vizsgáló annyi érzésmélységet, annyi ke
délyt, annyi kétségbeejtő bánatot, annyi ábrándké
pet és vallásos emelkedettséget fog Széchenyiben 
fölfedezni ; mig másrészről, a magyar közélet tekin
télyeinél annyi szűkeszüséget, annyi elfacsarást és 
igazságtalan suppositiókat lelend e nagy hazafi irá
nyában, hogy végtére tanulmányai Széchenyiről 
csak Kisfaludy Sándor következő versének volná
nak refrainjei:

»Magasb elmék, mélyebb szivek,
Jaj tinéktek e földön!
Az ily tökély, bár nagy érdem,
Boldog itt még, ritkán Ion.
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Csak a könnyű s középszerű 
Diszlik itt e nap alatt;
Szerencsétlen a ki annak 
Keskeny körén túl haladt.

Midőn ilyent teremt az ég :
Eredj, mondja, légy dicsőség,
Légy czimere nemednek 
Es ostora  keblednek!!*

íme elérkeztünk oly pontra, hol ezer körül
mény csábit, Magyarország l eggondolkodóbb  
agy vei ej ét  alárendelni egy nemes  szivnek,  
mely mindent összeszámítva inkább tűrt, mint zsar
nokoskodott.

Széchenyiből az életirónak, ha benyomások 
által hagyja tollát ragadtatni, épen oly könnyen 
lehet egy szenvedélyes, szakadozott, túláradó, ki
csordult szivti, magát epesztő, csatlakozó, de sok
szor csalatkozott kedélyű, fájdalmai miatt fulánkos, 
izgékony idegei által szeszélyes férfiút gyártani ; 
mint a mily bölcsességgel mondaték hajdan róla, 
hogy mindent fonttal mér, a szellemi eredményeket 
fitymálja, a sikert, mint Vespasianus a pénzt, jó- 
szagunak tartja, akárhonnan vétetik ki, csak az 
anyagi haladásnak barátja, az embereket vak esz
közöknek tekinti, minden lelkesedés ostora, hideg 
és okos számitó, kedély nélküli és szívtelen.

Ezért mondám, hogy valamint Széchenyi né
mileg talány volt kortársai előtt; úgy jelleme az 
ivadékok számára a történelem tapintó keze által 
is nem könnyen oldathatik meg: mert az ő kedély-
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és szellemvilágában a tájékozási pontokat, honnan 
az egész tér áttekinthető, meglelni és elfoglalni, 
sokkal több lélek-buvárlatot s bonczoló észt igé
nyel, mint akármelyik más államférfiunknál.

Igazságot szolgáltatni Széchenyinek önbelse
jében, még talán nehezebb, mint az ellenzékkel, 
mint a Kossuthtal folytatott vitákban; hű képét 
adni az ő énj ének szigoruabb feladat, mint hű ké
pét adni az ő po l i t i ka i  m u n k á s s ág án a k .

Nem léphetek tehát nagy Ígéretekkel olva
sóim elébe.

Valószinüleg többször fogok tévedni ; bár szán
dékosan nem ferditek el semmit.

D e. feladatom sokkal általánosabb, hogysem 
ne kívánnám előre kitűzni határait, melyen túlmenni 
nincs czélomban.

Én ez alkalommal Széchenyi grófról életraj
zot késziteni nem akarok ; mert munkám tervének 
igényein kivül fekszik ily vállalat, és azon rövid 
térben, mely közt működhetem, czélszerüleg alig 
megoldható.

Százszor szerencsés leendek, ha csak politikai 
arczképét, ha őt, csak mint szónokot és államférfiut, 
sikerülend ismerhetoleg lerajzolnom.

Azonban ehhez sem lehet alapos reményem, 
mihelyt az ő é n j ébe n  az arányt és öszhangzást, s 
különösen az érzés viszonyát az elméhez, roszul 
fogtam fel. Mert Széchenyi közmunkásságának nagy 
része oly polémiái természetű volt, hogy majdnem 
mindig egyéneket szorított le a térről, melyen

l lElső kötet.
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állottak, mielőtt eszméinek tért nyithatott: továbbá 
Kossuth elleni makacs harcza oly fegyverrel küz- 
detett, mely ha nem az éles és messzelátó elméé, 
akkor az éhes és martalékot leső szenvedélyé volt: 
végre pedig intései a közelgő veszély iránt, ujjmu- 
tatásai az egyénre, ki által, és az eljárásra, melyből 
támadand a zivatar, annyira igazoltattak az esemé
nyek bekövetkezésénél fogva, hogy Széchenyi jós
latait vagy felső sugallatnak, mély sejtelemnek és 
a fölizgatott idegrendszer clairvoyance-ának kell 
tulajdonítani — midőn aztán az egész kérdés az 
érzetek és a szív  világába vitetik át — ; vagy pe
dig, legalább nagy részben, egy uralkodó, kifejlett 
és szigorúan következetes ész analysisének, mely 
lélektani s politikai pontokon haladva mindig előbbre, 
a távoli eseményeket az alapokokkal összekötni, és 
a tévedések természetéből a Nemesis alakját meg
ismerni, inkább volt alkalmas, mint a többi kortár
sak ünnepelt bölcsesége.

S én, ki a legélénkebb képzelődés s a legát- 
hatóbb érzések jeleire találtam Széchenyi magán
körében és nyílt pályáján egyaránt: mondjam-e ve
letek, kik benne egy hideg számitót akartatok látni, 
hogy szive a legvastagabb izom volt s más semmi? 
Mondjam-e veletek, miként ezen inkább csak boncz- 
tanilag létező szív , a kedély világából egyedül az 
irigység, a gyűlölet és a befolyás miatti ellenszenv 
gerjedelmei által mozgattathatok a szokottnál gyor
sabban? Vagy pedig tekintsek-e, mint már közű
letek sokan, tekintsek-e publicanusi fájdalommal a
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földúlt ország, az összezilált] állam romjairól Döb- 
lingre? S midőn andalgó lelkem elébe lép a szen
vedő, ki egész életének törekvéseit s Hunnia arany- 
reményeit felforgattatni látván, a gyötrelem fulánk- 
jai miatt eszméletét elveszté, mondjam-e az impres- 
siók embereivel együtt, hogy Széchenyin az érzé
seknek kellett uralkodni, m e r t  egy nagy é r zés  
miat t  m e g ő r ü l t ,  s minthogy benne a heves ér
zések az idegrendszerre állandólag és eldöntőleg 
hatottak, ebből fejlődött ki látnoki tehetsége, s 
élete azon mystikus körbe megy át, hová a tudo
mánynak behatni még sem elég ügyessége sem 
elég eszközei.

„O miseras hominum mentes, o pectora eoeca!u
Mekkora tévedés mind ezen suppositumokban, 

s mily sajnálatos, hogy Széchenyi pályáját látva, 
Széchenyi munkáit olvasva, Széchenyi társaságát 
élvezve, csak ily véleményt szerezhettetek felőle !

O nehezen fölfogható egyén volt, az kétség
telen.

Ezer apró ellenmondás szövődött nála és ol
vadt föl egy magasabb következetességbe.

Jelleme hasonlított irmodorához, mely szét
áradó, bonyolított, incisumokkal terhelt, egyenetlen 
és félrecsapongó volt, s melyben a logikai fonalat 
nem az találta meg, ki az egyes eszméken, hanem 
az, ki az eszmetömb eken tekintett végig.

Széchenyi jellemének e sajátsága, minden élet
rajzi adatok nélkül, már elméletileg is arra mutat, 
hogy benne valamint az értelem, úgy a képzelő erő és

il*
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az érzés folytonos működésben és gyakori antago- 
nismusban volt; de e félrevonások és harczok közt 
sikerült a rendszerető tehetségeknek az anarchikus 
s féktelen elemek fölött uralkodni és legalább nagy
ban az öszhangzást, a súlyegyent és következetes
séget helyreállítani.

Ily belharczoknak természetesen gyakran van 
az az eredménye, mi az állami forrongásoknak szo
kott lenni, tudniillik, hogy az ingerültség szigorú 
szabályokra, a nyugtalankodó szellem despotismusra 
vezet.

Széchenyinek, sok keserű tapasztalások és fa
nyar élmények után, tanulmányává s majdnem rög
eszméjévé vált, esze  ál tal  z s a r nokoskodn i  szi
vén. Ez, kivált férfi éveiben többny i r e  sikerül t ,  
bár néha nagy reactiókat idézve elő. Sőt Széchenyi 
olykor igazságtalan is volt szive iránt, s magát 
okoskodások által érzéketlenségekre kényszerűé. O 
gyakran játszotta a közönyöst, midőn nem vala az, 
s gyönyörködök, ha e miatt keble sajgott. Eszéből 
cyliciumot vont szive körül, s vad kéjjel nézte rajta 
a vércseppeket. Máskor pedig úgy bánt kedélyével, 
mint Justinus szerint, egy ázsiai császár bánt gyö
nyörű nejével, kit — hogy bebizonyíthassa: meny
nyire nem félti a kicsapásoktól — mez nélkül mu
tatott meg jó barátjának, miből aztán a nő kicsa
pongásának a lélektan törvényei szerint be kellett 
következni.

Ezen állításom Széchenyi é n j é r ő l  megfog- 
liatóvá teszi, miként reformatori pályájának első
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szaka alatt, a tömeg őt kizárólag a hideg számítás 
emberének tartotta. S viszont megfejthető, hogy a 
második epocha kezdetén, midőn t. i. a „Kelet népeu 
megjelent, a mély érzékenységet, melyre a „nagy 
magyarta a hon jövője iránti aggodalom izgatta, a 
Kossuthpárt észrevevé ugyan és a szív kitöréseinek 
tulajdonította, de mert mesterét a tapasztalatlanok 
enthusiasmusával csalhatatlannak hitte, önteltségre 
és epésségre magyarázá.

S mi Széchenyi szerencsétlen betegségét illeti: 
még ez is a helyett hogy gyöngítené, erősiti néze
temet, mint később a körülmények előadásából is 
ki fog világiani.

Általában az úgynevezett érzés-politika majd
nem oly kevés halandót vezetett akár öngyilkolásra, 
akár őrültségre, mint a Talleyrandok hideg belátása.

A februári napok óta e részben sok tapaszta
lást gyüjtheténk.

Vagy a véletlen, vagy az újabb frânezi a for
radalom által fölmerült kérdések természete és a 
helyzetek kényszerűsége, előbb a mozgalom, ké
sőbb a lángba borított államok élére nagy számmal 
emelt oly férfiakat, kik kezökben lanttal vagy vi
lágszabadsági trombitával, szemökben könynyel, aj
kaikon csodás bűbáju szónoklattal, és szivökben 
ömledezéssel vezették a népet az Ígéret földje felé, 
mindig lelkesülten s lelkesítve. Némelyiknek kö
zűlök a folytonos érzés-áradat miatt elmosott és zi
lált arcza, gyönge idegrendszere, megtört teste volt. 
Valami selenikus, valami átszellemült és fölmagasz-
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tait jellemvonás, valami kibeszélhetetlen varázsa a 
haza ügyéérti vértanuskodási hajlamnak, mely min
den szavaikból és tetteikből kisugárzott, azt látszott 
jóslani, hogy e férfiak, ha nem diadalmaskodnak, 
eszméik romjai közé fogják temetni életöket vagy 
legalább eszméletöket.

De a sors, sőt szorosabban kijelölve az okot, 
az emberi lélek szerkezetének törvényei úgy aka- 
rák, miként eljővén a fordulatpont és felbillenvén 
az érzés-politikusok által kormányzott állami rend, 
— ők magok a világ különböző vidékeire elván
doroltak, oly formán, mint a februári forradalom 
következésében tárczájokat vesztett hideg miniszte
rek és diplomaták, s most a külföldön éldegélik 
napjaikat viszont majdnem akként, hogy létegök a 
régi maradt, tudniillik érzékeny és szívós, a perez 
benyomásaitól függő, de kitartó s aránylag egész
séges.

S e jelenetnél nem az feltűnő, hogy az ömle- 
dezo, a rendkívül érzékeny, a keblök istene után 
magokat és másokat ragadó politikusok nem vér
zettek el önként, mint a stoikus és jégszivü Cato ; 
vagy nem estek kétségbe, midőn eljátszaték a vé
res szinmű s már csak a „plaudite!a, a „tapsolja
tok !u volt hátra, melyet az ellenség szives öröm
mel megtett: e jelenetnél, ismétlem, nem az meg
lepő, hogy ők, miután mindent elvesztettek, meg 
tudták őrizni lelkök tehetségeit egyenként és össze
sen ; de azon lehet igazán csodálkozni, ha mi, kik 
világtapasztalással dicsekedünk, előre be nem lát-
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tűk, miként ennek a szenvedélyek bölcseleté sze
rint igy és csak igy kellett történnie.

Avagy nem találkozunk-e száz meg százszor 
hasonló jelenetekkel házunkban, ismerőseinknél, a 
nő-boudoireokban és a köznapi életben? S nem 
fogjuk-e föl többnyire helyes szempontból a tuliz- 
gékony, az impressionabilis lények kedélyállapotát?

Ha egy érzelgős és ábrándozó ifjút, ki az örök 
szerelemről sok szépet mond és gondol, ki szünet
lenül neheztel a prózai valóra, mely eszményeit fe
nyegeti, ki minden kis csalódásért feljajdúl és min
den apró szenvedések által sinlődésnek indul; — 
ha ily ifjút láttunk mátkájától elhagyatva, vagy a 
zsarnok apa miatt, a házból, hol boldogsága és 
üdve él, kimaradva: nem kérdjük-e önkénytelenül 
magunktól, — bármely magas véleménynyel vol
nánk a szerencsétlen szerelem gyilkoló ereje felől : 
— vajon hol fog e kétségbeesett ifjú legközelebb
ről megvigasztaltatni?

Midőn pedig egy gyönge nő, kiben a kedély 
és az idegek finomsága bámultatik, görcsöt kap, 
ha az ajtót becsapják: nem sejtjük-e, hogy szintén 
csak görcsöt kapna, ha az udvaron egy tizenkét 
fontos ágyút sütnének el? S ha ájulásba esnék, mi
kor férje komor, gyermeke pajzán és a kémény 
kigyult: nem azt képzelnők-e, hogy az érzékeny
ségnek viszont csupán ezen adóját fizetné le, mikor 
férje meghalna, gyermekének lába kitörnék és a 
ház hamuvá égne?
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Szóval : az impressionabilis természetüeknek 
az életben mindig elég biztosítékuk van, az é r z é 
sek g y ak o r i  k i t ö r é s e i  á l t a l  egy nagy  érzés  
s zé t t ö rő  súlya el len.

S miért követnének a szenvedélyek más tör
vényt csak azért, mert a politikai kérdések körül 
gyűlnek össze?

A lélek ugyanaz marad, ha egy leányt vagy 
egy hazát, egy nemzetet szeret. S ha az imádott 
ügyet semmivé teszik akár a véletlen, akár az ár
mány, akár nehányak becsszomja, akár a nagy tö
meg vak heve, akár egy hibás rendszernek szigorú 
következményei ; ha rögtön összedűl a szabadság 
és állam ; ha a pharsaliai mező elhatározta a szem- 
betett nagy eszmék sorsát: bizony mondom, nincs 
miért féltenetek az érzés-politikusokat sem a szél- 
hüdéstől, sem a megőrüléstől, sőt többnyire az uticai 
Cato végétől sem.

Sokkal inkább tarthat egy iszonyú bel-crisis- 
től, melynek legrémitőbb eredménye a megőrülés, 
az az egyén, ki erős esze által rendszerint uralkodni 
szokott mély érzésein, ki többnyire Ítélő tehetsé
gének fékén tartja képzelő tehetségét, s nem kevés 
önmegtagadással tanulta meg hidegnek lenni vagy 
látszani.

Ha az ily jellemű embernek, midőn az élet 
keresztutaihoz érkezett, a jó vagy rósz nemtő ta
nácsolni fogja : válaszsz magadnak egy nagy eszmét, 
egy nagy törekvést, szód be azt napjaidnak minden 
gondolatai közé, és küzdj érette mint egy hős, tűrj
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mint a zarándok ; ha ő eszével megbírálva, szive 
által elfogadta e sugallatot, és kimondá : nekem van 
egy mindent átölelő czélom, egy mindent magába 
foglaló vágyam : — akkor már kétségtelenné Ion, 
hogy szerencséje vagy bukása nem a közönséges 
halandók sorsmérlegére vettetett.

Mert nemünknek ezen fajából telnek ki leg
gyakrabban ama makacs lények, kik összeforrasz
tották személyöket a kérdéssel, melynek képviselői; 
kik — mint a fa gyökereit a földbe mélyen kiter
jeszti, hogy virulhasson — érzelmeik és ambitiójok 
számára nagy czéljaikból szívnak minden táplála- 
tot; kik lánczra vetik szenvedélyeiket, megalázzák 
gőgjöket, kérnek, sürgetnek, alkalmatlankodnak, de 
a világon csak egy tárgyért, . . . nagy eszméjükért; 
kik, bár különben daczos és hő vérmérséküek, The- 
mistoclessel kiáltják: üss, csak hallgass meg; kik a 
börtönből és a bilincsek közöl szintúgy tiltakoznak, 
mint a rostrumról a sokadalom tévirányai ellen, s 
Galileivel, ha maga a szentkönyv hozatik is föl 
ellenük, ismétlik, „mind a mellett mozog a földu ; 
kik, ha az ingerült közvélemény vagy a hatalom 
által leveretnek s a fegyver mellökre van szegezve, 
büszkén mondják: ti vagytok a győztesek, mi a be
csületesek ; s kiket az utósó szabad római költő, ki 
ifjú életét a hóhér-bárd alatt végezte, az istenekkel 
állított párhuzamba, midőn az uticai hősre alkal
mazva mondá:

„Victrix causa diis piacúit; séd victa Catoni.u
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Az ily makacs és a szenvedélyesség mellett 
is hidegnek látszó egyének, kik megtanultak érzié- 
sejken,zsarnokoskodni, de nem tudják érzéseiket 
legyilkolni, leginkább vannak egy erős kitörés által 
a megsemmisülésre kitéve, ha egész életökön át 
hőn és önáldozással ápolt föladatuk a siker per- 
czeiben összeomlik.

S ha ti nem csodálkoztok, midőn egy láng
eszű erőművész, gépének, melynek készitése közt 
lett ifjúból aggá, szétrombolhatása miatt, rögtön fá- 
sulttá és tompaagyuvá válik; ha természetesnek 
találjátok, hogy a tudós, midőn harmincz évig ké
szített munkáját a föllázadt matrózok tengerbe ve- 
ték, ő maga is a habok közé temeté életét : ugyan, 
mi meglepő van abban, hogy az érzés-politikuso
kat gyűlölő Széchenyi, hogy a szivömlengések által 
vezérelt államférfiak legszigorűabb ellensége, egy 
nagy, egy többé fékezhetetlen fájdalom következé
sében eszméletét veszti, látván, miként nem egy 
egész életen át készített k ö n y v  vagy gép,  de egy 
óriás r e g en e r a t i o i  p o l i t i k a ,  mely már-már si
került és az övé volt, döntetik kíméletlenül romba, 
és szétoszlik mint a lázbeteg álma?

Tegyétek még e kép kiegészítéséhez, hogy ő 
bizonyosan tudta: hol gyűl a veszély és mekkora 
hordereje leend? Hitte, miként mindenen segítve 
van még, ha kihallgattatik; de a mely irányban Ion 
nyílttá, abban vált népszerűtlenné.

Itt eszembe jut Croesusnak, a lydiai gazdag 
fejedelemnek, néma gyermeke, ki, midőn apját
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meg akarták gyilkolni és a tőr már villogott, először 
életében fölkiálta: ne b á n t s á t o k  Őt!

Mekkora érzés ostroma által kellett megnyilni 
a bezárt, az örök fogságban tartott hangnak !

Es a megfordított esetre mit mondanátok?
Ha a Croesus fia azon perczben, mikor atyja 

élete ellen törtek, lett volna némává, és a mint a 
veszély növekszik, küzd magával, hogy kiálthasson, 
mert midőn szavát érteni fogják, segély jő; de egy 
jel, egy sikoltás lehetetlen, . . . hiszen, őt elhagyta 
hangja! — ugyan, ily esetben, mit mondanátok?

Azt, hogy neki meg kell őrülni.
S nem egy-e a némasággal, ha hangunk meg 

van, de meg nem hallgattatunk ?
Még mielőtt Széchenyi hatáskörének és állam- 

férfiúi munkásságának taglalásához nyúlnék, köte
lességemnek tartom, olvasóim kezébe hűn átadni, 
azon vezérfonalnak, mely engem e nevezetes férfiú 
életének és tetteinek tömkelegében tájékozott, min
den fonálszálát.

Szólok tehát a harmadik nehézségről, mely 
Széchenyi életirói s politikai kritikusai elébe gör
dül, s mely szintén befolyt mind arra, hogy ő párt 
élén vagy párt-sorban nem állhatott; mind pedig 
arra, hogy kortársai előtt még a népszerűség dél
pontján is némileg talány volt, és soha oly szigo
rúan következetesnek, mint többi tekintélyeink, 
nem tartat ék.

Alig volt a magyar közéletben 1830 óta 
1848-ig vélemény-árnyalat és pártirány, mely vala-
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mikor ne lett volna Széchenyi által megtámadva; 
az igaz, hogy többnyire egyes tárgyakban, egyes 
eljárás körül.

A gróf polémiái fölemelkedtek a magas he
lyekre s onnan a porba szállottak, hogy megtalál
ják emberöket. 0  most egy conservativ, vagy el
lenzéki notabilitással, majd a színpadi karzattal és 
Thewrewkkel perelt.

így vala magokkal a kérdésekkel is.
Széchenyi a legkitűnőbb dialectikával, a leg

épebb gunyorral ma azt mutogatta: mily káros min
den politikai lépéseinknél, Magyarországnak a mo
narchiával viszonyát, e vegyes házasság igényeit 
ignorálni ; holnap pedig azt : mily illetlen az uta
soknak a gőzös fedezetére pökni, midőn szintoly 
könnyen lehetne a Dunába.

A ki tehát Széchenyinek életét és hatását, az 
adatok mechanikus összeállítása által akarja fölvi
lágosítani, számot tarthat, hogy az olvasók a sok 
fa miatt az erdőt nem fogják látni.

A ki Széchenyi helyzetét a politikai viták irá
nyában, úgy, a mint azokat a napix'end fölmen
tette, taglalni kezdi, előre meggyőződhetik, miként 
a grófot majd a toryk, majd a whigek, majd a 
radicálok padjára, sőt többnyire két pad közé kell 
tennie.

A ki Széchenyi szellemét p a r  f o r ce  az egyes 
tények mezején akarja utolérni, úgy jár mint Si- 
cilia némely kies völgyein a kopók, melyek, a vi-
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rágoknak illatja miatt, a vad nyomát elszokták 
veszteni.

Miért van mind ez igy?
Mert azon rendkívüli lények, k ik  egy nagy 

eszm ét,  egy nagy  t ö r ek v é  st tűztek magok elébe 
s annak áldozzák föl munkásságuk egész Összegét, 
épen  ennél  fogva száz meg százszor fognak a 
külön kérdések irányában következetleneknek lát
szani, és politikai pályájok bonyodalmas, sőt talány- 
szerű marad, mindaddig, mig e férfiak jellemzése
kor, a kérdések külön és csak magok-magokban 
bíráltainak, a helyett, hogy előbb a nagy  e sz mé 
vel ,  a nagy  czél lal ,  mely minden törekvésnek 
központja volt, kapcsolatba hozatnának, hogy aztán 
m egvizsgáltassanak.

S mi vala Széchenyinek nagy és mi nd e n t  
a l á r en d e l ő  t ö r ekvése?

F aj u nk_, biztositása s nemesb kifejtése.
Tulajdon szavait fogom idézni ezen eszme lát- 

terének kijelölésére nézve.
„A magyar népnek nincs csekélyebb hiva

tása, mint képviselni — Európában egyedüli hete
rogén sarjadék — ázsiai bölcsőjében rejtező, ed- 
digelé sehol  k i  nem fej le t t ,  sehol érettségre nem 
virult sajátságit ; sajátságit egy törzsökfajnak, mely, 
jóllehet mindent maga előtt ledöntő dagályként 
már több Ízben gyászba boritá földgolyónk legki- 
képzettebb részeit, s fel-felbőszülésiben mint isten 
ostora mindenütt vérrel járt, bizonyosan annyi kü
lönöst, s erejénél fogva, bizonyosan annyi jót és
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nemest rejt magában, mint az emberi nemnek akár- 
mely lelkes és erős családjai

„Az emberiségnek egy nemzetet megtartani, 
s a j á t s á g a i t  m int e r e k l yé t  megőr izni ,  és szep
lőtlen minőségben kifejteni, nemesiteni erőit, eré
nyeit, s igy egészen uj, edd i g  nem i s me r t  ala
k o k b a n  k iképezve ,  végczéljához, az emberiség 
földicsőitéséhez vezetni: — ez a föladat.u

„Hivatásunk nem csekélyebb, mint a világot 
egy uj nemzettel gazdagítani meg, mit azonban csak 
kitűzött terv szerint érhetnénk el.a

„S minden jelenetek jövendő fényt mutatnak, 
minek megjóslására egyedül fontolgatás, más nem
zetek kifejlődésének ismerete s nemzetünkkeli egy- 
behasonlitása, és semmivel több prófétai tulajdon 
nem kell, mint előre megmondani, hogy a kisded 
makkból, ha nem romlott, idővel termő tölgyfa 
lesz, csak senki  el ne gázol ja/* 

így nyilatkozik Széchenyi.
Ez volt politikájának alapeszméje s változat

lan sarkpontja.
A magyar faj biztosítása és kifejtése feküdt 

szivén, oly kétségkívül, mint Mózesnek az izrael- 
fajé. — Már magában egy keleti eszme, valamint 
mi kelet népe vagyunk.

Széchenyi e törekvést kiemelte és fölébe tette 
az államnak a többi szintén fontos problémáin, sőt 
bizonyos pontig felül az emberiség legnagyobb kin
csem is.
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Később meg fogom magyarázni ezen különös
nek látszó állításomat; most csak merészül odave
tett körvonalait említem.

Széchenyi t. i. e fogalmat: f a j sze re t e t ,  ama 
tágabb fogalommal, a h o n s z e r e t e t t e l  összeolvasz- 
tatta ugyan ; de viszont egész soraira nézve a teen
dőknek teljesleg különválasztá, s a hol összeütkö
zésben állott a két eszme, örökké az elsőnek adott 
előnyt a második felett.

O továbbá a s zabadságot  és h a l a d á s t  sze
rette átalánosan mint ember s a legnagyobb hév
vel mozdította elő különösen mint honpolgár, any- 
nyival is inkább, mert hitte, hogy a magyar, nem
zeti geniusánál fogva valódilag csak az alkotmányos 
szabadság formái közt fejlődhetik, s mert meg vala 
győződve, miként anyagi és szellemi tekintetben 
gyors és gyökeres haladás nélkül, rövid idő alatt 
koporsó s megsemmisülés leend sorsunk. De ámbár 
e nézete oly szilárd és változatlan volt mint bárkié; 
mégis átlátta, hogy a politikai szabadság s az ér
telmi és anyagi haladás némely pontjai, a körül
mények szerint, néha hosszabb vagy rövidebb ideig 
összeütköznek a magyar nemzet megóvandó érde
keivel. Ilyenkor mit tett Ő? Feláldozta, s pedig 
tétovázás nélkül, a szabadság és haladás érdekeit 
a faj szeretet érdekeinek.

Természetes, miként Széchenyi remélt oly kor
szak földerülésében, midőn ezen antagonismusok 
egy magasabb öszhangzásban föl fognak olvadni. 
Különben soha nem mert volna nagy szerepéhez
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nyúlni; mert ő úgy regenerálni nem akart, hogy 
egyfelől álljon a spártai, másfelől a helota, egyfelől 
a kedvelt, másfelől a kitaszított faj.

Ez a kulcs Széchenyi politikájához, mely nél 
kül talánynak fog maradni az ő közjelleme; mely 
nélkül gyakran mutatkozik következetlennek az 
egyes kérdések körüli felfogása és modora; mely 
nélkül alig érthető az, hogy többnyire párton kivül 
állott, sőt majd a jobb, majd a baloldal főnökeivel 
ellenkezésben volt, s néha csekélynek látszó kérdé
sek miatt nagy zajt ütött.

A berlini lapok a februári franczia forradalom 
után az országlati s különösen a pártterminologiát 
sok elnevezésekkel bővitették. így például egy véle
ménytöredéket speci f i ce  po r osznak  mondanak. 
— Nem ugyan oly értelemben, mint a Spree mel
lett és Charlottenburgban vétetik ; de a szó valódi 
jelentése szerint állithatom, hogy Széchenyi spe
ci fice m a g y a r  volt, s oly kiterjedésben és rész
letességig, mint senki Íróink, szónokaink és államfér- 
fiaink közöl.

A ki nem e gyülpontba vonja Össze az ő 
szétáradó s ezer alakú hatékonyságát, kivette a lel
ket az anyagból, s chaotikus elemeknél egyébre 
aligha fog találni.

Igaz, hogy „a legnagyobb m agyar tt szellem
műveinek összege, akármely oldalról és módszerrel 
vizsgáltassék, nem fog egy XIV-dik Lajos korábóli 
franczia kerthez hasonlitani, melyben a rendért és 
a symmetriáért annyi tétetett, miként a természetnek
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és a tenyészésnek szabad szeszélye egészen ki van 
zárva, s az alkotó erő a biráló olló és metsző kés 
miatt a hideg szabályosság formái közé úgy Össze- 
szorittaték, mint a spanyol csizmába az inquisitio 
alatt az eretnek lába.

A napfénynél világosabb, miként Széchenyit 
akár nagyitó, akár kicsinyítő üvegen, akár madár- 
távpontból, akár közelről nézzétek, nem fogjátok 
egyszerű alkotásunak találni, mint a görög tem
plomot.

Esze nem jár oly egyenlőn, mint kicsiny ge- 
nevai zsebórátok.

Politikája nem oly tiszta és hibátlan, mint egy 
csinos madrigal.

Ezek tények. S ám dicsekedjék ellenkezőjé
vel az apróságokban is következetes tanember, ki 
ha történetből, Cervantest utánozva, nadrágja egyik 
gombját használatlanul találta hagyni, csupa követ
kezetességből azontulra sem változtat toilette-jén. 
— A lángeszű országiár tudja, hogy az idők és 
események igényei más-más, s néha ellenkező né
zeteket tesznek szükségesekké. Szerencsés, ki e 
szabályát a gyakorlati bölcseségnek a haza legtöbb 
hasznára fogta mindig föl és tudja gyümölcsöztetni. 
Ezerszer szerencsés, kinek kiszámított következet
lensége mindig egy-egy nyert csatája a közügynek. 
Fájdalom! politikai egünkön ily nagyszerű jelenet 
maga Széchenyi sem volt. Gyarlóságai s erejének 
olykori pazérlása könnyen kimutathatók. Hasznosi-

12Első kötet.
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tatlan s talán csak szeszélyből támadt következet
lenségei is vannak.

Azonban, e megjegyzés daczára is, óriás kü
lönbséget tesz: ha Széchenyi politikai jellemzője őt 
csak egyes munkáiban és a fölmerült egyes kérdé
sek körüli nyilatkozataiban vizsgálja; vagy pedig 
minden tettet és nyilatkozatot, mely tőle eredt, ama 
nagy eszmével, mely az ő közéletének úgyszólván 
commune  sens or iu ma volt, kapcsolatba hoz.

A ki az első utón indul el, egy rengetegbe 
megyen, hol az erős fatörzsökök, a vad bérczpa- 
tak, a tenyészet eleven zöldje, a madárfüty és ün
nepélyes erdőcsend, melyet a szélsuham félve sza
kit meg, már előre gyanittatják, hogy a hely, hová 
érkezett, minden vonzereje mellett, inkább fog töm
kelegbe vezetni, mint azon kőpadokhoz és mohák
kal béllelt ülhelyecskékhez, melyeken egy rövid 
séta után a tisztes városi polgár megpihen, hogy 
aztán mindent bejárván, félóra múlva megint mű
helyénél és háznépe közt lehessen. — Ha a vándor 
ezt sejtve, mégis tovább akar haladni a rengeteg
ben, most tüskék és csalitok közé jut, hol mesgye 
nincs; majd egy mélység torka felett áll meg, 
hasztalanul keresve hidat vagy pallót, mely a tul- 
vidékkel az összeköttetést föntartaná. Ekkor tán 
reménye nyilik megkerülni az akadályt egy hegy
élen át, mely barátilag látszik karját a távolból fe
léje nyújtani, és magához csalogatja őt ködös hom
lokával, szeszélyes alakú szirteivel, a szélroham 
által ledöntött fenyveseivel, a viruló völgygyei, mely
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keskeny kanyarulatokban lába elébe siet, a felhők
kel, melyek tarka vitorláikkal feléje úsznak, mintha 
legmagasabb élén kikötni akarnának, hogy a tün
dérek utazó népét kebleikből partra szállitsák. Ha 
a vándor enged a csábitó hatásnak, lépéseit a kö
dös és regényes bérczhez kezdi irányozni ; de a 
keskeny völgy, melyen egyedül haladhat, mindig 
szükebbre szorul, s végre egy zuhatag medrévé vá
lik, egészen eltelve a havasi viz árjával. — Itt is 
ţfhât megszakadt az összeköttetés; de legalább az 
ellenkező oldalon szelid emelkedésű dombok, gyér 
fasorok, verőfényes lankák nyíltak föl szemei előtt: 
ezzel vigasztalja a vándor magát. Majd arra térve, 
mi könnyű leend tájékozási pontot találni! igy szól 
hozzá a remény, midőn a kifáradás már mutatkozni 
kezd. Azonban e kísérlet is meghiúsul. Mert a sze
lid dombok és verőfényes lankák egy sötét, komor, 
heves, változatlan és untató erdőnek úgyszólván 
csak előszobái voltak. És az erdőben mindenütt 
ösvény, mindenütt ut, — bonyodalmas, egymást 
keresztülvágó, távozó, visszatérő, ide oda siető, föl
hagyott és járt utak. S hová vezetnek? Egyik talán 
egy fűrész-malomhoz, másik egy csősz kunyhója 
felé; az tán egy elpusztult vadásziakba, ez a szén
égetők hutáihoz ; az egyik a ritkaságként őrzött 
lovagvár köréhez, a másik talán igénytelen falvak
hoz, hol a juhászebek ugatásán kivül alig háborítja 
meg valami az idylli csendet. S melyiket válaszsza 
utasunk a talányos ösvények közűi? Már az égről, 
a nap állásáról és a vidék körvonalaiból sem tudja
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magát többé tájékozhatni, s csak annyiról bizonyos, 
hogy akármi ösvényen fog haladni, sem oda vissza 
nem érkezhetik, honnan kiindult, sem azt előre nem 
gyanitja : hová érkezend meg ? A kiknek pedig 
majd vándorlását elbeszéli, azok az egész renge
tegről aligha fognak egyebet tudni, mint azt, hogy 
ő benne igen elárasztotta magát.

Egészen más eredményre jut, ki Széchenyi 
alapeszméje és eljárása közt a vonatkozási ponto
kat, mind az eszmék, mind a tettek mezején állan- 
dólag szem előtt tartja, s az egyes jelenségeket a 
szerint birálja meg.

Az ily vizsgáló előtt Széchenyi pályája nem 
rengeteg többé, hanem egy terjedt és kellemes 
angol park: hol a természet az aggodalmas kezek 
által nem korlátoztatok ugyan oly zsarnokilag, hogy 
lángeszű szeszélyeivel együtt minden kecsét és 
nagyszerűségét elveszítse ; de másfelől mégsem ha
gyaték meg vadon, kifejthetlen és rendetlen erede
tiségében.

A ki e parkba lép, szabályt nem mindig fog 
találni; de anarchiát sem. Szemei kéjjel pihennek 
meg a terebélyes agg fákon, melyeket senki sorba 
nem állított, senki meg nem nyírt, szintúgy nem, 
mint a rengetegéit, s a melyek midőn oly épek, 
mint erdei társaik, együtt kibeszélhetlen varázszsal 
hatnak a kedélyre ; mert a különböző tömbek a 
fa-szinezet művészi törvényei szerint vannak elhe
lyezve és a világostól a sötétig majdnem észrevét
lenül egészítik ki egymást.
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A ki e parkban tovább halad, látja a termé
szetet most pongyolában, majd bágyadtan, most 
fösvénykedve kincseivel, majd elleplezve, mintha 
megbánta volna bő adományait. Itt a völgy egy
hangú, ott a dombok kopárok, amott a közönséges 
terményekre szánt földdarabok hajánál fogva von
ják vissza az embert a prózai életbe. S mégis az 
egész összeg kedvezőleg hat érzékeinkre, munkás
ságban tartja képzelődésünket, és kielégitne, ha 
nem volnának is a smaragdszinü völgyek, bennök 
az ezüst-tiszta tó hattyú-házakkal, s a széles, vas
tag, nedves, zöld levelű, és égető kelyhü mart-vi
rágokkal; ha nem volnának is a romok, a szirt- 
utak és a magas hegyek, melyekről a kilátás tün
dén és semmi által nem zavartatik.

A ki e parkban mindig mélyebbre halad, meg 
fog tévedni s néha választani kell az ösvények kö
zűi. De azért még nem vesziti el bizodalmát, nem 
fél kibonthatatlan tömkelegektől és nem esik két
ségbe a tájékozás iránt ; mert látja, hogy az ösvé
nyek több vagy kevesebb kanyarulattal bizonyos 
pontok felé sietnek és minden főút hiven vezet a 
nagy családházhoz ,  melynek kényelméért és fé
nyéért készült az egész park.

íme a nézetek, melyek szerint fogom Szé
chenyi grófnak, mint államférfiunak, életpályáját le
rajzolni.
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Közöltem az olvasókkal, hogy együtt bizton 
haladhassunk, kiindulási pontjaimat.

Ha
1) részrehajlatlan s mégis óvatos kézzel fogom 

vázolni Széchenyi állását Kossuth és az újabb esz
memozgalmak irányában ; ha

2) Széchenyi kedély- és szellemvilágában a 
tájékozási pontokat helyesen tudtam elfoglalni ; ha

3) Széchenyi politikájának egyetlen és nagy 
alapeszméjét igazán állitottam föl, s a töméntelen 
kérdéseket, melyekre ő hosszas és munkás pályája 
alatt hatott, oly kapcsolatban tartom fő eszméjéhez, 
mint a minőben azok valósággal léteztek:

ez esetben munkám jó fog lenni, az ellen
kező esetben pedig, remélem, annyit mégis fog 
használni, hogy a feladat érdekességét kitárva, mást 
szerencsésebb kísérletekre buzditand.

Ismeretes előttünk és sokáig fog még a ma
radék emlékezetében élni az 1825-ki országgyűlés 
története, — azon küzdelmes és megnyugtató na
poké, melyekben a törvényhozók erélye s a király 
őszinte nyilatkozata az alkotmánysértő régibb poli
tika ellen, visszaadta a kedélyek csendét, megmenté 
a közjogi formák lényegesebb részeit, és a parla
menti életben uj korszakot nyitott.

Nem az akkor napirenden levő kérdések vizs
gálata, de egy igen érdekes jelenet kedvéért, mely 
a haza figyelmét magára vonta és hosszasan fogla-
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latoskodtatá, vezetem olvasóimat a tanácskozó te* 
rembe, hol csak addig fogunk mulatni, mig két 
rövid beszedet meghallgatunk.

November 3-ka volt, midőn a kerületi ülésben 
a szónokok panaszkodtak, hogy noha a magyar 
nyelv a diplomatikai téren biztositékokat nyert ; 
mégis az életben majd semmi gyarapodásnak nem 
örvend. Mi lehet e szomorú tény oka? Ily kérdés
nek a tárgy természeténél fogva csakhamar elő kel
lett kerülni. Okoskodás okoskodásokra következett, 
s a tanácskozás fonala még másnapra is átszőtte 
magát, a nélkül, hogy egyéb eredményre vezetne, 
mint óhajtásokra egy tudós társaság létesülése iránt, 
mely a magyar nyelv művelését tűzné ki fő fel
adatául. De hol van erre remény? Hogyan léphetne 
életbe a többször pengetett eszme ? Ez vonatott elő 
a különféle szónoklatokban, s görditteték megol
datlanul kézről kézre. Az idő telt.

Végre Nagy  P á l r a  kerülvén a sor, ő némi 
előzmények után igy sóhajtott föl : A rég szóban 
levő magyar akadémiát állitaná bár elő tehát az 
ország nagyainak nemes áldozatja, mert ide is, mint 
az egyszeri hadvezér szerint a háborúhoz, három 
fő dolog kell: pénz, pénz és csak pénz!

Ekkor előlép gróf Széchenyi István, kapitány a 
Hessen-Homburg huszárezredében. „Nekem, mondá, 
itt szavam nincs. Az ország nagya nem vagyok, de 
birtokos vagyok, és ha feláll oly intézet, mely a 
magyar nyelvet kifejti, mely azzal segiti honosaink-
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nak magyar növeltetését, jószágomnak egy évi jö
vedelmét feláldozom.u

A teremben a lelkesedés határt ismerni nem 
akart. A gróf jövedelme, saját bevallása szerint, 60 
ezer pengő forint volt, s nemes példája többeket 
vonván követésre, egy óranegyed alatt az akadémia 
már meg Ion alapitva.

De miként fog méltóságod egy évig elélni ? 
kérdezé valaki.

— Barátaim eltartanak, válaszolta Széchenyi.
Ennyiből áll az egész történet vázlata, mi 

miatt olvasóimat a tanácskozó terembe vezettem.
Es most menjünk át a reflexiók terére.

Apró észrevételeket bocsátók előre, de a me
lyek — úgy hiszem — Széchenyi sajátságos egyé
niségére némi világot vetnek.

A Hessen-Homburg huszárezred kapitánya 
megjegyezvén, hogy ő nem tartozik ugyan az or
szág nagy ai közé, de van  b i r t o k a ,  a magyar 
akadémia fölállítására nem h a t á r oz o t t  összeget  
ajánl, hanem év i j ö v e d e l m é t  áldozza fel, melyet 
később 60 ezer forintban állapit meg.

E modora a huszár-kapitánynak az államférfiu 
Széchenyit egy gyöngeségében már jellemzi; — 
értem azon szerén túl vitt fontosságot, melyet a 
nagy b i r t o k  eszméjére helyzett s kivált pedig 
értem annak gyakori emlitését, hogy ő a nagy  
b i r t o k o so k  osztályába tartozik. Igaz, hogy senki
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sem kamatoztatta jobban a hazára nézve ezen előnyt, 
mint Széchenyi, azonban a nagy birtokára és va
gyoni viszonyaira vonatkozó czélzatok által utat nyi
tott, hogy a tömeg őt olygarchának tartsa, mi nem 
vala, és a plutocratia barátjának, mi e szó szigorú 
értelme szerint szintén nem vala.

Továbbá, Ő szűz-szónoklata után rögtön, ama 
naiv kérdésre : De miként fog méltóságod egy évig 
elélni? ezen szintén naivnek látszó választ adta: 
Barátaim eltartanak.

A közönség meg volt lepetve a fényes nyi
latkozaton és tapsokkal kiséré. Képzelem, valának 
a kerületi ülésben oly classikus műveltségű tábla- 
biráink, kik otthon Plutarchust tüstént elővették, és 
keresék — hogy Széchenyivel párhuzamba állít
hassák — a görög nagy férfiút, ki midőn gazdag 
örökségét az állam rendelkezése alá adta, lelkesül
ten fölkiáltott : már ezentúl a prytannaeumból fo- . 
gok élni s fekete levest eszem.

Én azonban oly férfiú szájában, ki, mint mun
kái eléggé tanusitják, sokat gondolkodott a hitel 
természetéről s nem nézte a világot költői szem
üveggel, az ily nyilatkozatot: bará t a im e l t a r t a 
nak,  sarcastikus feleletnek tekintem a naiv kér
désre, s egy kevés szinpadi hatáskeresésnek.

íme két oly sajátság, vagy ha akarjátok hibá^ 
mely a szűzszónokból a megalapított hirű állam- 
férfiúba is átment.

Széchenyi t. i. soha sem állhatta meg, hogy 
egy naiv vagy ügyetlen ötletre ne feleljen sarcas-
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mussal; s ha életében nagy momentumok fordultak 
elé, örökké vegyített a komoly perez benyomásai 
közé egy adag színpadi csattanósságot.

Mondják, hogy szintén köztiszteletben álló és 
ragyogó hírű atyjánál még talán inkább ki voltak 
fejlődve e sajátságok.

De ha Széchenyiben, mint huszár-kapitány
ban, az első föllépés alatt már le valának leplezve 
a későbbi státusférfiu különösségei ; még kétségte
lenebb, hogy rögtön kitűnt politikai fő iránya is, 
melyhez örökre hu maradott, és kitűnt — mint 
alább látni fogjuk — azon módszer, melyet czél- 
jainak terjesztésére leginkább szeretett használni.

Mert valamint a szirtrepedésből kiterjeszkedő 
klárizs-ág gyakran vált, az ülepedések által, egy 
egész sziget alapjává: szintúgy megtörténik a mé
lyebb talentumu férfiaknál, hogy az első föllépésben 
az egész élet programmja és eszközei vannak 
letéve.

Mielőtt Széchenyi Pozsonyba érkezett volt, 
már keringett, sőt szájról szájra járt az a hir, hogy ő, 
ámbár a katonai pályáról le nem lépett, a felső
házban mágnási jogát igénybe veendi, egyenesen 
azért, hogy a nemzetiség ügye körül szolgálatot te
hessen.

Egy katonatiszt, ki egyenruháját megtartva 
akar a közdolgokba vegyülni ; egy a magyar nyel
vet még hibásan beszélő férfiú, ki életének neve
zetes részét külföldön tölté ; egy gazdag és fényes 
család sarjadéka, ki a latinul szónokoló és németül
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társalgó főrendek tanácskozmányában az anyai 
nyelv édes hangjait szándékozik, több barátaival 
egyesülten, meghonosítani ; Széchenyi Ferencznek, 
a hazáért annyit áldozó országnagynak európai ma
gasabb körökben élő fia, ki különösen azért siet a 
honatyák közé, hogy a magyar palotákban alig is
mert, hidegen fogadott, vagy legfölebb szánalomból 
eltűrt fiemzetiség bajnokává avassa magát fel : — 
mindezen tekintetek bizonyos fénykörbe emelték 
Széchenyit ; érdekességet ruháztak reá, mielőtt ér
demei valának, a közfigyelmet személye iránt fel- 
költötték, mielőtt szólott volna, és népszerűségére 
a kedvező légkört korán elkésziték.

S ő azon gyakorlott tapintattal, melyet csak 
a tapasztalás és az öszpontositott törekvés által 
meghűtött vér nyújt, nem enged a köznapi hiúsá
gok csalogatásainak; nem vegyül, mint a kezdő po
litikusok szoktak, minden kérdésbe, mely által 
olcsó tapsra lehet szert tenni ; nem sokat törődik 
az akkor divatos, s a megelőzött körülmények 
miatt igenis szükségessé vált sérelmi táborozások
kal : de a helyett az ország szemét épen oly tárgy
ban igyekszik egészen magára vonni, mely mint 
később, huszonnégy évi fáradhatlan és sikerdús 
munkásságából, kiviláglik, minden törekvéseinek ten
gelye és bonyodalmas politikai rendszerének alap
eszméje volt.

0  tudniillik, kinek „fajunk biztositása és ne
mesebb kifejtéseu vala hatásának végperczéig szo
rosan defineált, egyetemes, s a többi érdekeket maga
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alá rendelő ezélja, az első polgári babért oly inté
zet alakítása által tűzi halántékaira, mely „a ma
gyar nyelv fejlesztéséért, s honosaink magyar ne
veltetésének elősegéllése végetta volt létesítendő.

Mi továbbá Széchenyinek már 1825-ki pályá
ját jellemzetté, szintúgy kiváló tulajdona Ion egész 
közéletének.

Dessewffy Aurél, kit atyja, mint alig 17 éves 
ifjat magával fölvitt az országgyűlésre, említi nap
lójában, hogy Széchenyi Pozsonyba érkezésekor 
tüstént egy k l ubbo t  a l akí tot t ,  a szétágazó né
zetek központosítására. A lángeszű gyermek-ifjú, e 
klubba, mint mondja, gyakran megjelent, mi — 
hogy melleslegesen említsem — Aurélnak kora
érettségén kívül, azért is igen természetes volt, 
mert Széchenyinek szokásai közé tartozott, a felső 
aristocratiának fiatalabb sarjadékait maga körül 
gyűjteni, s az utolsó időkben is, örökké lehetett 
nála és vele iskoláikat alig elhagyott mágnásokra ta
lálni, kiket a már éltes férfiúhoz a honfi tiszteleten 
kívül, meleg baráti viszony csatolt.

De, hogy az 1825-ben alakított klubbra tér
jek vissza: ugyan ki nem látja, miként Széchenyi, 
már első nyilvános föllépésekor eszméinek terjesz
tésére azon módszert használta, melyre egész poli
tikai pályája alatt leginkább, sőt talán a helyes 
mértéken túl támaszkodék ?

r

Értem a szellemi öszpontositást t á r su l a t i  té
ren;  klubbok, casinok, egyletek, részvényes társu-
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latok, lóverseny, tudományos, ipari és gazdasági 
intézetek által.

Az eszmék ilynemű propagandája iránt a gróf 
akkora előszeretettel volt, hogy reformatori tervei
nek majdnem kizáró emeltyűjévé tette, s néha az 
alkotmányos intézmények általi befolyást a társu
lati térért elhanyagolta.

A megyegyüléseket feledé, az egyletek tanács
kozásaiban részt vett.

Wesselényitől haliám, hogy Széchenyivel meg
ismerkedésekor, vadászat és mulatságok közt, több
ször előkerült a haza állapotja.

A kapitány, kit később hires politikai ellen
sége is a „legnagyobb magyarnaku vallott be, ilyen
kor vagy kedvetlen volt s hallgatott, vagy a nem
zet hanyatlását tulsötét szinekkel rajzolá és derül- 
tebb tárgyakra vitte át a beszélgetést.

De e vonakodások mellett is néha elmélkedé
sek közé sodortattak az ország viszonyairól, s ha 
ilyenkor fölmerült a kérdés : hogy mi volna az első 
teendő? Wesselényi ellenzéki és legulejus szelleme 
mindig valami törvényes jogkövetelésen pihent meg; 
mig Széchenyi, a nagy tervek és fellépések helyett, 
állandólag ezt mondá : alkossunk egy társaságot, 
kevés számú egyénekből, kik gondolkozzanak a dol
gokról, s kik óvatosan recrutirozzák magokat.

Később létesített is egy szorosan összetartó 
kört, melynek három vezér tagja volt, tudniillik ő, 
Wesselényi és gróf Eszterházy Károly ; a honnan
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a baráti levelezésekben az rendszerint tr  ipar  ti tűm 
név alatt emliteték.

Ez az 1825-diki országgyűlés megnyílása előtt 
több évvel történt, s elég tanúsága, miként Szé
chenyi még nyilvános föllépésénél sokkal régibb 
idő óta, ugyanazon módszerét a politikai hatásnak 
tartá sikerre vezetőnek, a mely által később ra
gyogó eredményeket vivott ki.

Vannak mind a mellett számosán, kik refor
matori szerepét rögtönzöttnek s őt, midőn föladatá
hoz kezdett, a közpályára egészen készületlennek 
álliták.

Katona pajtásai, kik a Napoleon elleni világ
háborúban vele szolgáltak, még a „Hitelu megje
lenése után is, sokáig nem tudták képzelni, hogy 
az a Széchenyi István idézhetett elő tudós  mun
kái  által forradalmat az eszmékben, ki mindenkit 
hátrahagyott lovaglásban, testi gyakorlatokban, a 
nők körüli szerencsében, s néha a kártya-asztal mel
lett és más könnyelmű szórakozásoknál; de igen 
kevés jelét adá, hogy Cadmus s Guttenberg talál
mányai iránt különös előszeretettel viseltetnék.

Dessewffy Aurél is följegyezte naplójába, mi
ként egészen készületlenül lépett a törvényhozói 
terembe Széchenyi.

Wesselényi pedig — mint említettem — Szé
chenyivel tett utazásairól beszélgetvén, állitá, hogy 
ez sok világtapasztalást szerzett ugyan; de a gaz
dasági és státusgazdasági rhapsodistikus ismereteken 
kivül, csak a szépirodalomban volt jártas. A poli-
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tikáról pedig keveset gondolkodott s hite sem volt 
a magyar nemzet jövendője felől.

Ennyi állitás együttvéve nem látszik súlynél
külinek; azonban több okból gondolom, hogy leg- 
fölebb a katonapajtásoknak volt szoros értelemben 
igazuk, s nem Wesselényinek, ki 1821. és 1822. 
évben mondá még Széchenyit a magyar ügyek iránt 
részvétlennek s aránylag csekély ismerettel bíró
nak, és annál kevésbbé Dessewffynek, ki 1825-ben 
is minden készültséget megtagadott tőle.

Ellenkező nézetemet a leglényegesebb körül
mények s lélektani szempontok támogatják.

Először is magának Széchenyinek, ki a hazát 
egy költött életrajzzal mystificálni nem akarhatta, 
vallomásait hozom föl, melyek azonkívül, hogy e 
kérdésre világot vetnek, az ő mély kedélyének fé
nyes jelei.

„Oh mily sokszor látám — igy szól ő meg- 
hatottan — még mint gyönge fiú szegény atyámat 
búba merülve, s már akkor villant lelkemen ke
resztül, hogy magasbnak, valami sokkal nagyobb 
érdekűnek kell hatni rá, mint családi vagy házéleti 
bajok keserűségeinek. Mert Epictetos elveivel meg
barátkozott keresztyén férfi, mint ő vala, ilyféle 
gyötrelmeket mosolylyal túrt. Akkor nem bírtam 
felfogni bánatait. Beh nagyok lehettek azok! Ké
sőbb tudám s most tudom, hogy nemzetünk ala
csony létét gyászolta. A magyarnak napról napra 
mélyebbre sülyedése, és azon reménynélküli nézet, 
mely szerint nem sokára és elkerülhetlenül fogna
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éltünk végórája ütni, okozá oly sokszori keserű 
epedésit. Felfogta-e, hogy ránk nézve csak úgy le
het még üdv, ha nemzetiségünk megmentését még 
alkotmányunk szeplőtlensége elébe teszsziik, nem 
tudom. Tán nem tulajdonított a mind inkább lan
kadó testnek elég erőt és életet halálos álmaiból 
kibontakoznia. S mi ó ta  a n n y i  po lgár i  e r é n y e k 
ke l  f énylő  a tyám,  mint  „magyar"  r e m é n y 
te len szál lot t  s i r j ába ,  azóta meg nem szünő- 
le g ha son l i t ga t ám más n e m z e t e k  é l e t j e l e i t  
a m a g y a r n a k  é l et fonalával  össze; mi kép  ki 
i smerném:  van-e még f e l t ámadása  körül  re
mény vagy nincs-e többé.  É l e t e m legmélyebb  
f e l a dása  ez vala.  S mindenben tapasztalául, hogy 
e keleti rajnak épen virága — mert salakja e 
nemzetnek, mint a legnemesbnek is van — már- 
már kétségbe esik s búban és mély melancholiában 
eped mindig valami után, mi előtte ismeretlen. Mig 
más nemzetek a jelenben látszanak élni, s jellem- 
zetök megelégedés és jó kedv, mintha már elérték 
volna a nagy természetbeni állásukat, osztályrészük
nek már birtokában volnának ; a magyar — kinek 
egész létét oly sötét titok fedi — vagy nem remél 
többé semmit, s a múltban hiszi örökre eltemetve 
hir- s nevét, vagy a nagy idők folyamától vár lelki 
sebeire írt, s néha, de csak átfutó csillámként, a 
messze jövendőben sejti nemzeti fényét s látja meg
nyílni egét. — Figyelmezz a németnek társasági 
szellemére, figyelmezz zenéjének jellemére, a zené
nek, melyből oly valódilag tükrözik ki a külön



SZÉCHENYI ISTVÁN. 193

nemzetek legbelsőbb érzelme ; s fogod-e tagadhatni, 
hogy a német a jelenben él, a jelennek szedi virá- 
git, soha sem epedvén a jövendőnek koczka-játéka 
körül. Halljad zenéjét s akaratod ellen vigalomra 
gerjedsz, az utolsó húr elhangzása után azonban 
vége a varázsnak, lelkedben nem marad semmi 
nyom. Laktam sokat németek közt, természetüket 
magamra alkalmazni iparkodván, s köztök a nap
nak, az egyébként kellemesen töltött napnak be- 
zártával elvágva érzém a jövendőt, mig a jövő hu
szonnégy óra végével minden jövendőbeli vágy nél
kül szinte megint ott állék, hol tegnap. — Mit ér
zek viszont magyarok közt, magyarok közt, kiknek 
lelkét nem bélyegzé íjaég meg az elkorcsulás szé
gyene ; mit érzek messze a világ zajától magamba 
vonulva? Bánatot és reményt! Zenditsd meg a nem
zeti dal gyász-húrjait, s a mult kor mélyeibe sü- 
lyedve édes kinok közt Berzsenyivel elsirom bús 
elegiámat, s ki nem Ÿesz semmi azon hiedelemből, 
hogy a magyar nemzet „voltu. Fel felhasad ismét 
előttem az ég, és édeni kéjjel reppen lelkemen ke
resztül ily szózat: „Epedéseid nem holtakat illet
nek, bús hangjaid nem halotti zene, a jövendő le
het korod.u Oh mennyei öröm ! S ime sötétre bo
rul szemeim előtt az idők folyama megint, s őrült 
gyanánt, kinok és kéjek közt hánykodva, fogyasz
tom magamat, éltemnek nagy része bánat, a re
ménynek sugárai vajmi gyéren öntnek pályámra 
fényt.u

Első kötet. 13
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A „Kelet népeu — honnan az előbbi sorok 
idézve vannak — Széchenyinek 1825-ki föllépé
séről is egy szintén érdekes vallomást, vagy, ha 
akarjátok, au t obiographia i  t ö r ed é k e t  mutat 
elő, melyben az iró még határozottabban állitja, mi
ként első belépése a pozsonyi országterembe, első 
megszólamlása a közügyek tárgyai felett, hosszas 
előkészület után, kifőzött terv szerint, sőt a mester 
önérzetével s épen nem rögtönzésből történt.

Ezen autobiographiai töredéknek ide vonat
kozó sorai következők:

„Mióta élek, kimondhatlan vágy létezik lel
kemben Magyarország kifejtésére. A magyar nem
zet feldicsőitése él minden csep véremben. Azon 
r e m é n y  az ónban,  mikép nemcsak köl tői  kép
zelgés ,  de szá r az  felfogás szer int ,  l ehe tő
ségé t ,  sőt h i he t ő s é g é t  is l á t ám nemzet i  új 
j á s z ü l e t é s ü n k n e k ,  csak k é s őb b ,  j ó l l e h e t  
hosszú évek előtt d e r ü l t  bennem fel. Hideg, 
csalhatlan számok — mert a nemzeti élet sympto- 
máinak is vannak csalhatlan számai — azt mu
tatják, hogy midőn Európának, vagy jobban mondva, 
a civilisált világnak, szinte minden népei elérték már 
tetőpontukat, s vénülésnek indulnak, a magyar nép
nek csak most derül hajnala, s oly nyara, oly fé
nye fog bekövetkezni, a milyent a huszonnégy órai 
ész, tudniillik az ész többsége csak távolról sem 
sejt, a rozsdáiban elsülyedt magyar nem is képzel
het, a magyar sphaerából kiesett német-magyar pe
dig gúnykaczajjal illet. Minden jelenetek jövendő
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fényt mutatnak nemzetünknek, minek jövendölésére 
semmivel több jóslói tulajdon nem kell, mint előre 
megmondani, hogy a kisded makkból, ha nem rom
lott, idővel termő tölgyfa lesz, csak senki el ne 
gázolja.. .S  igy  Ion, hogy vagy t i zenha t  év
vel eze lőt t  (1825-ben), k i mon d h a t l an  s több 
napi  belső küzdések  után,  és csak a kko r ,  
mikor  l á tám,  hogy senki  azon tán egy kissé 
magasb  n é zőpon t r ó l  nem fogja fel nemze
tünk ál lását ,  mint  én, vagy ha igen,  nem 
mer,  s új raöntés  helyet t  mindig csak nyo
morul t  fol tozás van n a p i r e n d e n ,  — bizonyos 
órában  me ge s k ü d t e m magamnak ,  hogy miu
tán v i l ágosan  mu t a t kozá nak  lelkem előtt  
n e m c s a k  a f e l t ámadásnak,  de nemze tünk  
e gykor i  nagy kifej  t he t őségének  is legbiz-  
tosb je le i ,  mi nden t  el fogok  k öve t n i ,  habár  
magam ma ra dok  is, ha bár  vesznem kel l  is, 
mit  e ke t tős  czé l nak  e l é r ésé r e  cselekedni  
l e lkem súg al. Es akkor léptem, fejdelmemhez 
leghúbb tizenhét évi katonáskodás után, hátrama
radó éltemet a hazának szentelvén, a nyilvános élet 
tövis-mezejére, s itt meg kell vallanom azon ko
moly elhatározottsággal, hogy én fognám,  ha senki  
más,  n e m z e t ü n k  egykor i  f ényének  megvetni  
alapját^ va gy  l ega lább ezen  czé lnak szen
te lni  végl ihegésemig földi  pályámat .  A nem
zeti testben egy parányi, alacsony helyen álló ka
pitány, nem  cse ké l ye bbe t  tűz tem ki  magam
nak,  valóban nem; j ó l l ehe t  s e n k i — s rémé-
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lem, ez majd ki fog tűnni  — senki  nem te- 
kinte  mé lyebben  a s zándék l o t t  k i v i t e l nek  
l e h e t l e n s é g ge l  ha t á ros  tömkelegébe ,  mint  
én. Es ez mennyire igaz, s én mennyire fogám fel 
szövevényes körülményeink közt a teendők sorát, 
és czéljaimhoz mily keserves utakon közelgeték, 
mind ezt most, és más alkalommal minden lepleg 
nélkül előadandom. í t é l j en  i t t eni  á l l i t ása imról  
a j öve ndő ,  me ly lye l  érzem,  hogy földi  pá
lyám s i t t l é tem némileg egybeszőve  van. 
Addig  is azonban  annyi t  mondha tok ,  és ezt 
e ldönthe t l en  b izonyságga l  muta tha tom be, 
hogy semmit  s em tet tem rögt  ö nzésként  vagy 
p i l l a na t i  f e lhevülés  k ö ve t kezés ében ,  de min
den lépteim, minden tetteim egy előre kiszámított 
messzeható tervnek szüleményei. Vérem meggondo
latlanul s kitűzött elveimmel ellenkezőleg soha el 
nem ragadott; mert nem szenvedelemből léptem a 
nyilvános élet mezejére, de kötelesség utáni elszánt
ságból : minthogy véremnek felette kévését tudtam 
becsülni több évvel ezelőtt, s átalán véve a ma
gyar nemzetet inkább a jövendőben szeretem, mint 
a jelenben.u

Lehet-e határozottabban megtagadni a rög
tönzésről terjesztett híreket, mint a hogy Széchenyi 
első — azaz 1825-diki föllépésére nézve teszi?

Állítása szerint akkori működései is, mint a 
későbbiek, egy rég kiszámított és messzeható terv 
szüleményei voltak.
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S ő — saját vallomásai után Ítélvén — már 
1825-ben hivatva érzé magát nemzetünk egykori 
fényének alapjait megvetni. Érzé, hogy magasabb 
nézpontból fogta fel honunk állását, mint a töb
biek. És érzé, hogy azon akadályokat is, melyek
kel egy reformatori pálya, melyekkel az újjáalaku
lás tervei találkozandnak, egész jelentékenységök- 
ben, a sokadalom sejditeni sem, a miveltebbek 
kicsiny köre pedig megmérni alig tudja ; mig ő a ki
vitelnek majdnem a lehetlenséggel határos tömke
legébe mélyen tekintvén, a siker iránti reményét, 
hideg és csalhatatlan számítások s a nemzetélet 
symptomái által biztosítva látja.

A hang, melylyel Széchenyi fényes pályájának 
kezdetéről szól, az önérzet oly magas fokára van 
emelve, hogy ha a kétkedésnek legkisebb árnyéka 
férhetne szavaihoz, akkor rögtön a nyílt vallomások
nak kérkedékenységgé, az önérzetnek öntulbecsü- 
léssé, a nagy phrasisoknak hiú gascognaddá kellene 
szemeink előtt letörpülni, és az ünnepelt reformá
torból egy charlatan válnék, ki mint Cagliostro, a 
legregényesebb oldalról tüntette fel, a hivékeny 
közönség számára, múltját, hogy érdekessé tehesse 
jelenét.

Gondolom, senki sem hiszen el ily kisszerű 
fogásokat, melyeket a közönséges szemfényvesztők 
szoktak használni, azon férfiúról, kinek politikai 
eljárása körül annyi nagy és magasztos jellemvo
nással találkozunk.



198 SZÉCHENYI ISTVÁN.

Széchenyi határozottan kijeleli az időt, midőn 
állandó foglalkozásává emelte az előkészületeket 
reformatori szerepére.

„Mióta annyi polgári erényekkel fénylő atyám, 
mint „magyaru, reménytelen szállott sirjába, azóta 
meg nem szünőleg hasonlitgatám más nemzetek élet
jeleit a magyarnak életfonalával össze; mikép kiis
merném : van-e még feltámadása körül remény vagy 
nincs-e többé? Életem legmélyebb feladása ez vala.u 
— így szól ő.

Tudatik, hogy gr. Széchenyi Ferencz, István 
atyja, 1820-ban december 13-án halt meg, s én a 
különben éles eszü DessewíFy Aurélnál még tekin
télyesebb tanuk ellenére is, ezen idő tájra tenném 
Széchenyi Istvánnak Magyarország ügyeiveli szoro
sabb foglalkozását; mert inkább elhinném, hogy is
merősei benne csalatkoztak, mint hogy ő valótlant 
állitson.

De nincs szükségem a fölhozott tárgyat oly 
mezőn dönteni el, hol DessewíFy itélőtehetsége a 
Széchenyi igazságszeretetével szembe állittatik.

Magok a körülmények elég hangosan kiált
ják, hogy tévedésnek kellett azok felfogásába csúszni, 
kik 1825-ben Széchenyit, a nemzet bölcs  és hig
gad t  t ö r v é n y h o z ó i  sor ában ,  rögtönzőnek és 
minden készültség nélküli kalandornak tekinték.

Ugyan melyik államférfiunkról mutathatjátok 
meg, hogy első eszméje, melyet ajkára von, első 
nyilatkozata, mely által hatott, első áldozatja, me
lyet a haza oltárára tett, első módszere, melylyel
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későbbi terveinek sikerére be akart folyni, nemcsak 
magában helyes és az akkori viszonyok szerint 
czélszerü volt ; de — s ez a dolog lényege — 
egész politikai pályájával s reformatori terveinek 
irányával oly szoros összefüggésben állott, hogy a 
megfutott pálya végéről annak elejére gondolva 
vissza, sem lehetett volna ugyanazon jellemnek s 
ugyanazon alapnézet mellett, másként intézni el?

Széchenyiről én ezt kimutattam.
S keressetek nem-rögtönzőitek és készülteitek 

közt sok hasonló példát.
De ám vétessenek az ily jelek csak történetes 

s isolált tényeknek, melyeket a dialectika mester
ségesen forraszt egy egész kiképzett rendszer kör- 
lánczaiba.

Azonban ezen esetre kérdenem kell tőletek : 
nem idézett-e elő Széchenyi könyvei és tettei által 
nagy forradalmat az eszmékben, az intézményekben, 
a közszellemben, a gazdaság, az ipar, a vállalko
zások, a közlekedés, az anyagi és erkölcsi közpon- 
tositás mezején? Nem voltak-e első munkái csupán 
tartalmuknál fogva is kitűnő irodalmi becsüek, s 
az együtt versenyzők vagy ellenfelek elmeműveit 
magasan túlszárnyalok ? Nem valának-e reformter
vei sajátságosak, messzire nézők és összefüggők? S 
melyik ellensége nem vallá be, hogy kezdeménye
zései az anyagi vállalatok terén oly csodálatosan 
szerencsések, oly a nemzetélet és korszükség isme
retén épültek és biztosan kiszámitvák, hogy itt 
vele senki sem versenyezhetett, e részben a nem-
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zet üterére senki sem tudott úgy tapintani mint ő, 
sőt egyedül vala a kivitel embere, elannyira, mi
ként végtére neve, egyéb tekintetek számbavétele 
nélkül is, a tőkepénzeseknél a sikerre nézve kielé
gítő garantiává Ion?

Miután pedig ez igy van; miután első igen 
derék könyve 1828-ban jelent meg; miután refor
matori hatásának legragyogóbb része 1830-tól 1835-ig 
folyt le; miután ő több erélylyel és sikerrel soha 
sem állott a kivitel, a létesítés élén, mint ezen öt 
év alatt; miért legyek nehány ismerőseinek külön
ben is fölötte általános nyilatkozatai miatt kény
szerülve, Széchenyit oly lángeszűnek tartani, milyen 
ő sem volt, s milyen senki sincs? Mert az mégis a 
csodával lenne határos, ha egy férfiú, ki 1825-ben 
egészen készületlen vala, három évvel később az 
irodalomban a maga elébe tűzött tárgy mély felfo
gása által tudott kitűnni; öt évvel utóbb pedig a 
nemzet történetében uj korszakot kezdhetett s oly 
dicső és győzedelmes helyet vívhatott ki, milyent a 
kedvező ég a nemzedékek fel- és eltűnése közt, 
hosszas időszakokban is ritkán nyújt választottjai
nak. — Ha Széchenyi nagy befolyása Magyarország 
átalakulási processusára, a képzelődésre ható szó
noklat varázsa, a világszabadsági sejtelmes eszmék 
költői ingere, s a tömeg szenvedélyeit ismeretlen 
vágyak felé vezető izgatások által történt volna : 
úgy talán még elhinném a rövid tanéveket ; mert 
jól tudom, hogy e mezon sok előkészület nélkül is 
lehet felötlő eredményekre jutni. De midőn senki
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sem kétkedik, miként Széchenyi a cselekvényesség 
több szakában a nemzet szükségeinek éles fölfo
gása, a viszonyok pontos ismerete, terveinek szilárd 
alapokra fektetése, a nehézségeknek s előnyöknek 
teljes kikémlése és az eljárás rendkívüli óvatossága 
következésében jutott sikerhez : hogyan fogadhas
son el, egy tizenhét éves ifjú tudósítására támasz
kodva!, mint kétségtelen tényt, hogy „a legnagyobb 
magyara oly rövid idő alatt formálta ki magát mély 
combinatióu országiárrá, mint a mennyi másoknál 
alig elég egy megyei szerep ephemer dicsőségének 
megszerzésére.

Minden körülmény lélektani ok, és az emberi 
agy fejlődésének fokozataira vonatkozó minden 
hihetőség módositni látszik Wesselényi nyilatkoza
tának értelmét Széchenyi önmivelésének stádiumai
ról; aDessewffy Aurélét pedig teljesleg megczáfolja.

Azon adat-töredékek is, melyeket a gróf éle
téről összeszerezhettem, az én nézeteim mellett szó
lanák.

Egyébiránt elismerem, miként Széchenyinek a 
nemzet sorsával összeszőtt életét a vizsgáló törté
nelem fáklyájának csak később sikerülend tökéle
tesen felderiteni. Naplója, melyet rendeleténél fogva 
halála előtt használni nem lehet, mind a kornak, 
melyre alakitólag hatott, jellemzésére; mind saját 
belfejlődésének, irányainak és politikai küzdéseinek 
ügy folyamára kétségkivül gazdag anyag-gyűjteményt 
fog szolgáltatni.
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S könnyen történhetik, hogy e kútforrás ki
nyitása által le fognak döntetni vagy legalább meg- 
ingattatni Széchenyi önmivelésének és a reformatori 
pályára készülésének időszakára vonatkozó állitá- 
saim ; de alig hiszem, miként ez esetben is Des- 
sewfíy Aurél nézete igazoltassék.

Hadd vessem papirra tehát, addig is, mig erő
sebb és instruáltabb kéz tehetné, Széchenyi élet
rajzának körvonalait.

XJ  *

Széchenyi Ferencz grófnak harmadik és leg
fiatalabb fia, István 1791-ben, september 21-kén 
született.

Atyja, a nagy hazafi, ki mint  „ m a g y a r w 
reményte l enül  szál lot t  s i r j ába ,  honunk ügyét 
még tetemesebb anyagi áldozatokkal gyarapitotta, 
mint István gróf. Az ő politikai pályája, mely tün
döklő és hasznos volt, a Széchenyiek család-sorsát, 
a k é t  pad  közt i  he lyze t  kellemetlenségeit hosz- 
szason érezteté vele. 0  két király kegyéből esett 
ki, az egyikét később visszanyerve. József császár 
alatt nagy hivatalaiból leköszönt; I. Ferencz által 
pedig viszont magas méltóságokra alkalmaztaték. 
1786-tól 1798-ig, tehát tizenkét éven át, távol ál
lott a kormány rudjától. Ezen korszak folyama 
közt vala egy beleplezett s máig is föl nem fá
tyolozott időpont, midőn országunk több nagyai bi
zonyos indefiniált gyanú súlyával voltak terhelve; 
midőn a közlevéltárakba iratok zárattak, melyeket



SZÉCHENYI ISTVÁN. 203

a helytartótanács legtekintélyesebb tagjainak sem 
lehetett a Metternich herczeg egész kormánya alatt 
elolvasni, — oly kevéssé, mint azelőtt, mikor a té
nyek és vádak még újak lévén, a részrehajlatlan 
történelem szakmájába nem estek. Széchenyi Fe- 
rencz sem kerülte ki a gyanút egész mértékben; 
noha minden jel arra mutat, hogy valamint a haza 
iránti szeretete kiapadhatlan volt: úgy a dynastia 
iránti hűsége örökké ingatlan maradt.

József császár, kevéssel halála előtt, két ren
deletén kivül, intézkedéseinek egész összegét, refor
matori pályájának sok nehézségekkel küzdő kísér
leteit megsemmisítvén, az alkotmányos jogok gya
korlatától elzárt Magyarország az „avita constitutioa 
régi kerékvágásaiba vezetteték vissza. Az uj ural
kodó országgyűlést hirdetett. A ritkaságok tárába 
szánt és Bécsbe fölvitetett koronát a nemzet öröm- 
rivalgásai közt fejére tétette, s a fényes ünnepély 
alatt Pozsony szabad királyi városa több magas 
vendégekkel együtt a nápolyi királyt Ferdinandot 
s nejét, Karolinát, falai közt üdvözlé. Az ország- 
gyűlés 1791-ben martius l£)-kén elhatározta, hogy 
a két idegen koronásfő jelenlétének emlékezetére 
emlékpénzek veregessenek, és azok különös kö
vetség által küldessenek Nápolyba. Széchenyi Fe- 
rencz Ion e követség vezérletére megbízva s hor- 
dozá az egész ut költségeit. Nápolyban az uralkodó 
kegye a szent Januarius rendjével, hazatérte után 
pedig nemsokára az ég kegye sokkal becsesebb 
kincsesei, István fiával, ajándékozta meg.
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A nemzeti muzeum alapitója, a magas mivelt- 
ségü és a tudományokat hőn előmozdító államfér
fin — ki szemeinek gyöngesége miatt hivatalairól 
másodszor is lemondva, állandólag Bécsben lakott 
— fiait elég gonddal igyekezett növeltetni, s hogy 
Istvánnak sem voltak gyermekévei elhanyagolva, 
méltán föltehetjük.

Azonban — mint tudatik — Széchenyi Fe- 
rencz gróf, életének utolsó szakában, a mély val
lásos érzést — mely szintén az egész család jellem
vonásai közé tartozik — naponként magasabb fokra 
emelte keblében, s végre nemévé a rajongásnak 
hangolta fel.

Nem lehetetlen, hogy a túlbuzgóság, mely egy 
csalódásokkal terhelt és reményeiből kifosztott élet 
természetes asyluma, az öreg Széchenyi által a nö
velés propylaeumává tétetett, melyen át kellett gyer
mekeinek az isméretek adattáraihoz jutni.

Igen hihető, miként Istvánnak első kiképzésé
ben nem az által történt hiba, mert kevésre tanít
tatott; de talán, hogy olyanra is, mi az egyszerű 
vallásos érzésnél valamivel több volt.

Ha ő azon imádságos és kegyes könyveket, 
melyek atyja költségén jelentek meg, mind átol
vasta; ha zsenge éveiben a Széchenyi család vallá
sos kedélyével tekintett a házi oltárra, hol a lép
csőkön térdelve és tört szívvel imádkozott szünet
lenül a tisztes családfő, ki egykor a hon oszlopa, 
a trón kegyeltje volt, s a tömeg által szerencsésnek 
tartaték, mert dús vala; ha a serdülő ifjú a bölcse-
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let első tanfolyamát a „Selecta sanctornm patrum 
effatau czimü könyvnek, mely az öreg gróf megrende
lésére íratott, szorgalmas tanulásából merítette; ha 
a 18 évet be sem töltött Széchenyi István így vet- 
teték az élét közepébe, hol magára hagyatva, nagy 
jövedelme, választott pályája, megromlottabb pajtá
sai és heves vére a concentrált élvek s erős izgal
mak örvényeibe sodorják; ha az imádságokat Sadé 
marquis fertelmes műveitől kezdve, a frivol és még 
szépizlési religióval sem biró irodalom terményei 
váltják fel; ha a „Selecta sanctorumota Voltaire s 
Diderot csábitó bölcsesége kezdi ostromolni és sürü 
kereszttűz közé venni : nem természetes-e ekkor, 
hogy az ifjú Széchenyi, ha a gyermekkori benyo
mások szivét megtámadják, ellenök a materialismus 
és könnyelmű philosophia fegyvereihez folyamodik ; 
ha pedig a szórakozásokban már kielégítést nyert, 
akkor megint a vallásos ascetismus és a keresz
tyéni lemondás phantomait lázasztja föl s általok 
ostoroztatja szivét? nem természetes-e, hogy Szé
chenyi vallásos kedélyű és egyszersmind kutató el
méd lévén, vakbuzgó első növeltetése és korán 
megkezdett nagy világi életének ellenkező irányú 
iskolája miatt sokkal hosszasabb idő alatt jöhet 
magával tisztába, mint mások, és sokkal nehezeb
ben leli meg azon súlypontot, mely ingatlanul fön- 
tarthassa, mint a kisebb talentumu, de öszhangzóbb 
kifejlődést nyert egyének?

Pedig előttem, többek értesítéseinek nyomán, 
igen valószínűnek látszik, hogy a fenebbi sorokban
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István gróf gyermekkorának és fiatal éveinek eléggé 
találó, majdnem élethű vázlata van adva.

Gróf Széchenyi Ferencz 1809^ben, midőn az 
osztrák birodalom sorsa a legkétségesebb koczkára 
volt téve, mind a három fiát, Lajost, Pált és Ist
vánt a felkelő nemes sereghez küldé, honnan Ist
ván rövid idő múlva a rendes katonai pályára lé
pett át és 1815-ig a Napoleon elleni háborúk majd 
minden nevezetes világcsatáiban részt vett. A lip
csei három nap alatt igen kitüntette magát, s 
Blücherhez megbízásokkal küldetvén, lényegesen 
befolyt az ütközet sorsára az által, mert másokkal 
együtt a nagy hírű porosz tábornokot rávette, hogy 
intézkedései által a közelgő Bernadotte megérke
zését és részvétét a csatában lehetségessé tegye.

A szövetséges hatalmaknak kétszeri Párisba 
vonulása és a bécsi congressus valának a legra
gyogóbb időszakok Széchenyi ifjúkori excentrikus 
életében.

A jelenetek nagyszerűsége, a katonai hir má
mora, a világ legmagasabb köreiben töltött órái, az 
irigylett bonne fortune-k, mint szintén gyorsan sza
porodó adósságai folytonos izgalomban tárták őt, és 
kimerithetlen cselekvényességének, s változatosság 
és hatás után sovárgó lelkének a szerelem, hir, 
fény és kaland tündérországaiban szereztek elfog
lalást, adtak kielégittetést.

De mindezen örömeknek a világbéke helyre
állításával többnyire végok szakadt.

2 0 6
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A bécsi congressus, Európa territoriális viszo
nyát s a nagyhatalmak súlyegyenét rendezvén, szét
oszlott. Eltűntek a monarchák, az uralkodó csalá
dok tagjai, a herczegek, a ministerek, a diplomaták, 
a tábornokok, a világ-aristocraták, — a tett és re- 
putatio emberei mind eltűntek. Velők együtt oda
lettek a ragyogó ünnepélyek, a fényes udvari körök, 
a föld minden részeiből összegyűlt nőszépségek bű
bájos chorusai, az egymást mohón fölváltó estélyek, 
a szakadatlan zaj s a kifáradhatlan, az édes, az 
örökké foglalkozó és egyébre időt nem hagyó sa lőni 
semmit-tevés. S ha még csak ezek röppentek volna 
el! De hová nem tette a Bellerophon, melynek fe
dezetére lépett és szent Heléna, melynek révében 
örökre kikötött, az erély és dicsőség eszménye, 
Napoleon Bonaparte; — hová nem tette a bécsi 
királytanácskozmányok jegyzőkönyve és a szent szö
vetség a kilátást egy uj európai háborúra, a csat
tanó események izgalmait, a hadi cselekvényesség 
gazdag mezejét, a hir ért kalászainak aratását, és a 
reményt gyors katonai előléptetésekre?

Mindez együtt a bécsi congressus befejezteté- 
sével párává oszlott szét.

S mi maradt Széchenyi számára?
Egypár érdemjel, a huszár kapitányság, a lassú 

emelkedés a szolgálati évek kegyelméből, a kato
nai státiók unalmas és foglalkozás nélküli magánya, 
a mámorból való kijózanodás hosszú penitentiális 
hetei, hónapjai és évei.
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Nem vala tárgy, melyre szertelen tevékenysé
gét fordítsa, nem vala czél, mely után törekedjék, 
nem vala vágy, melyért képzelődésének vitorláit 
fölvonja, s melyhez szivének reményhorgonyait csa
tolni kívánná.

A világbéke eldöntoleg hatott nyugtalan jel
lemére.

Széchenyi magába kezdett szállani. Üresnek 
találá szivét és agyát. Untatónak hitte egy falura 
kitett kapitány köznapi szerepét, komornak a je 
lent, s a múltat minden fénypontjával együtt sem 
eléggé nemesnek, sem hozzá eléggé méltónak.

Ez érzés, ez öntudat, mely susceptibilis ter
mészetéből vonván a következtetést, gyanithatólag 
egy csoport méltó és méltatlan önvádakkal is szö
vetkezett, lassanként egy erős, de jótékony crisist 
idézett elő nála.

Nehéz volna Széchenyi átalakulásának napját 
vagy épen óráját elhatározni.

Az egyéneknél a szellem reformja nem törté
nik oly láthatólag, mint a rovaroknál a külső hü
vely levetése.

De annyi bizonyos, miként ő a bécsi congres- 
sus után csakhamar sokkal komolyabbá, összesze
dettebbé és ismeretek után sovárgóbbá vált, mint 
addig volt.

Egybeköttetései által gyakran nyert engedel- 
met hbszasabb- távollétre.

Európának nagyobb részét beutazta ; neveze
tesen a német birodalmat, Frânezi a-, Angol-, Olasz-
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országot, a Spanyolnak felső részét. Mulatott Kon
stantinápolyban, megjárta az uj-görög államot, érinté 
Kis-Azsiát.

A polgárisodás nagy középpontjain sokszor és 
hoszason tartózkodott.

Angliában összesen legalább tizenhatszor volt, 
s ezen gyakori megfordulása a világkereskedelem, 
a világipar, a politikai szabadság és a gyakorlati 
ész classikus földjén majdnem háromnegyed rész
ben katonai pályájának második korszakára, a bécsi 
király gyűlés utáni időre esik.

Eleinte utazásaiban inkább élvet és szórako
zást, utóbb inkább okulást és ismereteket szerzett.

Egy kitűnő miveltségü férfiútól, ki Széchenyi
vel évek óta szorosabb viszonyban állott, ki az ő 
élettörténeteit legrészletesebben ismeri, s kihez én 
eligazulás végett épen e kérdést intéztem, hallám: 
hogy a gróf 1819-től kezdve vetette magát vas 
szorgalommal, kitartással és minden akadályokat 
lekűzdő erélylyel a komolyabb tanulmányokra.

Ezen adattal, és Széchenyinek gyökeresen 
megváltozott szellemirányával, tökéletesen összefügg, 
sőt azt kiegésziti a már közlött autobiographiai tö
redék, mely szerint ő atyjának halála után, t. i. 
1820. év végén tűzte ki életének legmélyebb fel
adatául a magyar nemzet sorsával foglalkozást s a 
kémleteket az iránt: hogy van-e még fajunk feltá
madása körül remény vagy nincs-e többé?

Reformatori szerepe tehát nem 1825-ben rög- 
tönözteték, s mit az ifjú Aurél készületlenségnek,

14Első kötet.
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s mit a magát tanítványnak nevező Wesselényi az 
ő „mesterénél4* 1822-ben a magyar ügy iránti kö
zönynek vagy lágymelegségnek nézett, kétségkívül 
egyéb volt, mint a minek mondaték s talán nem is 
úgy értelmez tetett, mint a hideg papirra leirva vé
tethetik olyak által, kik egy ifjoncz és egy ne
heztelő barát könnyelműségét a szavak kiválasztá
sában kellő tekintet alá nem vonják.

Szállítsuk le a két észrevételt, valódi értékére.
Wesselényi a hazafiság eszméjét szorosabban 

összekötötte a sérelmi politikával mint bárki más. 
Aztán természeténél fogva ostromló, pathetikus, ko
moly és szónokló volt.

Örökké gyanúsan nézett Széchenyire, ha az 
a mindenható osztrák pénzügyminister salonaiból 
lépett hozzá s mint kétségtelen tanúságát a „Hitel4* 
írója lágy meleg hazafiságának hányta föl egykor 
nekem, hogy Széchenyi, kit mi az egekig eme
lünk, még pályája kezdetével egy emlékiratot nyúj
tott be Metternich herczeghez azon reformokról, me
lyeket Magyarországon előmozdítani a kormány ér
dekében fekszik.

E vád valószinüleg igaz volt: de akkor Szé
chenyi ellen még inkább idézni lehetett volna a 
hosszas előszobázást oly nagy uraknál is, kiket ő 
általában gyűlölt ; az udvarlásokat oly palotahöl
gyeknél s talán társalkodó-nőknél és komornáknál 
is, kik különben se szépek, se érdekesek többé 
nem valának, de történetesen azon ügynek, melyet
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keresztülvinni szándékozott, elősegélésére befoly
hattak.

Csak annyit akarok ezzel mondani, hogy Wes
selényi — mint életrajzában kifejtettem — igen 
nyomos okoknál fogva, e lv i leg  már szükségesnek 
tartá a kormányt folytonosan nyugtalanitni és sem
miben nem segiteni úgy elő, hogy népszerűséghez 
juthasson; Széchenyi pedig politikai munkásságának 
első percze óta az utilisatio embere volt, s nem 
annyira ellenzeni, mint alkotni törekedett.

Továbbá Wesselényi még a baráti társalgás 
közt is minden csekélységet hangzatos formákba 
zárt, és ha lehetett, emberbaráti, országszabadsági és 
hazafi elvekhez kötött. O kimondott eszméit és er
kölcsi szabályait nem mindig alkalmazta ugyan ma
gánéletére ; de azért a puritánusok dühével vagy 
megvetésével nézett az oly emberre, ki az elvekre 
sarcasmusokat szórt, bár azokat tettel soha meg 
nem sérté. — Széchenyi pedig egy jó élczet, egy 
elmés ötletet, egy csipős gunyort, kivált baráti kör
ben, még a tisztelt tárgyak és eszmék ellen sem 
tudott elhallgatni. Hogy e modornak Wesselényit 
sokszor meg kellett botránkoztatni, természetes; de 
ebből még nem következett a botránkozónak fel- 
sősége a botránkozást okozó fölött.

Itt mellékesen egy adomát mondok el, melyet 
pajtássági éveikből Széchenyi beszélt el nekem.

„K ......... nál valánk — igy szólt ő — és az
időt többnyire vadászattal töltöttük. Egyszer meg
érkezik Wesselényi, kit rég vártunk. Társalgás közt

14*
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előfordul a közelebb tartott nagy haj tó vadászat, 
mely igen jól ütött ki s a vendégeket annyira mu
lattatta, hogy a beszélgetésben gyakran tértek reá 
vissza, főként az apró történetecskék miatt, melyek, 
mint hasonló esetekben rendszerint szokás, élesebb 
színezetben találtattak föl, s a vidéki nemeseknek, 
kik a mulatságban részt vettek, nyers, de többnyire 
egészséges tréfáira bő anyagot szolgáltatának. Az 
élénk körben egyedül Wesselényi volt komor és 
elégületlen. Úgy látszott sérelmei voltak, melyek 
felé kívánta figyelmünket terelni. De az idő minden 
különös nyilatkozatok nélkül tölt el. Alkonyodni 
kezdett. A vendégek részint elutaztak, részint szét
mentek, s csak néhányan ültünk a kandalló körül, 
melynek eleven lángja az őszi nedves napokban 
annyi vonzerővel bir, hogy kialvásától a legérde
kesebb vitatkozás közt sem lehet tartani. Wesselé
nyi, mig nehány hasábot vetettem a tűzre, s egy 
uj hajtóvadászat megrendeléséről tevék említést, fe
lém mozdítva karszékét, kedves barátom! dörmögé 
eléggé nem-kedves hangon : én úgy hiszem, az em
bert eszköznek tekinteni, az embert kutya-köteles
ségekre szorítani s a személyben az emberi méltó
ságot megsérteni csak azért, hogy időnket vigan 
tölthessük, nem hozzánk, nem hazafiakhoz, nem a 
civilisatio és humanitás ügyvivőihez illő szerep. — 
Wesselényi ezen bevezetésére, hátamat kényelme
sen a kandalló elébe forditva, megállék, és vártam, 
micsoda „oratio in Yerremw fog következni. O pe
dig a középidőt, a feudalismust, a lovagvárakat,
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Gesler kalapját, a czukortelepeket, a dél-karolinai 
sklávokat, a rabszolga-kereskedést, a török bazáro
kat, a négerkinzást és a hajtóvadászatot egy piquant 
ragou-ba összekevervén, élőnkbe tálalta. Az ajka 
megcsattant az embernek a csipős eledeltől. Én 
ugyan addig a szerencsétlen hajtóvadászatot nem 
igen bonczolgattam se a buzgó civilisatorok, se 
különösen az abolitionalisták szempontjából, de a 
tapasztalás után indulva azt láttam, hogy minden 
ilyen alkalomra megjelen egy csoport gyerek és 
suhan ez, aztán mozog, zajt üt, kiabál, jól eszik, jól 
iszik, s oly vidáman megy haza, mintha kénye és 
kedve szerint mulatta volna magát. Nem kerestem 
tehát valami nagy elvsérelmet az egész tréfában. 
Miután azonban Wesselényi által értesültem, hogy 
a hajtóvadászat kegyetlenség, sőt valóságos attenta- 
tum az emberi méltóság ellen, lelkesülten felkiál- 
ték : le a hajtóvadászattal ! legyünk szelidek és hu- 
manusok. A kandalló körüli társaság, bár némi 
meglepetéssel, követé példámat, s még akkor estve 
elhatároztaték : hogy mi a hűbériség iszonyú ma
radványát jószágainkon rögtön megszüntetjük. Ily 
emberbaráti szándékkal menénk vacsorálni s az 
ágyba. — Másnap reggel a szokott időben várjuk 
Wesselényit; de nem jő ki szobájából. Talán va
lami uj philantropikus eszmét ragadott meg s azon 
elmélkedik, gondolám magamban, és fölkeresém őt. 
Kipirultan, nagyokat fúva s félig öltözetten találám 
az én tágkeblü pajtásomat. Mi történt ? kérdém 
döbbenve. — Képzeld, kedves barátom ! az én sem-
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mire kellő vadászom tovább állott. — Hogyan ? 
tudakolám, hiszen szerény és jó maga viseletű ifjú
nak látszék. — Mamlasz, htilt szájú volt, fejér mel
lényeimet mind Zsibón felejtette. — S most utánok 
nyargalt ? kérdezém viszont. — Kinyargalt a vi
lágba. — De miért? sürgetém. — Egy pofot ad
tam neki, válaszolta Wesselényi még mindig inge
rülten. — Erre én csak azt mondám, állítsuk vissza
a hajtóvadászatot........... S gondolja-e ön, végzé be
Széchenyi adomáját, hogy Miklós barátom több
ször előhozta emberszerető elveit? Vadásztunk, mint 
azelőtt, philosophálás nélkül.“

Az elbeszélt történetecskét nem azért Írtam 
le, mintha czélom volna mutogatni, hogy Wesselé
nyinél az elv és a tett közt örökké ekkora hé
zag vala.

Én az ellenzék nagy nevű vezérének, mint 
tiszteletre méltó jellemnek, mint derék szónoknak 
és jeles státusférfiunak igazságot szolgáltattam. S 
valóban sokkal szorosabb barátság csatolt hozzá, 
hogysem oly hibákkal terheljem emlékét, melyektől 
ellenségei is többnyire megkímélték.

Csak azt szándékoztam kitüntetni, hogy Wes
selényi parányi dolgoknál is kivált fiatal korában 
nagy elvekhez folyamodott; Széchenyi pedig prac- 
tikus eszénél fogva nem igen szerette a czifra elve
ket, sőt sarcastikus modorával, ha lehetett, ki is 
gunyolá.

A fönemlitettekből összesen kétségtelennek lát
szik, miként Wesselényinek, ki a hazafiságot lég-
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inkább az ellenzék eszméjével kötötte össze, ki 
szorosan pártember volt, ki emphasissal beszélt cse
kély tárgyakról is, ügyszeretetét pedig nemcsak tet
tekkel bebizonyitotta, de szavakkal is magyaráz- 
gatá, — ismétlem, Wesselényinek, még akkor is, 
mikor szerette Széchenyit, lágymelegnek kellett tar
tania, mint mérsékleti ellenzékit, mint kévéssé párt
embert, mint az utilisatio tanárát, s mint a hang
zatos elveknek olykori kigunyolóját.

Ezért mondá később — midőn már váltig el
idegenedett ifjúkori barátjától — hogy Széchenyi 
Fiescohoz akar hasonlítani; de ő tud majd Verrina 
lenni..

Noha azonban Wesselényi panaszkodásait a 
vele utazó Hessen-Homburg ezredbeli huszárkapi
tány lágymeleg honfiságáról ezen mérték szerint 
kell reducálni : az, mit szintén állita, hogy tudni
illik Széchenyi még 1822-ben kétkedett a magyar 
nemzet jövendőjében, az ország sorsa felől sötét né
zetei voltak és ritkán szeretett a haza ügyeiről 
beszéleni, a legszorosabb értelemben való lehet, de 
nem annyira Széchenyi akkori stúdiumaira, belátá
sára és szándékaira, mint akkori kedélyhangulatára 
dérit fényt.

A Wesselényiénél még könnyebb szorosan meg
határozni és igazi értékére leszállítani a Dessewífy 
Aurél vádját.

Tekintsünk csak a kornak, melyben Széchenyi 
a nyilvánosság terére lépett, alispánjaira és bureau- 
cratáira, miveit középbirfcokosaira és országzászló-
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saira, csak latinul tudó táblabiráira s csak németül 
beszélő mágnásaira; szóval azon nagy többségre, 
mely 1825-ben a felső- és alsóházi padokon ült.

Nem különböző, nem más fajú miveltség-e az, 
a mostanitól, az európaitól?

Napoleon nem tudott latinul, s a históriai jo-. 
gok hazájának, Angliának, lordjai és követei kü
lönböző módszerek által, a ház sorompói előtti ki- 
hallgattatástól kezdve, a szakértők bizottságáig, 
szereznek magoknak elégséges ismeretet a bonyo
lódott s régi jogviszonyokba vágó kérdések felöl.

Bezzeg másként vala nálunk.
A táblabiró Napóleont, a franczia polgári és 

büntető törvénykönyvek létrehozóját, abban, mit ő 
tudománynak nevezett, tudniillik a classikus irók 
egyes helyeinek idézésében, megszégyeníthette volna.

A magyar törvényhozás tagjai pedig, azon sok 
dolgokra nézve, melyek a Corpus Jurisba befek
tetve — itt nem investitiót, mely termékenyít, ér
tek — és rendetlenül elszórva voltak, sohasem va- 
lának kénytelenek szakemberekre szorulni, mint az 
angol parlament.

Nálunk t. i. a követ, országzászlós mind pró
kátor volt.

A zsendülő irodalom még alig hatott át az 
életre.

A külviszonyok fölfogása, a státustudomány, a 
jogbölcselet, a hasonlító jogtan, az európai reform
kérdések, a polgárisodás problémái vonatkozásaik
ban az állam- és társadalomra: mind ezen isme-
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retek, melyek nélkül most k é s z ü l e t l e n n e k  tar
tatunk, akkor még igen keveseknél valának talál
hatók s e kevesek közűi igen kevesen voltak tör
vényhozók.

S nem is igényeltetett sem mágnásainknál sem 
deputatusainknál ily czifra tulajdon.

Alapos szónoklatnak csak azt tartották, mely 
a Corpus Jurison épült s a szőnyegen levő kérdés 
részleteit részletes idézetekkel világosította fel.

A többi hivalkodás és szócziczoma vala.
1790-ben még sugárzottak a vitatkozásokon át 

európai eszmék.
De azután a parlamenti okoskodás mind in

kább vonult a házi bölcseség négyfalai közé, nem 
nézett ki a nagy világra — s mint a gnostikus, fe
ledve a mindenséget, mely körülötte sző és alakit, 
állandólag köldökére tekintett — úgy a mi szónok
latunk a régi törvény paragraphúsaira függeszté 
szemeit s azok által akart emelkedni.

1830-ban történik először, hogy a juridikus 
eszmék közé magasabb politikaiak vegyülnek.

A vallás kérdése adta e részben az első len
dületet.

Ha mi tehát egy Göthe objectivitásával vissza 
tudjuk magunkat helyezni az 1825-ki fogalmak kö
rébe, akkor Széchenyit készületlennek fogjuk mon
dani; mert ő kevesebbet tudott idézni a régi tör
vényekből, mint a többi tekintélyek, s bizonyosan 
tízszer kevesebbet, mint Aurél atyja, a szabolcsi
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híres követ, kit ő hat évvel utóbb egy másik téren 
tökéletesen és végkép tönkre tett.

Ha pedig Széchenyit 1825-ben a mostani fo
galmainkkal tekintjük, akkor a Hessen-Homburg 
huszárt nem találandjuk készületlennek, sőt sokkal 
készültebbnek látjuk, mint az alispánokat és zász
lósurakat.

Ez a dolog nyitja.
DessewfFy Aurél nem Írhatott róla másként, 

ha az akkori benyomások légköréből vette szavait.
Tegyük még ide: miként Aurél atyja a clas- 

sika literaturában nagyon jártas volt s maga Aurél 
a görög írókkal is korán és alaposan ismerke
dett meg.

Széchenyi e pályán viszont csak középszerű
vala.

Fölszínes miveltségünek kellett tehát a tizen
hét éves Aurélnak tartani, mind atyja mondásai 
után, mind saját tanulmányai szerint, a későbbi 
reformátort.

Midőn végre Aurél államférfiuvá Ion, már ak
kor az ő nagyhírű atyja, s az egész régi erudiţi o 
politikai bölcsesége leverve, földre tiporva és a mi 
még sértőbb, ki volt gúnyolva Széchenyitől, s utána 
az uj közvéleménytől.

Aurél szerette atyját, s a nagy reformator 
által okozott romok közt eltört becses kincsekre is 
talált.
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Hogyan vegyen ily körülmények közt időt : 
véleményét Széchenyiről, ha megváltoztatta is az 
életben, megváltoztatni a papiron?

Miután egy kérdést megoldánk, előttünk a má
sik még érdekesb.

Voltak, kik nem mondák ugyan Széchenyit 
pályája kezdetén készületlennek : de Magyarorszá
got tárták az ő föllépésekor a reformkérdésekkel 
annyira megbarátkozottnak és az átalakulás útjai
val oly ismeretesnek, hogy a Hi tel  Írója nem a 
nemzetet rázta föl álmából a haladásra, hanem a 
fölébredt nemzetnek volt egyik haladó tagja ; nem 
a szabadabb röptű közvéleményt teremté, de e köz
véleménynek Ion nyelve, hirdetője, eszköze.

Az ily állítás, ha bebizonyittatik, Széchenyi 
számára csak a másodrangu szerep igényeit engedi 
meg. Neve a történelemben alább szálland; hatása, 
bár szép marad, rendkívülinek nem fog tartatni.

Ezenkívül, minthogy Széchenyi a nemzet álla
potát egészen más és kevésbbé rózsaszínű szemüve
gen át nézte: k öv e t k e z n ék ,  mi k é n t  pol i t ika i  
r ends ze r e  nem lehete t t  a k ö r ü l m é n y e k h e z  
szabva,  és k ö v e t k e z n é k ,  mi ké n t  a viszo
nyok f é l r e i smerésének  őt  e l j á r ás i  t a k t i k á j á 
ban  is g ya k r a n  k e l l e t t  t é v u t a k r a  vezetnie .

Könnyen látható tehát, hogy a kor festésénél 
az 1825-ben föltűnt reformator felőli bírálatnak alapjai
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vannak letéve, s ha a nemzet helyzetének kikém- 
lésében nagyszerűen tévedett Széchenyi : csoda volna, 
de érdem nem, istenajándék, de számitás leg- 
kevésbbé, ha tervei és politikája a próbát meg
ütnék.

Szükség ennélfogva tisztába jőni e részben 
is; mert különben egészen alkalmas kulcsunk nem 
leend se Széchenyinek, se ellenfeleinek megér
tésére.

Midőn a gróf, mint mondá, „a nyilvános élet 
tövis-mezejére azon komoly eltökéléssel lépett, hogy 
ő fogná, ha senki más, nemzetünk egykori fényé
nek megvetni alapját4* : tüstént a legkeserübb gúny
nyal támadta meg korának gyöngeségeit, bűneit és 
előitéleteit. Hangja éles és verdeső, modora ostromló, 
politikája fölforgató volt, a régi tények és tanok 
irányában.

Agitátornak nevezteték, s bizonyos értelemben 
az vala.

A destructióban talált gyönyört; de nem a 
kőomlásokért, nem a rothadt gerendák megtöré
séért, nem a fölemelkedett por miatt, mely neki 
és a hozzá közelállóknak köntösét végre is egy 
kissé bemocskolta, nem a ledőlt falrészek zajáért, 
mely a világot összecsődité, mint minden szokat
lan nesz.

Az ő czélja az újraalkotás volt, megkimélésé- 
vel a haszonvehető anyagoknak.

Széchenyire igazán illik
„Rontott, mert épitni akart Pa l l ad io . 4*
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Azonban későbbre tartom föl hatásának leírá
sát, irányainak bonczolgatását.

Most a kérdés csak az : hogy ő milyennek 
képzelte Magyarországot, a mikor reformálni akará.

Rövid nyilatkozatai ez iránt el vannak szórva 
leginkább a „Hi t e l a, a „Vi lági  és „A ke l e t  
n é p e u czimü munkáiban.

Valának, kik a széthányt eszméket összeálli- 
ták, hogy bennök a nagy ellenmondásokat föltár
hassák.

En idézni fogom mind a három munkából 
épen azon eszméket és épen azon összeállítással, a 
mint a bírálók által egymással szemközt állóknak 
s egymást megsemmisítőknek valának kihirdetve.

A vallomások következők :
„Al o mk ó r s á g b a n  de r me d e z  nemze tünk;  

de még van idő a felébredésre, sok azonban többé 
nincs.u (Hitel.)

„Hideg megfontolás s férfiúi érett elhatározás 
után közéleti pályámat oly hangulatban kezdém 
meg, mint mikor ha j ó t ö r ésnek  indul ó  szeren
csét len csa l ád  megmentése végett, látván, hogy 
másunnan jobb segítség nem jő, erejében nem, de 
egyedül tiszta szándékában bizó hajós ül gyenge 
csolnakára.“ (Kelet népe.)

„Munkássági körömet a messze jövendőbe tűz
tem, minthogy bármily sokszor voltam is közel — 
előmenetelünk csigahaladását tapasztalván — béke
türelmetlenségemben bőrömből pattanni, mindig volt 
valami bennem, mi nemzeti sülyedésünket olyannak



22 2 SZÉCHENYI ISTVÁN.

szemlélteié, melyből mint l assú  nyava l yábó l  
ismét csak lassan lehetne kiemelkedni, s ekkép 
szellemem parancsára, ha kellett, mindig hallgatott 
a vér.u (Kelet népe.)

„Közleményeim darabosak valának s termé
szetesen, mert nem tartám tanácsosnak a bennem 
tökéletes egyhangzásban levő tervvel, r o s ka dó  
h a z á n k b a  úgyszólván kapustól rohanni be.w (Ke
let népe.)

Szintén a „Kelet népébenu Széchenyi tiz küz
delem- és eredménydús évre visszagondolva, igy 
kiált föl:

„Mennyivel édesb jelenünk búsan leélt nap
jainknál! Valódi elemünket megösmertük, gyáva 
öngyilkolás által el nem veszünk többé. Hála, üd
vözlet! Örömünk azonban bár méltó, ne ámitson 
el, mint diadalos hadat a győzelem, istenért ne ! 
Mert valamint ez ismét elvesztheti a diadal legszebb 
gyümölcseit, sót még ellene is fordulhat az ingó 
szerencse, ha minden gondokból idő előtt kibonta
kozik: úgy mi is elveszthetjük még mind azt, mit 
eddigi előmeneteleink után biztosan várhatánk. Igen, 
ezt mind elveszthetjük, sőt hihetőleg el is vesztjük, 
ha a legmélyebb bölcseséggel nem folytatjuk dia
dalmi pályánkat. Mert  va l ami n t  csoda vol t  
n e m z e t ü n k e t  oly köze l  a s i rhoz,  i s m é t  az 
é l ők  k ö z é  v i s s z a l é p n i  látni ;  úgy  nem távol  
es ik  a csodától ,  n e m z e t ü n k e t  oly f e l e t t e  
szövevényes  körü lménye i  köz ö t t ,  g o r d i u s i  
c somóként  e gybebonyo  li to tt mi vo l t á ban al-
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k o t mányos  fér f iuságra  emelni.  S ha istenek 
nem könyörülnek, halandó ilyest soha sem visz 
végbe. Az istenek azonban megunják érdemtelen 
buta csoportokat boldogságra úgyszólván szüntelen 
kényszeriteni, s végkép egyedül azokat veszik pár
tolás alá, kik legszebb ajándékukat — az elmebeli 
tehetséget — becsülni, kifejteni tudják, s nem va
kon, vagy szenvedélyeiktől ostorozva, de gondos 
előrelátással élik éltöket.44

Ezen homogén eszméknek lerombolására idé
zett helyek pedig ekként hangzanak :

„Boldogok mi, hogy köztünk inkább a fia
ta l ság j e l e i  s h ibá i  láthatók, hogy még távol 
tőlünk a vénség s koporsó.44 (Hitel.)

„Magyarország fejedelme nagy hatalmú ur, 
mer t  élő s f iatal ,  nem vén s meghol t  nem
zet en u r a l k o d i k . 44 (Világ.)

Az elősorolt idézetekben előbb „álomkórság
ban dermedező nemzet4*, „hajótörésnek induló sze
rencsétlen családhoz hasonlító ország44, „roskadó 
haza44, „nemzeti sülyedés44 és „a sir széléről visz- 
szalépő nemzet44 emlittetvén ; a Széchenyivel pole- 
misálók a gróf ezen leirásaival összeférhetlennek 
találták a másik állitását, hogy „nálunk a fiatalság 
jelei láthatók44 és hogy „a magyar élő s fiatal, nem 
vén és megholt faj.44

Miután pedig a szavak ellenmondásai bebi- 
zonyittatának, velők kellett, volna megdőlnie egy 
egész politikai rendszernek, melynek kiindulási
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pontjai részint ily diagnosisok, részint ily élet- és 
erőjelenségek valának.

Hadd lássuk tehát: e bebizonyitások mennyiben 
birnak fontossággal ? hol találták el a valót? hol 
sülyednek tévedésekbe ?

DessewfFy Aurél a „Pesti Hirlap és Kelet 
népe közti vitályw czim alatt megjelent czikkeiben 
igy szól :

„Kétségtelen, hogy — mint Széchenyi állítja 
— a magyar nemzet öreg is iiju is egyszerre nem le
het, hanem vagy az egyiknek vagy a másiknak 
kell lennie.u

„Kétségtelen, hogy 1825-ben, mikor gróf Szé
chenyi legelőször föllépett, nem a rothadás szaga 
vonzotta őt a nemzethez : hanem inkább varázserő
vel azon szellem ragadta meg, mely jelesen a nem
zetiség ügyében az akkori országgyűlésen annyi 
energiával lépett fel.u

„Kétségtelen, hogy ezen szellem befolyása 
alatt gyümölcsöztek azután az ország javára mind 
azon eszmék, melyek gróf Széchenyiben már rég 
óta fölhalmozva voltak, s csak egy ihlető szikrára 
vártak, hogy fellobbanjanak; mert ezen eszmék ki
fejtése a nemzet fogékonysága nélkül hatásra szá
mot nem tarthatott volna.u

Kossuth is szemére lobbantá Széchenyinek, 
miként egyszer azt látszik hinni, hogy a magyar 
nemzet sir szélén állott, midőn ő az életre üdito 
tárogatót megharsogatta ; másszor pedig örömmel
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kiált föl, hogy a magyar élő és fiatal, nem pedig 
vén és meghalt nép.

Széchenyinek e magával tisztába nem létét, 
e zavart fogalmait érintvén, igy nyilatkozik Kossuth:

„Hogy a magyar nemzet, midőn a gróf a pol
gári nyilvános életet megkezdette, nem volt sir szé
lén álló vén beteg, arról alig kételkedhetünk, ha 
figyelembe veszszük a megtörhetlen visszahatást, mi
szerint alkotmányszerüség s nemzetiségi elem a 
germanizálás fáklyatüzénél ujult lángra gyűlt, azon 
nagy férfiú törekvésének ellenében, kiről Platthy 
Mihály halhatatlan tollával irva van : hogy „princeps 
justus, sapiens, aequus, quem praeceps boni publici 
fervor et peregrina juribus nostris consilia lege 
praescriptos cancellos siverunt perrumpere;a ha to
vábbá figyelembe veszszük az 1790-ki országgyűlést, 
melyen annyi felvilágosodás annyi türelemmel, any- 
nyi lelkesedés annyi méltósággal, annyi szabadság
szeretet annyi törvényességgel, annyi körülményis
meret annyi előrelátó gondoskodással, annyi engesz
telő szellem a jövendőbe oly mély belátással páro
sultak, hogy ezen országgyűlés történetét évrajzaink 
legfényesebb lapjaihoz sorozhatnék; utóbb ha meg-, 
olvassuk az 1790: 67-dik törvényczikk által kiren
delt országos választmányok munkálatait, melyek 
nagy részben' a XIX-dik század gyermekeinek is 
becsületére válhatnának, és ha el nem felejtkezünk 
a lelkesedésről, nem az oly nemes áldozati kész
ségről, melyet nemzetünk a következett századne
gyednek minden phasisain át bizonyitott; és szemmel

Első kötet. 15
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tartjuk, mikép a viszontagságok minden kísérletein 
keresztül, egy részről a nemzetiség nagy érdekében 
soha nem ernyedő buzgósággal küzdött előre lépé
senként; más részről pedig vágyait a reform után, 
mint sérveinek és bajainak egyedüli orvosa után, * 
ha néha tévedezve bár, de mégis kitünteté; és nem 
siklanak el figyelmünk elől a municipalis élet kö- 
rébeni jelenetek, melyek még azon időszakból sem 
hiányzanak, mikor a magyar oly súlyos áldozatok
tól, annyi veritékes fáradalmaktól kipihenve, tespe- 
dett ugyan, s tespedésre ürügyül vévé a méltó re
mények valósulására, alapos igények teljesülésére 
várakozást; azonban e tespedő várakozás közben is 
uj meg uj erőket gyújtögete, mig majd elkövet
keztek az 1823-ki események, és elkövetkezett az 
1825-ki országgyűlés : valóban ha ezeket megfon
toljuk, lehetetlen meg nem győződnünk, miképen 
mind ezek nem arra mutatnak, mintha nemzetünk 
már a sir szélén dermedett volna; mire hiszen erő
sebb czáfolat talán nem is kell, mint épen ama bá
mulatos hatás, melyet gróf Széchenyi munkái gya
koroltak ; mert ezen hatásnak okvetlenül ki kellett 
volna maradnia, hahogy a nemzetben már előre 
kész fogékonyság nincs, a mi valóban nem halálos
álomkórságnak jelensége......... u

„Gróf Széchenyi ujjait a kornak üterére tévé, 
és megértette lüktetéseit. Es ezért tartom én Őt a 
legnagyobb magyarnak; mert nem ösmerek mást 
senkit históriánkban, kiről elmondhatnók, hogy szá-
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zados hatásra számított lépései sem korán sem ké
sőn nem érkeztek......... u

„Gróf Széchenyit a kor szükségeinek hatalma 
alkalmas perczben ragadta meg. O korának nyel
vévé Ion; ő a nemzet jobbjai gondolatának szava
kat adott. És hatásának titka itt fekszik. Ha kész 
anyagot, kész fogékonyságot nem talál vala nem
zetében, bizonyosan beteljesedett volna rajta, mit 
mostani munkájáról (A kelet népéről) jóslani merek:

„Vous serez étonné quand vouz serez au bout,
De ne leur avoir rien persuadé du tout.w

„Ha nem hibáztam e felfogásban — szól to
vábbá Kossuth —, kettő van, mi belőle követke
zik. Egyik az: hogy a ki korának óramutatója, az 
korának nem Prometheusa; tán inkább Őt teremté 
a kor, mintsem ő a kort ; dajkája lehetett a jöven
dőnek, kapocs a tegnap és a holnap közt : de ha 
úgy gondolkodik, hogy az óramutató teremti az 
időt s mindig annyi időnek kell lenni, mennyit ő 
mutat, holott épen azért, mivel az idő örökké ha
lad, az óramutatónak előbb vagy utóbb okvetlenül 
el kell késnie — a ki igy gondolkodik, épen azon 
szempontot veszti el, a mely hatását feltételezi, 
combinatióiból kiforgattatik és a hazai mozgony 
haladását csak hátulról nézi. . . . Fogalmam másik 
következménye csak az : hogy ha e nemzet sir szé
lén dermedező, beteges, aggott vén test volna, mi
dőn füleibe menydörgött gróf Széchenyi, okvetlenül 
vagy meghalt, vagy legalább a menydörgés minden

15*
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siker nélkül hangzott volna el ; más szóval : a Hitel 
Írójának föllépte vagy kárt okoz, vagy legalább 
haszontalan marad.u

„A nemes grófnak politikája azon tengely kö
rül forog, hogy a nemzet lábadozó, ő pedig a hiva
tott orvos, ki e beteget assistensei segedelmével 
gyógyitgatja s ki ha már nem egyedül van is bir
tokában az arcanum triplicatumnak, mely a beteget 
tökéletesen helyrehozandja, de csak egyedül az ő 
kezében van a mérleg, melyen fölmérhetni, hogy a 
gyógyszerből ez idő szerint hány mákszemnyi kell : 
én ellenben azt gondolom, hogy e nemzet ép, ifjú, 
egészséges, elég erővel biró, institutióinak százados 
hibáit is kijavítani.w

Végre pedig megjegyzi Kossuth:
„En a nemes gróf modorának nyomán kény

telen valék ugyan beereszkedni a magyar nemzet 
ifjú vagy vén korának taglalatába, mivelhogy a gróf 
egész munkája egy ily s zóv i r á gon  a l apsz i k :  
mindazáltal én az ily vénségi, fiatalsági hasonlítá
sokat igen sántikálóknak s a rájok épült országlási 
rendszert ingatagnak tartom.. . En az emberi per- 
fectibilitást végetlennek hiszem, mint a számokat, 
melyekhez egyet mindig hozzáadhatni, a nélkül, 
hogy a legnagyobbat elérnők. . . Nem kellene hát, 
csekély nézetem szerint, a népek vénségének, fiatal
ságának szóvirágmezejétől magunkat annyira elfog
laltatni engednünk, miszerint erre országlati rend
szereket alapítsunk.u
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A conservativ párt akkori vezérének és a bal
oldal akkori kegyenczének, Dessewffynek és Kos
suthnak, egyező véleménye Széchenyi iránt sok 
igazságon és sok tévedésen épül.

Azonban, ha nem csalódom, nagy része a köz- 
lött idézetekben előforduló eszméknek csak az ecse
telés, csak egy tulvilágitott kiszinezés miatt látszik 
a Széchenyi nézeteivel vagy eljárásával ellenkezőnek.

A mely eszmék pedig a phantastikus jelmez 
nélkül is, melyet Kossuth rájok vetett, különböznek 
a Széchenyiétől, kétségesebbek, mintsem könnyen 
elfogadhatók volnának.

Van végre az idézetekben elferdítés, mely nem 
szándékosan történt, s van félremagyarázás, melyre 
a grófnak nem egészen szabatos előadása adhatott 
alkalmat.

Én e tárgyak körüli érintkezéseimet négy 
szempont alá szorítom.

1) Mind Dessewífy mind Kossuth vitatja, hogy 
Széchenyi hol öregnek hol iíjunak mondja a magyar 
nemzetet ; holott öreg és ifjú is egyszerre nem le
het ; de vagy az egyiknek vagy a másiknak kell 
lennie.

Bizonyos, miként ily galimathias akárki szá
jában eléggé nevetséges volna.

Azonban Széchenyinél még a nevetségesnél is 
többé válnék, mihelyt meg van mutatva.

Miért?
Mert oly ember, ki a népek fiatal- vagy agg- 

korát nem tartja „szóvirágnak^, sőt azt lényeges
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dolognak hiszi, s annyira, hogy a közélet jelensé
geit magyarázza belőle és politikai terveiben sem 
feledi ki a számitásból ; oly ember, ki mindemel
lett az általa bevallott alapeszmék iránt is megfog
hatatlan ellenmondásokkal küzd: ugyan támaszt
hat-e józan agyú férfiakban legkisebb bizodalmát 
reformatori törekvései iránt?

Ha Kossuth mondaná a magyart akár gyer
meknek, akár férfiúnak, akár elidősültnek, akár 
ugyanazon nap mind a háromnak: legfelebb mo- 
solygnánk költői képzelődésén, mely a szóvirágokkal 
ily sajátságosán bánik.

De Széchenyinél az ellenmondást e mezőn, 
ellenmondásnak tartanók doctrináiban, ellenmondás
nak cselekedeteiben, és kétkedésnek még azon ég
sarki csillagok fekvése iránt is, melyeknek vezér- 
sugárai szerint tájékozza magát eszméinek, számí
tásainak és reményeinek tengerén.

Széchenyire majdnem egész „kitel-vesztést1,4 
vonhatna eme vád, midőn bebizonyittatnék. Azon
ban csak csodálkoznom kell a könnyelmű felfogá
son, melyből támadt.

„Ha a „Hitelw és „Kelet népének44 Írója igy 
szólott volna: sajnálom az X. . . uradalom sorsát. 
A kastély romba dőlt, a gazdasági épületek sülyed- 
nek, az investitio napról napra kevesedik és czél- 
szerütlen, az ügyvezetés fonák, a kezelők nem értik 
kötelességöket, a jövedelem semmi ; sőt fájdalom, 
a hosszas hanyagság, a csökönyösség és előítéletek 
következésében maga a föld is oly szomorú alak-
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ban tűnik föl, hogy látására a szivet szorongás, a 
kedélyt az elhagyottság érzése fogja el. Az alsóbb 
részeket mocsár borítja. A hova a verőfény süt, a 
gondos kéz nem tett le semmit, mely gyümölcsöt 
teremjen és árnyat vessen. Vigasztalhatlan tájkép, 
sötét arczczal. Az erdőkben szálas fák helyett sürü 
csalit; vagy a hol az ős erdők maradványai még 
megvannak, rend nélkül pusztít a fejsze, s a kéz 
szeszélye inkább irtani akar, mint fentartani. A buja 
növényzetű réteken a magas, a zöld fű legázolta- 
tik. A szántóföldeken, a hol eke vas jár, a hely ter
mészetének félreismerése mutatkozik, mind a mive- 
let körül, mind a visszapótló szerek alkalmazásá
ban ; a hol pedig a föld alkrészei gazdag jövedel
met Ígérnének, az ugarban hagyott téreken katang- 
kórók és bojtorjányok teremnek. Szóval : az X. . . 
uradalom a sülyedés legalacsonyabb fokáig szállott 
alá, s csak most kezd némi, bár hiányos javítások 
után, lábadozni és a sir széléről visszalépni. Ezer 
szerencse, hogy a föld maga termékeny s az eszé- 
lyes szorgalom által paradicsommá öltöztethető; s 
szerencse, hogy sem meddő, sem kimerült. Mert ha 
ki volna merülve, ha nem mutatkoznának minden 
hanton a szűz ifjúság termékenyítő jelei; bizony kár 
lenne már rája, ily mostoha előzmények után, fá
radságot és időt pazérolni. De mivel annyi elteme
tett és még soha ki nem ásott kincs hever keblé
ben, munkához kell fogni bölcs rendszerrel, gya
korlati tapintattal és meleg ügyszeretettel. Mert, ha 
ez megtörténend, akkor az X. . . uradalom nem
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„vo l t 44, mint némelyek állítják; hanem „lesz44, mint 
én hinni akarom.44

Ha, ismétlem, Széchenyi egy gazdaságról ek
ként vélekedett volna, Dessewfíy vagy akár Kos
suth előtt,* mondanák-e ők, hogy a gróf beszéde 
következetlenségeknek halmazából áll; mert egy jó
szág nem lehet sülyedt állapotban s mégis termé
keny, nem lehet a sir szélén s mégis ki nem me
rült, nem lehet hanyatló, s mégis magában kincse
ket rejtő ?

Alig képzelhetem megbotránkozásukat ily 
esetben.

Azonban midőn Széchenyi a magyarra vonat
kozva ezeket irta: „álomkórságban dermedez nem
zetünk44 ; „sülyedésünk nagy44 ; „a sir elől mene- 
kedtünk meg a semmivé léteitől44 ; — de szintén 
reményre biztatólag felkiáltott: „még eszély és igye
kezet által szép jövendő van előttünk44; mert, isten
nek hála, „ifjú, ki nem merült, és gazdag vissza- 
pótló erővel biró nemzet vagyunk44 ; — ezen össze
függő nyilatkozatokra mit mondanak a birálók?

Azt, hogy Széchenyi zavartan beszél, egyik 
szavával a másikat vágja le, és ugyanazon időben 
állítja nemzetünket vénnek s ifjúnak, mi merő kép
telenség.

Szükségtelen hosszasabban vitatnom a kérdést.
Tovább megyek.
2) Kossuth magát azon eszmét, hogy egy nem

zet vén vagy ifjú lehet, „szóvirágnak44 nevezi. Saj
nálja Széchenyit midőn látja, hogy ily sántikáló
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hasonlításokra támaszkodik, s állítja, hogy e miatt 
az ő országlati rendszerének ingatagnak kell lenni.

Az egész vita a nemzetek koráról rendkívüli 
fontossággal nem bírna, ha a Hitel Írója szorosabb 
kapcsolatban lenni nem képzelte volna saját reform
terveivel, mint a mennyiben valósággal van.

De vetélytársai, példáját követvén, országlati 
rendszerét azonosították ez elmélettel, s büszkén 
kiáltottak föl: ingatag Széchenyinek egész reform
épülete, mert egy szóvirágra alapítja.

A dolog nem igy áll.
A magyar nemzet fiatalságáról és általában a 

nemzetek koráról képzett hit nélkül is, Széchenyi
nek mind tervei, mind modora, mind aggodalmai 
kevés különbséggel csak azok maradtak volna, a 
mik különben.

Senki sem idézhet egy javaslatot vagy eljá
rást, mely ha a Széchenyi politikájában helyes volt, 
az más indokoknál fogva ne lett volna szintén aján
latos és követendő.

Tegyük fel azonban, hogy a „legnagyobb ma
gyaru kizárólag ezen eszmére épített: „a magyar 
fiatal nép, tőle távol van a vénség és kimerültség, 
nála az ifjú kor erényei és hibái mutatkoznak, őt a 
képzelődés tévedéseitől s a hő vér gondatlanságai
tól inkább lehet félteni, mint a tulmivelt értelem 
finom önzéseitől, a hideg nedvalkat érzéketlen kö
zönyétől, a kiéltség blasirozottságától.a

S föltéve mindezt, kérdjük már: ingatag-e 
Széchenyinek reformépülete ; a nemzeteknek nin-
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csen-e életkoruk ; a fajok és az állam fogalmánál 
az ifjúság és vénség csak szóvirág-e?

Vajon Kossuth nem azt vonta kétségbe, mit, 
mint dolgot, maga is aligha el nem ismert, s legfe- 
lebb mint szót nem kedvellett?

„Nincs vén nemzetu : mondja Kossuth.
„Róma s erős Babylon leomlottu ! hangzik 

Berzsenyitől, válaszul.
Melyik itt a költő ?
Tekintsünk a történelem könyveibe. Forgas

suk a régi századok lapjait, olvasván azon szögle
tes gótiratokat, melyek a kerek római betűket vál- 
ták föl, mint a sima polgárosodást a nyers mive- 
letlenség.

Mily csodálatos jelenet!
Nehány hajócskára felülnek éjszakon a ten

geri rablók. Vihar és szélcsendben folytatják isme
retlen utaikat. A mint haladnak a lég melegebb, 
az ég kékebb, a szellő, mely a kalóz-vitorlákat fe- 
szité, fűszeresebb. Közel vannak egy déli, egy ter
mékeny parthoz. A szigeten minden város nagy és 
gazdag. A helységek külön majdnem annyi fegyve
res férfiút számlálnak, mint a megérkezett hajók 
népe ; együtt pedig oly tábort állíthatnak elő, mely 
a harczosok erős testalkatát és mennyiségét tekintve, 
a szigetet nemcsak a kalandorok megrohanásától 
biztosíthatná, de a közeli és távoli tartományoknak 
törvényt s jogot szabhatna. S mi történik? A vá
rosok palotái, az ipar kincshalmaza, a szántóvető 
dús csűre, a föld, az ország e maroknyi kalóz-csa-
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pat zsákmányává lesz, s a legrongyosabb, a legalél- 
tabb matróz, jól öltözött és jól táplált ember-cso
portok urává emeli magát. A vadőr idegen paran
csol; a régi miveit lakos szolgál. Egynek száz hall
gatja meg és teljesiti szeszélyét. Mily csodálatos 
jelenet, hogy nehány norman Siciliában befészkel
heti magát, s rendeleteket szab az okosabb és szá- 
másobb tömegnek ! De megtörtént.

Es az Appenineken, az Alpok keskeny völgy
szorosain minő vad, minő éhes nép vándorfonala 
szövődik át? Talán a cimberek s teutonok mennek 
a Camillusok és Mariusok bárdja alá, hogy a sze
rény hazafiság vagy a consularis becsszomj számára 
testöket és fegyvereiket diadalemlékekül adják ? Ok 
ugyan a cimberek és teutonok unokái vagy fajro
konai; de a Camillusok s Mariusok unokáival vagy 
szellemrokonaival nem találkoznak. Aquileától Ra- 
vennáig s be a római birodalom szive tájáig adót 
és jármot mérnek a hires szónokok és vezérek erős 
testalkatú s fürge nyelvű népére. A hegyen házat 
emel magának egy longobard, s alatt a völgyben 
száz gazdagabb házból lesi a helység a megtele
pedni akaró vendégnek rakonczátlan vágyait, hogy 
teljesithesse. Némely főbb rangú, de nyers vadbőrbe 
öltözködött idegen tudtul adja a legyőzetteknek, 
hogy ő a vidék grófja, parancsol az ököljog igé
nyei szerint, és a városok hivatalnokai, a világ leg- 
miveltebb törvénykönyveinek ismerete mellett, kény
telenek a barbar fogalmakhoz szabni kozéletöket. 
Mily csodálatos jelenet, hogy a lélek-erőtan törvé-
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nyei megváltoznak, s minden tudatlan számára tiz 
bölcs szolga áll készen ! — S mégis megtörtént.

De miért vigyem tovább azon föloszlási pro
cessus rajzát, mely hiréről még az iskolás gyerekek 
előtt is ismeretes ? — A föld felett uralkodó római 
birodalom egyes tartományai majd mind oly népek 
által foglaltattak el, melyek számra és értelmiségre 
a meggyőzött lakosoknál sokkal alantabb állottak.

Itt nem az az eset fordult elő, mi a spanyo
lok hódításainál az uj világrészben, hol Cortes két
száz-negyvened magával szállott ugyan partra; de 
ágyúi és puskái voltak, mig az őslakóknak csak 
nyilai és parittyái.

A középidő vándor népei fegyverben és hadi 
taktikában a rómaiaknál, a győztesek a megvere- 
tetteknél sokkal hátrább állottak.

Sőt a nyugoti birodalom felbomlásánál, vala
mint szintén később a keletinél is, a legnagyobb 
csoda és tanúság nem abban fekszik, hogy a bar
bárok diadalmaskodtak, mint nálunk Sajónál a mo- 
gol, Mohácsnál a török.

Ily szerencsétlenség a foglalási hadak s nép- 
háboruk történeténél többször került már elő, ki
vált oly országokban, hol a földirati fekvés nem 
kedvező.

De a nagy veszteség napját nem követték a 
jóravaló népnél a fölbomlás, a rothadás, a szétmál- 
lás; nem, még a szolgaság századai után sem. A 
leigázott, de önérző országban — mint Persia gyan
tás téréin fel-fellobban a földalatti láng, — a hazafi



SZÉCHENYI ISTVÁN. 237

tűz reclamatiói soha egészen ki nem alusznak, s a 
zsarnokság merényei a visszaszerzési kísérletek me* 
rényei által toroltatnak meg.

Történt-e ez a római birodalom meghódított 
részeinél ?

Az ellenkezője igen.
Mihelyt az á l l am megtört egy csatavesztés 

által ; mihelyt a római közjog drótsodronyai nem 
kapcsolták többé magokhoz és nem mozgaták a 
bábembereket, rögtön szétmállott a t á r s ada l om is. 
Nem látunk szívós, rugonyos, egymásfelé siető és 
összefolyó erőket, melyek a levert fogalmak és ér
dekek pulsitatióját tanúsítanák. A társadalom többé 
nem védte magát, mihelyt az állam szerkezete által 
elhagyaték. Midőn leverettek a formák abroncsai, 
a tartalom szétömlött. Semmi szenvedély a rajon
gástól az önzésig, semmi érdek a haza eszméjétől 
a birtok eszméjéig, semmi ösztön a függetlenségi 
vágytól a jóllakhatási vágyig, semmi miveltség a 
stoicismustól a sybaritismusig, semmi erkölcs, semmi 
szokás, a hittől a törvényekig, a közérzelemtől a 
család érzelemig, nem kivánta jogait fentartani. Úgy 
látszik előbb halt meg a társadalom, mint az állam.

Ha már a római birodalmat a harmadik hél
ium punicum után, midőn erejének teljes öntuda
tához jutott ; ha a római birodalmat, midőn Marius 
a berohanó cimbereket megsemmisité ; s később 
Caesar a vándorlásra hajló germán fajokat leigázá; 
ha a római birodalmat, midőn a császárok kard 
helyett arany zsákokkal vásárolták meg a mez-
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télén népfajoktól a békét; ha, végre, a római biro
dalmat, midőn az aránylag kicsiny erő ellen ma
gát se mint állam többé védelmezni, se mint társa
dalom fontartani nem tudta: ha, ismétlem, e nagy 
világbirodalmat különböző korszakaiban összehason
lítjuk, ugyan mily eredményre kell jutnunk? Nemde 
arra, hogy ott nemcsak az állami formák, de a tár
sadalmi erkölcsök és fogalmak is előbb emelked
tek s tetőpontra hágtak ; utóbb sülyedének és cse
kély külérintésekre elmállottak.

S miért olvastátok a sok könyvet az országok 
fölvirágzásának és hanyatlásának okairól, ha nem 
leltetek soha e fejtegetések lapjain oly pontra a 
nemzetek életében, hol az eszközök, melyeket az 
ipar, a szellemi miveltség, az országlati tan, az 
erkölcs, a hit szokott alkalmazni a tökéletesedés 
pályájának tisztítására s továbbvezetésére, már többé 
a czélra kivántató erővel és hatással nem birnak ?

Ha pedig be kell vallanatok, hogy ti ismeri
tek e fordulatpontot; ismertek enervált kort az 
erélyes, kicsinységekbe merülőt a teremtő, eszme
szegényt a vállalkozó, és megvesztegettet az eré
nyesebb kor után, — ismertek időszakot, melyen 
túl, a külerőszak hozzájárulása nélkül, az államot 
a társadalom, a törvényeket a közerkölcs rontja, a 
közerkölcsöt pedig a családélet sülyeszti ; — ismer
tek nemzedéket, melynek eltűnésével az ipar a 
szellem rugonyosságát kevésbbé fejti, a tudomány a 
lángészszel mind gyérebben találkozik, szemlátomást 
apad azoknak köre, kiknek nemesebb vágyuk: vi-
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tam  i mp ende r e  verő ,  és végtére az igazságok 
keresésével együtt, még az igazság érzése is ki
hűl : — ha ismertek a különböző nemzetek életé
ben ily fordulópontot, melytől kezdve csak a bű
nök statistikája szaporodik és csak az iszony az aljas
ságtól szelídül; akkor tőletek függ, hogy ezt a ha
nyatlás terminológiájából micsoda nevekkel keresz
teljétek meg : de ha valaki vénségnek, elaggultságnak 
mondja, és a letűnt szebb időszakra az ifjú, s férfi 
kor czime alatt emlékezik vissza, e kifejezések miatt 
ugyan teheti-e politikai rendszerét ingataggá?

Hazudtoljátok meg a történelmet, s akkor cso
dálkozzatok azon, ki az adatoknak hitt.

Czáfoljátok meg a dolgot s akkor mondjátok 
a nevet „ szóvirágnaka.

Tovább megyek.
3) Dessewffy s főként Kossuth egész lajstro

mát idézi a tényeknek és időjeleknek, melyekből 
következnék, hogy „midőn Széchenyi az életre 
üdítő tárogatót megharsogtatta, a magyar nem
zet nemcsak álomkórságban és beteg nem valaa; 
de sőt oly élénken haladott a reform felé, miként 
maga Széchenyi is irataiban egyebet nem mondott 
el, mint a mit a nemzet gondolt, a közvélemény 
óhajtott, a kor szükségeinek hatalma fölmentett. 
Szóval: Széchenyi egyéb nem volt, mint óramutató, 
mely nem a közvéleményt teremti, csak tudtul adja; 
ő nyelve vala a létező irányoknak és eszméknek, 
a nélkül, hogy e prometheusi szikrák róla pattan
tak volna a korra, azt megelevenitni.
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Az idézett állításokban igen sok való van. 
Azonban, ha Kossuth lajstromát figyelemmel végig 
futjuk, kénytelenek vagyunk észrevenni, miként a 
kor egészségessége annyira felmagasztaltatik, hogy 
a reformator gyógyítására alig van többé szükség, 
és a nemzet oly mentnek látszik az álomkórságtól, 
hogy „az életre üdítő tárogatót4* majdnem felesle
ges volt harsogtatni.

Tartsunk tehát szemlét ama tények fölött, me
lyekből Kossuth és részszerint Dessewffy által, a 
Széchenyi föllépése előtti időszak reform-iránya meg- 
állapittatik.

Kétségkívül áll, hogy az élénk és törhetlen 
visszahatás, melyet a magyar alkotmánya és nem
zetisége védelméért II. József császár törekvései 
ellen tanúsított, mindig ragyogni fog a történelem 
lapjain. Azonban egy tettből azért, mivel szép és 
jó, nehéz volna mindenféle szépet és jót kimagya
rázni. így p. o., mert a magyar saját nyelvét s ősi 
aristokratikus, de az idő szelleméhez könnyen ido
mítható alkotmányát oltalmazta, s mert a históriai 
jogot egy nagy talentumu reformátornak a törvé
nyes formákat és a nemzet szellemét tekintetbe 
nem vevő újításai ellen védte : — ezen igen mél
tánylandó s eléggé méltányolt adatból az világlik 
ki, hogy nemzetünkben volt ruganyosság a felülről 
jövő nyomásnak ellenállani s megsemmisülését saját 
kezével aláirni és előmozdítani nem akarta. Épen 
ily jelek győzhették meg Széchenyit, hogy sülyedé- 
sünk és alantállásunk mellett is a magyar „élő és
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fiatal, s nem vén vagy meghalt nemzet.44 Sőt a 
„Kelet  n é p e 44 Írója még az 1760-diki időt is 
olyannak jelöli ki újabb korunk történeteiből, mely
ben „Magyarország lakosa kimondhatlan előmene
telt ton44. Következőleg, Széchenyit, ki a kicsiny 
mozgalmat is közéletünkben, ki az úrbéri apró sza
bályok behozatalát is „nagy előmenetelnek44 ne
vezi, nem igen lehet azzal vádolni, hogy kellő 
figyelembe ne vette volna azon „vis inertiaenek44 
becsét, mely József császár kormányrendeletei fo
ganatosítását gátolta. — Az igaz, hogy ő e „vis 
inertiaet44, bár mennyire becsülte különben, nem 
tartá fölvilágosító példának arra nézve, hogy a ma
gyar nemzet a reform-kérdések iránt fogékonyságot 
mutat. S részemről szintén nem tudom megma
gyarázni: miért jutott eszébe Kossuthnak a József 
alatti rehabilitatióra törekvést annak jeléül hozni 
föl, hogy Széchenyi, midőn szerepéhez kezdett, már 
a nemzet közvéleményében tervei számára elkészí
tett földre talált. Sőt még — hogy közbevetőleg 
emlitsem — az 1823-ki megyegyűléseket is, melyek 
Magyarország felső részének több vidékeit a tettleg 
megsemmisített közjog visszaállitóivá avatták, csak 
tisztán sérelmi irányuaknak kell tartanunk, ha nem 
akarjuk a történeteket idegen toliakkal felékesiteni 
s a história komoly alakjára a regény tarka köntö
sét vetni.

Egyetértek Kossuthtal, hogy az 1790-ki or
szággyűlés évrajzaink legfényesebb lapjain foglal 
helyet. Mert hazánk megszüntetett közjogának visz-

16Első kötet.
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szaállitását s biztosítását annyi felvilágosodással és 
türelemmel, annyi lelkesedéssel és méltósággal, any- 
nyi szabadságszeretettel és törvényességgel, annyi 
körülményismerettel és előrelátó gondoskodással esz
közölte : hogy sajnálattal telik keblünk, midőn a 
későbbi diétákon az 1790-ki szellemmel gyérebben 
kell találkoznunk, és látjuk, miként a következő 
harmincz év mostoha csillagzatai oda kuruzsolták 
megint vissza alkotmányos életünket, hol az 1790 
előtti időkben állott, meztelenül, elhagyatva, kigu- 
nyolva. így történt aztán, hogy az 1790-diki ország
gyűlésnek egy  másola t j a  készült 1825-ben. S ezer 
szerencse, — és adjunk érette hálát a gondviselés
nek — hogy csak 35 évet veszítettünk el, s ezen 
visszahatási kor sem mételyezte meg az ifjú nem
zetnek erkölcsét és politikai jellemét. De örömünk
ben az igazságnál többre ne terjeszkedjünk, s ha 
1790-re visszanézünk, az időjelekből ne azt követ
keztessük, hogy a magyar azóta rendkívül éber volt; 
hanem, hogy ép erővel birván, politikai szender- 
gését most sem követte politikai halál, mint régeb
ben nem ; sőt 1823-ban oly visszakövetelő szellem 
támadt a megyékben, minő 1786-ban lelkesité az 
apákat.

Emliti Kossuth, miként az 1790: 67. törvény- 
czikk által kirendelt országos választmányok mun
kálataiban, ámbár az államgazdasági tudomány még 
akkor rendszeresítve nem igen volt, oly eszmék van
nak letéve, melyek a XIX. század gyermekeinek 
is becsületökre válhatnának. — Meg valék mindig
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győződve, hogy e rendszeres dolgozatok, ha az 
irattárok pora helyett a kiváncsi közvélemény millió 
keze által viseltettek volna el, s ha az archivariu- 
son kivül mások is gondolkoztak volna megőrzé- 
sökről, még pedig nem a szekrények polczain, de 
a néptudalomban és az intézményekben: -— ekkor 
e rendszeres munkálatok kitünőleg fejtendik a kor 
fogékonyságát a reformirányra nézve, és Széchenyi 
fáradságainak egy részét feleslegessé, más részét 
könnyebbé teendik vala. De igy a mint sorsuk az 
események által eldönteték, nagy tényezőknek az 
eszmék történetében alig képzelhetem. Valamint 
azon is bámulok, hogy az 1809-ki nemesi fölkelés
ben és a franczia háborúra fizetett subsidiumokban 
miként lehetett Kossuthnak útkészitést látni Szé
chenyi reformatori pályájára.

Kossuth kiindulva a fenebbi adatokból, melye
ket én Valódi érvényességökre igyekeztem vissza
vezetni, a gróf hatásának jellemzésével összeköt 
egy egész elméletet az államférfiak szerepéről a 
korban, melyre hatniok kell.

Eszméi igen szépek; de, úgy gondolom, csak 
bizonyos megkülönböztetésekkel igazak.

O tudniillik Széchenyi minden érdemét egye
dül abban keresvén, hogy a grófot a kor szüksé
geinek hatalma alkalmas perczben ragadta meg s a 
közvélemény nyelvévé tévé, e felfogásból következő 
eredményt von ki : „a ki korának óramutatója, az 
korának nem Prometheusa; tán inkább őt teremté 
a kor, mintsem ő a kort; dajkája lehetett a jöven-

1 6 *
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dőnek, kapocs a tegnap és holnap közt; de ha úgy 
gondolkodik, hogy az óramutató teremti az időt, & 
mindig annyi időnek kell lenni, mennyit ő mutat,, 
épen azon szempontot vesziti el, mely hatását fel
tételezi, combinatióiból kiforgattatik, a mozgony ha
ladását csak távolról nézi, s a teremtés szerepét 
igényelvén, idegen térre jut, hol hatása megszűnik.a

Kossuth, szintén Széchenyire czélozva, más
helyt igy szól : „a kinek népszerűsége nincs, az 
hasonlít a mágnestűhöz, mely a hajónak útirányt 
mutat, de soha ú tn a k  nem  in d í th a t ja .4*

Továbbá: „a népszerűség csak azt karolta 
fel, a ki szól és tesz, azon i r ányba n ,  melyet  a 
hazaf i ság je lö l  k i.44

A három idézet Kossuthnál, úgy látszik, egy 
általános mérték az államférfiak megítélésére.

S a virágokból kibontva, miből áll?
Ez eszmékből:
Csak a valódi hazafi népszerű ;
Csak a népszerű indíthat valamit útba;
Csak annyit tehet a népszerű ember is, a 

mennyit az óramutató, mely nem teremti az időt,, 
hanem tudtul adja.

Sokat, igen sokat lehetne vélekedni a köz- 
lött eszmelánczolat felől.

De nekem most csupán annyiban van hozzá 
közöm, a mennyiben Széchenyi hatásának bírálatá
val kapcsolatban áll.

Ha „a kor szükségeinek hatalmán44, ha az 
„időn44, melyet nem teremthetünk, mert teremtmé-
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nyei vagyunk, nem dotálhatunk, mert minden az 
-övé, legfeljebb hűn és éles észszel szolgálha
tunk ; ha a „kor igényeina egy abstract és tisztán 
bölcseleti fogalmat értünk : akkor Kossuthnak, mi
dőn az „óramutatórólu beszél, majdnem egészen 
igaza van.

Nincs egyén, ki a kor feladatát, a létező hely
zet igényeinek összegét,' mely által egy megadott 
időszakban a legtökéletesebben tölthetné be hiva
tását az állam és a társadalom, egészen fölfogná, 
önállólag képviselhetné, önfejüleg gátolhatná.

De, ha a kor szellemén, a kor szükségein azon 
-eszmék és vágyak értetnek, melyek a közvélemény 
által vannak forgásba hozva ; ez esetben már a 
nagy egyéniségek a megtörpitett fogalom fölött ál
lanak : sőt pályájok kezdete gyakran épen az által 
jelöltetik ki, hogy uralkodó nézeteket, melyek a 
kor szivvérébe látszottak oltva lenni, téptek 
szét, és a közvéleményt hatalmuk alá hajtották, 
hogy hivatásuknak vagy becsszomjoknak eszközévé 
tegyék.

1825 óta a magyar történelem állitásom tá
mogatására két példát mutat föl:

S z é c h e n y i t  és Kossu tho t ;  — először ,  
egy férfiút, ki valódi értékénél alább becsülte a 
népszerűséget, azaz, a közvéleményt; másodszor  
pedig egy férfiút, ki, mint idézeteimből is kitetszik, 
istenité a népszerűséget, s nemcsak a hatás elemé
nek, de a hazafiság jelének is tartá, sőt annyira
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megalázd magát előtte, hogy az óramutató gépi sze
repét alig merte igénybe venni.

Azonban az önérző Széchenyi és a tulszerény- 
nek látszó Kossuth összetalálkoztak abban : miként 
közvéleményt rontottak le és támasztottak ; az esz
mék irányát jelölték ki; az eszmék rohamát tartóz
tatták fel ; megrenditék a létezőt, melyhez még erős 
rokonszenvek tapadtak ; kivívták az uj viszonyokat, 
melyek iránt sok kedélyben volt szilárd idegenke
dés és mély bizodalmatlanság.

Mindkettőjök életében vannak évek, melyek 
alatt a magyar újabb történelem legfontosabb ese
ményei iránt a f e l e lősség  k i z á r ó l a g  övék.

Kossuth a legnyomósabb bölcseletéivel „a 
kor szükségeinek hatalmáról sem leend soha oly 
szerencsés, hogy visszautasithassa e felelősséget; 
Széchenyi belátván, miként a világitélet nem hagyja 
magát szép szavak által megvesztegettetni, merészen 
elvállalta az erkölcsi összeköttetést az ő hatása és 
az események közt, hordozandó e viszony súlyát, 
a közmegvettetéstol, mely a nyeglét kiséri, az ül
döztetés Kálváriájáig, melyre a szándékukat nyilván 
bevalló s rendszeresen követő reformátorok szoktak 
leginkább fölvitetni.

Tovább megyek.
4) Az idézetekben, mint olvasóim észrevették, 

Kossuth a Széchenyi politikai eljárását azért tar
totta az utóbbi időkben népszerűtlennek; mert a 
gróf a gyöngélkedő nemzet „hivatott orvosának 
képzelte magát, ki a beteget a s i s t ense i  s ege dél-
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méve l  gyógy i t ga t j a ,  és meg van győződve, 
hogy egyedül az ő ke z é b e n  van a mér l eg ,  me
lyen fölmérhetni, hogy a gyógyszerből ez idő sze
rint hány mákszemnyi kell a szenvedőnek.

Ha ezen kórházi és patikai eszmét, mely az 
orvosi parabolákat szerető Széchenyi előadási mo
dora szerint készült, kifejtjük a képek hüvelyéből, 
benne, mint magvat, a következő állitásokat talá- 
landjuk :

Széchenyi saját személyét tekintette a hala
dási mozgalom központjának.

O a reformokat kevés kezek által óhajtotta 
eszközöltetni;

Egy előre kicsinált rendszer fonalszálain kivánt 
haladni ;

S boszusággal törekvők visszautasítani mind
azt, mi tervén kivül intéztetik egyének vagy pár
tok által.

Kossuthnak ezen észrevétele szintén nem olyan, 
melyet a szigorú kritikusnak akár egészen elfo
gadni, akár egészen visszavetni lehessen.

Az övéhez hasonló, de nagyobb szabatosság
gal kifejezett és keskenyebb körvonal rámáiba szo
rított nézettel volt Széchenyi iránt Dessewífy Aurél 
is, midőn igy szól: r Gróf Széchenyi a módokra 
nézve, melyek által czéljait létesíteni igyekezett, 
eleitől fogva, mindenkor a központosítás embere 
volt. Nem azon kormányzati központosítást értem 
itt, mely a helyhatósági jogoknak tetemes részét 
elnyeli ; de egy más nemét a központosításnak,
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mely a nemes gróf cselekvését tulajdonilag jellemzi. 
Ezen, a gróf eszmélet i  v i l á g á b a n  már régen 
fris életet folytató gépelyben, a n y a g i  középpont :  
az állóhidban összeforrt, vasutak és vizcsatornák 
által a legtávolabb pontokkal összekötött, dúsgaz
dag, bájossá varázsolt Buda-Pest; s ze l l emi  k ö z é p 
pont:  maga a tisztelt gróf és rokonszenvü barátai; 
e s zközök :  a nemes gróf iratai s a helybeli egy
letek s intézetek; h a t á s k ö r :  országgyűlésen kivül 
a vélemények előkészítése s a magasabb társasági 
élet magyarosítása, országgyűlésen a főrendi tábla 
alkotmányszerü oppositiója.u

A legtisztább vizű gyémánt nem lehet világo
sabb és szebb metszetű, mint a conservativ párt 
vezérének e jellemzése.

Legyen szabad, belőle indulva ki, tájékozni 
magunkat azon eszmékre nézve, melyekre fölosz
tottam a Kossuth által említett parabolát az or
vosról.

Kétségtelen, hogy Széchenyi reformterveit az 
egyesületi jog, a sajtó és a parlament mezején 
akarta megkedveltetni, kifejteni és elfogadtatni.

Ezen hatáskör az európai ; nálunk azonban 
volt még egy más és igen fontos, — a megyegyülés.

Széchenyi nem vette eléggé tekintetbe muni- 
cipalis életünket, sőt számításából kifeledé : — mond
ják  bírálói.

Sok függ a szemponttól, melyről e kérdést 
tekintjük.
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Hitem szerint nála majdnem históriai kénysze
rűség volt a távolállás megyei küzdelmektől.

Mert már első fellépésekor reformtervének 
alapjai a sérelmi politikán és a rendszerezett ellen
zésen többnyire kivül estek.

Czélja volt : nemzeti, anyagi és alkotmányos 
fejlődésünk kezdeményeit azon téren nyitni meg, 
hol az eszmék mozgalma nem találkozik tüstént a 
kormány féltékenységével, s nem ütközik össze oly 
erős érdekekkel, melyek által okvetlenül le fog 
nyomatni.

Midőn ő — Kossuth kifejezése szerint — „az 
életre üdítő tárogatót megharsogtatáu; midőn a 
„Hitela által egy békés, de élénk forradalmat in
dított a régi fogalmak és intézmények ellen, ezen 
vezérelvet, ezen harczjelszót hirdeté ki : ne keres
sük hátramaradásunk minden okát az igazgatásban ; 
ne kárhoztassuk, akadályok miatt, melyek még el 
nem háríthatok, magunkat csökönyösségre és tes- 
pedésre : de panasz s tétlen vágyódások helyett, 
emeljük értelmi, erkölcsi és anyagi jóllétünket a te
ren, melyet elfoglalhatunk, s az eszközökkel, me
lyek rendelkezésünk alatt állanak.

Hűn e vezérelvhez, a logikai  egymásutánt ,  
melyen az érdekek összeolvasztása, a nemzeterő 
emelése felé haladni szándékozott, ekként állitá föl : 
„szabad, biztos birtok, ezt megelőző jó törvény; 
ezt megelőző elmesurlódás ; ezt megelőző öszpon- 
tositás ; ezt megelőző kedvessé-tétele a hazának s a 
haza központjának.u
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Tehát az anyagi és értelmi erőknek Buda-Pest- 
ről vezetése vala a teendők fokozatán az alsó lép
cső; a felső pedig a birtokviszonyok feudális alak
zatainak megsemmisítése, vagy hol ez egyéb érde
kekért nem kivihető, a szabad és biztos birtok 
eszméjével szorosabb öszhangzásba hozatala.

Az egyletek a társadalmi téren, a részvénye
sek vagy kormány által eszközölt vállalatok, me
lyeknek indítványozója vagy vezetője ö volt, azon 
különös czélon kívül, melyért létesittettek, magya
rázói voltak tettel és nem szóvirágokkal, eredmény
nyel és nem declamatiókkal, a következő eszmé
nek : „csak úgy remélhetünk ránk és utódinkra 
nézve üdvet, ha szellemi alapon nyugszik jelenünk 
és jövendőnk, ha szellemi alapokon emelkedik anyagi 
kiképzésünk, és nem viszont14.

így Ion minden vállalat, minek életbeléptetése 
Széchenyi műve, az eszmék súrlódására, érlelésére, 
öszpontositására és majdnem kivétel nélkül, Buda
pestnek vagyoni, szellemi és szépizlési fölvirágozta- 
tására irányozva.

Másfelől pedig pályája első korszaka alatt 
megjelent irodalmi mivei az agitatio éles hangján 
támadták meg a magyar nemzet tespedését, előíté
leteit, százados megszokásait, intézményeinek rozs
dáit, s mindent, mi visszaélés vagy hanyagság, fo
nák nézet vagy ügyetlen eljárás, egyedáruság vagy 
az egyéni erők általános zsibbasztása volt, — tud
niillik a magánjog mezején és a társadalmi intéz
mények körében. A czéhektől az ősiségi g, a robottól
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az incapacitásig, a nemtelenek pörölhetési képte
lenségétől a törvény előtti teljes egyenlőség hiá
nyáig : semmi sem kerülte ki figyelmét, gúnyait, fölvi- 
lágositását, ostromát. Hadat izent a középidő birtok- 
rendszerének, a történelmi magánjognak, sőt több
nyire e magánjog történelmi és fokozatos reform
jának is. Megalapitá a gyökeres átalakítás módsze
rét. Kitüzé a magánjogi radicalismus lobogóját. 
Agitatiójának egyenes iránya volt: a szabad és 
biz tos  bir tok,  mint az újkori polgárisodás mel- 
lőzhetlen postulatuma. Reméllé, hogy a mely mér
tékben fog ez által a nemzet anyagi ereje növekedni, 
azon arányban emelkedik szellemi és erkölcsi ere
jének belterje.

Végczélja volt-e a szabad és biztos bi r tok?
Nem.
Széchenyinek több európai miveltsége volt, 

mint ama párhuzam-iróknak, kik közte és Wesse
lényi közt az utolsó különbséget ott keresték, hogy 
ez a nemzet regeneraţi ójában szellemi, az pedig 
anyagi alapra épit ; ez a szabadság elveinek, az a 
gazdagság forrásainak embere.

Széchenyi tudta, hogy az ősiség nemcsak gaz
dasági kérdés, s a fekvő birtok forgathatásának ha
tárai mélyen benyúlnak az igazgatási rendszer tar
tományaiba, s a társadalom szellemi alapjait ve
tik meg.

Széchenyi ismerte a magánjog jelentékenysé- 
gét és alakitó erejét.
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Ó törekvék fölszámitani : mily kérdések minő 
kérdéseket tesznek lehetetlenné vagy szükségessé.

-Első munkáiban nem tartá sikeresnek a ma
gyar alkotmányt egyenesen ostromolni; mint a tá
bornok a centrumra, ha az erős pontokhoz támasz
kodik, a jobb vagy bal szárny megtámadása által 
hat eldöntőleg.

Széchenyinek, saját nyilatkozata szerint, vég- 
czélja vala : „hazánknak minden ingadozás nélküli 
átvarázslata egy elkopott, félig meddig feudális, fé
lig meddig alkotmányos szövevényből emberhez 
illő, minden álfénytől kitisztult képvi se l e t i  rend- 
szer rea.

1830-tól kezdve 1841-ig politikai taktikájának 
alaprajza ez.

Modora volt: a tettek mezején az erők és 
eszmék egyesítése, egyesületek és közvállalatok, 
eszmesurlódás és összetalálkozó érdekek által; a 
jogi  r e fo rmok  mezején  a visszahatás csökkentése 
annak megmutatása által, hogy a mely áldozatba 
kerülnek a gyökeres változtatások, azok nemcsak 
a hazára, de a jogait föláldozó egyénre is haszno
sak; az igazgatássa l  con t ac t u sok  mezején 
pedi g  az ellentállás lefegyverzése, annak bebizo
nyítása által, hogy a szándékolt lépések sem a felső 
kormányt nem idézik a magyar érdekekkel szem
ben küzdhomokra, sem az összes birodalom érde
keit nem támadják meg.

Szóval: Széchenyi elvrokonait öszpontositani; 
elvelleneit capacitálni, az absolutistikus irányú biro-
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dalmi kormányt, ha nemis meggyőzni, legalább 
ideiglen megnyugtatni, s ha ez sem lehető, legalább 
az ellenséges föllépés ürügyeitől megfosztani töre
kedett ; mi a teendőknek csak oly sorozata által 
volt képzelhető, mely a bécsi kormánynyal és a bi
rodalmi érdekekkel homlokegyenest álló kérdések 
vitatását hátrább utalta.

Ezen sorozatban feküdt a históriai kénysze
rűség, mely már pályája kezdetén bizonyos távol
ságra tartá Széchenyit a megyegyülésektől.

A municipalis élet t. i. 1823-ban oly szokatlan 
erőt fejtett ki passiv ellentállásban, oly jól tudta a 
törvényes nem-tevés által a kormányzat gépét meg
akasztani, hogy csakhamar az alkotmányos jogait 
méltán féltő nemzet legkedveltebb institutiójává Ion 
"s egy Ragályi, egy Wesselényi és az ellenzék több 
tekintélyei egész politikai tant építtettek a vis iner- 
tiaere, mintha az nem a szomorú helyzetnek, mely
ben valánk, kényszerűsége, de az országlati böl- 
cseségnek, a külföld által nem ismert vagy irigyelt 
eredménye volna. Megyerendszerünk tehát rendre a 
kormánynyal versenyzés állandó táborhelyévé Ion, 
hol változó szerencsével ugyan, azonban mégis in
kább az ellenzék részére kezdettek a közigazgatási 
és administrationalis sérelmek eldöntetni.

Széchenyi, bár szorosan soha párthoz nem 
tartozott, az oppositio legünnepeltebb egyéniségének 
tekinteték a forradalom miatt, melyet az eszmékben 
okozott, s azon körülmény miatt, hogy akkor ná
lunk minél magasabb hivatalban volt valaki, több-
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nyire annál makacsabb ellenzője vala a szellemi 
mozgalomnak, sőt az anyagi reformoknak is, és 
ennélfogva a „Hi tel4* Írója nézeteinek.

De noha, mint mondom, Széchenyi a közvé
lemény Ítélete szerint, az oppositióhoz soroztaték, a 
közönségnek ösztönszerü tapintata föloldá őt az apró 
versenygésekben való részvéttől. A tömeg sejditette 
és az értelmesek belátták, miként terveinek sike
rülésére lényeges föltétel, nem állani a sérelmi 
ügyek élén. Magyarország miveit osztálya, mig a 
pártszenvedélyek által a kedélyek egészen elmér- 
gesitve nem valának, mig Revitzky gróf bukásával 
a reactio merészebben nem emelte föl fejét, mig a 
politikai perek kíméletlenebb hangulatot s izgéko- 
nyabb modort nem hoztak divatba : sokkal helye
sebb szempontból fogta fel Széchenyi hatáskörének 
természetét, sokkal több elismeréssel volt fáradozásai 
és sokkal gyöngédebb kímélettel helyzetének árny
oldalai iránt, mint a későbbi időkben bármikor.

S a „Hi tel44 Írója akkor titkot nem csinált az 
okból, mi miatt nem tartá czéljaival összefüggőnek, 
a megyetermekben szerepelni.

O többnyire csak oly tárgyakban szólalt föl a 
pesti gyűlésen is, melyek vállalataihoz tartoztak, s 
életbeléptetendő terveit közelről illették ; más me
gyékben pedig, bár az eredmények iránt birtokai
nál fogva érdekelve volt, alig hiszem, hogy pályája 
első szaka alatt, akár szavát hallatta, akár befolyá
sát éreztette volna.
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A sérelmi téren a szólásszabadsági ügy, a re
formok osztályában az úgynevezett minimum kér
dése, mely által a választói censusnak az alkot
mányba csempészése czéloztaték : valának majdnem 
egyedül azon tárgyak, melyekre nézve Széchenyi 
ismert benemvegyülési elvének daczára is a vitat
kozásokban élénk részt vett.

Ezen szerény hallgatás, ezen akkor még félre 
nem magyarázott, senkitől meg nem rótt önmérsék
lés miatt történt, hogy gyanús figyelemmel kisérte 
ugyan az igazgatás Széchenyi lépéseit, de hatalom
szavával nem tartóztatá föl.

A gróf tehát nem annyira terveiből feledte ki 
a megyeéletet, mint tervei miatt nem vehette, úgy 
mint szükség vala, igénybe.

Pályája első korszakára értem ezt.
Mert később más összealakulása a viszonyok

nak, az egyéneknek más hatása, az eljárásoknak más 
szüksége merült föl.

Széchenyi irodalmi művei, tudniillik a megye- 
rendszert tele töltötték expansiv, változatos irányú, 
türelmetlen és visszaélésekre hajló erőkkel.

Mert a véletlen, — vagy helyesebben szólva, 
az agitatioi és agitatori szerep szerencsétlensége — 
azt akará, hogy a számitó Széchenyi számításai elle
nére, a központosító Széchenyi elveinek és törek
véseinek daczára majdnem annyit folyjon be a me
gyerendszer decentralisáló s föloszlató irányára — 
mely 1841-től az 1843-ki országgyűlés megnyílásáig 
Kossuth által a culminatiói pontra vezetteték —
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mint Wesselényi és a „vis inertiaetu országlati tanná 
emelő párt.

Mert a „Hitelu, „Világa és „Stadiuma írója, e 
munkái által már majdnem egészen kivívta az uj 
irány diadalát a közvéleményben. A régi eszmék 
meggyőzetve, — a hatalom körébe kezdettek visz- 
szanyomulni ; a magas hivatalnokok disztermeiben 
és előszobáiban, a főpapság pásztorbotja alatt és a 
felsőház herczegi és grófi koronáinak árnyékában 
kerestek védelmet és asylumot ; az állami formák 
szerkezetére támaszkodtak s csak a státuserők mes
terkélt összeállitása, bonyolított gépezete és lassú 
mozgása által valának elég sulylyal birók meggát- 
lani a korigények betolakodását az alkotmány és a 
törvények nyolczszázados építményébe. Ily gyors 
siker hallatlan volt honunk történelmében. De talán 
épen ennélfogva csakhamar némi aggasztó jelensé
geket idézett elő, melyek a Széchenyi modorának 
és a megyerendszernek sajátsága mellett kimarad - 
hatlanok voltak.

A gróf tudniillik előbb akarta a pangó nem
zetben a meggyőződést egy vagy más reform szük
ségéről fölébreszteni, s csak azutánra tartá czélsze- 
rünek a létesítés módszerét, vagy : a mint ő szerette 
mondani, a mi k é n t e t  fejtegetni.

E különválasztás, ezen felosztása a munkának, 
elméletileg sokat mutat; de létező körülményeink 
közt kétségkívül befolyt ama felszínes iránynak ter
jesztésére, mely, egy tárgy fényoldala mellett, a 
-kivitel nehézségeit elég figyelemmel keresni, elég
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hideg vérrel meglelni s elég óvatossággal elhárítani 
restellette.

Mert a ki a „meggyőződést14 és a „megoldást44, 
az „eszmét44 és a „foganatosítás részleteit44 egyszerre 
nem oltja be a néptudalomba, az gyorsította ugyan 
az izgatás sikerét, de többnyire veszélyességét is 
emelé, — kivált oly országban, hol a közélet al
sóbb rétegeiben döntetnek el a kérdések, mint ná
lunk a követutasitási jog által történt.

Széchenyi e hibát leginkább a „Stádiumban44 
érezteté, mely az 1833-ki országgyűlés irányának 
előkészítésére vala Írva ; de a nyomtatás alatt be
tiltatván, külföldön és csak későre jelent meg.

A „Stádium44 józan felfogással, óvatos válasz
tással jelölte ki a közelebbi évek reform tárgyait. 
Összefüggőbb, szabatosabb, rábeszélőbb, bár irmo- 
dorában pongyolább a gróf többi munkáinál. Ha
tása a nemzetre tömérdek vala, nem annyira rög
tön, mint az 1832—36-ki országgyűlés berekesztése 
utáni időszakban, egészen az 1840-ki megnyílásáig. 
Hogy a Stádium legfőbb tényező volt a kormányt 
a reform-politika szükségének elismerésére bírni : 
— ez előttem kétségtelennek látszik.

De Széchenyi a Stádiumban rendkívül mély 
és rendkivül f e l sz ínes  volt egyszersmind.

Megmondom: miért?
Mert e könyvben rendszeresitteték azon mo

dor, mely a reform-eszmét a foganatosítás részletei
től egészen különválasztja.

Első kötet. 17
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A Stádiumban tizenkét törvény, mint köze
lebbi teendő, ajánltatik a nemzet figyelmébe.

Mindeniknek — az utolsó hármat kivéve — 
szüksége fölségesen indokoltatik.

Mindenik formulázva is van.
De miként?
Tekintsünk akármelyikre.
Vegyük fel például az ősiséget.
Széchenyi diadalmasan bebizonyítja: mennyi 

kár származik az ősiségből a közgazdaságra .  Me
leg ecsetelése alatt az olvasó vére hévülni kezd. A 
szív érzi, hogy az ősiség a nemzet ereje kifejlesz
tését lehetetlenné teszi. Az értelem követi a szivet; 
mert hideg számokkal van minden megmutatva. Az 
ősiség csakhamar Hauser Gáspár börtönének tarta- 
tik, mely a falai közé zárt nemzetet alélttá, he
nyévé, butává és egészségtelenné teszi. S mindez 
egyesek érdekéért történik-e ? kérdik az olvasók 
felforrva. Nem, válaszolja Széchenyi, s megint vi
rágos képekkel és csalhatatlan számokkal bebizo
nyítja, hogy a jószág tulajdonosának specifikus el
lensége az ősiség, egy házi barát, ki a ház romlá
sán töri fejét. — De talán a tulajdonos a család 
fontartásáért tűri és védi az ősiséget, s igy neme
sen áldozza fel magát a jövendőért? gondolja ma
gában a sajnálkozó olvasó. — Ez is tévedés, kiáltja 
a minden gondolatot, a minden védokokat ismerő 
Széchenyi, s ismét a bebizonyításokhoz fogván, ki
tünteti, hogy az ősiség a családok conservaţi óját is 
gátolja s tehát a történelmi befolyások megoltalma-
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zására és örökitésére sem vezet. —r Úgy hát csak 
a koronának fekszik a magszakadásért érdekében! 
sóhajtja az olvasó. — Nem, szól ismét Széchenyi, 
előre látva a végmenhelyt, a koronának jövedelme
zőbb volna az ősiség eltörlése, s ha'tekintetbe sem 
vétetik ez a magszakadásból eredő kevés haszonért, 
bő kártérítést adhatna a nemzet a l a u d e mi u m 
által. — Az olvasó ily diadalmas dialectika után 
elragadtatással kiáltja: le tehát az ősiséggel, ha az 
senkinek nem használ és mindennek árt.

Széchenyi fényesen kivívta a „ m e g g y ő 
ző d é s ta.

Hátra van „a megoldásu.
A gróf tudja, hogy az ősiséget egész törvény- 

könyvünk revisiója nélkül eltörölni lehetetlen. Hiszi, 
hogy határozott számú hitbizomány utján, czélszerü 
a stabilismus bizonyos mértékét a felsőház által az 
alkotmányba szőve tartani. Nem kétkedik, miként 
ha ez magában kívánatos nem volna is, a nemze
tiség érdekeiért szükségessé válik.

íme három fontos tekintet, mely „a megol
d ás i, az életbe léptetés részleteit nehezíti. Ha Szé
chenyi fölfejtette volna a „m ikéni kérdését is, a 
közönségben kevesebb, de hihetőleg normálisabb 
lett volna a haladási vágy összege. 0  azonban 
rendszerénél fogva 1831-ben, midőn Stádiumát irta, 
csak agitálni akart.

Óvatosan különválasztá tehát a „meggyőzési 
az elv iránt, a „megoldástói.

Mély volt az első, felszínes a második körül.
17*
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Mert midőn az ősiség káros oldalait bebizo
nyította, ezen törvényjavaslatot ajánlá :

,,II-dik törvény :
Az ősiségi  j og  (jus avi t i c i t a t i s )  ö rökre  

el van törölve.
Kifej tés.  Akárminemü jószágot valaki ezen, 

törvény kihirdetése után az illető felek tudtával 
örökösen elad, azt a vevőtől vagy annak hagyomá
nyosból sem az eladó, sem annak nemzetsége semmi 
ürügy alatt többé vissza nem veheti s az örökös 
eladást soha meg nem semmisítheti.u

Ebből áll a törvényczikk.
Ily modornak, kivált a megyei institutiók közt, 

lehetetlen volt a projectansok gomba-csoportját ve
rőfényre nem hozni.

Az 1836-ki országgyűlésnek, mely az általá
nos vitatások által a Stádium főbb eszméinek ke
lendőségét emelte, — e hosszú és a reformirány 
felé nehézkedő parlamentnek berekesztése után 
csakhamar növekedő mennyiségben léptek föl kez
deményezők, tervkészítők, javaslatgyárnokok, kik a 
nagy eszmék és a nagy érdekek megoldására rö
vid törvénypontokat csináltak, mint Széchenyi, iz
gattak a korkérdések mellett, mint ő, s nem tartot
ták szükségesnek a részletek bonyodalmaiba be
vinni a kritika fáklyavilágát, mint ő.

A tanítványok és a mester közt a különbség 
csak kettőből állott : Széchenyi páratlan tapintattal 
választotta ki és sorozta egymásután az izgatási 
kérdéseket, inig követői tele marokkal tépdelték és
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szórták a közönség elébe a fölötlött eszmék és 
vágyak virágait s burjánait vegyesen : továbbá Szé
chenyi a bölcs és államismerő mély fölfogásával 
taglalá az ó intézménynek, melyet meg akart dön
teni, gyöngéit, s az újnak, mit helyébe vala igta- 
tandó, előnyeit, — mig ellenben követői csak az 
inditványozási termékenységgel s az üres ömledé- 
sek dagályával pótolták a hiányzó belátást és az 
eszmék szabatosságát.

Én itt nem egyénekre czélzok, kik közt érett 
férfiak is valának ; de a projectansok összegét 
festem.

Ki ne emlékeznék a szatmári 12 pontra, mely 
egyébiránt több társainál sokkal tartalmasabb volt.

Egyik inditvány eszmeileg helyes, de a kedé
lyek hangulatánál és a viszonyoknál fogva utópiai 
vala ; a másik magában hordá semmiségét, de a 
napi szenvedélyeknek kedvezvén, mint az alkalmi 
vers, tapsra számíthatott, később feledésre.

A sajtó korlátolva volt ; a megyeterem tárva
állott.

A követutasitási jog minden tervet befogadha
tott, mindent magához szívott.

A megyegyülés a rhetorok kedvencz helyévé Ion.
A törvényhatóságok széke hasonlitott a Szent- 

Márk oroszlányának torkához, azon különbséggel, 
hogy Velenczében egy oroszlány torok volt, hová az 
elégületlenek az egyének elleni vádaikat bevethet
ték; mig Magyarországon ötvenkét torokba omlott 
az intézmények elleni denunciatio.
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Természetes, hogy aránylag kevés javaslatból 
vált követutasitás ; de viszont az is természetes, 
miként az elfogadott utasítási pontok közt is arány
lag nem sok találkozott, mely a nemzet összes ér
telmiségének hű kinyomatául vala tekintendő.

Utóbb sikerült a megyék működésében bizo
nyos mértékű központositás.

En azonban most nem a forradalom előtti 
egypár évről szólok.

A változtatási hajlam ily élénkségéből követ
kezett, hogy közjogunk szerkezetének alsóbb köz
lege, a megyeélet szokatlan sebességgel forgott, s 
mint a test oly része, mely vértolulásban szenved, 
lázas állapotba ment át ; mig a felsőbb közlegek 
ószerü alkotásuknál, középidői elemeiknél, és a sza
badabb mozgást alig tűrő érdekeiknél fogva, több
nyire csökönyösségben maradtak, vagy a lassú szer
vezet miatt, a legjobb törekvés mellett is még moz
gásba sem indíttathattak.

Alatt a megyéken mindenütt reformtervek, 
melyek a nemzet létkérdésének, a kor mellőzhetlen 
igényeinek hirdettettek ; fen a közélet felsőbb osz
tályában csak három évben egyszer országgyűlés, 
csodálatosan vegyes elemekkel, keskeny hatáskör
rel, határozatlan házszabályokkal, az izenetek és 
válaszizenetek hosszadalmas és sikertelen lapdajá- 
tékával, hol a tervek addig dobáltattak fel és le, 
mig végre a játszótársak általános eltikkadása közt 
deponáltattak.
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Ezekhez gondoljuk még a felső kormányt, 
melynek politikája a túlérett reformokhoz sem szi- 
vesen nyúlt, s melynek fő elve a csend, a nyugalom 
és változatlanság volt.

Minő ellentétek!
S nem kellett-e belőlök abnormitásoknak ser- 

kedni?
A megyegyüléseken a jó és rósz, a közeli és 

távoli időkre vonatkozó javaslatok oly sokszor ki
áltattak ki múlhatatlan teendőknek, hogy utoljára 
a türelmetlenség kezdé unni, az országgyűléstől 
várni az eredményeket. Segédszerek kerestettek te
hát a megyei autonomia elmosott körű és szabály
talan doctrináiból, a tespedés megszüntetésére. Már 
nem tartaték elégnek a követutasitások számára be
lajstromozni a terveket. Tett után kiáltott a heves 
és le nem tisztáit közvélemény, azon közvélemény, 
mely a Stádiumból is tanulta a kérdések iránti 
„meggyőződéstől“ külön választani a „megoldást4*, 
s ha azt birni hitte, nem törődni ennek se ne
hézségeivel, se formásságaival.

Egyik megye, mert me ggyőződöt t  a nyil- 
vány és szóbeliség hasznairól, elhatározta a nyilvá
nos és szóbeli eljárást.

A másik mert meggyőződöt t ,  hogy a rabok 
-erkölcsét javitani kell, a magánrendszer elve sze
rint épitett börtönt, alább fokozta a büntetések 
éveit, s igy rendre készité az uj criminalis codexet, 
több esetben a helytartótanács hallgatag megegye
zésével.
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A pesti termekben, mert a szónokok meg
győződt ek  az alkotmányos sánczok tágításának 
üdves voltáról, határozattá Ion a szavazatjogot szé
lesebbre terjeszteni, s a honoratiorokat választási és 
tanácskozási képességgel ruházni fel.

S ha kérdezték : hogyan lehet a törvényhozás 
köréből e foglalásokat tenni?

A megye statutarius joga hozaték fel.
Szóval : valamint a vis inertiae a kormány 

hatóságát kezdette mindig keskenyebbre szorítani: 
úgy a statutarius jog a törvényhozásét s e két ter
jeszkedési irányból vala készülőben egy, az állami 
bölcseségre és Corpus Jurisra támaszkodó tan a 
megyerendszer autonómiájáról.

A terv-áradatnak ezen következményei Szé
chenyi munkásságának második korszakára esnek, 
midőn Ő az irodalom mezején az izgatási politika 
ellen csatározásokat s később rendszeres csatákat 
vívott.

Valamint azonban az első korszak alatt, mint 
már megmutattam, nála históriai kényszerűség volt 
a megyegyülésektől inkább tartani magát távol, mint 
a közrehatás többi eszközeitől: szintúgy most fö
lötte terhessé s majdnem sikertelenné vált volna 
élénk részvéte.

Szerepe alig lehet vala e gyűléseken más, 
mint a Dessewífy Aurélé, azon különbséggel, hogy 
a conservativek vezére a maga terén volt, mig az 
ellenzékkel küzdött; de Széchenyi kényszerítve 
leende a conservativekkel, kiknek elveiben nem
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osztozott, szövetkezni, hogy megtámadja a formás- 
ság miatt azon pártot, melyhez számittaték, s azon 
elveket, melyeket többnyire sajátjainak vallott.

Az irodalomban függetlenebb állása vala e 
megtámadási szerep mellett, mint lett volna a me- 
gyegyüléseken, hol az isolatio kevésbbé kivihető 
és sikertelen; mig a könyvek általi discussióban 
könnyen eszközöltethetik, s értelmesebb összegre 
hatva, inkább vezethet czélra.

Gondolom, hogy jobbára ily tekintetek ma
gyarázzák ki, hogy ő csak mellékesen vett részt 
pályája kezdetétől végéig a megyegyüléseken, s 
nem annyira tervéből felejtette ki a municipal rend
szer által hatni reformjai keresztülvitelére, mint 
inkább módját nem látta teljes elviseltetés nélkül 
vegyülni állandólag a megyei küzdelmekbe.

Azonban még sem lehet mondani, hogy ő köz
élete akármelyik szakában épen egészen elhanya
golta volna a megyetermet.

A nagy kérdéseknél többször hallatá szavát s 
néha erélyes majdnem kihívó modorban is.

De meg kell vallani : minden hatáskör közt 
a megyén aratott legkevesebb sikert.

Oka ennek a municipal rendszer szellemében 
s részint történelmi előzményekben feküdt.

Csak három körülményt emlitek.
Tudatik, hogy Magyarországon — mert Erdély 

más tekintetek alá tartozik — a megyék a közép
nemesség orgánjai valának. Nem állítom, miként 
egy mágnás sem birt azokban tartós befolyással;
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de hogy a főrendi helyzet inkább ólomsuly, mint 
szárny volt a siker utáni versenyzésben: — ez alig 
szenved kétséget.

Aztán, ha valahol, bizonyosan a megyékben 
volt a hatás föltétele, a két nagy politikai párt kö
zűi egyikhez besorozva lenni; ha valahol, ott nem 
volt szerepe a közvetítő s a napi szenvedélyek gőz
körén felül álló talentumoknak.

Végre akármennyire fútták és puffasztották 
föl a divatos tanok a municipal rendszert, az még 
sem vesztette el eredeti hivatását, mely a helyi ér
dekeken sarkallott. A ki folytonosan nem hathatott 
az apró ügyek intézése körül, a ki nem táblabirás- 
kodott a szó szoros értelmében, nem élt a megye 
notabilitásai közt, nem korteskedett, bíráskodott és 
restaurált velők, nem fonta össze évek óta érdekeit 
egy csoport helyi igényekkel és szenvedélyekkel, 
nem áldozta ideje nagy részét ily, magokban igen 
szükséges, de sok egyébtől elvonó viszonyok szö
vésére és fentartására : az oly egyén, ha a politikai 
nagy pártok által bálványoztatott is, a megyében 
inkább protegált, mint valódilag hatalmas, valódilag 
befolyásos helyzetben volt. Emlékezzünk csak Kos
suth pályájára. Ki vala nálánál a megyeközönség 
és megyekarzat által istenitettebb szónok? Mégis 
némileg védelme alatt látszék állani nehány megyei, 
sőt járásbeli tekintélynek. S ki hozta kétségbe, 
hogy 1847-ben is a pesti ellenzék soraiban három, 
négy oly localis tekintély létezett, kik közül akár
melyik, ha mint követjelölt lépend fel, Kossuth
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nagy hire és az ellenzék központi pénztárának da
czára, többséget nyerhetett volna ?

Valamint fenebb megmutattam, hogy Széchenyi 
nem annyira számításaiból hagyta ki a megyerend
szert — mint Kossuth és Dessewffy hitte —; de 
pályájának históriai kényszerűségénél fogva nem 
vehetett állandó részt a megyei tanácskozmányok- 
ban ; úgy most arra nézve hoztam föl három okot, 
miként ő, ha nagyobb mértékben kívánt volna is 
a pesti terem határozataira befolyni, mégis ez annyira 
alig sikerülendett volna, hogy, kereken kimondva, 
a ráfordított időt megfizesse.

Hoszason ereszkedtem ki a megyék elhanya
golása miatt emelt politikai vádra.

Ellenben igen rövid lehetek a Kossuth által 
készített patikai és orvosi parabolában rejlő többi 
hibáztatásokra nézve.

Azon állitás, hogy Széchenyi magát a nemzet 
egyedül hivatott orvosának tartotta, nem alapnél
küli, ámbár csak némi módosítások mellett igaz.

A gróf maga, a magyar akadémia 1842-diki 
nagygyűlését kinyitó beszédében igy szól : „Axióma- 
tisztaságban vélem látni néze tem k i r eke sz t ő  he 
lyességét ;  midőn más részről tapasztalni vagyok 
kénytelen, hogy hazánknak még leghűbb fiai s leg
kitűnőbb tehetségei közül is többen, mintha néze
tem csalódás volna, f e l e t t e  k e v é s  kivétel le l ,  
mind más, sőt épen ellenkező utakon járnak azon 
czél felé, melynek eléréséhez szintúgy s oly őszin
tén kötöm én is fajtánk megmentését és egykori
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feldicsőittetését, mint, teljesen hiszem, ők. E g y ez 
tető,  k ö z ép - u t a t  ez e se tben  pedig nem lá
tok.  — Mily kinos epedések közt nézek én ennél
fogva nemzetünk jövő sorsának elébe, kiki elért
heti, ki fajtámhozi hűségemben bizik, minthogy egy 
részét nemzeti ügyünk fölött még mindig halálos 
fagyban szendergeni látom, és esküdni mernék, hogy 
bizony ez sem megmenteni sem magasbra emelni 
nem fogja a hazát ; midőn más részről azon irtóza
tos kép áll előttem — és itt l e lkeme t  merném 
rá tenni ,  hogy e kép nem tünemény,  hanem 
va l ó ság  — mihezképest mind azon gyönyörű ér
zelem és szent lelkesedés, mely hazánknak, hála az 
ég, számra mindig növekedő hű fiaiban buzog, s 
mi a legnagyobbnak, legdicsőbbnek lehetne forrása, 
nemcsak nem fogja magasbra emelni, de még csak 
biztositni sem a hont, sőt egyenesen meggyilkolni 
azt, előbb mint gondolnék, ha mielőtt késő, leg
alább vérünk nemesbjei nem okulandnak.u

Ezen idézetből Széchenyi jellemének három 
alaphangja tűnik ki:

Mély hit saját politikai meggyőződésének he
lyességében;

Méla és fájdalmas érzés isolált állása miatt;
Megdöbbentő jósszellem a közelgő veszélyek 

iránt, azon prófétai lélek, mely az ő agyának át
ható, mindent mérlegelő munkásságából támadt, s 
előbb nemtővé Ion, és mig a reménynyel szövetkez
hetett, szárnyainak suhogásával oltalmazta kedveltjét 
a csalálmoktól, midőn pedig a reménytől megvált,
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fúriává alakult, égő kanóczával meggyujtotta a szi
vet, és saskörmeivel széttépte azon agy idegeit, 
melyben fogantatott.

Ne nézzünk most e sötét arczu, e tragikai 
sorsú jóserőre. Ne vizsgáljuk még titkosnak látszó 
elemeit s az események által igazolt intéseinek 
súlyát.

Jelen czélunkra elég annak bevallása, hogy 
Széchenyi politikai rendszerének kirekesztő helyes
ségét oly rendületlenül hitte, mint ama szilárd 
eréJyü reformátorok szokták, kik e mély hit nélkül 
soha sem szaporították volna azon igazságok és té
vedések összegét, melyeket az eszmék forradalmá
nak, a szellem időszakonkénti nyilvánulásainak ne
vezünk, s melyek egy államférfiuban többször len
nének megláthatok, ha épen az országlati ügyesség 
tulajdonaihoz nem tartoznék az eszközök változa
tossága által az irányt és az apró kialkuvások- 
kal a fő gondolatot mérsékelni, vagy, ha kell, elta
karni.

S e részben nálunk senki sem mérkőzhetett 
Széchenyivel.

0  tudott szinleni és gyakran rejté szándékát 
oly indokok alá, melyek a siker számára gyártat
tak s a félreértetések tömkelegén át vezettek ered
ményhez, mig a hazafi önmegtagadásokért néha annyi 
vigasztalása sem volt, hogy a sokadalom gyanúsí
tásai közt, a jobbak kétséges bizodalmánál s inga
dozó rokonszenvénél többel legyen jutalmazva.
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Ö tudott tűrni, s a tett alkalmas idejét azon 
hidegnek látszó önmérsékléssel várta be, melyet a 
hiú nem ismer, a becsszomjas nem feledhet el.

O tudott lealkudni és O'Connel hires mondá
sát, hogy a ki egy schillinget követel, de csak egy 
pennyvel kínálják, fogadja el azt is előpénzül, — 
alig követte valaki Széchenyinél gyakorlatibb ta
pintattal.

Sőt hő óhajtásait is láttuk általa föláldoztatva, 
mint egyes zászlóaljakat az egész eredményért néha 
semmivé hagy tétetni a hadvezér.

S volt példa, hogy Széchenyi az általa roszal- 
lott, de a többség által határozattá emelt indítványt 
még akkor is védte, mintha sajátja volna, midőn a 
főmozgatók a gyors visszavonulás elsősége felett 
egymással vetélkedtek.

Ha e tekinteteket egy látpontba vonjuk össze, 
ki fog világlani, hogy Széchenyinek csalhatatlansági 
hite inkább a dolgokkal tisztában lét eredménye, 
mint egyéniségének túlbecsülése volt. S miután ma
kacssága összes törekvéseinek megvédésében, a 
mellék-eszmék és a kivitel eszközei iránti hajlé
konysággal párosult : szigorú ragaszkodását alapné
zeteihez csak akkor kárhoztathatnék, ha azok az 
elmélet és az események által megczáfolva lettek 
volna.

Ez azonban nem történt.
Emlittetett a mult évtized szenvedélyes toll- 

harczai közt s az orvosi parabolában is czélzat van 
rá, — hogy Széchenyi nem szivesen tűrt maga
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mellett tekintélyeket, kevés kezek által kívánta ve
zettetni a nemzet ujjáalakulási művét, és inkább 
egy szabadelvű autocratához, mint az eszméit sze
rényen terjesztő népemberhez hasonlított.

Bizonyos határokig ezen állítás szintén meg
dönthetien.

A mély meggyőződésből, bármely szelíd for
mákban tartassák, csaknem visszaidézhetlenül két 
tulajdonnak kell kifejlődni: először,  némi türel
metlen hévnek a más nézetek irányában, sőt némi 
fölerőszakolási vágynak ; m á s o d s z o r ,  a cse- 
lekvényesség erélyének, mely rendre az idegen kö
rökbe is bevág, absorbeáló természetet ölt magára, 
és a kisebb rangú egyéniségek fejlődését akartala- 
nul is gátolja.

Széchenyi sem vala ment azon hévtől, mely- 
lyel a secták emberei a közelibb nézetárnyalatokat 
inkább szeretik sújtani, mint a távoliakat. De meg 
kell vallanunk, oly ritka szerencséje volt, hogy mi
dőn szenvedélyes modora miatt leginkább tartaték 
üldözőnek, többnyire akkor vala vagy igazságos 
vagy előrelátó.

Továbbá ő sem tartózkodék vissza ama kielé- 
githetlen és vágyszomjas munkásságtól, mely az 
események fonalszálait saját egyéniségének kereké
ről akarja leszőni; de önzéséért nem áldozott ered
ményeket föl ; mig az eredményekért gyakran hát
térbe nyomta, sőt néha el is feledé önzését. Aztán 
noha szerette magát egy törekvésben központul ;
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mégis a cseleket és taktikát a tárgyak s nem sze
mélye emelésére használta.

Kortársai későbbi polémiáiban az irigység vá
lasztóvizét s a sértett gőg méregkeverékét véltek 
látni. Oly időket éltünk át, midőn a haza felvirág
zásáért a ki legtöbbet tett, még nem vala megóva, 
hogy legtöbbször ne gyanusittassék ; midőn egész 
martyrologia készülhetett volna, nem azokról, kiket 
a hatalom, de kiket a közvélemény igazságtalan
sága üldözött. Ez talán természetes jelenet ott, hol 
a vélemények kiforrása és tisztulása hosszas ideig 
vissza Ion tartóztatva. Azonban még természetesebb, 
miként a kedvezés és előítélet nélküli történelem, 
az adatokból indokolni alig tudandja : hogy e moz
galmas időkben miért kelle az eszes és jóhiszemű 
emberekből is oly soknak rövidlátóvá válni, ha a 
„Kelet népében44 a honfi aggodalmak legőszintébb 
nyilvánulását olvasták; és viszont túlélés szeművé, 
ha a gyanakodás ábraképeiből alkoták a legcsodá
latosabb rajzokat Széchenyi szándékai felől?

Most még nem vagyunk azon távolságban, 
honnan a leélt múltnak térképét emelkedéseivel és 
mélységeivel együtt fölfoghatnék.

Most még a história az események egy részét 
ködben, s csak a másik részét látja kivilágítva.

De e félhomály mellett is Széchenyi politikai 
jelleme kezd a miveitek tudalmában és a közönség 
sejtelmeiben derülni.

Már számosán vannak, kik, ha üres óráikban 
ez államférfim irodalmi harczait a „Kelet népétől44
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a „Programmigu átforgatják, megdöbbenve kérdik 
maguktól : vajon azon heves, azon szivrenclitő küz
delmek közt irt sorokban, melyek megjelenésekor 
az irigység, a gúny, a megsértett önzés és a hata
lomféltés eredményeinek magyaráztattak, nincs-e 
több hazafiság, több kedélymélység, több szaggató 
aggodalom a jelen hibái miatt, több fájdalom a 
jövendő iránt, több félelem a Nemesistől, mely egy 
nemzet tévedéseit inkább szokta megtorlani, mint 
bűneit? nincs-e több prófétai lélek, nincs-e több 
hűség a magyar fajhoz, és több ragaszkodás a min
den oldalról fenyegetett szabadság s állam iránt, 
mintsem olynemü szenvedélyesség, minőt Széchenyi 
polémiáiban az olvasó közönség egykor feltalálni 
vélt ?

Meg vagyok győződve, hogy mentői általá
nosabb leend e hangulat, annál hűbben tükrözik 
vissza a nemzet kedélyében Széchenyi jellemének 
körrajza.

Mig vizsgálat alá vettem két nagy tekintély
nek véleményét a korról, melyben Széchenyi hatni 
kezdett, a politikáról, melyet folytatott, a hibákról, 
miket fölfogásaiban és modorában elkövetett; mig 
kifejtém, mennyiben lehet helyesnek vagy nem he- 
lyeselhetőnek tartani Dessewífy Aurél és Kossuth 
nézetét e kérdések felől : azalatt — ha nem csal 
számításom — olvasóim figyelmének az általános 
eszmékről mind inkább az egyén felé kellett köz- 
pontosulni s talán most leend legczélszerűbb, átmen-

18Első kötet.



274 SZÉCHENYI ISTVÁN.

nünk a nyilvános pályáról a magánkörbe, a dol
gokról a személyre és Széchenyi jellemének kifej
tését itt szőni tovább, mindaddig, mig a tárgyak 
érdeke ismét másfelé vonandja szemeinket.

Szolgáljon iránymutatóul vagy legalább kiin
dulási pontul számomra Szalay László véleménye.

„Szerencsétlen vagyok, igy szól ő, sokban 
Széchenyivel egyet nem érthetni ; de szeretem, tisz
telem őt, mert jellemét szilárd agyagból gyúrta, qui 
finxit hominum praecordia. Azt mondják: aristokrata, 
és beszédeit oly taglejtésekkel kiséri, melyekről 
Cicero, ki a szónok mellé fuvolást állit, hogy annak 
zenéjéhez idomittassék az előadás, nem is álmodott. 
De Voltaireről is írva van, hogy aristokrata volt, 
a legkeresztyénebb fejedelemnek kamarása, czipő- 
jén arany csat, czombján selyembugyogó, mint az 
akkori udvardivat akará; arcza pedig egy guny- 
mosoly. Megjegyezték azonban róla azt is: hogy 
mikor egy vagy más becsületes, de kissé sebesen 
járó népember sárba esett, s onnan nem tudott ki
menekülni, Voltaire nem gondolt himzett czipőivel, 
nem selyem-harisnyáival s beszaladt a pocsolyába, 
kirántotta szegényt, hogy ott ne veszszen, s hogy 
fülébe súghassa : máskor nagyobb óvatossággal, 
uram ! Ilyesmi nem grimace. — Mind a mellett szí
vesen hiszem, hogy Széchenyi aristokrata, de olya- 
tén, milyet Junius gyönyörű sorai oly utolérhetlen 
szabatossággal festenek.u

Junius, azon sorokban, melyekre Szalay czé- 
loz, a független felsőházi tag és szabadelvű angol



SZÉCHENYI ISTVÁN. 275

aristokrata eszményképét igy rajzolja: „Súlyának s 
befolyásának érzetében parlamenti eljárását csak 
peeri alkotmányos kötelessége által szabatja meg. 
Magát a törvények őréül tekinti. Készen a kor
mány igazságos szabályait pártolni, de eltökélve a 
ministerek magaviseletét gyanakodón ellenőrzeni, a 
pártdühnek épen oly szilárdul ellenszegül, mint a 
hatalom túlterjeszkedésének. Szintoly kevéssé képes 
saját személye vagy kegyenczei részére a ministe- 
terekkel hivatalhelyek fölött alkudozni, mint odáig 
leereszkedni, hogy az ellenzéki cselszövényekbe me
rüljön. Ha a parlamentben valami fontos kérdés 
véleményre hivja fel, a legelvetemültebb minister 
is figyelemmel és tisztelettel hallgatja ki. Az ő te
kintélye a kormány szabályait vagy szentesid, vagy 
hitelétől fosztja meg. A nép reá mint védőre néz; 
a derék fejedelem pedig benne oly kormányférfiut 
bir, kinek belátására és egyenességére bizton tá- 
maszkodhatik/*

Valóban nagyszerű jellem egy peer, minőt 
Junius rajzolt élőnkbe, s ily egyéniségek miatt 
mondotta Pyrrhus követe a római senatust királyok 
tanácsának; de nézetem szerint Széchenyi ilyetén 
peer nem volt, valamint azon vol t a i r e i  szivesség 
sem volt meg benne, hogy a sárba esett demagó
gokért himzett czipőjét és selyem-harisnyáját gyak
ran bemocskolta volna.

O annyira sajátságos, annyira eredeti lény, 
miként semmi rámába, melyet a nagyságról vagy 
középszerűségről formálunk, be nem illesztethetik.

18 *
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Benne úgy uralkodott az eg y én i, hogy nemcsak 
az eszményképekhez nem lehet hozzászabni őt, mint 
egészet ; de arról is bizonyosak lehetünk, hogy mi
dőn egyes tulajdonaiért mérjük össze mással, e ha
sonlítás kimondhatlanul általános, hiányos és sántító 
leend.

Hagyjuk el tehát a párhuzamot és egybeha- 
sonlitásokat, vagy csak mellékesen éljünk velők,, 
ha Magyarország legsajátságosabb államférfi áról, s 
a kornak, melyben hatott, egyik kiváló egyénisé
géről, jobb képzetet akarunk szerezni és terjesz
teni, mint a hírlapok magasztalásaiból vagy gán
csaiból lehet.

Állítsuk elő Széchenyit egészen magából ki
fejtve, és semmi mintakép után nem rajzolva; mint 
eddig is szavainak és tetteinek szelleméből merítet
tük ki jellemét, belőle festettük énjét.

Külalakját — mert a külső nélkül egy egyént 
sem lehet, mint határozott jelenséget, elménkben 
construálni és bomlatlanul megtartani — azon idő
ről vázolom, midőn népszerűségének sülyedő- és 
erejének tetőpontján állott; midőn hitték, hogy 
kezdi lejárni magát, mert combinatiói gyengülnek, 
és ő hitte, hogy azért kezd csökkenni hatása, mert 
a haza izgatok által veszélynek sodortatik ; midőn 
a napi sajtó több kezelői alagyai epedéssel sajnál
koztak az ő gyors hanyatlásán, és ő viszont, a kö
zelitő zivatar sejtelme miatt, álmatlan éjeket töltött 
a haza borongó láthatáráért; midőn „a nagy ma
gyar !u torzeszméin boszankodó közvélemény és a
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közvélemény forrólázas rohamaiért aggódó „nagy 
magyar1u kölcsönösen kezdettek a jövendőre hivat
kozni; midőn mind a két perlő fél makacsul hitte, 
hogy ő fog a történelem által igazoltatni, ő fog 
nyerni, — de Széchenyi azt is előre mondá, hogy 
ha a jövendő neki ad igazat, a nyereség fájdalma 
miatt lehetetlen meg nem őrülnie.

Lássuk, ezen drámai érdekű időszak alatt 
hogyan nézett ki ?

Ha a forradalom előtti kor capacitásain végig 
'tekintünk, több kellemes vagy jelentékeny alakra 
találunk; de mégis köztök — nézetem szerint — 
<;sak három oly egyén volt, kinek ha fejét egy is
meretlen tömeg meglátá vala, akár a tanácskozó 
teremben, akár egy diszmenetnél, akár a cselekvé- 
nyesség, akár a nyugalom állapotában, kénytelenül 
fölkiáltott volna : ezek kiváló, ezek nevezetes em
berek !

A három fő közűi arczban egyik sem volt 
szép; de kellemes gyakran, tiszteletet igénylő min
dig, leigéző néha, bár megdöbbentő, sőt félelmes 
az erős szenvedélyek pillanataiban. A három fő a 
koponya alkotára nézve úgy különbözött egymás
tól, mint az egyéneknek, kikre czélzok, más volt 
jellemök, nedvalkatok, életpályájok és életsorsuk.

Azon antik fő, mely a gróf Batthyány Lajosé 
vala, a görög nagy szellemek szobrairól látszott 
átvettnek. Nála csak az örökké halvány arcz, a 
szem égő tüze, s a vonalokban nyugvó dacz mu
tatta a szenvedélyek mélységét.
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Wesselényi feje, melynek a mindig hátrasze
gett nyak nélkül nem volt egészen bevégzett ki- 
nyomata, egy harczra hivó politikai gladiátoré vala, 
a régi világ eszményképeitől kölcsönzött homlokkal 
és benfekvő szemmel ; de egyébiránt inkább kal
mük arczéllel.

A Széchenyi feje, mind a Batthyány énál, mind 
a Wesselényiénél érdekesebb a lélekbúvárra nézve,, 
és ellentmondóbb. Az ő arcza az erő és szakado- 
zottság küzdelmeinek typusa; egy romantikus arcz 
sötét alapokon ; a komor és unatkozó vonalokból 
kitörő szilaj és féketlen cselekvényességnek, a my- 
santropiának és emberszeretetnek, az ábrándnak és 
hidegségnek olvadéka ; egy méltóságos s komoly 
angol-olygarchai arcz a franczia forradalmi eszmék 
lappangó tüzétől megvilágítva és meg-megrezgetve ; 
arcz, mely a nagy elszánások és kicsinyes gondok, 
a mély tervek és apró impressiók képét élesen 
visszatükrözi ; arcz, mely a lélekkel telegraphi és 
szakadatlan összeköttetésben áll, mely mindig be 
van Írva, mely mindig olvastat magáról a ránézők- 
kel igaz vagy csinált érzéseket, mig a többi embe
rek arcza csak a kivételes állapotokban szokott a 
lélek könyvévé, az eszmék bolt-kirakatává, és a 
képzelem oly magikai lámpájává válni, mely a belső, 
mely az elrejtett képek árnyait felveti, hogy kivül- 
ről láthatók legyenek.

Érdekes volna a három említett egyént: Bat
thyányi, Wesselényit és Széchenyit agy alkati és arcz- 
vonali tekintetben összehasonlitani ; de ezen sok
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ismereteket igénylő föladat az én erőmön felül van, 
nem is czélom a phreneologoknak és Lawater ta
nítványainak vizsgálódásokra anyagot szolgáltatni.

Lemondva tehát az ily kísérletekről, visszaté
rek Széchenyire.

Széchenyi erős, de nem athletai, magas, de 
nem tulemelt alakú férfiú volt, a legarányosabb nö
véssel, hajlékony tagokkal, jól formált mellel, iz
mos, edzett karral és közép-nagyságú napsütött ke
zekkel. Pofája miatt, mely széles s eléggé telt vala, 
inkább látszék testesnek, mint szikárnak ; bár va
lósággal ha nem is sovány, de kövérségre legke- 
vésbbé sem volt hajló.

Arcza sötét-sárga, rézvörös színezettel a pofa 
közepétől fogva a száj és szem vonalai közt.

Homloka széles, magas, gondolkodó és re- 
dőkbe vont. Alkotása egészen különbözik a Wesse
lényitől ; mert ennél az alsó homlok volt csodála
tosan kiformálva s annyira emelt párkányu, hogy 
a szemnek mélyen kellett alatta fekünni ; mig Szé
chenyinél a felső homlok — a nagyszerűbb intel- 
lectualis erők helye — vala oly domború, oly tel
jes és oly széles átmérőü, minő igen ritkán talál
ható. E méltóságos, de sötét homloknak jellemét 
kiegészítette a sürü, nagy szálú, szögletes ivü és 
egymásba folyó két szemöld, mely annyira komor, 
annyira kivételes vala, hogy maga a gróf is éleze
ket csinált reá, s népszerűsége egyik akadályának 
mondá. Széchenyi sötét-szürke szemei nem voltak 
azon lelket áthasitó, megkövesztő, leigéző élüek,
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azon égető, rejtélyes, majdnem diabolikus tüzüek, 
mely Görgei Arthur szép metszetű szemeit oly von
zókká és félelmesekké teszi; nem közeliték meg 
hatásban a Teleki László méla, kedélyes, ábrándos 
nagy fekete szemeit : de jellemökre nézve e kettő
nek vegyületéből állottak. Széchenyi nézése majd 
fürkésző, éles s a kebel apró titkait kikutató volt; 
majd andalgó, borult, a szellemélet és eszmevilág 
tévegeibe merülő. Soha az egyént, ki előtte állott, 
nem zavarta meg, mint a Görgeié mindig, ha akará, 
— és soha Széchenyi tekintete, ha a kedély és 
gondolatok hatalma által vétetett igénybe, nem Ion 
oly elszórttá, hogy a külvilágot, a hatásokat, a tár
gyakat és egyéneket észre ne vegye, mint a Teleki 
Lászlóé. Orra vastagtövü, merész hajlású és tág 
nyilatu volt. Sűrű, nyirott, fekete bajusz takarta a 
középszerűnél nagyobb száját. Álla oly erős, oly 
csontos, oly széles és tömör, hogy az állati élet és 
a nyers erő kinyomatát, a szigorú akarat daczát, 
s majdnem durvaságát veté az arcz alsó részére. 
Hangja erős, férfias volt, ha emelni nem akarta ; 
bár a magasabb fokokon vékonynyá, sipitóvá, re
kedtté vált. Széchenyi koponyája, mint emlitettem, 
nagy vala; de a kiformált hátulsó és közép rész 
fölött uralkodott az előagy tanyája a széles átmé- 
rőü, magas domború homlokkal s az emelkedett 
felső főcsontokkal.

Ha már nyugalomban képzeljük az izgékony 
reformátort, ha azon állapotban nézünk rá, midőn 
semmi terv, semmi, a hazára vonatkozó remény
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vagy aggály nem foglalatoskodtatja; akkor e férfiú 
hatása képzeletünkre, a legmélyebb meggyőződésen 
kívül az ő hideg lángesze és vas akaratja felől, 
más érzés által alig nyilatkozik.

Élőnkbe lép egy szabályos testalkatú, ért korú, 
de teljes erőben levő nagy ur. A széles s redőkbe 
vont homlok, göndör fekete hajjal körözve, a ko
mor szemek, a szokatlanul dús és összevont szem- 
öldek, az epés arcz sötétsárga s verhenyeg színé
vel, a törzses és erős hajlású orr, a majdnem széles 
száj az ajkszögleteken a gúnyor és fásultság kinyo
matával, a szilárd és rendkivtili erélyt tanúsító áll, 
az egyenesen tartott derék, ez elegáns de kiválólag 
kényelmes öltözék, melynek divatszerüségéhez több
nyire valami bizarr és felötlő vegyül: ezek együtt 
teszik a jellemzőt Széchenyiben, ama gyéren elő
kerülő perezek alatt, mikor sem elméje, sem érzése 
nincs fölhangolva. S meg kell vallani, hogy e szel
lemi siesták inkább kiemelik az ő egyéniségéből 
azt, mi a számitó országiárra és a kiábrándult hi
deg kedélyű, de vas akaratú férfiúra mutat, mint 
azon tulajdonokat, melyek mások rokonszenvét 
igénybe veszik vagy az ő meleg szivéről tanúsíta
nak. Megtört és eldobott szenvedélyek, a világtól 
visszafordult érzés, egy kevés különczködési haj
lam, blasirozottság, mély gondolkodás és tetterő: 
— ebből áll Széchenyi nyugodt alakjának kife
jezése.

Azonban ily látmány igen ritkán fordul elő, 
kivált a tömeg szeme előtt.
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Vessünk tehát Széchenyire egy pillanatot, mi
dőn agyának gépezetét élénkebb forgásba indította, 
midőn szokott eleven hangulatát visszanyerő.

Kisérjük egy gazdasági, egy tudós társasági, 
egy ipari, egy kereskedelmi, egy városszépitési vagy 
épen megyei gyűlésbe, hol a szőnyegen levő tár
gyak nem különösen ingerlők, de nemis érdekte
lenek.

A gróf — bár nálánál több okos fényűzést, 
több valóságos comfortot kevesen tudtak maguk 
körül teremteni — szerette a testi és szellemi fá
radságot. Már reggeli tiz óráig, midőn a magyar 
táblabirói világnak minden nemű és minden irányú 
tanácskozmányai kezdetüket szokták venni, köz- és 
magán foglalatosságaiból sokat elintézett, noha éj
félig társaságban volt, s később vagy a casino étter
mében barátaival, vagy Íróasztala mellett munkái 
közt töltött egypár órát.

Palotája lépcsőin találjuk őt tiz után nehány 
perczczel, arczán azon sötét erélyű és fél-lankadt 
kinyomattal, melyet imént rajzolánk le.

Öltözéke — ha nincs szükség a kardra és 
atillára, midőn aztán hintóba veti magát s úgy ro
bog a gyűlésbe — öltözéke rendesen kék frakk, a 
divatosnál valamivel rövidebb gallérral, kék foldü 
nyakkendő, nedves időben egy nagy shwallal elta
karva, koczkás kelméü mellény, bo szabású nad
rág, a szokottnál szélesebb karamu és törpébb ka
lap. Derekán néha egy vörös szövetű vékony szer
vián öv látható, mely közé, midőn nyugodtan tár-
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salog vagy értekezik, ujjait dugja. Kezén majd soha 
nincs keztyű ; mert annyira szereti a physikai mun
kát, annyira szeret valamit megvizsgálni, megra
gadni, valamin erejét és ügyességét próbára tenni, 
hogy örökké szabadon hagyni kivánja a kezet, mely 
mint a Péter czáré, a közönséges napszámosénál 
szokottabb az alsóbb foglalkozásokban és a kitűnő 
lovagokénál jártasabb a gentlemani gyakorlatokban. 
Bal hónalja alatt egy fekete-bőrű nagy tárcza van, 
tömve levelezésekkel; miután ő idejét annyifelé 
osztatta el, hogy széles összeköttetéseit mellékesen, 
a gyűlések és társulati összejövetelek alatt kényte
len intézni, másként folyamban alig tarthatná.

Mig Széchenyi a lépcsőkön — hol meglep
tük, hogy öltözékét leírhassuk — alább száll, már 
több rendeletet vagy megbizást intézett a körűié 
levőkhöz, nehány fokon gyorsan haladva, aztán meg
állva és visszatekintve.

Az utczán mindenki ismeri őt. A rang és fog
lalatosság egész hyerarchiájával, a tudomány, ipar, 
vagyon és születés képviselőivel, a tekintély és ha
tás embereivel sokszori érintkezésben lévén, egy
mást fölváltva találkozik egyénekkel, kikkel szót 
cserélni, a dolgok felett értekezni, tervekről, vál
lalkozásokról, vagy a nap kérdéseiről kell beszélni. 
Ezalatt rendre élénkülnek mozdulatai, majd az 
Öröm majd a szenvedély szikrái zsibonganak sze
mében és szeliditik meg vagy alakítják át az unat
kozó és gondokba merült arcz stereotyp hidegségét. 
A mint a gyűl ésterem ajtajához ér, minden szem
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feléje fordul, vegyes indulatok villanyozzák át a 
tömeg kedélyét, kiki vár vagy tart tőle, egyik a 
nagy hazafit, másik a keserű polemizálót látja 
benne, a pártok tekintélyei vagy közbeszólását vagy 
néma jelenlétét képzelik alkalmatlannak, a tömbek- 
nek, melyek közt ut nyilik számára, társalgása 
többnyire rája kezd vonatkozni, s midőn ülhelyéhez 
érkezett, már a jelenlevő népösszeg hangulatában 
változást idézett elő, mely nem az enthusiasmusé, 
mint a Kossuth megérkezésekor történik, de a kí
váncsiságé, a figyelemé, a találgatásoké, összefolyva 
a nagy hazafi iránti tisztelet, vagy a kétséges párt
emberre vonatkozó ellenszenv eltakart érzéseivel.

Székébe vetvén magát, kinyitja kulcsával a 
tárczát, s mig az érkezett levelek borítékait fölvag
dalja, szomszédjától az ülés irányáról és részleteiről 
tudakozódik. A hírekre, melyeket hall, arczjátéka 
már élénk mozgásba kezd jönni. Ajkain már egy 
keserű gúnyt vagy pajzán mosolyt, fölvont szemöl- 
dein, s félig hunyt szemén a történtek sokallását 
vagy a modor hibáztatását lehet kiolvasni. Mintegy 
elégületlenül nyúl tárczája tartalmához, olvassa a 
tudósításokat, a sürgetőkre néhány sorban válaszol. 
De nem kell gondolni, hogy ezalatt figyelmét visz- 
szavonta a tanácskozmányoktól. Sőt az olvasás és 
irás daczára, szüntelenül cselekvő volt, küzdött a 
tényekkel, szónokolt a szónokokkal, megbírálta, le
dorongolta, fölmagasztalta a szőnyegen levő tár
gyat, és a mellette vagy ellene használt eszméket; 
azonban mindezt csodálatos mimikája, testmozgása,
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egyes fölsóhajtásai, s legfelebb a rhetorok szóvirágai 
közé dobott grotesk, de rendkívül rövid élczei által 
tette, melyek oly hamar pattantak szét, hogy a vi
gyázó elnöknek a rendreutasításra alkalmat nem 
adhattak.

Széchenyinek arcza, minden érdekes tanács
kozás alatt, protaeusi változásokon ment át, részint 
heves érzései, részint bizonyos komédiási hajlama 
miatt, mely a tréfát és az apró szinléseket gyakran 
czél nélkül, sőt saját kárára is űzette vele.

Meglepő, hogy a komédiáskodási vágy még a 
komoly Cesarban és Cromwellben is meg volt, sőt 
az utolsónál többnyire burlesk s pórias modorban 
szokott kitörni.

Meglepő, hogy sok nagy férfiú szereti én jé t, 
mint a gyermek a bábot, különböző jelmezekbe 
öltöztetni, s pedig koránsem csak ravaszságból, sőt 
igen gyakran kedélyének titkos nyugtalansága miatt.

Széchenyinél is a taglejtések és arczváltozatok, 
melyeket Cicero fuvolása nem tudott volna kisérni, 
ha nem örökké heves érzésből támadtak is, több
nyire azonnemü komédiázásból eredtek, mely a ke
dély nyugtalanságára esik vissza, s ama határozat
lan izgalomból folytak, melynek kibugyogásait, mint 
mondám, a nagy egyéniségeknél gyakran látjuk, a 
nélkül, hogy kutforrásait még a lélekbúvár fölfe
dezte volna.

Nála az élesen jellemzett arczon kívül, mely 
egy csekély elvonás által már tulságig felötlővé 
lett, igen segítette a mimika külső mechanismusát
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homlokbőrének mozgékonysága, melyet a felső ré
szekig emelni és onnan a szempárkányokig lebo- 
<ísátani oly könnyen tudott, hogy vastag s bozontos 
szemöldöke és homlokredoi a legtorzabb s néha a 
megható kifejezésekre is szeszélye szerint valának 
alakíthatók. Csak Klapkánál láttam még oly elváló 
homlokbőrt, mely mintha kapcsolatban sem állana 
az in- és idegszálak által a koponyával, mint a 
Széchenyié rendkivül felemelhető : de ez Klapká
nál az arczjátékra kevés változatosságot nyújt; 
mert az ő homlokbőre könnyen folyik a homloktér 
közepén egy nagy domborodásba össze, mi alkal
masint inkább testtani, mint lélekismei tekintetben 
érdekes.

Ezen rövid megjegyzések után képzeljük megint 
a  gyülésterembe magunkat, hol Széchenyi már a 
szónoklat és tanácskozás szellemét az ásitásoktól 
kezdve a komoly levélírásig, a mimika- s taglejté
sektől kezdve pedig az éles epigrammái közbevá
gásokig minden szeszélyes vagy érzékeny eszközök
kel commentálta, illustrálta, megczáfolta, támogatta 
■és kigúnyolta.

Azonban mig a közönséges dolgokkal és esz
mékkel ily csodálatos érintkezésben van, a tanács
kozás szőnyegére rögtön felmerül egy nagyobb 
eszme, vagy a vita sorompóiba lép egy kitűnő szó
nok. Széchenyi ekkor feltüzi fejét, komolyabb és 
élesebb színt vált arcza és arczjátéka. Húzogatni 
kezdi kezével felső öltönyének karját, mintha tusára 
készülne, néha székét odahagyja, s a mellette
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állókkal élénk értekezésbe merül s ilyenkor közli 
rendesen a legelmésebb ötleteit a szónok és a tárgy 
felől.; midőn pedig a sor reá kerül, már egy tért 
nyitott ülhelye körül, s jobb kezével feje tetejét 
súrolva, többnyire igen mérséklett hangon, de tá
madó és polemizáló modorban kezd rögtönzött szó
noklatához, melynek vázlatát sem csinálta ki előre, 
magát teljesen a perez ötleteinek és az agyában 
csapongó eszmék hatalmának engedvén át. Mig be
szél, taglejtései emeltebbek, hangja folyékonyabb 
és ércziebb, arezjátéka a gondolatok menetével 
öszhangzóbb lesz. Ha az előadás fonalát felvette, 
az ülhelye körül nyitott teren, mint egy ketrecz- 
ben, fel és alá kezd járni. Most szenvedélyesen csap 
az asztalra tenyerével, majd hidegen látszik a kö
zönségtől s a nyert jóváhagyástól elfordulni. Midőn 
nem-helyeslő szavak és tompa mormogás követik 
nyilatkozatait, még fulánkosabb ötleteket, vagy a 
közvéleménytől még inkább elütő nézeteket lök a 
tömeg közé s dacza az ellenhatással arányosan nö
vekedik ; mert az ő leigázhatatlan és makacs jel
leme, ha eszméi iránt idegenkedést lát a hallgatók
ban, ritkán veszi igénybe azon apró fogásokat, me
lyek által a gyakorlott szónok a duzzadó kedélye
ket visszahóditja, és az ingadozó csatát köztapsok 
közt nyeri meg. Széchenyi diplomata a salonokban, 
kimerithetlen Ügyességű, hol egyéneket kell tervei
hez csábitani, mester a rábeszéllés taktikájában, ha 
a főhivatalnokok cabinetjében keresi a proselitákat, 
szeret az irodalom által — hogy az ő kifejezését
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használjam — bekapatni valamit a közönséggel : 
de egy vegyes és követelő tömeg előtt ritkán tud 
eléggé alázatos vagy, ha akarjátok, eléggé szerény 
lenni arra nézve, hogy a népkegy árját követni s 
követve megfordítani elszánhassa magát.

Pedig ő az elhíresztelt hideg ember, — ő, ki 
erős eszét sokáig gyakorolta, — ő, ki tanulmány 
által szerette beoltani, mi vérében a stoicismus- 
ból hiányzott, — ő, ki a szivet, mint a vadszeliditő 
azon állatokat, melyektől fél, a legkevesebb táp
szerrel tartotta; — ismétlem, Széchenyi nem vala 
oly közönyös a közgyűlési harczokban ellene inté
zett nyilak iránt, mint rendesen hitték.

S a „Főrendi naplóu egy nevezetes esetet 
tartott főn, melyből eléggé kitűnik, mit én Széche
nyiről munkám kezdetén állítottam, hogy t. i. azon 
számitó jellemek közé tartozott, kik erős szenvedé
lyek daczára tudnak hidegek lenni ; de oly ritka 
perczekben, midőn az ész szigorú fegyelme alól 
szivök kicsúszik, sokkal inkább vannak a nagy 
rázkódásoknak kitéve, mint az impressionabilis, ger- 
jedező és tulérzékeny szónokok, kiknek egészségét 
többnyire ok nélkül félti a lélek titkaiba kevésbbé 
avatott nagy közönség.

1844-ben october 3-án fordult elő az érintett 
eset. S minthogy Széchenyi politikájára szintúgy 
világot vet, mint kedélyére, megérdemli a részle- 
tesb előadást.

A városi kérdés vala szőnyegen.
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A főfelügyelőt, mint hivatalt, hosszas küzdelem 
és izenetek után végre elvileg az alsó tábla elfo
gadta; de választatását s hatáskörét úgy kivánta 
rendezni, hogy az által e hivatal tettleg mintegy meg- 
semmisittetett vagy legalább nem oly helyzetet fog
lalt volna el a szervezetben, a minőért indítvá
nyozva volt.

Megfelelt-e a karok és rendek javaslata a tör
vényhozói bölcseség és előrelátás minden kellékei
nek; vagy talán a kisebbségben levő kormánypárt 
nézeteinek csakugyan több érvénye volt, mint 
az akkori heves összeszólalkozások közt látszott ? 
— ez igen henye kérdés most, miután a forrada
lom elsöpörte az érdekeket, melyek e másodrendű 
ügynek két országgyűlésen át mesterkélt fontossá
got adtak.

Csak azt jegyzem meg, hogy az october 3-ki 
ülésen már az alsó tábla 7-dik izenete olvastatott 
föl a kir. városok rendezése iránt s a gyakori, de 
sikertelen izenet-váltásoknak leglényegesebb oka a 
„főfelügyelőu neve, választása és hatásköre feletti 
verseny volt.

A felsőházi conservativ többség egyik vezér
szónoka megtámadta a rendek nézeteit : „Nem a 
kormány kérdése az, mely most szőnyegen van, 
mondá, de sokkal több; monarchikus kérdés s nem 
monarchikus kérdés egyedül, hanem a rendnek, 
a haza egységének kérdése, és e szempontból az 
aristokratikus kérdés, alkotmányos kérdés.u

19Első kötet.
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Ily nyilatkozat rést adott Zay K á r o l y  gróf
nak a megyei nemesség közti corruptióról szólani, 
melynek egyedül tulajdonítható, hogy a főfelügye
lőt a képviselők többsége elvileg elfogadta. „Való
ban nagyszerűbb lett volna, ha a kormány azon 
sárga indokot (a pénzt), mely által a városi fel
ügyelők melletti szerencsétlen pótló utasításokat esz- 
közlötte, a honi műipar előmozdítására, a kutyabő
röket pedig a szegény vakok és siketnémák bocs- 
koraira szánta volna.u Zay e nem annyira elmés 
mint magvas s egy kevéssé durván-népies meg- 
jegyzést szőtte rövid beszédébe.

Pá l f f y  J ó z s e f  gróf  pedig indulatosan föl
kiáltott: „Mit gondoljon az ember ily tábláról, mit 
az ország ? Őszintén megvallom, ennek kimondására 
nevet a szótárban nem találok. Nem akarok ho- 
szason beszélni, mert kár az időt vesztegetni, mi
után oly urakat látok itt, kik vetélkednek az iránt, 
hogy az idegen érdekeket mozdítsák elő, kik a 
haza ügyét semmibe veszik, minek következtében 
más nem marad hátra, mint az, mit a mult ülésben 
is kimondottam : a csecsemős gyermekbe oltani 
ezen tábla iránti idegenséget és ezen táblának el
törlésére minden módon agitálni.a

Egy fiatal aristokratának ily kíméletlen nyi
latkozatára, valamint Zay grófnak a megyei nemes
ség ellen emelt szavaira Széchenyi hatályosabbnak 
hitte, ha általa, ki a mágnásoknak nem szokott 
bókolni és a megyei kicsapongásokat többször meg
rótta, adatik rendreutasitó czáfolat. Csakhamar tehát,
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hogy a karzat tetszést rivalgó zaját az elnök lecsen- 
desitette, mérsékleti de szilárd hangon ekként 
szólott :

„A politikának pályája kasonlit nagyon az élet pályájá
hoz, melyen, midőn kedvezők az idők, akkor mindenki jó széllel 
könnyen halad; de valamint az egyes ember családi körben, 
úgy a politikának mezején, akkor mutatja ki szilárdságát, mi
dőn az elemekkel küzdeni kell. Mikor atyai jó kormányok igaz
gatnak, akkor a hazafiságnak azon tiszte, mely a nemzet jogát 
őrzi, könnyű ; de ha oly kormány ül a teendők felett, mely a 
nemzet jogait tapodja, akkor válik meg, hogy ki az igazi baj
nok, ki mer a vihar és szélvész ellen küzdeni. És épen úgy, 
midőn a nemzet némi kedvencz eszméktől felhevülve tévirányo- 
kat vesz, akkor van ideje a hazafinak kimutatni szilárdságát. 
Készemről azon hires franczia minister szavaival mondom : 
,megtörtétek ugyan erőmet, de lelkületemet nem1 ; — használ
ván még egy mondását egy hires amerikainak, kiről a napok’ 
bán méltóztattak bizonyosan olvasni, miszerint emlité : ,hogy 
vannak pillanatok, melyekben barátság, párt- s a legrégibb vi
szonyok megsemmisülnek, midőn tudniillik a haza veszélyben 
forog1 ; részemről kinyilatkoztatom, hogy a legjobb akarattal 
sem birom magamat annyira és oly abnegatióra, hogy hallgas
sak, midőn gondolom, hogy felszólalni kötelességem. — Most 
napirenden van, egy idő óta divat, a főrendi táblát, az aris- 
tokratiát sárba levonni, s megvallom, ha mi egy compact nem
zet volnánk, melytől, számát és geographiai helyzetét tekintve, 
bizonyos kifejlődést nemzetiség tekintetében az ember várhatna, 
úgy még oly csodálatosnak nem tartanám ezt. De mi oly kö
rülmények közt vagyunk, miszerint m o st a m a g y a rsá g  sor sa  
a n e m e s s é g g e l  és a f ő n e m e s s é g g e l  ö s s ze f üg g .  Nem 
mondhatnám, hogy én ezen táblába nagyon szerelmes volnék; 
én bizonyosan nem vagyok. De azt kérdem : mit akarunk el
érni ? Alkotmányos és lehető legliberalisabb alaponi kifejlést. 
De mi szellemben? német, magyar, szláv szellemben? Ha a 
nemzetiség előttünk nem főszempont, akkor megvallom, hogy

19*
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rnéltóságos gróf Zay Károly ur eljárását tudom méltánylani, s 
azt mondom: peregjen le az egész, mások fognak helyünkbe 
ülni s lehet talán, hogy azok, kik minket fölváltanak, becsüle
tesebb, okosabb emberek lesznek, azonban, hogy mag}7arok nem 
leendenek, az előttem axioma. Meglehet, hogy talán nálam ez 
fonákság : de nyerhessem bár a világnak minden élvezeteit, 
minden kincseit, én e hazában minden kifejlődést, mely nem 
magyar, lelkemből gyűlölök; előttem a nemzetiséghezi hűség, 
Magyarországhozi tántoríthatatlan hűség, alapja mindennek ! És 
igy csodálnom kell, hogy egy idő óta már nem a nemzetiség 
szempontjából indulunk ki; noha alkotmányt octroyrozni lehet 
24 óra alatt a legszabadabb alapon, nemzetiséget azonban ki
fejteni, — kivált oly nemzetiséget, mely már oly közel volt a 
halálhoz, mint a magyar, — bocsánatot kérek, de higyje el 
rnéltóságos gróf Pálífy, — bárdolatlan fogásokkal hamvaiból 
fölemelni nem lehet. Mélység kell, kevesebb indulat, és szük
ség e dolognak nemcsak egy oldalát fölhevült kedélylyel te
kinteni, hanem megvallani : hogy bajaink sokkal complikáltab- 
bak, mint azt fiatal emberek felfogni képesek, vagy azt felfogni 
akarják. Belsőm búba merül és napról napra mélyebben merül Î 
Minap valaki azt mondá: „hisz Magyarország feltámadt.4* Ez 
igaz! de még nincsen annyi erőnk, hogy uj elemeket vehessünk 
fel magunkba, hogy terjeszkedhessünk. A fiatal viszketegség és 
elszántság a hadnál szép és dicséretes, mert én csak az oly 
hadat szeretem, hol minden ember kész megrohanni az ellen
séget; de más részről kívánom, hogy az eszes visszatartóztassa 
a hadat és azt mondja : „gyöngék vagyunk, most ne rohanjuk 
meg az ellenséget.4* — Az mondatott, hogy uj elemeket kell 
teremteni, mert a létezőkkel Magyarország kifejtését alkotmá
nyos szellemben kivivni nem fogjuk. Igen, de csak az a baj, 
hogy az egyszerre teremtés a nagy isten dolga és nem az em
bereké, az emberek csak úgy, mint a hangyák, fáradhatlan ha
zafi munkásság, nem pedig fölhevülés és szenvedelmek által 
emelhetik a hont magasabb fokra. Méltóságos gróf Pálífy József 
azt mondá, hogy itt vannak ilyen amolyan egyének, és nem a 
legkíméletesebb kifejezésekkel élt. De már most kérdem a mél-
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tóságos grófot: eddigi tettei, eddigi élete, egyáltalában tulaj
donai olyanok-e, hogy ily gyűlöletes censori szerepet vehessen 
fel? Hol azon nagy tudomány, azon nagy erény, hogy ezen 
táblát igy legyalázni lehessen? Tudom becsülni mindenkinek 
mondását; de ha e táblán ne'melyekben hibák vannak és ha 
vannak itt oly személyek, kiknek itt nem kellene ülniök — s 
megengedem, hogy talán lehetnek — midőn magasabb szem
pontból vétetnék e kérdés fel, ha felvétetnék, kik azok, kik a 
hon javát jobban ismerhetik, mint mi — azt tartom, velem 
együtt a méltóságos gróf nem leendne azok közöl, kiket azon 
inagasztosabb hatalom, mely Magyarország javát ismeri, kije
lölne, sőt azt hiszem, hogy a méltóságos grófot legelsőbben 
fogná kitörölni. Egyébiránt ha a gróf majd ki fog ábrándulni, 
ha honunk előmenetelét a nemzetiség alapjára fogja rakni, re
mélem, hogy ily könnyeimüleg azért, mivel egyszerre és szóról 
szóra nézeteire át nem megy ezen tábla, anatheniát többé reá 
sütni nem fog. És végre is mi körül forog a kérdés? Az em
ber azt vélné, hogy itt házról házra, faluról falura, már az 
-egész ország közvéleménye compacte áll, miszerint az mondat
nék: hogy ha a városok dolgában ezen egy pár kérdést keresz
tül nem viszszük, és azt egypár fő ur ellenzi, a hazára nézve 
veszély következik. A méltóságos gróf, azt hiszem, őszintén kí
vánja hazánk kifejlődését, és ha a méltóságos gróf oly rendit- 
hetlenül hiszi, hogy a rendek által javaslóit szerkezet a hazára 
nézve üdvös és e részben semmi scrupulusa nincs, én ő méltó
ságának gratulálok; de én ily szerencsés nem vagyok, és ha a 
méltóságos gróf, mint Numa Pompilius az oraculumban, úgy 
bizik meggyőződése helyességében, és ezen kérdésnek keresz
tülvitelétől a haza üdvességét váija: átlátom, hogy ily praeveu- 
iióbaii heves indulattal meggyőződése fentartására, dögönyözés- 
hez, korbácsoláshoz nyúlni kész — ezt, mondom, átlátom. Azon
ban tudja-e, hogy midőn maga a rendek táblája csak csekély 
többséggel határozta el az egész dolgot, a nemzet, melylyel itt 
paradirozni szeretünk, mondom a nemzet többsége, csakugyan 
kész a visszautasítás esetében e tábla eltörlését követelni? — 
Méltóztassék elhinni, én is tudom, mi történik az országban.
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Igen, az országban sok ember van, ki a nemzetiséget és alkot
mányt kifejteni akarja, de mindent koczkára hányni nem kiván, 
és aggodalommal nézi, vajon ezen tábla fogj a-e magát seper- 
tetni engedni? De ha az egész tábla — min kétkedem — ma
gát sepertetni hagyná is, méltóztassék a gróf elhinni, hogy én 
sem dictiók, sem akármi más által magamat sepertetni nem 
fogom engedni. Mi a nemzet többségét, melyet itt gyakran em- 
littetni hallok, illeti, Phocion mondására emlékeztetem a főren
deket, ki midőn a többség tetszéssel fogadta előadását, azt 
mondá : „talán valami roszat mondottam, mert a felingerült 
nép előadásomnak tapsolta Nekem felfogásom az, hogy a több
ség rósz utón jár. Méltóztassanak elhinni, valóban isten cso
dája, hogy a magyar nemzet, szláv, német és török elemek kö
zött oly sokáig küzdvén, magát fentartani tudta, és ember, ki
nek szive a maga helyén van, lehetetlen, hogy ily nemzet iránt 
sympathiát ne erezzen, mely századok óta a rendkívül terhes 
körülmények közt szilárdsága által fen tudta magát tartani ; 
de midőn a világ népei sympathiát éreznek irántunk, más rész
ről lehetetlen, hogy a jobb kedély a legnagyobb búba ne sü- 
lyedjen, midőn látja, hogy azt, mit eddig megmentettünk, mit 
dicsőséggel és gyönyörrel lehetne fénypontra vezetni, faragatlan 
kezek megsemmisitik. — Ezen nyilatkozattal hazámnak tarto
zom, és reám nézve bármi következzék, sőt ha ma volna is 
utolsó pillanatom, azon hűségnél fogva, melyet hazámnak es
küdtem, bár holttestemen menjenek keresztül és magam ma
radjak egyedül, magamat soha sepertetni nem engedem.u

Széchenyi beszéde, melyet majdnem egész ki
terjedésben közöltem, a befejezés felé, mint nála 
gyakran történik, élesebb szint váltott, azonban a 
parlamentáris illedelem korlátain túl nem lépett.

A karzat, ámbár PálfFy és Zay grófok meg
támadásait zajos helyesléssel fogadta volt, nem mu- 
latá el a Széchenyi visszatorlását szintazon lármá
val üdvözleni.
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Mi egyébiránt az akkori időkben épen nem 
vala szokatlan.

Zay gróf röviden válaszolván Széchenyinek, 
beszédét ily megjegyzéssel fejezte be: „Hogy pedig 
a nagy aristokratia nemzetiségünket fentartotta volna, 
ennek a história ellenmond ; a szegény református 
prédikátorok és a bocskoros nemesember viskóiban 
tartaték fel a nemzetiség, de koránsem az arany- 
gyapjas vitézek, a többi lovagrendek nagy keresz
tesei, a belső titkos tanácsosok által.u

Volt valami gunyor és volt igazság is e sza
vakban ; de sem a gunyor nem vala elég elmés, 
sem az igazság elég belértékü arra nézve, hogy az 
elszavalást Széchenyi ellenében megérdemelte volna: 
azonban e szemponton kívül alig lehet ellene vá
dat hozni föl és legkevésbbé a gorombaságét.

S mégis hatását igy irja le a főrendi napló : 
„Ekkor gróf Széchenyi István aléltan összerogyott, 
a részvét" és ijedtség általános lévén, a tanácskozás 
hosszú időre félbeszakasztatott ; és csak miután a 
tisztelt gróf mintléte felől megnyugtató hírek ér
keztek, szűnvén a közijedtség, folytattatott az.u

Széchenyi ájulása a felső aristokratia melletti 
nyilt szónoklatnak tartatott.

Az akkori időben könnyen elfelejtették a pár
tok Széchenyi múltját, csakhogy megnyerhessék 
vagy gyanúsíthassák őt.

A gyűlésen kevésnek jutott eszébe, hogy a 
gróf minden munkáiban hosszasan és gyakran fel
hordotta a magyar aristokratia azon történelmi bűnét,
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miként kivált VI. Károly uralkodásának végétől 
kezdve II. József koráig idegen oltárokon áldozott 
s nemcsak a hazai nyelvet többnyire elfeledte, de 
a magyar érzelmeket is.

A közönség nem vizsgálta, hogy ha az aris- 
tokratiának méltán vagy igazságtalanul valami sze
mére vettetik, ezért egy nagy gyülekezetben először 
elájulni nem Széchenyinek kell, ki maga is évek 
óta foglalkozott oly haladási kérdések népszerüvé- 
tételével, melyeknek fejtegetésekor mindig lobban- 
tott bűnöket vagy mulasztásokat az aristokratia sze
mére, s vádjaiban néha talán túl szigorú is volt.

A közönség vette a tényt, a mint előtte lefolyt.
S valóban a lélektan oly mély szövegei közé 

kellett nyúlnia, hogy érintethessék az igazi ok, s 
ezen ok oly gyöngéd, oly finom, oly szelleti és a 
tömeg fogalma szerint oly kevéssé érthető, hogy 
alig lehet csodálkozni, ha senki által nem kereste
tett, s ha elmondva is kevesek által értetett volna 
meg, kivált oly szenvedélyes korban, midőn csak 
az éles szinek hatnak, s még a nemesebb kedé- 
lyüek is alig szokták észrevenni, miszerint a gyön- 
gédtelenség többnyire érzékenyebb sebeket ejt, mint 
a gorombaság.

Kik a magyar történelemmel foglalkoztak, tud
ják, hogy a Széchenyi-család a magyar nemzetiség 
megmentésére s a nemzeti érzelmek áldozatokkal 
ápolására mindig a legveszélyesebb pillanatokban 
és csodálatos sikerrel munkált.
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Széchenyi  Pá l  pécsi, veszprémi püspök és 
utóbb kalocsai érsek volt az, ki midőn a Tököly- 
és Rákóczy-lázadások miatt Magyarországnak, mint 
különálló államnak, megszüntetését Leopolddal a 
ministerek és a jezsuiták elfogadtatták, egy állam
tanácsban, hol az uj rendszernek, mely mindent né
met lábra akart tenni, főszempontjai voltak kitü- 
zendők, egyedül lépett fel a nemzetiség védelmére, 
s híres nyilatkozata által, mely Katona „Critica his
tóriájából u eléggé ismeretes, uj fordulatot adott a 
dolgoknak, megmentette a hazát és koczkáztatta, 
sőt majdnem semmivé tévé saját állását.

Széchenyi  Fe r en c z ,  az István atyja, volt 
továbbá az, ki óriás vagyont áldozott a nemzetiség 
élesztésére, s a hazafi kétségbeesésével, remény nél
kül, de mégis törhetlen erélylyel munkált azon 
pályán, melyen később halhatatlan fia korszakot 
kezdett.

S már ezen figyelmeztetés után képzelhetik 
olvasóim, hogy épen Széchenyinek szeme közé dobni, 
hogy a mágnások semmit sem tettek a nemzetiségért, 
hanem a protestáns papok őrizték meg azt, legalább 
is rósz kiválasztása volt az egyénnek ,  kihez az 
okoskodás intéztetett és legalább is gyöngédtelen- 
ség volt egy csa l ád  iránt, mely épen a nemzeti
ség ügyének hozott áldozatai és tettei által fénylett.

Aztán az arany-gyapjú, a lovagrendek és a 
belső titkos tanácsosság, melyeket Zay felhozott, 
különösen eszébe kellett hogy juttassák Széchenyi 
István grófnak saját atyját, Ferenczet, kiről mondá
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a Kelet Népében : „Oh mily sokszor látám, még mint 
gyenge fiú, szegény atyámat búba merülni, s már 
akkor villant lelkemen keresztül, hogy magasbnak, 
valami sokkal nagyobb érdekűnek kell hatni rá, 
mint családi vagy házéleti bajok keserűségének. 
Csak később tudám meg s most tudom, hogy nem- 
zetlink alacsony létét gyászolta és a magyarnak na
ponként mélyebbre sülyedése okozá bánatát.u

Ily körülmények közt Széchenyit, ki saját pá
lyája iránt önérzettel volt, ki atyja emlékét bálvá
nyozta, és büszke vala családjának a nemzetiség 
megvédésében tett szolgálataira; ismétlem, ily kö
rülmények közt Széchenyi Zay gróf beszédében 
nem az aristokratia elleni vád lepte meg; mert ez 
sem eléggé uj, sem eléggé alaptalan nem vala.

Ót meglepte, hogy számára találtatik föl e 
bölcseség, s hogy van az eszméknek, melyek kü
lönben igen kevés fontosságúak, ha bizonyos időben 
s bizonyos emberek számára mondatnak el, oly 
cynismusa, milyenről alig lehetett álmodni.

Ót meglepte azon modor, mely mondani lát
szott : áldozd föl életedet egy nagy eszméért, sza
kítsd ki szivedből a boldogságot, azért hogy egy 
nép boldogitására szenteld szellemed és kedélyed 
minden erélyét, légy hazafi nagy szabásokban s ju
talmad fog lenni : a félreértetés, mely életedet üldözi, 
és a kegyelet-hiány, mely sírkeresztedről letépi az 
emlék-füzért, melyet a történelem rá aggatott, s 
még tapsot is nyer e korszerű merészségért.
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Ily gondolatok, véletlenül megrohanva, lever
ték Széchenyit.

Fullánkuk épen a véletlenben vala.
Száz alakban kerülhettek volna elő azontúl^ 

a nélkül, hogy „a legnagyobb magyara hideg mo
solyán kivül más érzéssel találkozzanak.

De mindenhez megszokás kell. S nem taná
csos az ész uralkodása alatt álló férfiúról is föltét
lenül hinni, hogy legnevetségesebbnek a becsszom- 
jat akkor tartja, midőn ez a jelenkor józan felfo
gására és az utókor hálás elismerésére számit.

Ez episód után, mely Széchenyi kedély-vi
lágának homályosabb tájai felé vetett egy fáklya
fényt, visszatérek reá, mint szónokra.

Leirtam az ő előadási modorát.
Hátra van még beszédeinek jelleméről, s a 

helyről szólani, melyet ő, mint szónok, a parlament
ben s általában a közélet többi versenytéréin el
foglalt.

Széchenyi kitűnő adomány nyal volt ugyan . 
megáldva a szónoki pályára ; de tehetségeit alig 
vette igénybe, és soha nem látszott különös súlyt 
fektetni munkásságának ez ágára.

Az 1833-diki országgyűlésen, óriás népszerű
ségénél fogva, nagy szerepet vihetett volna, de ő 
önként visszavonult az erősebb hangú és merészebb 
politikáu Wesselényi Miklós elől, s a helyett, hogy 
a sérelmeket feszegesse, a kazáni szinteket vettette 
szét, s a nevét viselő hires utat készitteté.
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Mert minél inkább kifejtette politikáját, annál 
könnyebb volt átlátnia, hogy az eszmék alakulására 
töméntelen befolyással vannak szavai és tettei ; de 
különben semmi történelmi pártnak, mely a köz
termekben az ősi alkotmány feletti csatát folytatta, 
parlamenti vezére nem lehet.

Ily vezérség okvetlenül bevonandotta hosszas 
foglalkozásokba meddő kérdésekkel, keserű küzdé
sekbe alkalmi sérelmek fölött, ellenségeskedésbe 
erőkkel, miket, mint vállalkozó, megnyerni vagy 
legalább lefegyverzeni akart.

Nem járt tehát az 1840-diki országgyűlést meg
előzött időkben is oly viszonyok szövése után, me
lyek a Wesselényi elitéltetése által vezér nélkül 
maradt felsőházi ellenzékkel, mint rendezett párt
tal, bensőbb egybeköttetésbe hozzák.

Eszméi szabadelvüebbek voltak, mint az ak
kori oppositióé, modora kimélőbb s ekként termé
szetes volt, hogy az ellenzék haladóbb része a re- 

- formeszmékben főnökének, a kormánypárt mérsé
kelt töredéke pedig a sérelmi teren közvetítőnek 
tekintette.

E szép, e magas szerep hasonlita a Junius 
által eszményképül fölállitotthoz ; de a Pesti Hirlap 
megindulása után többé nem vala fentartható, ré
szint magának a kornak, mely bekövetkezett, szen
vedélyessége miatt, részint Széchenyinek saját vá
lasztásánál fogva : mert ő hasznosabbnak hitte Kos
suth ellen, kivel az ellenzék magát azonosítani 
kezdette, támadási zászlót emelni és egy nagy ke-
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resztháborut megindítani, mint a napi polémiáktól 
magát oltalmazva, oly hideg nyugalomban ma
radni, minőben a parlamenti közvetítőknek kell, 
ha hatásukat az ellenséges pártokra elveszteni nem 
akarják.

Az érintettekből látszik, hogy Széchenyinek, 
mint felsőházi tagnak, aránylag az 1840-ki ország
gyűlésen volt legtöbb hatása.

De ő ekkor sem szentelte idejét kizárólag a 
tanácskozmányoknak ; sőt a szenvedélyességgel elő
tolt elvkérdések nagy összegétől hidegen és néha 
részvétlenül fordult el, vagy számításból vagy poli
tikai vérmérsékénél fogva.

Hallgatott a vallásügyi nunciumok legtöbbjei
nek tárgyalásakor ; úgyszintén a megyék által ösz- 
szegyüjtött, az országgyűlésen pedig rendszeresen 
sorozott, előleges és legelőlegesebb, közjogi vagy 
egyéni sérelmek megvitatásában minél gyérebben 
vett részt.

Azonban az 1840-ki országgyűlésnek nagy, de 
többnyire eldöntetlen maradt vagy a rendszeres vá
lasztmányok munkálataiba fúlt anyagi kérdéseit egész 
erővel igyekezett megoldáshoz vezetni.

E tárgyak körül mondott szónoklatai élénkek, 
elmések, a tapasztalt és belátó férfiú önérzésével 
telvék, s bár néha a fejtegetési elemen uralkodik a 
polémiái, mégis elég tanulságosak, és az idő által 
többnyire igazoltattak.

Mert még e kérdésekben is, noha Széchenyi 
egyedül tartatott a tett emberének, majoritása rit-
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kán vala és gyakran kellett a jövendőre hivatko
zással megelégülnie.

Az ok igen egyszerű.
A vállalatokra nézve is azon felületes fölfo

gása, azon gyors összehalmozása, azon kritika nél
küli ápolása, és türelmetlen sürgetése a korigények
nek kezdett lábra kapni, mely a szellemi reformok 
körül mutatkozott.

Több szem vizsgálta a czélt, mint a nehéz
ségeket.

Több kedély vágyott eredményre, mint tudott 
az eredményért vágyainak nevezetes részéről le
mondani.

A vasutaknál, a vizszabályozásoknál is már 
kezdődött azon politika népszerűvé válni, melyet 
az elvi kérdésekre nézve az ősiség körüli szellem
irányban taglalék, s melyért egy részben magát 
Széchenyit is hibáztattam.

1840-ben ugyan még nem vala szerfelett elter
jedve e ragály; de mégis annyira már beharapó- 
zott az országgyűlés termeibe, hogy bizony több
nyire az anyagi reformoknál is a népszerűség azon 
fok szerint scálaztatott, hogy a szőnyegen levő ter
vek közöl: hány az, melyet a szónok pártol?

Természetes, hogy az óvakodó Széchenyi, ki 
a vállalatoknál a végsikert tartá szem előtt, ily 
mérték szerint csak közepes népszerűségre formál
hatott igényt.

Azonban, mindent egybevéve, mégis legke- 
vésbbé lehet gyümölcstelennek tekinteni az ő szó-
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noki fáradozásait e mezőn. Mondották ugyan, hogy 
például a lánczhid miatt igen sok hasznos vállalatot 
nyom háttérbe, s igen nagy, sőt káros áldozatot 
kiván a nemzettől : — de e mulékony vádak, s e 
szenvedélyesség daczára is, maga a többség apró 
tévedéseken át, mégis helyes eredményekhez ju
tott, és Széchenyi hitele inkább nyert mint csor
bult a meleg pártvitatások alatt.

Emlitettem fönebb, hogy ő a sérelmi kérdé
sektől, midőn lehetett, igyekezék magát távol tar
tani. Ez általában igaz; de óvatos hallgatása nem 
ment azon határig, hol vétkes vagy politikátlan ön- 
kimélésnek, hol a szellemi érdekek apró nyere
ményekért feláldozásának vala tekintendő.

Sőt az 1840-ki országgyűlésen a legjelesebb 
két szónoklatát sérelmi ügyben tartá, s mindkettő 
által annál inkább folyt be eldöntőleg az ered
ményre, minél ritkább vala az eset, midőn szük
ségesnek látta, hatásának egész súlyával föllépni.

A váradi püspök tudniillik a papiáldás meg
tagadása miatt épen az országgyűlés kezdete előtt 
uj ingerültségi anyagot vetett a közvéleménybe, 
mely Wesselényi, Kossuth és Lovassy elitéltetése, 
úgyszintén a törvényhozási s megyetermekben tett 
nyilatkozatok miatt inditott közkeresetek által, kü
lönben is már rég óta föl volt zaklatva és elke
serítve.

Méltán lehetett tartani, hogy a magas papság, 
mihelyt az országgyűlés bezáratik, a váradi püspök 
példáját utánozni fogja, s akkor az elmérgesitett
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kedélyek kiengeszteléséről és a reform-kérdések 
szőnyegre kerüléséről többé igen hosszas ideig szó 
sem leend.

E félelem kiragadta Széchenyit hallgatásából, 
s bár buzgó katholikusnak tartaték, ki eszélyből 
és szivénél fogva is kerülte az összeütközéseket a 
magas papsággal, mind a mellett határozottan és 
tartalék nélkül mondá el nézeteit :

„Az apostoli magyar király — igy szólott ő a többek 
közt — mindig meg tudta magát constitutionalis nemzetével 
együtt Rómának suprematiójától óvni. A főméltóságu clerus 
status in statu soha sem volt és soha nem is lehet, s a mily 
arányban fejledezik honunk alkotmányos szelleme, annál össze- 
ütközőbb, annál tűrhetetlenebb leszen egy külső hatalomnak 
ilyes befolyása nemzetünkre. Hol a törvény a nemzetet még 
fejedelmének önkényétől is biztositja, miként lehessen az ide
gen önkénynek alája vetve? Ötven évig gyakorolta a magyar 
clerus a vegyes házasságokban azon áldást, melyet a váradi 
püspök most egyszerre megtagad. S ugyan mily ürügy alatt? 
Az alatt, hogy az áldás nem szükséges s annak kimaradásával 
a házasságok épen nem gátoltatnak. Istenért! nyúljunk keb
leinkbe, s tegyük fel, hogy egy apa egybekelendő gyermekétől 
megtagadja az áldást s azt állítja, hogy Ő nem gátolja a há
zasságot: vajon el fogjuk hinni, hogy ez nem gátlás? Bizo
nyára nem, és valóban még csak átoknak kellene jönni hozzá, 
hogy egész világosságban szökjék szemünkbe, mit kellessék tar
tani ilyes állításokról. — A torontálmegyei főispán a szőnye
gen levő kérdést nem hiszi az országgyűlés elébe valónak. 
Ezen, megvallom, nem esodálkozhatom eléggé. Mit? Az ne lenne 
országgyűlés elébe való, mi a félországot forradalomba hozta? 
Ha ez áll, akkor jobb, inkább nem tartanunk országgyűlést, 
inkább egyenesen feladnunk az egész alkotmányos létet.w

Tizenegy évvel ezelőtt senki sem gyanította, 
hogy az apostoli királyság kilenczedfél százados
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joga, melyet Szent István nyert és szent László 
védett a római curia ellen legbuzgóbban, rövid idő 
alatt az események árjába fog merülni sok oly 
intézménynyel együtt, melyekhez a századok keze 
által nagy érdekek és nagy rokonszenvek köttettek.

A második sérelmi beszéde Széchenyinek a szó
lásszabadság kérdésében volt, az ötödik izenet föl
olvasásakor.

Erős szónoklat, a kiengesztelés szelleme te
kintetéből, mely azt keresztüllengi, és erős a sza
vak őszintesége által a kormány s a nemzet irá
nyában.

„Engedje az isten — igy kezdi — hogy a mit érzek, oly 
tisztán adhassam elő, mint az lelkem előtt mutatkozik, s hogy 
szavaim ne szolgáljanak alkalmul félreértésre, balmagyarázatra, 
vagy szinte tán megbántásra is. Czélom a kibékités, s nem
csak azon pártok közt, melyeket a mai tanácskozást megnyitó 
tisztelt szónok érintett ; de kibékités az országgyűlésnek két 
táblája, kibékités a nemzet és a kormány közt.“

Ezen engesztelést lehellő irány mellett is Szé
chenyi tartalék nélkül fedi föl az igazgatás hibáit, 
szigorúan czáfolja a férfiakat, kik a szólásszabad
sági sérelmet vagy eltagadni vagy a tárgyalásban 
feltartóztatni kivánják.

„Bajaink okát — ekként szól Apponyi gróf nyilatkozatát 
taglalva — én nem annyira az emberekben, mint heterogén 
összeköttetésünkben találom, tudniillik, hogy nekünk alkotmá
nyunk van, Ausztriának pedig nincs. De épen mert ez igy áll, 
valamint kötelességünk alkotmányunkat szeplőtlen épségben 
tartani fen : úgy a kormánynak is tiszte volna és érdekében 
állana, ha velünk öszhangzásban akar élni, alkotmányos kifej
lődésünket őszintén elősegélleni. Ezt azonban nem cselekszi

20Első kötet.
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mit csak az által is sajnosán tapasztalunk, hogy ezen ország- 
gyűlésnek kezdete óta, annyi rágalmakat enged, sót parancsol 
ellenünk Íratni fizetett emberei által, mikép tisztán láthatjuk 
szándékát: hogy a külföldnek opinioját iparkodik ellenünk ger
jeszteni. Ha visszatekintek mindazon méltatlanságokra, melye
ket a diaeta alatt azon érzéssel valék kénytelen olvasni kül
földi lapokban, hogy ezekre egész kiterjedésben s tökéletesen 
megczáfolólag nem lehet, nem szabad válaszolni: akkor, meg
vallom, forrott ereimben a vér. Az vala a többi közt egy sora 
ezen ingerlő czikkeknek, hogy csak bizonyos zsilipeket volna 
szükség felhúzni s vége volna az ország egész privilegiált 
aristokratiai részének. — Valóban gyönyörű modor az összebé- 
kéltetésre, kivált ott, hol annyiszor hozatik elő a legitimitás 
szentsége ! — Ha visszatekintünk Mária Terézia idejének egy 
bizonyos pillanatára, mely következménye vala az el nem kor- 
csosodott régi magyar szellemnek; vagy ha az újabb kornak 
eseményeit akarjuk emlékezetünkbe idézni, mikor Európának 
óriás hóditója kisértetbe akará hozni nemzetünknek fejedelmé
hez vonzó hűségét, akkor tán mi is mondhattuk volna: csak 
bizonyos zsilipet kellene felhúzni é s ..........a méltóságos főren
dek értik, mit akarok mondani. De honunkban egyetlen bűnös 
sem találkozék, ki ily gondolatra fakadt, mit nemzeti büszke
séggel emlithetek, egyúttal kijelentvén, hogy minekünk magya
roknak sem kikopott fizetett poéták, sem vándorló herczegek 
tanácsára vagy intésére szükségünk nincs, hogy kötelességün
ket teljesítsük fejdelmünk és honunk iránt.“

De Széchenyi midőn a bécsi ministeriumnak 
a magyar nemzet elleni törekvéseit, mint egyes je 
leneteket fölhozta, a birodalmi viszonyok mélyébe 
tekintő lélekkel mutatá meg, hogy a sérelmek apad- 
hatlan forrása nem a rósz szándékban, nem a rend
szeres buktatási irányban fekszik, hanem azon tény 
eredménye, miszerint az örökös tartományok abso- 
lutismus alatt vannak, mig Magyarország alkotmá-
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nyos életű, s következőleg egy egészen idegen esz
mekörben mozgó ministerium, mely a szabadság
nak se ismeretével, se vágyával nem bir, intézi 
és fogja a viszonyok hatalmánál, az erők súlyánál 
fogva, még sokáig intézni hazánk ügyeit.

Ezen nézpontbó) Széchenyi, a főleg gyakorlati 
férfi, ama kevésbbé csillogó, de hasznos következ
tetést vonta ki, mint a békeségre vagy legalább a 
fegyverszünetre, mig reform-kérdéseink átvitetnének, 
igen czélszerü módot: hogy tudniillik kössünk néha 
absolut szemüveget fel, midőn a kormány hibáit 
birálgatjuk ; mert különben könnyen igazságtalanok 
lehetünk, és mephistoi ármányt kereshetünk ott is, 
hol csak tudatlanság vagy kényszerűség van. De 
viszont a ministerium is kösse fel constitutionalis 
szemüvegeinket, midőn irányainkra és törekvé
seinkre néz ; mert különben szintén ő is, hol hazafi 
aggodalomnál egyéb nincs, forradalmat, hol csupán 
a sértett jogok védelméről van szó, elszakadási tö
rekvést láthat. Az ördögöt pedig se a nemzetnek, 
se az igazgatásnak nem tanácsos örökké a falra 
festeni.

Ily tárgyilagosság nélkül az idegen természetű 
viszonyok fölfogásában, ily méltányosságnak ily en
gesztelő szelleme nélkül minden bonyodalmaink és 
a szólás szabadságán ejtett sérelmek is oldatlanul 
maradnak.

„Menjen tehát — ekként végzi beszédét Széchenyi, — 
terjesztessék a rendek izenete ő felsége elébe, hadd ítélje meg 
szent személye aggodalmainkat, és a kormánynak is adassák

20 *
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alkalom, azon pontról nézni honi dolgainkat, melyről mi szem
léljük azokat; mert csak ezen az utón szakadhat vége a felin
gerült állapotnak, melyben többet kevesebbet minden részek 
vannak. Midőn ez megtörténend, akkor üt órája eg y  m eggon -  
d o lta b b , egy  józanabb  k ez d e tn e k  mind a két oldalról.
— Minekünk meg kell győződve lennünk, hogy kormányunk 
szándéka tiszta, bár nem elég constitutionalis. De tán ennek is 
oka, mikép egy kifejlettebb alkotmányra nem egészen vagyunk 
érettek, és minden módon kell belbecsünk súlyát nevelni; mert 
azon tisztelet is, melylyel illettetni fogunk, oly arányban fog 
nőni vagy apadni, mint a milyenben nagyobbitjuk vagy kiseb
bítjük a nemzet intelligentialis és erkölcsi belértékét. Fel kell 
hagynunk a violenţiákkal, melyekkel sokan népszerűséget va
dásznak vagy jobban mondva: meg kell szüntetnünk a popu- 
laritásért való licitatiót violentiák által ; mert ez homlokegye
nest az önkénynek békóiba vezet, minthogy a tulságok tőszom
szédok. Francziaországban a tudós és erélyes Bailly egészen el
vesztette Camille Desmoulins violentiái által hatását, Camille 
Desmoulins pedig Danton violentiái által, mig végkép ez is 
árnyékba tétetett Robespierre által, kinek ephemer népszerűsé
gét csakhamar a legelhatározottabb önkény váltá fel. Keressünk 
ennek okáért — nehogy nálunk is igy menjen a dolog — önta
gadás és igazi hazaszeretet által népszerűséget, neveljük min
denek felett a közszellemet, fogjunk kezet, vessünk vállat, szó
val: becsültessük meg a magyar nevet még ellenségeinknél is.
— A kormány viszont, valamint felhagyott minket elnémetesitő 
eszméivel, úgy hagyjon fel minden összeolvasztási szándékkal 
is; mert ezt többé nem eszközölheti. Meggyilkoltathatunk tán, 
de a többi ausztriai tartományokkal egybeolvadni soha sem fo
gunk; sőt az is kérdés: meggyilkoltathatunk-e? Én nem hi
szem. Mert nemzetünknek jövendője van, ilyes pedig, ha nem
zetet illet, egyesek vagy egyes combinatiók meg nem semmisit- 
hetnek. — Tizenöt évvel ez előtt e teremben úgy szólván leg
először hallatott magyar szó. Mennyire mentünk előre azóta? 
S mily fordulást tőn nemzetünk csak az utolsó évtizedben? S 
valamint akkor (bocsánatot kérek, ha személyemről szólván,
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megsértem a szerénységet) mikor a nemzet két részre oszlott, 
és az egyik csak állati örömök után esengvén s szemei előtt 
saját kis hasznát tartván, igen-igen méltóvá tette magát Cicero 
azon mondására: „numolos curant, villulas, hortulos, non rem- 
publicamu ; más része a nemzetnek ellenben, s lehet mondani a 
jobb, bár nem elegánsabb része, csak a múltban kereste nem
zetünk fényét s azt hitte, Mohács terén van eltemetve minden 
nemzeti létünk: én akkor, mint kilépett katona és készületlen 
iró, úgyszólván inspiratioból mondám, hogy Magyarország ed- 
digelé nem volt, hanem még csak „leszw; szintúgy érzem ma 
rendületlenül, hogy nemzetünk még nagy szerepet fog játszani, 
és neki van fentartva azon észak-ázsiai nemzetségeknek civili- 
satiói képviselőjét játszódni itt n yu g ot on ,  mely nemzetségek
ből o r i e n s e n  vévé eredetét, s ha erről néha kételkedem is, 
oly napok, mint a mai, bizonyossá tesznek, hogy tisztán látom 
a jövendőt. És ezen a kormány se kételkedjék. 0  is bízzék ben
nünk s emberséges szándékunkban, valamint mi bizunk benne. 
Tökéletes regeneratiora van szükségünk, s kétkedhetik-e ezen 
valaki, ha fontolóra akarja venni, mily állapotban vannak me
gyéink? mennyire szűkölködik az ország nem csak külföldre 
szolgáló, de még belső összeköttetésekben is ? mily kevés súly- 
lyal bírnak városaink és még szavuk sincs az országgyűlésen ? 
Hogyan induljunk azonban nemzetünknek oly annyira szükséges 
regenerátiójában biztosan, ha mi nem értjük a kormányt, s a 
kormány nem akar érteni minket? Itt van az egyesülésnek 
ideje, s azért is, mig minden bajaink orvoslás alá jutnának, 
legyen legalább a szólásszabadságon ejtett sérelem felterjesztve.“

A mi után Széchenyi oly hőn vágyott, meg
történt, Dessewffy Aurélén kivül leginkább az ő 
közbenjárása és fáradalmai által.

Az igazgatás a nemzet kivánatait részszerint 
teljesitette, részszerint legalább őszinte figyelemre 
méltatta.
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Es a két nagy történelmi párt, mely 1825-tŐl 
fogva állandó s heves csatát küzdött, az 1840-dik 
országgyűlés végnapjain kezet nyujta egymásnak, 
hogy nehány hónappal utóbb a barátság, mely tar
tósnak látszott, kölcsönös ingerültségek közt felbon
tatván, a kedélyek messzebbre taszittassanak, mint 
valaha és csak a XIX-dik század legnagysze
rűbb forradalma után, egy ország romjai közt, éb
redjen föl újra az összetartás eszméje.

Bensőbb s maradóbb leend-e a második kibé
külés, mint az első volt, vagy talán a kedélyek 
egy véres háború után csak a fegyvert és nem a 
gyűlöletet tették le s e gyűlölet lángjaival vissza
csap a forradalom előtti pártemlékek felé is? — 
oly kérdések, melyektől sok, talán a nemzetiség, talán 
politikai jövendőnk egész körrajza függ.

Hihető, hogy a régi küzdelmek és az uj szen
vedések nem valának minden hatás nélkül a pár
tok belátására s meggyőződéseire. Hihető, hogy 
most sokan megvallják, hogy a magyar a vélemény
elágazások mellett is közelebb van a magyarhoz, 
mint a napi kérdések körüli egynézetüség daczára, 
azon idegen pártokhoz, melyeknek politikai vágyaik 
nemzetiségünk érdekével karöltve nem járnak.

De ha tapasztalás, ha ezen érzése a testvéri
ségnek, diadalmaskodnék is a nehezteléseken, me
lyek egy szenvedélyes kor emlékeiből maradtak 
fen, még nagyobb kérdés : fogna-e, tudna-e diadal
maskodni, azon eredetileg hiányos, az események 
által át'lyaggatott, és az uj viszonyok közt többé
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fel sem tartható szövedékén a pártbölcseségnek, 
melylyel nálunk eddig a politika, minden tekintet
bevétele nélkül a birodalmi és világ-érdekeknek, 
csak úgyszólván házilag üzeték, — az ellenzék és 
a conservativele által egyaránt.

Pedig a mit Széchenyi 1840-ben mondott, 
hogy a pártok kiengesztelésekor, a régi jelszavak 
és modor mellőzésével, egy meggondoltabb és jó
zanabb kezdetre van szükség, most már az ép hajó 
kormányrudja helyett egy hajótörés utáni mento- 
deszkává vált, épen az által, mert senki e tanács
nak a maga idejében hitelt adni nem akart.

De felfogva a megszakított fonalat, visszaté
rek Széchenyire, mint felsőházi szónokra.

Az 1840-ki országgyűlés eloszlása után alap
jaiban rázaték meg a nemes gróf befolyása. Kivált 
az ellenzék szélső töredéke majdnem gyűlölettel 
tölt el a férfiú iránt, kinek munkássága a hazában 
mindenütt a siker és fölvirágzás nyomait láttatá.

Más szakaszba tartozik e jelenet megmagya
rázása és bírálata; itt csak azt jegyzem meg, hogy 
igen természetes volt, hogy az 1843-ki diétán 
Széchenyi kevésbbé hatásos szerepet játszott, mint 
három évvel előbb.

De, daczára az ellene támasztott ingerültsé
geknek, tekintélye nem döntetheték meg annyira, 
hogy nyilatkozatai a tárgyak elhatározásában nagy 
nyomatékuak ne legyenek.

Azon kevés törvény is, mely ezen óriás re
mények közt megnyílt és bűnösen elpazérolt ered-
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ményü országgyűlés alatt életbelépett, a felsőház
ban többnyire csak Széchenyi meleg pártolása által 
menekült a szomorú sorstól, hogy oly időre halasz- 
tassék, midőn a kormányra vágyó f ia ta l conser
v a tiv  p á r t, mely a mágnási táblán többségben 
volt, maga formulázandja az elvileg elfogadott re
form-kérdéseket.

A hivatal-képességnek a haza minden fiaira 
terjesztése, Széchenyi parlamenti nyilatkozata által 
nyerte, az alsóházi korlátoltabb elvű törvényjavas
lat daczára, ama széles alapú és szabályzott szer
kezetet, mely az újabb irány, az ó-rendszeren dia
dalmaskodó gyökeres haladás teljes és szeplőtlen 
kinyomata volt.

A szabad birtokszerezhetési jog, melynek ki
vívására Széchenyi tizenkét évvel azelőtt kezdette 
meg az izgatást, bár, mint a fájáról önként lehulló 
ért gyümölcs, csak fölvevőre várt, mégis a közbe
jött ambitiók és súrlódások miatt, talán a mágnási 
táblán hidegen fogadtaték vala, ha ő nem önt lel
kesült szavaival lángot és elevenséget a gyanakodó 
és fagyos kedélyekbe.

Kevesebb szerencse koronázta a köztehervise
lés iránti izgatásait.

Miután a megyei adó kérdése az alsó táblán 
hajótörést szenvedett, az adóügy, mint az ország 
investitiójára alakítandó országos pénztár kérdése 
került elő s csak az újabb közlekedési eszközök 
létesítésére és fentartására szükséges költségek köz
erővel hordozására vonatkozott.
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Ily értelemben a közteherviselés elvének el
fogadása kevés többséggel az alsótáblán átvonszol- 
tatván, végre 1844-ben octóber 28-kán a mágnások 
elébe került.

Széchenyi, ki rendszerint még azon években 
is, midó'n az aranysujtás és fényes ruha divatban 
volt, igénytelen fekete atillában járt a gyűlésekre, 
most vörös-bibor diszes öltönyben, több rendjelek
kel és — mint a főrendi napló mondja — hazafi 
örömtől derült arczczal jelent meg, annak előtuda- 
tában, hogy a közös teherviselés elve elfogadtatik 
a többség által.

Beszédét, melyet az ülés megnyitása után 
csakhamar tartott, szerencsés és jellemző fordulat
tal saját egyéniségén kezdé.

„Tizenegy napja, igy szólott, és harmincz éve ma, — és 
megvallom itt, hogy ezen 30 év sokkal kellemetlenebb reám 
nézve, mert a 11 nappal keveset törődném — hogy a lipcsei 
ütközet második napján a hős BlüChernek táborába küldettem. 
Szürkületkor érkeztem oda. Midőn bemegyek, az előszobában 
találom katonáját a tűkör előtt és találom apródját, ki szinte 
hajával bibelődék. Végre bemegyek az öreg bajnokhoz s ime! 
őt is tűkör előtt, haját rendezve és porozva lelem. „Uram ! 
mondám a hősnek, azt véltem, hogy karddal s puskaporral fog
tok foglalkozni; de látom, hogy a hajpornak is van haszna.u 
Mire azt felelte Blücher : „Reméljük, hogy ma ünnepet ülünk, 
és vannak sokan, kik legszebb ruhájokat parádéra szokták ki
tűzni, mi pedig mindnyájan a legjobb öltözetben és a lehető 
legcsinosabban jelenünk meg a mai ütközetre.u — És ugyanaz 
nap a porosz tábornok diadalmi zászlói Lipcse falaihoz jöttek. 
— Sokan csodálkoznak rajtam is, hogy ma ünnepruhában jele
nek meg itt. Sokan különcznek tartanak és az igaz, nem min
denben járok, . . . kivált Magyarországon, tört utón. Mások név-
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napokon, pjocessionál, de meg akkor is, mikor solicitálnak 
vagy informálnak, szokták ünnepruhájokat fölölteni. Én pedig 
ezt akkor teszem, midőn azt hiszem, hogy a nemzet ünnepet 
fog ülni. — Mint csekély tagja a hazának és törvényhozásnak 
én is becsületesen fáradoztam, hogy mindenek előtt reánk vi- 
radjon azon nap, midőn ne csak privilégiumokkal dicsekedve és 
nagy phrasisokkal, hanem áldozatokkal és tettel járuljunk ha
zánk fölvirágzására, mert ha igazán akar e nemzet erős és nagy 
lenni, szükséges, hogy némely dolgokban egy soron álljunk mind
nyájan, szükséges, hogy kiki, ki a magyar levegőt szívja, elmond
hassa : „én is a honnak polgára vagyok." És ha a castok és 
összesaraglyázott kiváltságok szűk rekeszéből végkép tágasabb 
körbe akarunk lépni és elaljasodott nemzetünknek jövendőt 
eszközölni, — nagyköveket kell emelnünk: ezt pedig nem egyes 
emberek, hanem mindnyájan, egyik úgy mint a másik, tegye 
meg. Szememre szokták vetni, hogy én anyagilag szívesen köl
tők, de a magasabb szellemi diplomatikát elfelejtem. Most meg 
fogjuk látni, ki felejti el, én-e vagy azok, kik nincsenek azon 
véleményben, melyben én vagyok? Mindig megkülönböztetést 
tettem az elvekre nézve. Tudtam, hogy Magyarország szoros 
összeköttetésben van a közbirodalommal s jövendőjének kifej
tése e viszony kellő fölfogásán épül, és igy azon esetekben, 
melyeknek elhatározása nem tőlünk függ, megvallom, elvekkel 
paradirozni, elveket kitűzni nem szerettem. Miért? Mert elvha
lom olyanok közt, hol egyik az erősebb, bizonyosan az ország
nak nem válik hasznára. De midőn oly elvek jőnek szőnyegre, 
melyek Magyarországot bensőleg illetik, kész vagyok sokat ál
dozni. S ilyen a kérdés, mely most tanácskozás alatt van."

Ezen előzmény után Széchenyi kifejté, hogy 
ő, ha a főrendek csak subsidiumot akarnak, minél 
nagyobb ősziét megajánlására szavaz; mert ha szel
lemileg nem nyer lelke írt, legalább nyerjen hazánk 
sybaritailag fényes áldozatot.

De ha a többség az oligarchismusnak és min
den gyűlöletesnek szagát viselő subsidiumtól eltá-
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vozik, ha a közfizetés elve ki fog mondatni : ak
kor ő kész kevés adóval is megelégülni.

A conservativ párt vezérszónoka Széchen An
tal gróf is hajlandónak nyilatkozott a közfizetés 
elvére.

A többség jól volt hangolva.
A pártok főnökei az alapeszmében egyetér

tettek.
r

Es a nádor kijelenté: hogy a főrendek gróf 
Széchen Antal és gróf Széchenyi István előadását 
elfogadják, miszerint t. i. „egy közpénztár alakittas- 
sék, és abban nem csak a nemes, hanem egyátalá- 
ban az ország minden lakosai részt vegyenek^.

Nincs miért mondjam, mert tudja az egész 
ország, miként az october 28-ki dicső eredménye
ket a többi napok semmivé tették.

Széchenyi a közadózás ügye iránt tartott má
sodik beszédében már a hazafi mély bánatával pa
naszkodik, hogy a reactio az ellenzék szélső töre
dékének nézeteit tömegestől kezdi pártolni, s a 
kivánatok azért hangoltatnak mindig fölebb, mert a 
nemfizetők népszerű utón akarnak bonyodalmakat 
előidézni, melynek fonalszálai által a közadózás, 
mielőtt az elvből az alkalmazásba lépne, megfőj- 
tassék.

S úgy is történt.

Elkísértük, rövid vázlatokban, Széchenyit, mint 
szónokot, az 1844-ki országgyűlés berekesztéséig,
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azon határig, a meddig még ezen pályán lényege
sen, bár nem eldöntőleg, befolyhatott, a kérdések 
megoldására.

Sorainkat rekeszsze be nehány megjegyzés.
Széchenyi beszédei, mint a szabályos és ren

dezett szónoklat mintái, kevés figyelem alá jöhet
nek ; de mint egy elmés s nagy belátásu férfiú nyi
latkozatai, kitűnő becsüek.

O mindég rögtönzött s ritkán úgy, hogy vé
leményének alappontjait előre kigondolta vagy föl
jegyezte volna.

Elczei hasonlithatlanok, polémiái élesek, eszméi 
világtapasztalást és sok gyakorlati bölcseséget ta
núsítók valának; de néha minden belső összefüg
gés nélkül szórattak a bámuló, tapsoló, vagy fölin
gerült közönség elébe és mozgásba hozták a kedé
lyeket, a nélkül, hogy a kérdést megmozdították s 
az eldöntéshez közelebb vezették volna.

Vannak beszédei, melyeken az ember végig- 
ragyogni látja a lángész szivárványát; de földre, 
hova lábát vethesse, alapra, melyen lelke megpi
henjen és irányt vehessen, közelben s távolban egy
aránt nem talál: minden villanyos, csillogó phanta- 
stikus alakú eszme-föllegekből áll és egy-egy nagy 
gondolat elmosódott vagy szaggatott körrajzaiból.

Vannak beszédei, melyek a szőnyegen levő 
tárgyat csak oldalvást érintik, s bár annyira elmé
sek, józanok, fölvilágositók, s bár oly érdekes auto- 
biographiai adatokat nyújtanak, hogy megelégedés
sel kell rájok tekinteni : mégis az idegen anyagok
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és a dologra nem tartozó tartalom miatt csak ak
kor lennének egész mértékben dicsérhetők, ha a 
kérdésről, melyért mondattak, el tudnánk feledkezni.

Vannak beszédei, melyek a szőnyegre vont 
tárgy alapeszméjét mélyebb és eredetibb szempont
ból fogták föl s fejték ki, mint a többi szónokla
tokban történt s ezen előny miatt, kivált pedig az 
élő, sajátságos és plastikus előadás által nagy ha
tást gyakoroltak a közönségre ; de most az olvasó
nak türelmét majdnem kifárasztják, a bonyodalmas 
styl és az óriás terjedelmű mondatok miatt, melyek
ben — mint a c hinai csont-golyó belsejében,öt-hat 
kisebb golyózván egymásból kifaragva — a fő gon- 
dófalTTzei közé egy csoport mellékes gondolat és 
észrevétel szorult.

Azonban, ha szintén e hibákat igen sok eset
ben lehet Széchenyinek szemére vetni, mégis két
ségtelen, hogy korának közvéleménye igen szigo
rúan vádolta őt a tárgyhoz nem tartozó kitérése
kért és a beszédeiben hiányzó benső egybefüggésért.

Végig tekintettem beszédeit, melyek a nyilvá
nosság elébe jöttek, s úgy találom, miként közülök 
épen azokban, mik rendetleneknek és ziláltaknak 
tartatának, gyakran egy magasabb és szellemibb 
neme az összefüggésnek létez, mely nagyobb vonz
erejű, mint a gondolatoknak és a szókötéseknek 
pedant egybeillesztése, s az által hódit, mert a szö- 
kellő modor és merész átmenetek közt a közönség
ben eszméket ébreszt akkor is, midőn maga nem 
látszik eszméket nyújtani.
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Aztán mellőzve e tekintetet is, Széchenyi szó
noklatainak legalább fele oly szorosan a tárgyra 
vonatkozik, mint akárkié, s legfelebb egy rövid 
élcze vagy anecdota közbeszövése szakítja meg a 
logikai egymásutánnak szigorú fonalát.

Sőt némely polémiáiban a más véleményüek 
kolomposait az okoskodások oly erős és kapcsola
tos phalanxával támadja meg, hogy előadását mű
vészinek tarthatnék, ha annyira nem lenne a meg
támadott felek szavaira vonatkozó és tárgyilagos, 
miként azok nyilatkozatainak elolvasása nélkül ok
vetlenül homályosnak és száraznak kell látszania.

Kettőt találok Széchenyiben, mint szónokban, 
még megjegyzendőt.

Egyik azt, hogy midőn nagy gondolatai és 
messzeható tervei is vannak, soha saját szellemének 
legmagasabb nézpontjáig nem tud fölemelkedni; ő 
mint szónok kevésbbé országiár, mint a minő szo
kott lenni kisebb körökben vagy dolgozó asztala 
mellett.

Továbbá Széchenyi, ha keble a szenvedélyek 
és behatások által ostromoltaték is, soha a közön
ség előtt élő szavakkal megható és mély érzéseket 
fösteni, soha a tömeget a szívnél fogva birtokába 
ejteni nem vala vagy alkalmas vagy hajlandó. O 
az irodalomban tudott a kebel legérzékenyebb húr
jain játszani, a magán-társalgásban kedélyessége 
által gyakran elbájolta a körűié levőket, de mint 
szónok sokat ragadott tapsokra, senkit könyekre ; 
sokat derített mosolyra, senkit nem inditott meg ;
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soknak világosította, de kevésnek melegitette föl 
meggyőződését.

Ezért hiszem, hogy bár a szónoki pályára fé
nyes természeti adományokkal volt megáldva, mégis, 
ha a hatás e nemét több előszeretettel kedvel
lette és űzte volna, mint valósággal tévé, úgy sem 
emelkedheték vala oly fokára a kitűnőségnek, me
lyen hibás nézetei s botlásai daczára is általá
ban, mint államfér fiú ragyog.

Menjünk át ezen senkitől túl nem haladt, ke
vesektől megközelitett, eredménydús és tündöklő 
pálykörének összeállítására.

Lássuk Széchenyit, mint államférfiul
Főbb irányainak, tetteinek és politikai küz

delmeinek rajzolásában nem szükség hoszasaknak 
lennünk s a kronológiai rendtől a világosság miatt 
eltávoznunk, miután a felebbiekben a nagyobb tájé
kozási kérdéseket úgyis előadtuk és számos tárgyra 
nézve a kiindulási fonal olvasóink kezében van.

A H i t e l  megjelenésétől (1830) kezdve Szé
chenyi államférfim életét három korszakra lehet 
természetesen felosztani. Mindenik korszak nagyobb 
bevégzettségü, mint a közhatás pályáján rendsze
rint történni szokott; mindenik alatt a nemes gróf 
sorsa felett más szerencsecsillagzatok uralkodnak s 
befolyása a hazára más arányban és más politikai 
helyzetekben történik.

Az első korszak 1830-tól az 1840-ki ország
gyűlés berekesztéséig terjed: az a dicsőség és 
bámultatás ideje.
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A má sod i k  korszak a Pesti Hírlap megjele
nésétől kezdve a grófnak mosonyi követté válasz- 
tatásáig nyúlik : ez a kifejlett nagyság és félreérte- 
tés, a cassandrai szavak és népszerűtlenség hét kí
nos, de maradandó becsű éveit foglalja magában.

A h a r ma d i k  korszak pedig az utolsó rendi  
o r s zággyű l é s  megnyitásától Széchenyi szerencsét
len betegségéig, a pozsonyi képviselőház tereméből 
a döblingi gyógyintézetig vezet: ez a hazáért meg
tört szív  martyrologiája.

Tekintsük át mindenik korszakot főbb ered
ményiben, a tárgyilagosság szigorával, részrehajlat- 
lanul és hidegen.

Mi se Széchenyinek, se politikai elleneinek 
nem akarunk ügyvivői lenni, midőn történet-irói 
lehetünk.

E szerep eléggé magas arra nézve, hogy köny- 
nyelmüen föl ne áldoztassék.

El ső  korszak.

A H i t e l, egy lángésznek ragyogó és szabály
talan mivé, egy higgadt tervű izgatónak a lelkese
dés és költői képzelem világai közé takart vak
merő kezdeményezése, az eszmékben s később az 
intézményekben nagy forradalmat idézett elő.

A főbb emeltyűk, melyek által az államnéze
tek egész szerkezetét félretolta s uj irányoknak 
nyitott tért, igen egyszerűek, de óvatosan kiválasz
tottak valának.
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Némely, többektől sejtett, de még eddig senki 
által el nem mondott vagy legalább eléggé nem 
indokolt tételből állottak.

Összevonom azokat nehány sorba.
Széchenyi megtámadta a magyarországi feu

dális birtokrendszert, mely a tulajdon valóságos 
eszméjével ellenkezik ; melynél fogva a fekvő va
gyon se értékben, se jövedelemben nem növe
kedik, se el nem adható, se be nem ruháztatható : 
következőleg a birtokost, a helyett hogy védné, sii- 
lyeszti, a helyett hogy szabaddá tenné, bilincsbe veri 
s hozzálánczolja a szegénységhez és előítéletekhez.

Megtámadta az adóssági törvényeketT a csa
lóknak vagy rósz fizetőknek kedvező magyar pér
rendszert, és az úgynevezett nemesi szabadság alap
jait tevő IX-ik titulusnak részint kinövéseit, részint 
kizárólagosságát : — ezen kártékony toldalékait a 
szintén kártékony hűbéri birtokjogoknak, melyek a 
személyi és vagyoni hitel teljes tönkretételét bevé- 
gezvén, a magyar nemest a szabadság hazug álmai 
közt a világ legfüggőbb és legtehetetlenebb lényévé 
változtatják.

Megtámadta a robotrendszert, mely a nemzet
erőből nagy összeget majdnem oly eredmény nél
kül fecsérel szét, mintha egy országnak kötelessége 
volna millió kezek által fjpl év alatt egy óriás göd
röt ásatni, a következő félévben megint betöltetni, 
és ezen bősz fáradságot szünetlenül azon derült 
arczczal végzeni, hogy valami kincsaknát mível, 
melyből pénz és kényelem serked.

Első kötet. 21
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Megtámadta különösen 
zöknek jóbbágy munkán nyugvó rendszerét, mely 
áltaTTSíndig sárra sár fog fektettetni; jn^gtámadta 
az országos vonaloknak is megyei kézben tartását, 
mi miatt a kiállítási erő és forgalom örökre pan- 
gani fog s kijelölte a centralisa it a közlekedési 
vállalatokra nézve, mint a siker egyedüli eszközét.

E pontok által Széchenyi hadat izent az egész 
múltnak.

Ostrom alá vette ra régi magyar szabadságu 
fogalom-öszvegét.

S a magánjog körüli izgatást a gyökeres re
formok felé irányozván, a kérdések természetes 
összefüggésénél fogva, az alkotmányt a régi sark
eszméken, melyeken nyugodt, azon esetre, ha izga
tásai a kedélyekben gyökeret vernek, végtére is 
fentarthatatlanná tette.

A Hitelnek uj korszakot kelle nyitni, mihelyt 
a kormány a megkezdett eszmemozgalmat csirájá
ban el nem nyomja; vagy az ó-meggyőződések az 
ellentállásban elég rugonyossággal és a történeti 
tér védelmében elég gondolatbőséggel nem rendel
keznek.

Széchenyi, hogy czéljaira a lelkesedés zász
lója lobogtassák a fiatalság és erély képviselői ál
tal, a könyv izgató tartalmán és virágos irmodorán 
kivül, két jól kiszámított és csábitó kiindulási pon
tot állított föl.

A kornak, melyben a Hitel megjelent, épen 
ellenkező vala meggyőződése mindkettőről.
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Az akkori közvélemény kétség alá sem hozta, 
hogy a kormányban fekszik hátramaradásunk oka 
és e miatt az ellenzésen kivül lehetetlen másként 
munkálni a haladásra. Széchenyi ezt határozottan 
tagadá, s helyébe merész diale etikájával a követ
kező elvet igtatá : ha magunkat, ha a jogviszonyo
kat, melyeknek változtatása tőlünk függ és a biro
dalmi érdekekbe nem ütközik, gyökeresen_refor-
máljuk, megmentve és felvirágozva leend a„ haza.

Ezen uj nézet, mely egészen czélszerü, de 
csak félig volt igaz, lefegyverzé a mindenek előtt 
nyugalomra vágyó kormányt, fölvillanyozta a becs
szomjas egyéneket, felelőssé tette az ország jöven
dőjéért a hanyagot és torhát, élénk mozgalmat tá
masztott a kedélyekben és az eszmék initiativáját 
visszaadta a gondolkodni merő nemzetnek.

Továbbá a Hitel megjelenésekori közvélemény 
kétség alá sem hozta, hogy a magyar dicsősége a 
múltban van, hire Mohácsnál elenyészett, a nemzeti 
nagyság az életbül a história régi lapjaira költö
zőit,' s most már mi, mint nemzet, a télre hajló kor 
hideg, ködös és egészségtelen végnapjait éljük; 
szerencsések, midőn a régi századokra visszaanda- 
loghatunk, boldogok, midőn a szűk jelenből a leélt 
idők emlékei közé menekülheténk. — Széchenyi ez 
enerváló fs a lélek rugonyosságát megtörő nézet 
ellen tiltakozott. A nemzet valódi dicsőségére sehol 
nem talált a múltban ; a nemzet fiatalságán kivül 
semmi egyébre a jelenben. A históriát megkicsi- 
nyité, hogy a múltról elvett súlyt a jövendőre vesse,

21 *
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s hogy a koporsóról az életre, a tettek nyomozá
sáról a tettek végrehajtására fordítsa a közfigyel
met. — Soha eszme nagyobb benyomást nem tőn 
a kedélyekre, mint Széchenyinek következő állí
tása: sokan azt mondják : „a magyar vo l tu; én azt 
hiszem: „a magyar le szu."~~

A nagy izgatónák ily véleménye egy szeren
csés inspiratio volt, eszélyesen fölhasználva.

Egyébiránt a Hitel írója maga sem vala még 
akkor állításával tisztában.

Sejté, hogy igaza van; de a mit bebizonyítá
sul használt, plágium.

Benthamból kölcsönözteték. A franczia viszo
nyokról mondott eszmék voltak majdnem lefordítva, 
csakhogy szent Lajos helyett Nagy Lajos, XIV. 
Lajos helyett pedig Mátyás király iktattaték ama 
sorok közé, melyek megmutatandók, hogy a múlt
ban valódi nagyság sehol sincs, s igy a jövendőtől 
lehet mindent várni.

A fajunk ifjúságáról való elmélet tehát igen 
ingatag lábon állott ; sőt az, mire támaszkodék, nem 
is láb, — kölcsönzött mankó volt.

De a nemzet erőtől pezsgő része szentirási 
igének vette a jóslatot : „hogy a magyar leszw.

Az epedést a nemesebb kedélyekben tettszomj 
váltá fel.

Ez eszme: „a magyar lesz“ az erély; a 
„magyar voltu a csüggedés.

S az idő bebizonyította, mit Széchenyi nem 
tudott.
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A magyar „fiatal nemzet lőnu vagy mert az 
vala; vagy mert egy lángész által annak kiálta- 
ték ki.

r
Es teljesült a költő szava:

„Mit dem Genius steht die Natúr in ewigem Bunde:
Was dér eine verspricht, leistet die andere gewiss.u —

Meg vagyok győződve, miként a két uj állí
tás nélkül: hogy t. i. hátramaradásunk oka nem 
egészen a kormányban, de magunkban fekszik, és 
csak magunk által szüntethetik meg, — s hogy a 
magyarnak valódi nagysága a sorstól ezentulra van 
föntartva : Széchenyi Hitele az eszmékben soha 
azon forradalmat, melyet előidézett, nem támaszt
hatta volna.

Különben is Kossuth tévedett, midőn hivé, 
hogy a Széchenyi által hirdetett eszmékre el volt 
készülve a közvélemény.

Taglaltam a maga helyén és visszavittem igazi 
mértékére az országgyűléseknek és a rendszeres 
bizottsági munkálatoknak hatását a reformkérdé
sek előkészitésére.

Valóban e hatás parányi volt.
Az ellenzéki szellem erősitette az önálló gon

dolkozást ; de táplálékkal nem látta el.
S ha úttörői valának Széchenyinek, azokat 

ama szegény és nyomorral küzdő férfiakban kell 
keresni, kik szintén hitték, hogy a magyar nyelv 
nem „voltu, hanem „lesz“; kik lemondva az élvezet 
örömeiről az eszmék örömeit keresték és teremtettek
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irodalmat közönség nélkül, harczoltak a neologis- 
musért, majdnem csak magok által kölcsönösen ol
vastatva, és midőn már lön közönség, mely az irói 
fáradozásokat méltánylani kezdé, az elismertetés e 
bátor kezdeményezőknek többnyire csak emlékei
ket jutalmazhatta.

Kétségkívül a nyelvújítók voltak a politikai 
újítóknak előkészítői.

Ok termékenyiték meg, Ők tették' a változta
tásra hajlékonynyá, s az uj eszmék földolgozására 
alkalmassá a szellemet.

A győzedelmeskedő neologismus magával hozta 
szükségét és diadalát az állami és társadalmi re
formoknak.

Széchenyi előde Kazinczy volt.
A Hitel hamar gyűjtött proselytákat; de in

kább az eszme, mint a hatalom emberei közt, in
kább a tanhelyeken és a nagyobb városokban, mint 
a régi politikai pártoknál és a vidéki nemesség 
soraiban.

A falun megégették e könyvet az apák, mig 
a tanodákban fiaik áhítattal olvasák.

A régi táblabiró parasztlázitónak és birtok
rablónak hitte Széchenyit, de a tiszteletbeli aljegyző 
és a fiatal ügyvéd a haza megváltójának.

A reactió, azaz a nemesi rendnek, az akkori 
hivatalos országnak számszerinti nagy többsége, az 
első ügyvivőt Széchenyi reformeszméi ellen az op- 
positio sorából nyerte.
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Gróf Dessewffy Jiizsnf Jkiadta. T a g l a l  a t a | t; 
utána vagy vele majdnem együtt megmozdultak az 
ó-rendszer kisebb tekintélyű pártolói is, és csakha
mar a Hitel ellen egy egész kis irodalom támadt, 
ismeretlen vagy alig ismert nevekből.

Kérdezteték s faggattaték Széchenyi, mint 
Uriel Acosta a zsynagoga és traditio tanárai által. 
A hajtekercses s parókás vádlóknak Talmudjok volt 
Verbőczy; doctrinájok a pecsétes levelek, az ősi 
kiváltságok és a történelmi jog.

Miként a megrendített ó fogalmak és a még 
formulázatlan uj korszükségek közti harezokban, 
többnyire szűkkeblűség jellemzi a fenállónak hőseit, 
illoyalitás az eszmemozgalmak kezdeményezőit: — 
úgy történt a DessewíFyvel folytatott polémiákban is.

^Széchenyi
vastagKönyvvel felelt.

A reformator kevesellé, hogy megczáfoltas- 
sék birálója; leverni, megsemmisiteni akarta. Des- 
sewífy, az országgyűlések és a tudományos világ 
tiszteletben álló férfia, nemcsak kiforgatva Ion né
zeteiből, mi helyesen történt ; de egyszersmind vé
leményei miatt nevetségessé és gyűlöletessé téve, 
mi sem a szőnyegen levő kérdésekre nézve szük
séges, sem a jövendő tekintetéből hasznos nem vala. 
S ha igazságosak akarunk lenni, be kell vallanunk, 
hogy a tekintélyek kíméletlen ledorongolása, és 
azon gyöngédtelen, azon személyeskedő vitatkozási 
modor, mely nálunk később lábra kapott, mely a 
nézetek szabad kifejlődését majdnem lehetetlenné
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tette, s a szenvedélyek tajtékával mindent beborít
ván, soha és semmi tárgyban a hideg megfonto
lásra kedvet és alkalmat nem engedett: — ismét
lem, e szenvedélyes modor, melyet Széchenyi ké
sőbb annyira kárhoztatott, a „Világi nagy hirű Író
jában talált egyik fő kezdeményezőre.

Különben a „Világu Széchenyinek legjobb és 
legdiadalmasabb mive volt.

A Hitel alapeszméinek nagy bejáratot szerzett 
a közvéleménybe.

A stabilismus tanait fölforgatta, a haladás ba
rátait merészebbekké tette, a kétkedőket a reform 
ügyéhez vonta, a félénkeket elnémitá.

„A Világ, igy kiált fel egy akkori birálója, 
előhirnöke a tűzoszlopnak, mely minket magyaro
kat egykor a terméketlen és sötét pusztából az Ígé
ret földére vezetend; a Világ első derengése a ra
gyogó keleti csillagnak, mely a hatalom emberei
nek és a népnek utat mutat a megváltó felé; a 
Világ egy fénytorony, mely vigasztaló sugárait mesz- 
sze kiküldi és irányt jelöl, midőn a viharos éjben 
megtörhetetlen talaját a hullámok siker nélkül ostro
molj ák.u

Széchenyi e második munkájában a „ Hitel “ 
eszméinek fejtegetésén kívül az egyesületi szellem 
terjesztése, a magyar nyelv diplomatikai jogköré
nek szélesítése, az intelligentiai mozgalmak centra
lizálása és azon központosítási irány mellett agitál, 
mely a közlekedési vonaloktól kezdve, az anyagi 
haladás minden főbb fanalszálait Buda-Pestre, mint
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Magyarország szivébe gyűjtse össze, s onnan ter- 
jeszsze ki rendszeresen. (

Csakhamar elkészült, bár a sajtó által későn 
tétetett közzé Széchenyi harmadik munkája, a S t á 
dium, mely berekeszti az általános politikai refor
mokra vonatkozó izgatásainak cyclusát.

Azontúl Széchenyi csak egyes kérdések felett 
szólal föl, vagy pedig, miként politikai pályája má
sodik korszakában történik, a nem maga idejében 
és veszélyes modorban gyakoroltnak hitt agitátiók 
ellen folytat háborút.

A Stádium, ellenkezőleg mint a Hitel és Vi
lág, rendszeres könyv s egy fonalszálból van le
szőve. Irmodora pongyolább; de logikája szigoruabb 
és előadása kevésbé áradozó.

A közelgő országgyűlés teendőjét jelöli ki.
Kézikönyve a radikális reformoknak, mérsék

leti és csábitó külsőbe öltöztetve.
Alapja Bentham utilitási elve, melyet Széche

nyi már a Világban az értelem, az itélőtehetség és 
a képzelem minden virágaival megkoszorúzott.

A Stádium a legmesteribb dialectikával törek
szik bebizonyítani és t ö bb ny i r e  be is bizonyitja, 
hogy a reformok, melyek általa, mint halaszthatlan 
teendők^ ajánlatba hozatnak, nemcsak a hazának, 
üemcsak azoknak, kik a régi rendszer megbukásával 
jogokat nyernek, de a mi a fő dolog, még azoknak 
is, kik a jogokról lemondanak, gazdagodására nagy 
mértékben fognak hatni.
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A Stádium el akarja hitetni, s t öbbnyi re  
erős okokkal, hogy minden általa megtámadott elő
jog eldobása, a kiváltságosoknak, kik eldobják, egy- 
egy szép összeg pénzt dug zsebébe.

E könyv vitatja, hogy a reformok iránt tu
lajdonkép egész Magyarországon még a legközö
nyösebbek azok lehetnének, kiknek jelenleg semmi 
joguk nincs, és a haladás leghőbb pártolóinak, ön 
hasznukért, épen azoknak kell lenniök, kik az elő
jogok birtokában vannak.

A Stádium alapeszméje: a r ad i ka l i smus ,  a 
fekvő vagyon és a s za ba da l ma k  t u l a j d o n o 
sa inak  meggazdagi t ása .

Előáll V an P e n g  — van a mi peng — egy 
óriás vagyonú hollandus, kitől a bene  possessio-  
na tus  táblabiró kölcsönözhet, vagy a kinek jószága 
egy részét, hogy a többit investiálhassa, el is ad
hatja.

Van Peng  ur eszményképe az iparnak, a vál
lalkozási szellemnek, és a hitel után sovárgó pén
zes zsákoknak.

Van Pe n g  ellensége a régi birtokrendszer
nek s azt mindenütt korholja, szidja, nevetségessé 
teszi.

A bene possessionatus táblabiró, bármint ri- 
mánkodik, a kegyetlen Van P e n g  úrtól zálogra, 
sőt perennalis fassióra is igen keveset kap : a köl
csönről pedig, mely által tündér-kertté varázsoltat- 
hatnék az aviticum mocsárja és homokja, a hideg 
hollandi vagy nem akar épen semmit tudni; vagy
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pedig a kamatra nézve oly Shylok, ki a szegény 
táblabiróból nemcsak egy font húst szándékozik ki
vágni, de minden vérét uzsorában követeli.

Azonban a hangulat és szerep rögtön meg
változik, mihelyt a táblabiró az előjogokat és a 
Titulus nonust a haza oltárára kezdi lerakni.

V an P e n g  tüstént a legnyájasabb férfiú, a 
mint az ó birtokrendszer, a mint a kopott kiváltsá
gok és a függő pecsétes levelek tartalma egyen
ként föláldoztatik, örömtől sugárzó arczczal kiáltja: 
most száz procenttel, most megint száz procenttel, 
most újra száz procenttel adok többet a tekintetes 
ur birtokáért ; most már kölcsönzők a beruházá
sokra mérsékleti kamattal, most olcsó kamattal, 
most már a legolcsóbb kamattal,. . .  ah! istenem ! már 
egészen szolgálatára állok és ön a legszerencsé
sebb halandó, mert a haza boldogítója lett és mel
lesleg mégis gazdagodott.

Ez a Stádium izgatási modora.
Benne a mély felfogás, a valóságos érdekek 

bölcs taglalata, szövetkezik az igérgetési árveréssel.
Az a mit a gróf capacitatiónak nevez : capa- 

citatio a főeszmékre, ámitás a kiszinezésre nézve.
Ha hatni akart az ó-fogalmak megingatására, 

e czélt elérte; ha hitte, hogy az ő capacitatiójában 
nincs az elméknek oly lendület, a kedélyeknek oly 
irány adva, mely midőn az alkotmányos formák 
lassúsága által föltartóztatnék, végre a Kossuth jel
szavát, hogy t. i. a nemzet nem kér, de követel, 
magától kitalálandja : ha, ismétlem, Széchenyi azt
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hitte, hogy Stádiumában a hideg számitás nem vál
tozott egy nemévé a képzelem általi izgatásnak : 
akkor, nézetem szerint, igen kevésre becsülte saját 
fényes és szemkápráztató diale etikáját.

A Stádium másik, sokkal lényegesebb hibá
ját, más alkalommal taglaltam.

Elmondám tudniillik, hogy a gróf csodálandó 
ügyességgel és elmemélységgel indokolta az egyes 
reformkérdések sürgetősségét, hatását az államra és 
anyagi hasznait az egyénekre; azonban mellőzte a 
részleteket, melyek utján indítványa, jogösszegünk 
történelmi előzményei közt létesitendő. Csinált elv
törvényeket, három vagy négy sorból állókat.

E modornak hatását a későbbi évek eszme
mozgalmaira föltártam.

Azon reformok, melyeket Széchenyi a Stá
diumban, ezen be nem végzett munkában, a nem
zet első teendőiként jelöl ki, s melyeknek fejtege
tésére körülményesen kiterjeszkedett, a következők: 
hozassék  be a hi tel  emelésére  a vá l tó jog;  
az ős i ség és a f i s ca l i t é s  t ö r ö l t e s s e n ek  el; 
m o n d a s s á k  ki  a nem-nemesek szabad bir- 
t oksze r e zhe t é s i  j oga  s a haza minden pol
g á r a i n a k  t ö rvény  e l ő t t i  egyen l ősége ;  a nem
t e l e n e k  v á l asz sz anak  m a g o kn a k  me g y e i  
pár t véde t ,  k ik  a t agosi tás i  és a r ányos i t á s i  
pö rökben  é r d e k e i k e t  a fö ldesur  e l l enében 
képv i se l j ék ;  a ház i pénz t á r  és az o r szággyű

l é s i  kö l t s égek  t e r h e i n e k  hordozásához  min
denki  b i r t oka rány l ag  j á ru l j on ;  a fő közle-
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kedés i  vonalok az országgyűlés  ál tal  j e l ö l 
t essenek  ki,  s l é t e s i t é sö k r e  és f ön t a r t á s ok r a  
szintén mindenki  egyenlő  lég adózzék;  végre 
a monopól iumok,  vagy  más s zavakka l  a re
gálék,  a ezé Kék és l imi ta t iók t ö rö l t e s se 
nek  el.

Látható, hogy a közjogi reformokon kivül, 
csak az erőltetett örökváltság kérdése az, melyet 
az 1847-ki országgyűlésig az ellenzék által sürge
tett korigények közöl, Széchenyi már a Stádium
ban, mint mellőzhetlen teendőt, nem inditványozott : 
sőt a regálék megváltása vagy eltörlése a forrada
lom alatti idők parlamentaris vitatásai közöl is ki
bontakozott; a ez éjiek a februári napokat régi szer
kezetűkben túlélték, és az ősiség a vele kapcsolat
ban álló fiscalitássaJLegyűtt csak elvileg van most 
is eltörölve, vagy sajátlag eltörölve sincs, hanem 
megingattaték.

Széchenyi nagy, de a nemzetélet egész törté
nelmi múltjával összeütköző reformjai, hihetőleg el
döntő hatást nem gyakoroltak volna a közvéle
ményre, ha ő nem bir oly szokatlan ügyességgel, 
előrelátással és mélységgel az egyesületi és vállal
kozási szellem fölébresztésére.

A mi politikusaink soha eléggé felfogni nem 
tudták az anyagi mozgalmak hatását az eszmék fej
lődésére ; nem értették azon csodálatos erőt, azon 
büszke önérzést, melyet egy mindenben hátrama
radt és sokáig pangó népben az első siker, az első 
látható, megmérhető, kézzel fogható eredmény okoz,
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ha közakarattal létesült, vagy azok kezéből jön, 
egy szebb jövendő előhírnökeiként léptek föl/

Aztán, miként az uj vallás kezdeményezői, 
nem az eszmék, hanem a csodákba vetett hit által 
szerezték a proselytákat 5 szintúgy valami kitűnőt, 
valami felötlőt, valami olyat, mely a képzelődést 
foglalatoskodtatja, és a szokatlan dolgok teljesitése 
által gerjeszt bizodalmát, szeret a nép első refor
mátoraiban látni. — Ilyek a nagyobb szabású anyagi 
vállalatok.

Kétségkívül Széchenyi pártolói közöl, ha nem 
is az értelmesebb, de a számosabb rész, midőn me
rész reformjait megpendité, vagy nyegle tervkészí
tőnek, vagy álmodozó szobabölcsnek tartotta volna 
őt, ki az életet a czifra elméletek drótsodronyán 
akarja mozgatni : ha anyagi vállalatainak rendkivüli 
sikere nem hirdette volna, hogy a mihez nyúl, an
nak okvetlenül létesülni kell.

Olvassa el akárki a gróf elleni polémiákat s 
látni fogja, mily kevesen merték az Ő reformeszméi 
ellen fölhozni: ez theoria, ez nem megy az élet
ben, ez impraktikus nézet, ez kivihetetlen, ez áb
ránd, ez utópia. S pedig minden ujitót ily állítások 
szoktak elhalmozni és leverni.

S miért történt e kímélet ? Miért vetette el 
legerősebb, sőt egyetlen fegyverét a régi rendszer^ 
midőn Széchenyi által ostromoltatott?

Mert az anyagi vállalatokban szerencséje, mert 
a kivitel körüli ügyesség megdöbbentett és bámu
lásra ragadott mindent.
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Hamar vált nevetségessé, őt nem olyannak 
tartani, ki a mit akar, végre is tudja hajtani.

Az előállitási practikus modor kezességet Ígért 
a jogviszonyokra vonatkozó reformeszmék életre
valósága iránt is.

Bármint fájt a táblabiró szive Széchenyi in- 
ditványainak hallására, nem bátorkodott mondani : 
ez legfelebb szép theoria; mert félt, hogy válaszul 
fogja nyerni: bizzák csak reám, majd eligazitom.

A politika megdönthetien aphorizmája: hogy 
a fönálló akkor már erkölcsileg megbukott, midőn 
a reformokra, melyek helyébe lépni akarnak, nem 
sütheti a kivihetetlenség bélyegét.

A s t a t u squo ,  mikor megtámadóját a tettek 
és előállítás emberének kénytelen hinni, többnyire 
aláirta saját halálos Ítéletét.

És kétségkívül Széchenyi például az ősiség 
népszerütlenitésére legalább annyit folyt be az elő
állítás terén szerzett hírnevének, és azon hitnek, 
hogy ő kiválólag gyakorlati eszü férfiú, varázshatása 
által, mint a V an Peng ur szájába adott ragyogó 
és meggyőző, számokon épült és mégis némileg 
mystifikáló okoskodásai utján.

Egyébiránt a mily mélyen értette Széchenyi 
a magánjogi változtatásoknak alig észrevehető, de 
biztos működését az alkotmányos élet és állami 
formák átalakítására; szintúgy tudta fölszámítani az 
anyagi vállalatok erkölcsi eredményeit, és hatásait 
a közszellem emelésére. — E rendszeretlennek lát
szó agyban minden organice függött össze.
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„Ha, igy szól Széchenyi Magya r o r s zág  ki 
vál t ságos l akosaihoz intézett rövid röpiratában,— 
ha örökké egyedül nemzetiséget, vallást, coordinatió- 
kat pengetünk, miknek, ámbár előmeneteleink alapjai 
és ekkép szent ihletéssel ápolandók, azért nemze
tünkre mégis csak közvetve s idővel lehet teljes id- 
vességü hatásuk ; ha az elvkérdések mellett nincs kellő 
figyelmünk a jelenre, a mai napra, s mind arra, mi 
úgyszólván bőrünkre és csontunkra ég ; ha nem 
teszünk hasonlag kellőt és czélszerűt mind annak 
életbeléptetésére, mik nélkül oly aggasztón sinylünk, 
minők például a közlekedések, tanodák, hitelinté
zetek: akkor, oh akkor sokban a legdicsőbb nem
zetiségi s alkotmányi elvdiadal is bizony egyedül 
közönyös kebelre talál, sőt még émelygést is okoz 
vagy boszántást gerjeszt. Mert mig emberek va
gyunk, átalában véve még a legmagasb, legszelle
mibb dolognak is csak úgy van jó illata, közkelete 
s tartós divata, ha nincs az elizetlenitve mindazon 
anyagi életjavak, sőt életszükségek fejletlensége 
vagy aljasléte által, melyekkel, bár akarjuk bár ne, 
meg nem szűnő érintkezésben vagyunk. Úgy, hogy 
bármily különösnek látszassák is ezen állitás sok 
előtt, bizony nem hiszek én ott nagy, általános, ma
gasztos és kivált tartós szellemi kifejlést lehetőnek, 
mely a nagy közönségnek nedv és vérébe menne 
át, legyen az aztán bár vallás, nemzetiség, alkot
mány vagy bármily nemű erkölcsi haladás dolgá
ban: hol minden jobb közlekedések s kiviteli csa
tornák, könnyű kereset, gyakorlati kiképzésre czélzó
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intézetek stb. híja miatt, a haza oly testhez hason- 
lit, mint a milyet gutaütés környez; hol ekkép, 
midőn minden pang, minden dermedez, természet 
szerint alig van egyén, kit felette égetőleg ne súj
tana a legközelebbi életszükségek fejletlen léte, s 
ki ehhezképest — mert hiszen meg nem szünoleg 
kénytelen küzdeni azok némi pótlására — ma- 
gasb és tartósb szellemi fölhevülésre lenne hajlandó 
vagy csak képes is.u

Széchenyi, értvén a közlekedési reformok és 
iparvállalatok erkölcsi és szellemi hatásait, öszhang- 
zásba akarta hozni az anyagi javításokat az elvkér
désekkel, a kézmunkát és gőzerőt a nemzetiség és 
alkotmányos lét fejlődésével.

Nagyszerű, de óriás nehézségekbe ütköző terv.
A k i á l l í t ás i  e r ő k b ő l  po l i t i ka i  e r őke t  

ké s z í t en i ,  és mind a pol i t ikai ,  mind a k i á l 
l í t á s i  e rőke t  a n e m z e t i s é g  számára  lefog
lalni :  valóban ez a legszéditőbb eszme, s mégis 
Széchenyi által alakot, életet nyert s gyozedelmei 
csak Kossuth hatalomra jutásával szűntek meg.

Már a Vi lág közzétételekor, mint látszik, a 
gróf tisztában volt az anyagi vállalatok körüli ter
veivel s felfogta azok jelentékenységét.

Csodálatos gyorsasággal nyúlt a létesítéshez.
A magyar  t udós  t á r s a s ágo t ,  a ca s i nó t  

és l óve rsenyt ,  miknek még azelőtt adott életet, 
uj és szintén eldöntő hatású kezdeményezések vál
tották fel. Egész sora a gazdasági, ipari és közle
kedési föladatoknak mozdittaték elő, egyletek, rész-

22Első kötet.
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vénytársulatok és kereskedelmi vállalkozások által; 
— melyeknek indítványozója, létrehozója, éltető 
szelleme Széchenyi volt.

Az ő neve csakhamar a siker kezességévé Ion.
A nemzetben felköltött egyesületi és vállalko

zási erő minden nyilvánulása, legalább tiz év alatt, 
kizárólag a gróf személyében öszpontosult.

Pártolásától függött az eredmény.
Nézetei határoztak a teendők sora és fontos

sága felett.
Tekintélye megdöntött minden ellenkező irá

nyokat.
O vált az előállítási tér autocratorává.

r
Es politikai pályájának ezen befolyásos kor

szaka alatt Buda-Pest fényben, gazdagságban, ki
terjedésben oly óriásilag kezdett emelkedni, mint 
csak Amerikának szerencsés városai szoktak.

A közlekedési nagyobb vállalatok megindulá- 
nak. S a dunai gőzhajózás és a budapesti lánczhid 
által Széchenyi Magyarországot az európai polgá- 
risodás részvényesei közé lajstromozta be.

Egyetlen hőn ápolt terve volt, mely a viszo
nyok szirtein, bár nem egészen, de nagy részben 
hajótörést szenvedett: értem Buda-Pestnek a fekete 
tengerrel szoros és élénk összeköttetését, a meg
tisztított és szabályozott Dunán.

A mi e részben eredménydus történt, a mér
nöki kitűnő munkálatoktól kezdve az aldunai szik
lák szétrepesztéséig, s a Széchenyi nevét viselő 
pompás szirtutakig, az, a kormány erélyes pártfo-
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gásán kívül, a gróf lángeszének, ügyes tapintatának 
és ernyedetlen munkásságának emléke : a mi pedig 
a végeredményt lehetetlenné vagy aránylag cse- 
kélylyé tette, az, az európai viszonyokban, a török 
birodalommal kötött diplomatikai szerződésekben s 
e szerződéseknek oly alkalmazási módszereiben fe
küdt, melyeket részint előre meggátlani, részint ké
sőbb kiegyenlíteni az osztrák ministerium őszinte 
és kitartó fáradozásainak sem sikerülhetett.

Széchenyi kettős megtámadása, a tettek és 
eszmék általi rendszeres ostrom, nehány év alatt 
hátrálásra, sőt teljes visszavonulásra kényszerítő a 
s t a t u s  quo csökönös pártolóit. A régi rendszer ki- 
alkuvást nem tűrő vezérei, zászlótartói, hírnökei, 
paizs- és podgyászvivői, az egész avasdi  párt, nagy 
és kicsiny ügynökeivel együtt odahagyta az iroda
lom csataterét, ritkán fogadta el a keztyüt a megye- 
gyűléseken és csak a hatalom legfelső régióiban re
mélt még segédet és támaszt.

Széchenyi népszerűsége a diadal-trophaeumok 
által mindig magasabbra emelkedők.

De e népszerűségnek — ha nem csalódom — 
más alakja volt, mint a közelebbi idők alattinak.

Az kevésbbé vala szenvedélyes, kevésbbé kö
vetelő. Inkább karolta át az eredményeket, mint az 
egyént. Inkább hódolt az eszméknek és a siker
nek, mint magának Széchenyinek.

2 2
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A népszerűség nem mondotta neki, mint ké
sőbb Kossuthnak, vagy mint egykor Villeroy mar- 
schall az erkélyre lépő franczia királynak: uram! 
a kiket magad alatt látsz, a kik ezerenként tekin
tenek föl reád, mind rabjaid és várják szeszélye
det, hogy teljesítsék.

E nemű szolgai vagy őrjöngő bálványimádást 
a tömeg nem mutatott soha Széchenyi iránt.

Felsőségét elismerte, útmutatásait követé, in
téseit meghallgatta, nem engede a haladás előhar- 
czosának homlokára virágfüzér helyett töviskoszo- 
rut tétetni, inkább bízott benne, mint hitt a gya- 
nusitóknak : — ilyen vala Széchenyi népszerűsége.

A lázas, a mámoros, a bachánsnővé változott 
népkegy, mely ölelései által kedvenczeire is rále- 
helli az ittasságot : akkor még nem vala nálunk oly 
ismeretes, mint utóbb.

r 1
Es Széchenyi sok bámulót, sok követőt, sok 

erélyes védelmezőt számlált maga körül ; de vak 
imádókat és fanatisált eszközöket jóval kevesebb 
mennyiségben, mint tetteinek és iratainak a sajtó 
utján megjelent sallangos, fölcsigázott s ömlengő 
magasztalásaiból gondolni lehetne.

Itt kell még említenem, hogy már közpályá
jának első korszakában is többször vala népszerű
sége bár mulékony, de erős rázkódásoknak kitéve.

Aztán midőn hatása legáltalánosabbá vált, emel
kedők az ellenzék sorából versenytársa, kivel őt a 
közvélemény minden kielégítő ok nélkül párhu
zamba akarta tenni, hogy legalább egy araszszal
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megrövidíthesse: mintha magasságától tartott volna, 
mintha befolyását unni vagy rettegni kezdené.

Wesselényi Miklóst értem itt.
Az 1833-ki és az 1834-ki kolozsvári ország

gyűlésen Wesselényi, mint parlamenti szónok, méltó 
elismertetést nyert: sőt az ellenzék vezetőjévé Ion, 
úgy a Deák föllépéséig Pozsonyban, mint, kivált a 
pártszenvedélyek elmérgesedése után, az erdélyi tör
vényhozás és megyei közgyűlések termeiben.

Wesselényi kitűnő jellem s tehetség volt; de 
a történetiró alig fogja valaha átlátni, hogy miért 
hasonlittaték össze a kortársak által Széchenyivel 
akként, hogy az utóbbi veszitsen.

Pedig ez megtörtént.
1833-tól fogva 1836-ig rendes vitatkozási tárgy 

vala : hogy a két magasztalt tekintély közűi me
lyiké a belátás, a hazafiság és az állambölcseség 
babérja?

Széchenyinek szélesebb és mélyebb, Wesse
lényinek lármásabb, ujongatóbb s kardcsörgetőbb 
népszerűsége volt.

Kossuth az uralkodó nézeteket e két férfiú 
pályájáról gyönyörűen összeállította.

Soraiban éles észszel és híven van visszaadva 
a kor véleménye Széchenyiről s Wesselényiről; de 
hogy aztán e vélemény maga éles elmét tanusit-e 
és hűn-e? az, nézetem szerint egészen más és sok
kal kétségesebb kérdés.

En, a hely szűke miatt, Kossuth igen érdekes 
rajzának csak nehány alapvonásait idézhetem.



342 SZÉCHENYI ISTVÁN.

„Huzamos időn át — igy szól ő — két jeles 
hazafi vezérlé a javítási párt közvéleményét. És e 
két nevet, miként egy volt tiszteletünkben, úgy el
vek iránt is egybefoglalok. Azonban vettük észre, 
és lehetetlen volt észre nem vennünk, hogy a két 
vezér egy idő óta nem karöltve jár s útjaik mind
inkább szerteágaznak. Egyes részletekben a siker 
Széchenyi mellett volt; de valának sokan, kik úgy 
vélekedtek, mikép e részletek oly üdvösségre, minő 
a magyarnak kell, hogy boldog legyen, vezetni 
soha sem fognak, ha elsőséget vivnak ki magoknak 
az elvek fölött, miket a közvélemény Wesselényi
ben személyesite. És a fejlődő nemzeti értelem 
gyakran veté föl vitatás kérdéséül : mi a különbség 
a két hazafi tervei közt? Természetünkhez tarto
zik, hogy ha egyszer kérdés támad az ember keb
lében, a felelet is elkövetkezik. — így erednek a 
pártok a politikában. Kik az őszinte kérdésre ön
magoknak őszintén megfelelnek, kiknek meggyőző
désük van, képezik a pártok gyűjtő magvát, mely
hez aztán sok vak utánzó, sok szennyes érdek és 
sok salak is csatlakozik. — És mondák az embe
rek : Széchenyi vagyonosság utján akar vezetni köz
szabadságra ; Wesselényi pedig a közszabadság ut
ján vagyonosságra. Amaz ezt tartja: legyünk csak 
gazdagok, a szabadság majdan elkövetkezik. Emez 
viszont: csak szabadok legyünk, a gazdagság majd 
önként eljő. — u

Kossuth a két eszme különbségét és egymás
tól mindinkább eltávozó irányait az akkori kor em-
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bereinek fölfogása szerint fejtegetvén, végre a Wes
selényit pártolók nézeteire veti a nagyobb súlyt, a 
következő elmefuttatás által : „Nem mutathat nem
zetet a história, mely gazdagság által jutott volna 
el szabadságra, de mutat sokat, mely gazdagság 
által ős szabadságát elvesztette. Már Cato mondja: 
T i meo  ne divi t iae magi s  nos ceper in t ,  quam 
nos ipsas.  Csak oly gazdagság nem veszélyes a 
szabadságnak, mely a nemzet erkölcsi és anyagi 
tehetségének szabad kifejlődéséből szabadon fejlett; 
az, mit a kegyelem nyújt, mi jogok árán vásárol- 
tatik, tartós jólétet soha sem szül: s igy mindenek 
előtt ójuk meg a szabadságot, a mely már van, 
mert a mit itt veszítünk, azt békés utón vissza 
nem nyerjük tán soha is. És azért jogainkból semmi 
áron! S mig tehát itt egy r ész rő l  mindig  ő rkö
dünk ,  más részről  emel jünk a s z a b a d s ág  
sánczai  közé mi nd i g  t öbbeke t .  A szabadság 
nem vészit, ha megosztatik, sót mi ndenkor  nő és 
e rősöd ik .  Midőn ezt teszszük, az anyagi fejlődést 
is legsikeresebben mozdítjuk elő; mert ha igaz, 
hogy csak azon jólét tartós és állandó, mely a 
nemzetből fejlett ki önkényt és szabadon: a szel
lemi érdeket kell fejteni, hogy a jólét kifejlődhes
sék önként, szabadon. A szabad szellem csodákat 
mivel az anyagon is. Ez az ut igaz nehezebb és 
akadékosabb, indulatot és féltékenységet költ fel 
ellenünk: de a jog maga nem lesz áldozat. S ha 
gyöngék vagyunk, ha a szabadságot védeni, fejteni
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tehetetlenek : inkább akármi, mint testi jókért nya
kunkba rázott szolgajárom.u

Igaz, hogy e párhuzam hűn van Kossuth által 
ecsetelve ; de szintén az is igaz, hogy alig lehet 
alaptalanabbá fölvenni két tekintélyes egyén állá
sát a politika nagy kérdéseinek irányában, mint a 
hogy a kortársaknak, kik ily párhuzammal megelé- 
gültek, sikerült. '

E szerint t. i. úgy látszik, mintha Wesselényi 
a közjogi reformok mélyeiben búvárkodni tűzte 
volna ki feladatul, s mintha ő lett volna csordultig 
teli azon eszmével, hogy az ország boldogságának 
alapja az, ha minél inkább közeledünk az általános 
szavazatjoghoz; mert a szabadság mindenkor nő és 
erősödik, ha a szavazatok szaporodnak.

E párhuzamból úgy látszik, mintha Wesselé
nyi az alkotmány ujitgatásai és a szabadság nagy el
veinek beoltása által akará vala a s t a t u s q u o t  
megváltoztatni, a magánjogi régi viszonyokat lehe
tetlenné tenni, a pörfolyamot feldönteni, a hitelt 
megalapitani, és az anyagi javításokat előidézni.

Wesselényiről állittatik ez, ki az országgyű
lés co ordinaţi ójától, sőt a házszabályok készítésétől 
kezdve, minden indítványtól, mely közjogi változ
tatásokra vonatkozók, különösen irtózott, s még a 
városok rendezését sem igen kedveltette.

Valóban bő költői érre volt szükség, hogy 
ily tulajdonok fedeztessenek föl Wesselényiben.

De hasonló eredetiséget tanusit a párhuzam 
másik fele is.
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Szerinte Széchenyi olyan materialista, ki min
dig „panem et circenses“ után jár, ki egy sybaritai 
kényelemben hiszi rejleni a függetlenséget, s ki nem 
kételkedik, hogy minden forint, akármiként szerez
tetik meg, egy lap a szabadság könyvéből, és a 
zsidók gazdagsága a szabadság összes doctrináinak 
díszes és illuminált kiadása.

A párhuzam e bölcsesége azon férfiúra vonat
kozik, ki oly mélyen fogta föl a magánjog és 
anyagi kérdések befolyását az állam sorsára és for
máira; ki vállalatait a szellem emeltyűjévé tette, 
ki semmihez nem fogott, melynek erkölcsi osztaléka 
nem vala; ki a lánczhiddal a vámmentességet buk
tatta meg ; a közlekedési eszközökkel a nem-adó
zást kívánta feldönteni; az egyesületekkel a poli
tikai eszmék központosítására működött; a magán
jogi változásokkal az aristokratia kizárólagos befo
lyását támadta meg gyökerében, számos kisérleteivel 
egy különálló magyar pénzügyi rendszer létesíté
sére törekvék, és a munkásság minden terén fajunk 
megmentése után, második vezércsillagául tüzé ki: 
„hazánknak ingadozás nélküli átvarázsolását egy 
elkopott, félig meddig feudális, félig meddig alkot
mányos szövevényből emberhez illő és minden ál- 
fénytol kitisztult képviseleti rendszerre.u

A ki Wesselényi és Széchenyi közt az utolsó 
különbségeket akarja keresni, inkább onnan indul
hat ki, hogy Wesselényi a régi alkotmány védelmi 
positióit kivánta hiven megtartani és félt a köz- és 
magánjogi nagyobb reformoktól mind addig, mig



346 SZÉCHENYI ISTVÁN.

Ausztria absolutistikus irányúnak marad, s mig az 
örökös tartományok is alkotmányt nem nyernek.

Ellenben Széchenyi szükségesnek tartá, hogy 
azt „Ausztriával való vegyes házasságw alatt is foly
tonosan és azon eszközök által, melyek lehetségessé 
teszik, gyűjtsük anyagi és erkölcsi erőnket, refor
máljuk viszonyainkat oly téren,#hol legtöbb ered
ménynyel lehet; neveljük értelmi súlyunkat; egye
sítsük a néposztályok érdekeit; s úgy igyekezzünk 
alkotmányunkkal és anyagi előállítási tehetségünk
kel gazdálkodni, hogy hangadók lehessünk a biro
dalomban minden nagy fordulatpontnál, s akár az 
absolutismus, akár a szabadság uralkodik Bécsben, 
mi helyzetünk sajátságaiból a legtöbb kamatot le
gyünk alkalmasok hazánk számára kivonni.

így jellemzetté magát a két férfiú politikai 
iránya.

E nemű volt köztök az utolsó különbség.
De a kortársak, kiknek okoskodását Kossuth 

összeállította, úgy látszik, inkább szerették az anti- 
thesiseket, mint az igazságot ; örvendettek ama föl
fedezésnek, hogy Széchenyi az anyag embere, Wes
selényi pedig csupa szellem.

Holott ha saját keblök hangulatát megvizsgálták 
volna, könnyen kitalálhaták, hogy Wesselényinek 
csak azért volt zajosabb népszerűsége, mert még 
akkor a sérelmi kérdések kedveltebbek valának, 
mint a reformok, s bár a haladás szüksége nem 
tagadtatott, mégis egy meddő vagy csekély sikerű 
sérelmi ügy több kedélyben rengette meg a részvét
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húrjait, több agyban látszott előlegesebb fontossá
gúnak, mint a vámmentesség eltörlése, vagy a tör
vény előtti egyenlőség kihirdetése.

Wesselényi fontosságát később politikai üldöz
tetése is nevelte.

Mert a haladás elleni szélső párt gróf Re
viczky bukásával a magyar kormány élére jutván, 
érdekeit erélyes eszközök által hitte előmozditan- 
dónak.

E reactio kevés tekintetbe vette a formássá- 
gokat. Általában határozottabb szinezetü és meré
szebben experimentáló volt, mint nálunk addig szo
kás vala.

Oly elfogatások, oly közkeresetek fordultak 
elő, melyekből aztán népszerű sérelmek támadtak 
és az alkotmányoslét legbálványzottabb eszméi mel
letti szónoklatokra nyitottak tért. A felségsértés kér
dései uj definitiók alá jutottak. A birói hatalom 
bepöröltetett a közvélemény és elvádoltatott a tör
vényhozás előtt. A szólásszabadság kérdésében Ma
gyarország egész constitutiója látszott egy koczka- 
vetésre föltéve.

Természetes, hogy a kedélyek szokatlan in
gerültségbe hozattak és Diogenes lámpájával kel
lett minden pártban a mérsékleti emberek után 
nyomozni.

Széchenyi, ki nagy czéljait a szenvedélyek 
szürkületében is örökké szem előtt tarthatta, épen 
azok nagysága miatt, — Széchenyi, kiben a merész 
izgató súlyegyenben tartatott az eszélyes országiár
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és a ravasz tervkészitő tulajdonai által : a lázos küz
delmek alatt léleknyugalmát megtudta ótalmazni. S 
valamint a kormány törvénytelen eljárásai ellen 
erélylyel szólalt föl : a börtönbe zárt Kossuth csa
lásának segedelmezésére ezereket irt alá; és Wes
selényi megszabaditásáért fáradságát szivesen s nem 
siker nélkül ajánlotta : szintúgy munkált arra is, 
hogy az ellenzék a szélsőségeket kerülje, túlélés 
eljárási modorát szelídítse és óvakodjék oly lépé
sektől, melyek, az erőtan szoros törvényei szerint, 
nem az önkény, de a szabadság bukását vonnák 
magok után.

E közvetítő szerep őt igen megfoghatólag 
gyakran hozta az uralkodó véleményekkel feszült 
állásba, a tömeg a szélsőbb színezetű hazafiaknak 
pályáját kisérte lármás „ovatiókkal“, a sajtó néha 
aggódott a gróf nyers hangján, melylyel az ifjúság 
apró rakonczátlanságait megtámadta és a szinházi 
karzat füttyei ellen pánczélos és sisakos czikkeket 
irt: — de ezen rövid, sőt többnyire kedélyes ne
heztelések daczára is, a közvélemény tisztelettel 
volt Széchenyi iránt s az ő népszerűsége csak a 
felszinen vala megingatva; benn pedig a magyar 
nemzet tudalmában, benn, a nép szivének fenekén, 
még a közelismerés szilárd és jól védett alapjain 
nyugvék.

Ily helyzetben találta Széchenyit az 1839-ki 
országgyűlés, melynek megnyitása előtt a szólássza
badsági sérelemből támadt ingerültséghez, uj fór-
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rongási anyagot dobott a váradi püspök a vegyes 
házasságokban a papi áldás megtagadása által.

Leirtam Széchenyinek befolyását ezen ziva
tarral kezdődő és véletlenül földerült országgyűlés 
szerencsés fejlődésére.

A sérelmek a kormány terhes compromissiója 
nélkül orvosoltalak, és a reform az izgatás jelsza
vául fogadtaték el. Az ellenzék le volt csendesítve; 
Széchenyi, mint a haladás képviselője, nagy diadalt 
nyert ; a kormány régi emberei megkiméltettek ; a 
conservativ párt uj sarjadéka, mely az átalakulási 
rendszer eszméitől nem idegenkedék, élén a láng
eszű Dessewffvvel, a politikai befolyásra nagy tért 
nyert: szóval minden pártárnyalatnak, bár külön
böző, de elég oka volt a megelégedésre, s innen 
magyarázható ama lelkesedés és rózsaszín szem
üveg, melyen át kezdettek még a higgadtabb, még 
a korjelenségek által magokat megcsalatni nem en
gedő emberek is, a jövendőre tekinteni.

A tulhivékenyek, a tulremélők sorába esett 
még a hideg szenvedélyeket és a pártok állhatat- 
lanságát ismerő Dessewffy és Széchenyi is.

Érdekes olvasni e két mély ész felszínes csa- 
latkozását; érdekes látni, hogy gyakran a legszéle
sebb tapasztalás sem ótalmaz a pártok természete 
iránti tévedésektől.

Dessewffy igy szól: „A mult országgyűlés vé
gével bizonyos kölcsönös jó akarat szállá meg a 
különböző vélemények képviselőit. Sok hónapos 
küzdések után bámulva láták magokat a népszerűség
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emberei igen közel állani az addig ellenpárt egyes 
tagjaihoz ; a képzelt ellenségben barátra találtak ; 
látták, hogy az is azon munkál, mit ön-keblök 
óhajt : a kibékülésen, a bizalom helyreállításán. Es 
egyszerre nagyobb vonzódást érzettek ezekhez, mint 
sok mások iránt, kik még akkor is új táplálékot adá- 
nak az ingerültségnek. A szent ügyekezet megér- 
demlé és megnyeré a gondviselés pártolását, s igy 
sikerült nehány becsületes embernek homályban és 
fény nélkül nagy nehezen helyre hozni a bizodal
mát, mit mások nagy robajjal és csillogva meg
rontottak. u

Dessewfíy tehát az állami hatalmak és poli
tikai pártok közt helyreállott bizodalomról, saját 
személye iránt pedig az ellenzék vonzalmáról ál
modozott, épen azon nagy küzdelem előestéjén, 
melynek csatanapja alatt a pártok mély gyűlölete 
közt ő nyerte a legtöbb, a leghalálosabb sebeket.

Dessewfíy nyugodtan hajtá le fejét egy tűz
hányó hegy tövében, épen midőn a láva csatornáit ki 
akarta nyitni.

Es Széchenyi?
O, a vallásos érzelmű férfiú, igy fogta fel az 

1839-ki országgyűlés végét és a bekövetkező kor
szak kezdetét: „Országgyűlésünknek végszaka az 
idők hosszú folyamainak azon pillanataihoz tarto
zik, mint Párisnak a szövetségesek általi legelső 
bevétele, mikor tudniillik a földi dolgok úgy any- 
nyira bonyolódnak egybe, mikép emberek befolyása 
nem sokat nyom többé, és az istenek közvetlen
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beavatkozása veszi kezdetét. Tanúja voltam mind 
az egyik, mind a másik nagy eseménynek. S tisz
telet, becsület és hála mind az akkori, mind a mos
tani vezetőknek: de valamint ott, úgy itt is kivid
ről és belőlről annyi következetlenség, annyi hiba 
követtetett el, mikép csak egy hajszálon függött, 
hogy Francziaországból ismét ki nem sepertettünk; 
szinte egy hajszálon csak, hogy most Magyarorszá
gon re infec ta  Pandora szelenczéü provisorium- 
nak nem indulánk. És alkalmasint el is szakad 
ezen hajszál, ha nincs a nagy idők könyvébe Írva : 
„A népek árja le fogja dönteni a felhőkbe emel
kedő bálványtw, ha nincs a nagy idők eseményei
ben kijelelve: „Élni fog a magyar mégu. — Sokan 
akkor, mint most, újabban is előbb a növekedő 
bajt kölcsönösen egymásra háriták; alig mutatko
zott azonban égi segítség, a legkisebb is rögtön a 
maga személyében kezdé tisztelgetni a nagy orvost. 
Rám más benyomást tőn, és más érzeményeket 
gerjesztett a két felette nevezetes eseménynek for
dulata. Valamint Páris falai közt, úgy Pozsonyban 
az országgyűlés végküszöbén is minden csepp vé
remben azt sejtém, lelkem legbensőbb mélyében 
tisztán azt érzém, hogy láthatatlan hatalmak vezet
nek, s köztünk a legnagyobb sem sokkal egyéb 
már, mint engedelmes eszköz magas kézben. Sok, 
tudom, kaczag vagy szánakodásra gerjed ily fellen- 
gős állításnál; mert sok csak azt foghatja meg, mit 
kezével érinthet. És akkép nem hiszi, nem látja: 
mily szoros egybeköttetésben vagyunk, s kell len-
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nünk mind anyagi mind erkölcsi tekintetben a nagy 
egyetemnek anyagival és szellemivel, s hogy épen 
ellenkező nem volna megfogható, mikép t. i. mint 
elszigetelt, nem is képzelhető „valamia, minden 
anyagi és szellemi kapocs nélkül, a nagy természet
nek egyedül mi volnánk számkivetettjei, minden 
összeköttetés nélküli lényei. . . « Most már az utósó 
országgyűlés óta egészen uj időszak derül hazánkra. 
El van döntve, hogy haladnunk kell. Megsemmi
sítve van azon pompás, jóllehet értelem nélküli szó- 
járásnak varázsa, miszerint a magyar alkotmánynak 
épületéből egy morzsát sem kellene megrendíteni, 
nehogy romba dőljön az egész. El látszik határozva 
lenni, hogy nem huszonnégy órai felfogásokként 
fognak a hazai hajó repedései betömetni ezentúl, 

'  mig azalatt újak és újak támadnak szüntelen; sem 
nem fog egy tökéletes rendszer, az annyiszor hal
lott „systematice, systematice u tana szerint az or
szággyűlésen több száz szónok ékesszólásai közt 
felvétetni: de a helyett kevesebbek által fog elole- 
ges és elégséges súrlódások után valami kielégítő 
rendszer készülni, s végkép részletekként a sokak
tól megvizsgáltatni, helybenhagyatni, javíttatni, fél
revettetni, sat. Hatalmasok, a királyi székhez közel 
állók lépnek hazánk legjobbjaitól üdvözelve a nem
zetiség és alkotmány szent mezejére, és ekkép nem 
vagyunk ezentúl m^néhányan alacson állásban köz- 
legénykedők kénytelenek, nemzetiség és alkotmány 
dolgában, dagály és orkán ellen, úgyszólván hora- 
tius-cocleskedni erőnk fogytáig; hanem oly önálló
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egész testületektől hordozott zászlók után indulha
tunk, melyeket sem a nyugoti, sem a keleti szél 
állásukból ki nem forgat. S mi ezeknél még sok
kal több, hazánk némely leghűbb, de egyszersmind 
legegészségesebb velej fiai fölfogván nemzeti létünk 
diagnosisának megváltozását, bátran kimondák, és 
e szerint cselekednek is, hogy az agi ta  ti ónak 
s zü k sé g e  ide ig  ó r á i g  me gszűn t / 4

Mily ragyogó remények valának a Széchenyiéi ! 
S nem annál megfoghatlanabbak-e : mert hazánk 
legpraktikusabb agy velej ében rajzottak föl, s mert 
alapi ok nem a pártok szenvedélyeinek belső csil- 
lapulásán, de egyedül néhány párttekintélynek rö
vid coalitioján épült?

Ha nem lett volna a nemzet a provisorium- 
nak s az alkotmány felfüggesztésének szélén ; ha a 
kiengesztelési eszméknek diadala nem vala Széche
nyi előtt is — ki a békitésben nagy szerepet vitt 
— csupa véletlen ; ha e véletlen siker valósággal 
nem ébresztette volna fel benne a mély hitet az 
isteni gondviselés rendkívüli közbevegyüléséről : szó
val, ha azon ritka eset nem került elő, midőn Szé
chenyinek meleg, szenvedélyes és zsarnokság alatt 
tartott szive a hideg ész fékét szétszakítja: akkor 
ő megemlékezett volna, miként az első franczia 
forradalomkor a pártszónokok székeiről gyakran 
felszökeltek, hogy egymást megöleljék, megcsókol
ják, de ezen érzékeny összeolvadásoknak a követ
kező napon már a réginél erősebb gyűlölet vetett 
véget; akkor ő, mint lélekbúvár, belátta volna,

23Első kötet.
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hogy a forradalom alatt és izgatási időben egyaránt, 
a pártok természetének lélektanában fekszik e je
lenet, s ellenkezője csak láthatatlan hatalmak által, 
de nem az emberi szív  utján történhetik.

Mert a régi, a nemzedékek óta egymással har- 
czoló pártok meleg barátsága nem octroyroztatha- 
tik parlamenti pártszerződések szerint. Erre több 
kell a főnökök közti áldomásivásnál ; több kell egy 
szinpadi vagy színfal megetti ölelkezésnél.

A hagyományos pártok összeolvadása nem le
hetetlen — hiszen az első angol forradalom után 
megtörtént: de ily kézfogás csak rendkívüli viszo
nyok közt és az ország egész közvéleményének 
újjáalakítása által létesül. A nemzet meg szokta ki
sérteni ezt a nagy pillanatokban; de a közönséges 
idők és a középszerű veszélyek a históriai pártok
nak egymástól távolságát lényegesen nem szokták 
megváltoztatni.

1840 pedig a provisorium minden félelme 
mellett, csak nehéz, de nem kétségbeejtő korszak 
vala.

A második csalálom, melybe Széchenyi az 
1840-ki országgyűlés kedvező kimenetele által sü- 
lyedt, az, hogy miután „némely leghűbb és legegész
ségesebb velejü honfiak kimondák, miként nemzeti 
létünk diagnosisa megváltozván, az agitatio szüksége 
ideig óráig megszünta : — ezen interdictum követ
kezésében a szétterjedt izgatási hajlamnak valóság
gal vége fog szakadni.
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Minő tévedése ez, az erők súlyát mérlegre 
vetni szerető elmének ! Pedig akár bucolikai epe- 
déssel mondjátok:

„Claudite rivos pueri, sat prata biberea ! akár 
Neptun redőkbe szedett homlokával kiáltsátok:

„Motos praestat componere fluctus“ : se a kér
désre, se a parancsszóra nem hallgatnak a kicsiny 
és nagy ambitiók, kik hiröket és kenyeröket az iz
gatástól várják, s annál kevésbbé hallgat a közvé
lemény, mely mindig szent eszméket köt a mozga
lomhoz, melyet elfogadott.

Széchenyinek, ha nem jött mámorba a párt
vezérek közelitésének ephemer sikere miatt, be kel
lett volna látni, hogy sokkal könnyebb egy agitatio- 
nalis politikát meginditani, mint megállitani.

E tévedésekből, Széchenyinek ez előlegezett 
örömeiből, ezen hitelre vett és jókor elköltött 
reményeiből folyt, hogy őt a Pesti Hirlap első 
számai véletlenül és erősen megrázták.

Második korszak.

A Pesti Hirlap szárnyra-kelésekor Széchenyi 
és a közvélemény már észrevehető távolságban ál
lottak egymástól.

A gróf reform-nézetei és a kor törekvései közt 
oly hézag támadt, mely nem nyelte ugyan el e 
nagy hazafi iránti kegyeletet; de nehezité az ő ha
tását a jelenben, s ha nemis szakitotta meg, csak
ugyan mégis gátolta azon rokonszenv fejlődését,

23*
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melynek derült és meleg légköre nélkül a lángész 
és szeplőtlen hazafiság legdicsőbb terményei sem 
bírhatnak eléggé életvidor és dus tenyészettel.

Az ellenzék tudniillik már a megyegyülések 
nagyobb részében uralkodott a más pártok fölött, 
s a hol kisebbségben volt is, a többség emberei 
nézeteiket mintegy szégyelleni kezdék és alázatos 
arczaikkal engedelmet látszottak azon vakmerőségért 
kérni, hogy többségben vannak. Ezenkivül a nővi
lágban, lovagiasabbaknak és érzetdúsabbaknak ta
láltatván a jelszavak, melyek az ellenzéki zászlókat 
diszesiték, lassanként a társas körökben is az el
lenzékiek váltak a divat eszméivé, s a ki más né
zeteket vallott, majdnem oly kellemetlenül érezte 
magát a salonokban, mint a régi parokás, hajteker
cses és rizsporos időkben azon szerencsétlen ifjú, 
ki elég ősök nélkül csúszott be és türetett el egy 
societásban, hová különben mind jó családuak szok
tak összegyűlni.

Ily körülmények közt természetes vala, hogy 
a közvélemény egészen azonosult az ellenzék né
zeteivel.

Az ellenzék pedig, bár Széchenyivel harczias 
lábon nem állott, sőt őt bizonyos íictiónál fogva 
egyik főnökének tartotta, mégis inkább ragaszko- 
dék az 1831-ki, mint az 1841-ki Széchenyihez. 
Amazt szabadelvűbbnek találta, mint ezt ; ezt követ
kezetlenebbnek és sokkal önfejűbbnek, mint a minő 
a régi reformator volt: ámbár közvetítő szerepe, mely
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hajlékonyságot és türelmet igényel, csak a köze
lebbi években kezdődött.

Némelyek Széchenyi jelene és múltja közt 
nagy ellenmondásokat véltek fölfedezni. E vád a 
sajtó által nem hozatott elő ; de a kedélyekben már 
gyökeret kezdett verni. Régen demokratának, most 
aristokratának hitték. És mondák a békétlenkedők : 
ő egykor ostora volt a csökönyös pártnak; most a 
meghasonlások alatt inkább látszik kímélni a con- 
servativeket, mint az ellenzéket; most veszélye
sebbnek tart egy túlzó, mint egy avas eszmét, s 
több élczet készít a bal- mint a jobboldal botlásairól.

Mily alapos volt e vád? azért szükség rö
viden megvizsgálni, mert különben hiányzani fog
nak a fonalszálak, melyek a „Kelet népétu a „Hi
tellel^ az izgató eszméit az ellen-izgatóéival ösz- 
szekötik.

Széchenyi több mint hét év leforgását nagy 
vállalatokkal, parlamenti és egyleti munkássággal, 
s aztán egyes politikai vagy anyagi kérdéseknek 
rövid röpiratok és hirlapczikkek általi fejtegetésé
vel tölté be. A S t á d i u m után a korigények s 
teendőink cydúsára vonatkozó terjedelmes munkát 
nem adott ki. A Stádiummal általános izgatásait 
megszüntette.

Ezen hosszas idő alatt kétségkívül módosult 
részint a viszonyok változása, részint saját elmél
kedései, élményei és tapasztalásai következésében 
politikai doctrináinak és törekvéseinek nem ugyan 
sark-eszméje, de néhány lényeges pontja.
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Ó, mint a bevezetésben kimutattam, speci 
fice magyar volt.

Országiári jellemének e főiránya az idők telé- 
sével mindig szigorúbb következetességben mutat
kozott, s naponként több-több áldozatokat kívánt 
politikai radikalismusából.

„Volna egyedül alkotmányunk veszélyben, — 
igy gondolkodott ő — vagy ha csak arról van szó, 
mikép kelljen azt tágitni, a lehető legtöbbre ruházni, 
nem volna akkor baj ; lenne csak az kérdésben, 
mikép lehessen a lehető legnagyobb számot anya
gilag gazdagítani, könnyű lenne akkor minden ; 
csak ne forogna egyéb fen, mint terjeszteni művé
szetet és tudományt, vajmi hamar érnénk czélt. De 
a magyarság terjesztése gyakran ellentétben áll az 
anyagi javak, s kivált a művészet s tudomány, de 
még némileg az alkotmány terjesztésével is.tt

Ez ideiglenes antagonismus, pályája kezdete 
óta szeme előtt lebegett ugyan Széchenyinek ; de 
az egyes és apróbb részleteknek, — a mint mé
lyebben hatott izgatásai által a kedélyekre, s a mint 
a gyakorlati teren nyomozhatta saját eszméinek 
hordirányát, — naponként szaporodniok kellett. 
Mert nincs ember, ki alapeszméinek utósó erezeteit 
mind áttekinthesse akkor, midőn szerintök kezdett 
munkálni ; rombolva vagy épitve, tördelve vagy tá
mogatva a fen álló viszonyokat.

A nemzetiség és a szabad institutiók közti 
összeütközések súlyegyenezése Széchenyit az emlí
tett hét év alatt a teendők sorának, a reformok
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mértékének és az átalakulásra vezető mellék-esz
méknek némi változtatására bírta.

Politikájának módosításai, melyek kizárólag a 
magyar fajnak a haladási mozgalomban biztosítá
sára valának irányozva, a következő pontokra vo
nathatnak össze:

Széchenyi meg volt győződve, hogy magánjogi 
indítványai, a Hiteltől a Stádiumig, a birtokviszo
nyokban oly mellőzhetlen változásokat idéznek elő, 
melyek midőn a föld becsét, a földbirtokos hitelét 
és az ország összes értékét nevelik ; ugyanakkor 
egyrészről közjogunkban a demokratikus elemnek 
fognak túlsúlyt szerezni ; másrészről a kikerülhetet
len birtok-krisisek és a fekvő vagyon gyors for
gatása által az ország területének — ha ellenszer 
nem használtatik — szembeötlő összegét idegen 
tőkepénzesek s nem magyar nyelvű iparosok ke
zébe szállítják át. Minthogy pedig a demokratiát 
már elvből szükségesnek látta egy erős és tekinté
lyes felsőház által mérsékelni; a magyar nemzeti
ség érdekeire nézve pedig támaszt gondolt abban 
találni, ha az ősiség eltörlésének bizonyos határo
kon túl korlát vettetik: — e kettős szempontból 
kívánta, hogy megállapított mennyiségű hitbizomá- 
nyok továbbra föntartása és alakítása az angol 
rendszer szerint engedtessék meg, s a felsőház fő
leg e hitbizományokra építtessék, mint Angliában. 
A mágnások táblájának ily coordinátióját ő az alsó 
tábla reformjával egy vonalon szerette volna tar
tani. Nézetéből folyt, hogy valamint a Hiteltől a
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Stádiumig, mindig az ősiség el tör léséről  beszélt; 
úgy már 1840 körül csak az ősiség gy ö k e r es  
módos i t ásá t  kivánta.

Az ellenzék azonban inkább szerété a sta- 
diumi szélsőbb, mint a későbbi mérsékeltebb indít
ványt : mert az utóbbi félszabálynak tartatott ; mert 
Széchenyi és követői már rendkívül depopularisál- 
ták a hitbizomány eszméjét; mert az ellenzék hitte, 
hogy a szabadságnak akkora olvasztó ereje van, 
hogy terjedése miatt szükségtelen a nemzetiséget 
félteni ; mert a történelem különben is azt bizo- 
nyitá, hogy a mágnások nem voltak különös őrzői 
a nemzetiségnek; mert még elvileg sem bizonyos a 
felsőháznak, mint intézménynek, szüksége ; mert 
végre, ha a felsőház elvileg szükséges volna is, még 
el nem döntött kérdés: vajon akár a nagybirtoki 
éó születési aristokratiai, akár a magas censusi és 
plutokratiai alap helyett, nem czélszerűbb-e a felső- 
ház elemeit pusztán a választási módszerben, vagy 
az élethosszig kinevezésekben keresni?

Az ellenzék ily indokokból reaktionariusnak 
tartá Széchenyi újabb tervét.

Széchenyi továbbá meg volt győződve, hogy 
a magánjog mezején az elvek feletti izgatás befe
jeztethetik; mert már itt a reform szüksége mély 
gyökeret vert, s a további súrlódások nem az esz
mék világát, hanem a szenvedélyek gőzét fejtenék 
ki. Eljött tehát az ideje, az izgatás helyett, a rész
letek formulázásának. Es a reformok behozatalá
nak fokozataira nézve a létező nagy érdekek
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transactiójának megkisértésére van szükség. Külön
ben az izgatások jogilag a tulajdon megrenditéséig, 
politikailag a felső osztályok gyűlöletessé tételéig, 
nemzetiségileg a magyar érdekek föláldozásáig fa
julhatnak el.

Az ellenzék nem hitte, hogy az izgatás a ma
gánjogi kérdésekben már felesleges lenne; rémlá
tásnak tartá a tulajdon eszméje megtámadásának 
félelmét ; olygarchikus hajlamnak tekinté Széche
nyinél a felső osztályok melletti figyelmeztetést ; 
nem képzelte a nemzetiséget oly gyengének, hogy 
ha az örök igazságon alapuló jogviszonyok haladék 
nélkül és együtt lépnének is életbe, azért az mély 
és veszélyes sebet kaphasson ; s ha csakugyan a 
nemzetiség oly életerő nélküli, oly kizárólagos ter
mészetű volna, hogy e rögtöni változások által meg
semmisülne, akkor különben sem lehetne azt enyé
szettől megoltalmazni.

Az ellenzék tehát ily szempontokból indulva 
ki, megint inkább kedvellette az 1831-ben izgató 
Széchenyit, mint az 1840-ben többé a magánjog 
körül izgatni nem akaró Széchenyit.

Széchenyi látván, hogy a közjogi reformokra 
már kedvező pillanatok nyiltak, azon kettős kivá- 
natot állitá föl : miként az alkotmány sánczán kivül 
levőket rendre szükséges a sánczokba bevenni, 
szükséges józan fokozat szerint a rendi alkotmány
ból a képviseletire átmenni: de másfelől a magya- 
rositás körüli izgatásokat pihentetni kell, és a mi 
nyelvünknek diplomatikai polczra emeléséből még
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hátra van, azt csak az érdekek szorosabb összesi- 
mulása után leend czélszerü intézkedés alá venni; 
mert, ha nemzetiségünk kérdését mindig közvetle
nül toljuk elő, akkor az idegen ajkúak visszahatása 
consistentiát és oly súlyt nyerend, mely idővel ve
szélyes rázkódásoknak teheti ki az államot s fa
junk buktatására használtathatik föl. Széchenyi, a 
s pe c i f i c e  magyar, mint óvakodó és előrelátó ál
lamférfin, e politikával a háborgó fajok lecsendesi- 
tésén kivül még azt is elérhetni remélé: hogy va
lamint a magánjogi kezdeményezések által lehetett 
a közjogi statusquo átalakulását előkészíteni ; vala
mint a közlekedési és anyagi vállalatok indirecte a 
nemesi adó- és vámmentességek sorsa felett hatá
roztak : szintúgy lehetséges, sőt könnyű leend a 
magyar nemzetiségnek egyfelől a közlekedési vo
nalok hálózata és ipar-irányainak kijelölése; más
felől a közjogi formáknak terjesztése által oly hó
dításokat és felolvasztásokat tenni, melyek maguk
tól idézendik elő a magyar nyelv diplomatikai ál
lásának teljes kifejlődését.

Az ellenzék helyeslé Széchenyi tervének felét, 
hogy t. i. az alkotmány sánczaiba be kell venni a 
kívülállókat; de nem tartá szükségesnek a ma
gyar nyelv még hátralevő positióit el nem foglal
tatni : mert a horvát és tót zajongásokat kevés bel- 
terjüeknek és követeléseikben igazságtalanoknak 
hitte.; mert a múltban nem látott a magyarok 
által elkövetett semmi oly hibát, mi az idegen aj- 
kuakat visszahatásra izgathatta volna ; mert egy köz-
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igazgatási nyelv nélkül lehetetlennek tartotta a kor
mányzást ; mert hitte, hogy ezen természetes igaz
ságot az idegen nyelvűek hamar be fogják látni; 
mert meg volt győződve, hogy a magyar ezen ha
tárvonal szükséges folyadékain túl úgy sem kíván 
a nyelvterjesztésbe elegyedni; mert, végre, nem ké
telkedett, hogy a szabadságnak oly olvasztó ereje 
van, hogy mihelyt mi alkotmányos jogokat nyúj
tunk, tüstént megszűnik a nyelv elleni mesterkélt 
reactio és az idegen ajkúak sietni fognak érdekei
ket a szabadság és magyar nyelv érdekeibe olvasz
tani. S igy minden egy nagy öszhangzásban fog 
végződni, ha a magyar nyelv közigazgatásivá téte
lére még hiányzó lépések el sem napoltatnának.

Végre Széchenyi, bár a Stádiumban csak a 
megyei és országos pénztár közös hordozása mel
lett izgatott, és e terhekben is csupán akkor akarta 
részeltetni a nemességet, midőn e pénztárokra nézve 
a felelősség életbeléptetik: később, tudniillik 1840 
körül politikája e részben merészebb irányt vett.

„Kész vagyok, igy szólott, aránylagosan min
den közterhekben osztozni. S értsük egymást; nem 
bizonyos terhekben egyedül, mint például a házi 
pénztár viselésében, hanem kivétel nélkül minden 
lehető terhekben, s nem szabad ajánlkozásként 
egyedül, de törvényes kötelességileg; s mi több, a 
rám vett adónak mire fordítását sem kívánom el
lenőrizni mindaddig, mig a polgár és pór ilyesből 
ki van szorítva. Mert egyedül nem-fizetési ürügy
nek tartom, s nem egyébnek mint hypokrisisnek
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ezen sokszor hallott szójárást: szívesen adózom, ha 
felelős a ministerium. Mi más szavakkal nem egyéb 
ezen álarczba takart syllogismusnál : „A ministeriu- 
mot papiroson tán igen, de gyakorlatilag felelette- 
her alá nem vehetjük. Minthogy tehát ilyes mai 
körülményeink közt életbe nem fog lépni : ám pen
gessük csak szép hanggal, hogy édesörömest mi is 
viselnők a közterheket, mint a polgár, mint a pór, 
mint a zsidó, csak felelettel tartozzék a minister, 
és ekkor a libéralités nemcsak legszebb, de ugyan
csak constitutionalis szagában állunk a többség előtt.u
— Ily olcsón, sót ingyen én legalább nem kívánom 
bitorolni a libéralités szinét. De midőn soha sem 
kívánok és nem fogok dolgozni a restért, és szer
zeményeimet mindenki ellen erőm szerint véden- 
dem, a haza terhét testvérileg vagyok kész hordani 
hazám minden szülöttjeivel, és mindaddig legkisebb 
feleletteher kívánása nélkül is, mig az ő adójáról 
sem számolnak. Legyünk ebben tökéletesen egy 
lábra állítva, s azt hiszem, semmi sem fog testvéri 
s nemzeti egybeolvadásunkra sikeresebben mű
ködni. Különben is az ellenőrség csak akkor lép
het életbe s igazi gyakorlatba, mikor nemcsak egy 
része a nemzetnek, de a—tói z—ig az egész nem
zet követel az adónak mire-forditásáról számadást.44
— Széchenyi ezen nézete mellett is, tekintve a ne
messég előitéleteit, s tartva magát azon szabályhoz, 
hogy a körülményeket a mint vannak, úgy kell 
utilisálni, hajlandó volt az adózás kicsiny mennyi
ségét, vagy egyes nemeit is, mint egy nagy köte-
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lezvény előpénzét elfogadni. Ő e részben O’Connel- 
lel tartott, ki sokat követelvén, a keveset sem uta
sította vissza. Bizonyosan senki nem törekedett 
többféle utakon és bárminő lealkuvás mellett is, a 
szűzvállakat a közteher alá vonni, mint a gróf. O, 
a különben makacs egyéniség, itt engedékeny és 
alkudozó vala. De ezen simulékonysága mellett is, 
helyén lenni tartá, elmondani, hogy a felelősség 
hiánya miatti nemadózásban testvértelenséget lát, s 
azonkívül még rósz politikát is, mert épen azon 
elv diadalát hátráltatja, melyért küzd, s melyért 
minden áldozatra késznek mutatkozik.

Az ellenzék Széchenyinek ezen uj látpontjait 
szintén roszabbaknak tartá, mint a Stádiumban 
foglaltakat. Az ellenzék akarta a házi pénztár hor
dozását, mint a Stádium akará; de felelősség mel
lett, mint a Stádium kivánta. Az ellenzék és Kos
suth tiltakozott a házi adó napirenden léte ellen, 
és különösen tiltakozott a nemességnek bármi rész
vététől a közterhekben addig, mig a jövedelmek és 
a kiadásokról a számolás alkotmányos elve kivi- 
vatni nem fog.

És igy régi nézeteinek ezen módosításában 
sem találkozók Széchenyi az ellenzék pártolásával.

Szóval : minden összeütközés esetében az ő 
1831-ki nézetei legyőzték a közvéleményben a ké
sőbbieket.

Minthogy pedig e diíferentiák rendre már kez
dették magukat a Pesti Hírlap megjelenése előtti 
időkben kiütni; azért mondám, hogy midőn Kossuth
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a hírlapirodalom terére fellépett, már Széchenyi és 
a közvélemény észrevehető távolságban állottak egy
mástól, s a hézag, mely az ő reform-tervei és a 
kor törekvései közt támadt, többé könnyen betölt
hető nem vala.

Egyébiránt, a gróf politikájának általam ne
hány főszempont alá sorolt módosításai tették a 
Pesti Hirlap 18. száma ellen kiadott „Kelet népé' 
neku doct r inal i s  r é s zé t ;  valamint szintén, az 
ellenzéknek rövidbe foglalt nézpontjaiban vannak 
többnyire összeszoritva azon argumentumok, me
lyekkel Kossuth „Felelet gróf Széchenyi Istvánnak^ 
czimü munkájában a Kelet népének doc t r i na l i s  
r és zé t  megczáfolni igyekezett.

Most e vitatárgyak felett hideg vérrel Ítélhe
tünk, s a nélkül, hogy Széchenyit minden tévedé
sektől fölmenteném, bátran állíthatom, hogy az ő 
véleményváltoztatásában — ha t. i. annak akarjuk 
nevezni — nem visszaesés látszik, mint 1841-ben 
hitték, hanem inkább érettség és óvakodás.

De semmi sem volna fonákabb felfogás, mint 
Széchenyinek Kossuth elleni harczát, melyet a „Ke
let népébenu megkezdett, doctrinák miatti tollvitá- 
nak tartani.

„A politikai munkák jellemét — igy szól 
DessewfFy Aurél — s erkölcsi jelentőségét bizonyos 
időpontban legjobban elhatározza az általános be
nyomás, melyet az elmékben hátrahagynak. így
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van az a „Kelet népévelu. — Számos olvasói kö
zöl hányán emlékeznek vissza az autobiographiára, 
mely b. Eötvös szép szavai szerint, annál inkább 
vala mellőzhető, mert fővonásai a nemzet szivében 
a hála betűivel vannak bevésve? Ki tudja még, a 
mit a gróf a házi és hadi adóról mond? Ki beszél 
az indítványozott Wallhalláról? Mind ezek már most 
kevés hetek múltával feledve vannak. De arra az 
egész ország emlékezik, az még ma is hangosan 
kong a fülekben, azon benyomást lelkében mindenki 
megőrzötte : hogy egy nagy hazafi, hogy gróf Szé
chenyi István, veszélyt, nagy és fenyegető veszélyt 
látott a Pesti Hírlapban ; hogy ő, kit a nemzet ed
dig haladásai egyik legmerészebb zászlósának hitt, 
felriadt a Pesti Hírlap működésén, s félretéve min
den egyéb tekintetet, rákiáltott a nemzetre: „vi
gyázz, őrizkedjél, itten kár és vész környezi léte
det^ — Feljajdulás a legőszintébb hazafi kebel fe
nekéről ; aggodalomteli intés a tiszta öntudatában 
bizakodó nemzethez: ez azon jellem, ez azon jelen
tőség, melyet a „Kelet népének^ a közvélemény s 
minden olvasók belső érzése elejétől fogva adott; 
keveset figyelve, miként a felriadás kitörései kimé- 
lőbbek, az intés szavai kevésbbé keserűk is lehet
tek volna. E színben kell méltánylani a „Kelet né- 
péta, mint egy nagy mágyar aggodalmainak őszinte 
kifejezését; nem mint önállásu munkát, nem mint 
politikai elvek és rendszer kézikönyvét. “ 

Dessewífynek teljes igaza van.
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E kérdésen dől el: jó politikus vala-e akkor 
Széchenyi, midőn minden népszerűségét, melylyel 
sokat használhatott volna, a közvetitő szerep elő
nyeit, melyek a pártszenvedélyek feszült küzdelmei 
alatt is tetemesek lehettek volna, koczkáztatá azért: 
hogy a közvéleménytől fölkarolt, az ifjúság által 
bálványzott, és három évi börtönszenvedések miatt 
a nép kegyeletében széditő magasságra emelt Kos
suth eljárása ellen kimondhassa határozott kárhoz- 
tatását ?

E kérdésen dől el a bekövetkezett esemé
nyeknek legalább egy része iránt a felelősség is.

Ha a Pesti Hirlap szerkesztőjének politikáját 
csekély okból vagy szenvedélyből vádolta el Szé
chenyi a közvélemény előtt: akkor ő másodrendű 
államférfiunál alig volt több. Mert a ki kicsiny te
kintetekért saját befolyásából, akár a belátás, akár 
a léleknyugalom hiánya miatt, sokat koczkáztat, jó 
hazafi, jó keresztyén, hasznos polgár, szép szónok 
és szorgalmas iró lehet ugyan; de nagy jellemű 
országiár nem: valamint viszont az sincs hivatva 
kitűnő szerepre, ki fontos okokból hideg közöny
nyel és egész összegben nem tudja magától eldobni 
a népszerűséget.

Ha továbbá a Pesti Hirlapban Magyarország 
második nagy izgatója, Kossuth Lajos ,  csupán 
azon eljárást követte, melyet az ő előde, hazánk
nak tudniillik első izgatója, S zé c h e ny i  I s tván ,  
vagy követett, vagy izgatásai miatt a megváltozott 
idők daczára is, a szenvedélyek természeténél fogva



SZÉCHENYI ISTVÁN. 369

mellőzhetlenné tett: — akkor kétségkívül Széche
nyi erkölcsileg felelős a Pesti Hírlap irányáért is, 
s legfelebb a felelősség mértékéről lehet szó.

Dessewffy Aurél, kit eszméinek élessége és 
szabatossága miatt sokszor kellett idéznem, igy 
okoskodik: „A különbség végeden az anyagi és 
szellemi világ közt. Amabban tudományos szaba
tossággal lehet kiszámolni az erők hatását, melye
ket használunk. A gőzmozdonyban bizonyos meny- 
nyiségü kőszénnek és víznek, egy bizonyos tudva 
levő hatás felel meg. A mag, melyet őszkor elve
tünk, tavaszkor kel ki. De a hol eszmék és indu
latok forognak fen: ott ily tudományos bizonyosság 
tulfekszik a gyarló ember láthatárán. Innen van, 
hogy a felhevülés, melyet az agitator ébresztett, 
más irányt vehet, tovább terjedhet, mint kezdője 
akarta. Az eszmék, melyeket a messze jövő szá
mára hányt el, szaporán kicsirázhatnak, más tisz- 
tátlan elemek keveredhetnek hozzájok a vegytani 
atyafiságok törvénye szerint; s mint a betegségben 
a consensus által: úgy a szellemi teren is oly szen
vedélyek fejlődhetnek ki a társasági testben, me
lyekről a megindító nemis álmodott. Nincs oly bölcs, 
ki a politikában a biztossági szelepet már feltalálta 
volna. Az agitátorok tehát csakhamar elsodorva lát
ják magukat az ideák által, melyeket ébresztettek, 
felemésztve tanitványaiktól, mint Amerikában a va
daknál, hol a fiuk szüleiket agyonverik. “

Meghatók és lélektaniak ugyan Dessewffy nyi
latkozatai: de hibájok csak az, hogy a könnyelmű

24Első kötet.
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izgatások kárhoztatása helyett, kárhoztatják azon 
néha mellőzhetlenné vált állapotot, midőn a nagy 
belátásu férfiú is „alólról felfeléa kénytelen változ
tatási eszméinek sikerét eszközölni ; kárhoztatják a 
tyrtaeusi trombitát, melylyel olykor egy alvó nem
zetet kellemetlenül föl kell rázni, hogy az esemé
nyek ellen, melyek fenyegetik, harczra készülhes
sen; kárhoztatják a politikai orvostan azon gyógy
szereit, melyek egy halálos betegséget eltávoztat- 
nak ugyan, de valószínűleg a testbe oltják a ké
sőbbi, bár kevésbbé terhes, nyavalyák anyagait

Dessewffy okoskodása szerint pálcza van törve 
minden izgatás felett; az én nézetem szerint pedig 
azon állapotok fölött van pálcza törve, midőn a 
legbölcsebb státusférfiaknak lehetetlen izgatókká 
nem lenni.

Dessewffy eszméit elfogadnám, ha Jakab an
gol király könyvét, melyben a coeca o bed i en t i a  
kötelessége rendszereztetik, kiindulási pontul ven
ném föl.

Dessewffy eszméit elfogadnám, ha azon pró
fétákra, kik az Izrael népe elsülyedésén jajgatva, 
nagy erkölcsi tisztulást és teljes szellemi átalaku
lást sürgettek, — szintén az Izrael népe szokása sze
rint rádobnám a köveket, hogy azok egészen bete
messék.

E két kiindulási pont nélkül nem merném állí
tani, hogy Széchenyi bűnt követett el, mert ismert 
viszonyaink közt, majdnem tiz évig főként izgató 
volt; noha tudom, hogy az izgatás által gyakran
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lisztátlan elemek vegyülnek az eszmék közé, sót 
tisztátlan egyéniségek emelkedhetnek az állam fel
színére; noha tudom, miként az izgatást soha sem 
lehet akkor megállítani, mikor a kezdeményező 
czélszerűnek hiszi.

Itt tehát a kérdés csak az : vajon Széchenyi 
mint izgató, nem tett-e oly hibás lépéseket, me
lyekből azon hibák, melyeket Kossuthban megtámad, 
szükségileg folytak? Nem adott-e oly lendületeket 
a közvéleménynek, miből ama lendületek, melyeket 
a közvélemény Kossuthtól nyert, csak corollarium- 
ként eredtek? S ha adott: lényegesek vagy másod- 
rendüek, elhatározók vagy csupán hatékonyok va- 
lának-e ezen impulsusok?

A kérdés kedvetlen ; de felelet nélkül nem 
hagyható.

Őszintén elmondom nézeteimet, érjenek azok, 
a mit érnek.

Széchenyi a „Kelet  n é pé be nw Kossuthot 
oly törekvéssel vádolja, melyet legrövidebben lehet 
kifejeznünk magának Kossuthnak a mágnásokhoz 
intézett ezen szavai által: veletek, ha akarjátok, 
nélkületek sőt ellenetek, ha kell. —• Kétségkívül 
e nyilatkozat majdnem annyira erélyes, mint az 
angol journalistáké, midőn a lordokat fenyegetik. 
Az tudva van, hogy 1841-diki viszonyaink tömör* 
ségben nem hasonlítottak Nagybrittaniáéhoz, s min
den képzelheti, miként néhol egy orkán nem árt,

24*
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mig más helyett a szellő is ront. Azonban arány- 
lagos gyöngeségünk mellett is a mord phrasisokat 
még el lehetett birni. Egyébiránt ha ily dorgálás 
Kossuthtól tapintatlanság volt — mit megengedek; 
— akkor az, egyenesen Van Peng  urnák a Sta- 
diumbeli szédelgős pénzszámitásaiból folyt. Mert 
midőn a különben rendkivül hasznos reformoknak 
óriás procentjei a bámuló táblabirák szeme elébe 
dobatnak; midőn a legnagyobb birtokosoknak leg
több haszna bizonyittatik be a vagyonviszonyok 
átalakítása által : igen természetes, hogy ha az ura
dalmak tulajdonosai késnek ezen jövedelmező újí
tások elfogadásától, az együttérdekelt kisebb birto
kosok néha elkiáltják: ha nem látjátok be saját 
javatokat, majd ellenetekre is fogunk titeket bol
dogítani, hogy magunk is boldogulhassunk. Szóval: 
az egész vád nem rendkivül fontos és Kossuth rá 
minden esetre válaszolhatta volna : hogy intése a 
Stádium szellemében történt.

Széchenyi több alakban kárhoztatja Kossuthot 
oly eszmékért, melyeket viszont legrövidebben ki
fejezhetünk magának Kossuthnak ezen politikai 
aphorismájával : a nemzet nem kér, de követel. — 
Itt ismét bizonyos : hogy a nemzet követelhet. S 
csak az a kérdés: mit követeltetnek a nemzettel? 
s milynemü követelés válik a nemzetnek hasznára? 
Azonban nem vitatom, hogy 1841-ben s rendszerint 
máskor is, sokkal jobb capacitálni az érdekeket, 
mint elhallgattatni; sokkal jobb a haladásra czim- 
balom-hanggal, mint doronggal nógatni; sokkal jobb
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édesgetni a tettekre, mint rettenteni a nemtevésére; 
sokkal jobb meggyőzni az aggódókat, mint lesza
vazni. Ez a reform valódi útja; ez az a kellemes 
ut, melyen Széchenyi többnyire, bár nem mindig 
járt. De ha Kossuth a nemzet-követeléseknek szen
vedélyes szójárásait használta, s ha ez hiba volt, az 
illető történelem szintén elmondhatja: hogy Szé
chenyi vala az, ki a vészharang szaggatott és ideg
rázó hangján hirdeté, miként nincs idő a késedel- 
mezésre, bárkánk lyukas, a viz omlik belé, a ma
gyar órái meg vannak számlálva. — Ha pedig a 
bárka lyukas, okvetlenül követelik egymástól a 
benülők a vizszivatyuzást, még pedig gyorsan. S 
ha hiszi egy nemzet, hogy órái meg vannak szám
lálva ritkábban kér s gyakrabban parancsol, és 
nem rósz szivből, de a sürgetőség eszméjénél fogva.
— Szeretnék félre nem értetni. Csak azt állítom, 
hogy az izgatás nyersebb hangjára befolyt Széche
nyi; de korán sem szándékozom állitani, hogy a 
Kossuth általi izgatásnak netalán hibás tárgyaira és 
hibás formáira hatott volna. Hogy a nemzet köve- 
telőbb legyen, erre ö is munkált ; hogy roszat vagy 
roszul követeljen: ezt nem mondá. Sőt az ő kez
deményezései többnyire czélszerűk és okosan ve
zetettek valának.

Széchenyi esdekelve kérte Kossuthot, hogy 
inkább járuljon az inditványozási düh és ide-tova 
kapkodás csökkentéséhez, mint a felszines tervek 
nagy halmazának szaporításához. „Mindenek előtt
— igy szólott — azt hiszem, nem kellene a dolgot
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puszta véletlennek átengedni, s pillanati hevenyzé
sek szerint cselekedni ; hanem munkásságunkat 
okokra állitva, kimerített terv szerint volna illő és 
czélszerü reformainkat rendeznünk.u — Az igaz — 
felelhette volna Kossuth ezen szomorgásra — hogy 
most bőviben vagyunk a" projeetánsoknak, és a 
könnyű taligáju haladóknak, kik az utón, melyen 
átnyargalnak, semmi nyomot nem hagynak magok 
után, egy kevés poron kivül, melyet fölvertek. Jól tu~ 
dóm: egyik banképületet akar csupa felhőkre rakni 
a másik a házasságot kívánná megszüntetni ; a har
madik minden tizenhat éves számára szavazatot 
sürget. S ha e tündérkertből szakított és az élet 
hideg földében meg nem foganzó indítványok nem 
is lennének: maguk a gyakorlati téren mozgó ja
vaslatok is nagy részben oly szétziláltak, oly 
halmozottak, annyira nincsenek a viszonyokhoz, 
szabva, annyira nincsenek tekintettel a sorozatra, 
melyben észszerüleg kellene a törvénykönybe s on
nan a megyei vis ine r t i ae  rostája elébe lépniök : 
hogy magam átlátom, miként nálunk felette nehéz 
a nemzetet akkora rendszerességhez is szoktatni,, 
mint a minő a más nemzeteké; ámbár a népek 
soha sem szerettek igen rendszeresen élni. De a 
kapkodásnak, ezen többnyire izetlen politikai koty- 
folásoknak, a sok hivatás nélküli szakács az oka. 
A sok rögtönzött szakácsot pedig, száz más okorr 
kivül, azon elvtörvények is teremtették, melyek a 
Stádiumban oly könnyeden vannak odavetve, hogy 
minden ujoncz egy óra alatt uj tizenkét pontot vélt



SZÉCHENYI ISTVÁN. 375

csinálhatni. Igen, e szabálytalan reformvágyat né
mileg segitette a nemes gróf tárgyalási módja is, 
mely valamint mély volt a teendők kiszemelésében, 
valamint alapos a kezdeményezett reform szüksé
gének és hasznainak fejtegetésében; más felől 
szintoly kevéssé szeretett a törvény históriai és fo- 
ganatositási nehézségek tömkelegébe vegyülni, s oda 
is elvinni a kritika világitó fáklyáját. E miatt aztán 
a közvélemény eléggé hozzá sem szokott a párt
ármányokon kivül eső akadályokban, és a kivitel 
föltartóztató erejében, bonyodalmaiban hinni. Ha 
tehát én, a nemes gróf utóda a népvezérletben, — 
most elég nyugalmat és higgadtságot nem tudnék a 
közönség hangulatába csepegtetni a haladási kérdé
sek m i ké n t j é r e  és e g y m á s u t án j á r a  nézve, ezen 
hibáért az erkölcsi tulajdonitás egy részét rólam a 
nemes grófnak kell saját magára átvenni. Ezt kö
veteli az osztó-igazság. — Ismétlem, ennyit méltán 
felelhetett volna Kossuth Széchenyinek.

Az elősoroltakban elmondám azon másodrendű 
és nem lényeges pontokat, melyek a többi izgatá
sokban mintegy a Széchenyi izgatásainak falyadékai 
voltak, s melyekért midőn ő Kossuthot vádolja, több 
vagy kevesebb mértékig magát is megróhatná.

Természetesen, az 1841-ki közvéleménynek 
élénknek, haladás után sóvárgónak, haladást sür
getőnek kelle lennie. Ezt minden józaneszű óhaj
totta.

Majdnem kétségtelen továbbá, hogy az élénk
ség mellett türelmetlenség, a haladási vágy mellett
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kapkodás az eszközök után, a reformsürgetés mel
lett felszines fogalmak a reform tárgyai felől, a vb 
tatások mellett szenvedélyesség, a merész szó mel
lett a tekintélyek iránti ellenszenv, a törvényhozási 
kérdések körüli egyenetlenségek mellett a közép
nemességnek a magas aristokratia iránti haragja, és 
az elvharczok mellett a pártok gyűlölete vala hát
térben.

Ezen kórjelenségek előidézésére pedig volt 
befolyással Széchenyi is.

Kétségtelen végre, hogy a Pálffy gróf reaktio- 
narius kormányzása, a nem eléggé indokolt politikai 
perbefogások, és a nem elég szigorral teljesített 
törvényszéki formásságok miatt támadt ingerültség, 
a tömeg kebelében az 1840-ki országgyűlés után is 
élt, s azon merészebb, azon ingerlékenyebb hangot 
tartá fon a kormány irányában, melyhez már több 
mint négy évi keserűség alatt hozzá voltak szokva 
a pártok.

De ha megvizsgáljuk e kellemetlenségeket, 
kénytelenek vagyunk átlátni, hogy akármily élén
ken szineztessenek ki azok, mégis nem többek és 
nem szorongatóbbak, mint szoktak lenni rendszerint 
az átalakulási idők fájdalmai.

A légkör az izgatások és reaktionarius ellen
mozgalmak heve által meg volt melegitve, mint a 
nagy küzdelmek alatt mindenütt.

A pártok őszinte embereihez sok vak utánzó, 
sok szennyes érdek, és sok salak is csatlakozék : 
mint Kossuth igen bölcsen megjegyezte, s mint a
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világon mindenütt megjegyezhetik a szenvedélyes 
időszakok történetrajzolói.

Itt tehát, ha nem is minden, felette sok füg
gött attól, ki a pártok élén áll s kitől a közvéle
mény a határozó lendületeket veendi.

De Magyarországnak a Pesti Hirlap által, mi
dőn a „Kelet népea megjelent, támadt már egy 
férfia, kit a népszerűség briaraeusi karokkal ölelt 
át, kire fordult Kárpátoktól Adriáig minden figyelő 
szem, s kitől a közvélemény kizárólag várta a haza 
újjászületését.

Ezen tájékozás után hátra van, hogy a „Ke
let nép ének “ legfontosabb szakára menjek át.

Széchenyi a „Kelet népében^ határozottan ál- 
litja, hogy Kossuth a magyar nemzetet forradalom 
elébe vezetendi: ha vagy ő vissza nem lép a dol
gok éléről, vagy a közvélemény tőle el nem ide- 
genedik.

Harmadik alternatívát nem tett föl.
Állitása oly merész, hangja annyira a belső 

meggyőződésé volt, mintha egy egész nagy-össze- 
esküvési tervnek lenne birtokában.

A táblabiró e vádon ^lcsodálkozék s midőn 
látta, hogy nem csak plena proba nincs, de semmi 
megmarkolható i ndi c ium sem hozatik fel, Széche
nyit rósz májú embernek kezdé hinni, kinek egyéb 
gondolata sincs, mint hogy Kossuthot irigységből 
megbuktassa.
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A miveltebb fők is — valljuk meg — bűn
vádi i nd i c i umok  után kutattak a „Kelet népében4*. 
Csalódtak; mert azt gondolák, hogy a rendőr kö
telessége a politikusé.

Széchenyi forradalmi jóslata az ész és s z í v , 
a m o d o r  és  t a k t i k a  körüli okoskodásokon 
nyugszik.

O té telül  állította fel: hogy az országiárnak 
teendői kiválasztásában, tervei conceptiojában és 
keresztülvitelében az ész és nem a szív után kell 
indulni.

E látpontról vádolá Kossuthot.
„A Pesti Hirlap szerkesztője abban hibáz — 

igy szól Széchenyi — hogy a képzelet és gerjedel- 
mek fegyverével dolgozik és nem hideg számokkal, 
vagy is, mint a közéletben a bevett szójárás szerint 
mondani szokták: a szivhez szól a helyett, hogy az 
észhez szólana.44

Ekként neki okvetlenül tévutakba kell bonyo
lódnia.

r
„Es megyen a tévutoni andalgás egy darabig 

meglehetősen, és nem kevés kéjek közt. De rögtön 
vége minden haladási időmértéknek, ha verseny
társak lépnek fel. Mert a szenvedelem korbácsolja 
akkor a szenvedelmet. S minthogy az értelemnek 
nincs határa — és ebben fekszik gyökéroka „miért 
nem alkalmas a kormányzásra44 — és a képzelet 
nem ismeri az „ennél ne továbbat44 : a tévedező 
szív mindinkább féket fog ragadni, mig elvégre a 
közvélemény szerint, melyet szül, a legkérlelhetle-
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nebb zsarnokká változik, mely előtt nincs könyo- 
rület. A szív, t. i. ha fanatismusra bőszül, még szá
nalmat sem ismer és az autodafének úgy leszen 
mint a guillotinenak szerzője és felállitója.u

„Ily lázas hangulat előidézése után pedig War- 
sóhoz fog hasonlítani hazánk sorsa és fölizgatott 
érdekek harcza megtörendi honi alkotmányos pha- 
lanxunkat.w

„Minthogy akkor, midőn a bajok kül- és túl
nyomás által nagyon is felcsordulnak, soha nem 
marad el a makacs megbicsakolás, és ennek ellen
téte, a gyáva félénkség; a magát túlbecsülő elbi- 
zottság, és ennek ellentéte, a tüsténti kétségbeesés ; 
némi egyeseknek istenhez hasonló felemelkedése, és 
ennek ellentéte az alacson árulás; és ekkép soha 
sem marad el a tökéletes felbomlás és ennek ellen
téte — jól vigyázz — a kényuralkodás is.w

„Bár volna tehát Kossuthnak inkább roszabb 
szive, bár ne volna oly magas lelkülete, bár ne sza
kítana éjjeli rövid nyugalmából annyi órákat el, és 
alunná magát inkább egészen ki ; de a helyett az
tán követne jobb modort és vezetne tévutak he
lyett inkább a jó útba ! Steingentesch báróként ezt 
rebegem magamban szűkkeblüleg, ezért imádkozom 
az egekbe szukszivüleg. Steingentesch báró t. i. — 
ki azon hires Mar ie  czimű novellát irta, mely 
azon még híresebb csábitói „Liaison dangereuse^ 
munkának német másolatja — beteges állapotban 
lévén Tatába ment, s ott kosztba egy főtől talpig* 
becsületes molnár családhoz szegődött. Kimondha-
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tatlanul jók és jámborok valának e család tagjai, 
igazi Philemon és Baucis-féle szivüek ; de annál 
keményebb volt a lúd, mit a szegény báró aszta
lára raktak, úgy hogy minden szivesség és a mol
nárcsalád minden figyelme mellett, a rósz ebéd és 
vacsora után napról napra hitványabb Ion a már 
sirhoz közel járó nyavalygó. De ő tűrt, mig bizo
nyos alkalommal egy nagy úri dáma a molnárcsa
lád erényeinek dicsérésére meg nem ered; mikor 
a báró ezt többé nem állhatván, a legnagyobb in- 
dignatióra fakad, és e botránkoztató szavakat ejté 
ki: bár volnának tolvajok e becsületes molnárok, 
és lennének inkább jó szakácsok. — És ebben bi
zony van egy kis bölcselet. S hazánk életéért! csak 
egybe ne keverjük a szerepeket. És én is, bár bot- 
ránkozzék azon akárki, nem indignatióval ugyan, 
de szomorúan feljaj dúlok: bár lenne a Pesti Hír
lap szerkesztője kevésb tehetséggel felruházva, bár 
ne törné meg saját magát annyi éj- s napi munká
val; de volna jó modora, s ne indulna mindig sziv- 
gerjedelmek után !u

Ezen eszméken fordul meg Széchenyinek első 
fő vádja Kossuth ellen, ama férfiú ellen, kinek kor
látokat már nem ismerő népszerűsége a többséget ve
zette, s a nemzet-akarat irányára eldöntőleg folyt be.

1841-ben a közönség tökéletesen félreérté e 
vádat.

Hitte, hogy az keresztes-háború a szép ir-mo- 
dor és meleg szónoklat irtására. — Mintha bizony
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Széchenyi maga sem kereste volna az irói és szó
noki virágokat.

Hitte, hogy uj kiadása azon konyha-élczének: 
a poé t a  ember  nem pol i t i kusnak  való. Mintha 
bizony, a ki rábeszélni és meghatni tud, az csak 
rendetlent és helytelent volna alkalmas kigondolni : 
a ki pedig jól számit, annak nem lehetne senkit 
elragadni vagy megindítani.

Hitte, hogy az az önzés tana, és a szív számki
vetése. Pedig, ha már önzést említünk, legfelebb 
Benthamnek ember- és hazaszeretetté nemesített 
önzés-tana volt.

Hitte, hogy a képzelőerőt bélyegzi meg, mint 
a kormány- és pártvezérekben okvetlenül veszélyes 
tehetséget. Pedig ha már valami szorosan különálló, 
valami egyedül uralkodó tulajdont akart volna Szé
chenyi Kossuthban kárhoztatni : akkor a képzelőerő 
shakespeari kicsapongásainál sokkal inkább czéloz 
vala azon impressionabilitásra, melyért rendesen a 
nők a kormányzásra alkalmatlanoknak mondatnak, 
s a mely magában még: sem  erős képzele t ,  
sem nemes  s z í v ; hanem a külbenyomásoknak az 
imagination és a szivén átszürése a végett, hogy a 
gondolatra és cselekedetekre gerjedelmek és csal- 
képek által adassanak elhatározó lendületek.

De bármiként magyarázá az 1841-ki közönség 
Széchenyi vádját : föltenni még kevésbbé akarta, 
hogy a reá épített következtetések nagy fontosságúak.

Most, midőn az európai forradalmak egymásra 
emelték ki és sodorták le a láttérről az úgynevezett
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érzés-pol i t i kusoka t ,  mi is jobban megértjük már 
a „Kelet népének4* czélzását.

Most kiki széltiben használja e szót: érzés
politikus.

S vannak, kik valódi jelentőségét is fölfog
ták, és a tervekben, és a kezdeményezésekben, és 
a gondolattól a tettig minden fokozatokon, utánnyo- 
mozni tudják.

Idea l i smus  az e lmében,  t ú l é r zékenys ég  
asz ivben,  hatás-szomj a j el lemb en és be t eges  
i de g re ndsz e r :  ez az alap.

A kérdésekre alkalmaztatva pedig : az érzés
politikus a főeszmébe vegyit már valami képzelmit, 
és vegyit a kedélybenyomások szerint rögtönzöttet. 
E két elem közöl az egyik a belső valósággal, a 
másik a külső körülményekkel ; az egyik a helyes 
fölfogással, a másik az óvatossággal ellenkezvén : 
már magában a főeszmében a csillogás mellett a 
esalatkozásnak, a nyugtalan törekvés mellett a tel- 
jesithetlenségnek, vagy a viszonyok felforgatásának 
vannak magvai elhintve. Es ezen eredeti bűne a 
főeszméúek az általános körvonaloktól kezdve a rész
letekig, a megpenditéstől az életbeléptetésig, mindig 
tápláltatni és gyarapittatni szokott az érzéspolitiku
sok által ; kiknél a siker a lázas vakmerőséget, a 
véletlen kegye a szédelgést, a nagyobb eredmény 
a vágyaknak az erővel teljes összezavarását idézi 
elő okvetlenül : mig végre a bukás kikerülhetlen s 
annál rombolóbb, mentői későbbi.
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Széchenyi második fő vádja a Pesti Hirlap 
szerkesztője ellen többnyire az elsőből folyt.

Kárhoztatá t. i. Kossuth modorá t  és t akt i -  
ká j  át.

„Nem azon tompa él körül forog nálunk a do
log — igy szólott — hogy haladjunk, haladjunk, 
mit bizony isten, soktól nem sokkal mélyebb felfo
gással, hallék elpetyegni, mit a pajzán fürj, tudja 
mi negédből, mondja el istenadta pittypalattyát ; 
valóban nem forog ilyféle pittypalatty körül a do
log. De az a fő kérdés: me l yek  u t a i nk ,  és me
lyek  a még bezár t ak ,  me l yek  a már k inyí l 
t ak,  me l y i ken  l e h e t  haladni  s eb esen,  melyi
k e n  csak ó v a k od va ,  me l y i ken  végre  csak 
úgy,  mint  a fűszál  nő?u

S épen e kérdés az, melyet Széchenyi szerint, 
a Pesti Hirlap szerkesztője tekintet alá nem vészén.

Modora rósz,  mert az érdekeket élére és 
egymással szembe állítja. Midőn a tulajdoni jog 
tiszteletét hirdeti, majdnem a birtok megtámadására 
látszik a tárogatót harsogtatni; midőn a kormányt 
haladásra nógaija, a nemzetet szünet nélkül olyakra 
ösztönzi, mik mellett a kormány tekintélye és tör
vényes hatása megtörik ; midőn a különböző osztá
lyok közti közelítést mondja czéljának, minden 
egyes szenvedőt úgy állit elő, mint a socialis rend
szer áldozatját, midőn az ifjúság egyes rakonczát- 
lanságait gáncsolja, az ifjúságnak mint testületnek, 
mint társadalmi hatalomnak, tömjénez; midőn köz
véleményről beszél, a tömegek rivalgásait érti alatta;
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midőn a. nyilvánosságot dicséri, a más nézetüek 
terrorisálására és elnémitására törekszik ; midőn a 
népszerűségre akar támaszkodni, mesterségesen te
remt egy ittas és őrjöngő közérzületet s ennek hul
lámai által sodortatja magát az indulatoktól a szen
vedélyekre, a szenvedélyekről a fanatismusra, a 
tevékenységtől az agitatióra, az agitatiótól a forra
dalomra.

Tak t i ká j a  rósz,  mert vagy a kényes kér
déseket emeli előtérre, midőn aztán a siker a fá
radtságnak nem felel meg, a megcsalt remény éles 
elégületlenséggé, a füstbe ment tevékenység sivár 
koczkáztatássá változik ; vagy pedig magokban ár
tatlan sőt hasznos indítványokat úgy köt össze, hogy 
azok egymás mellett lombikba helyezve, untig elég
ségesek arra, hogy a legnagyobb fermentatióba 
menjenek át: mert valamint a vegytanban, szintúgy 
a politikában is számtalan oly szer van, mely ma
gában ártatlan, de más, szinte ártatlan szerekkel 
egybevegyitve, tüstént vagy később annyira meg
változtatja természetét, miként néha még a legna
gyobb méreg is válik belőle, fokép ha még valami 
élesztő is kevertetik hozzá.

Ekként fogván fel Széchenyi Kossuth modorát 
és taktikáját, kijelenté, hogy ámbár vele elvekben 
többnyire egyezik, maga és a Pesti Hirlap szer
kesztője közt, akkora távolságot lát, mint a meny
nyi a békés reformot a forradalomtól szokta elvá
lasztani.



SZÉCHENYI ISTVÁN. 385

Az 1841-iki közönség majdnem nevetségesnek 
tartotta, ha valaki, miután az elvekben egyezik, a 
modor és taktika miatt összevesz.

A modorérti neheztelést csak oly kicsinyke
désnek hitték, mint midőn XVI. Lajos udvarában 
Roland minister jó tanácsai mellett is lenézetett, 
azért, mert saruján csat nélkül jelent meg, holott 
fényes csattal kellett volna.

A taktikát pedig majdnem csalfa kártyákkal 
való illoyalis és udvaronczokhoz inkább, mint férfias 
szilárdságára büszke nemzethez illő, játéknak kép
zelték.

S kevés vala, ki Széchenyit e vádakért men
teni, s még kevesebb, ki becsülni tudta volna.

A forradalom, mely a politikai irányok és el
járások távolságát nagyobb dimensiókban tünteti 
föl, a magyart úgy fölvilágosította a modor és 
t a k t i k a  fontosságáról, hogy most már megbánta
nám a közönség józan eszét, ha hoszason fejteget
ném : miként e két szóban a legszélső végletek fér
nek be s Wesselényi Miklóstól kezdve, ki Jellachich 
bán berohanásának hirére védszerül a Corpus  j u 
r i s t  ajánlá, Deákon át, ki a legalitást kereste tet
teinkben, Batthyányig, ki a törvényesség erélyes 
terén akart helyet foglalni, Batthyánytól Kossuthig, 
ki Szegeden már a magyar fegyverekkel a világ- 
szabadságot vélte megmenteni ; — mind ezen kü
lönböző kiindulások, különböző eszközök, külön
böző sors és különböző végeredmény, a modor  és 
t akt ika ,  régen nálunk mystikusnak látszó, most 

Első kötet. 25
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fölmért, lerajzolt, távolsági fokok szerint ismert tar
tományába esnek.

Széchenyi azért volt nagyobb országiár, mint 
a nála jobb szónokok és inkább ♦ megtapsolt ha
zafiak : mert elejétől fogva érté, hogy az elvet a 
modor és taktika teszi szelid remetévé vagy bősz 
Rinaldová ; Pygmaeussá, ki a darvakkal harczol, 
és Titánná, ki az egeket forgatja fel; őrjöngové, ki 
tulvilági erőket idéz maga ellen harczra, és egy 
nemzet megváltójává, ki a rósz szellemet, midőn a 
népszerűség a torony tetejéről neki átigérendi a 
hatalmat és dicsőséget, hidegen visszautasítja, mint 
az isten-ember cselekvé.

Széchenyi mikor elmondotta, hogy Kossuth 
azon tulajdonokkal, melyeket bir, azon tömeget, 
mely Őt vakon követendi, okvetlenül forradalomba 
fogja vezetni : inkább látszott a táblabirák előtt 
phantastának vagy bűnösnek, mint gyakorlati em
bernek vagy tiszta honfinak.

Úgy volt ő, mint egy tengerész, ki az elemek 
nagy küzdelmeivel ismeretlen völgylakosnak ma
gyarázza, hogy a tisztának hitt egen jelenségek van
nak, melyek a vihar közelgését árulják el : a völgy
lakos pedig, minthogy fekete fellegeket nem lát, 
orkánfütyölést nem hall, vagy rósz szeszélynek vagy 
tréfának tekinti a tengerész jóslatait. — Végtére a 
zivatar megjön, és a völgylakos még akkor is vál
tig csodálkozik véletlen megázásán.

Előbb nem hitték szavait, aztán elfeled ék, 
végre bámultak a bekövetkezett eseményeken.
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De most, ha Széchenyinek 1841 óta kiadott 
munkáit forgatjuk, megdöbbenünk a jóslatokon, 
melyek betűig teljesedtek. Keblünkbe gyakran oly 
félelem száll, mintha a szent könyv lapjaira tekin
tenénk ; vagy ha inkább babonások mint áhitatosak 
vagyunk: akkor kezdjük hinni, hogy az ó-világ 
mágusai, a középidő mystikusai, és azon delejes ál
modok, kik napjainkban a dodonai papnők szere
peit akarták ismételni, egy még ismeretlen tudo
mány kapuján kopogtattak, s hogy jönni fog idő, 
midőn az orgánumok bilincseiből ide ig lenesen  
menekült lélek jelenségei és erői szintúgy tanba 
szedethetnek, mint az érzékekhez kötött lélekéi.

Iszonyú tévedés!
Széchenyi jóslatai az ő bölcs és számitó eszé

nek, s nem valami idegingerültségnek voltak ter
ményei.

Minden, a mit megjövendölt, az érzéspolitika, 
a modor és taktika természetének ismeretén épült.

Viszonyaink felfogása, Kossuth politikai jelle
mének átértése, a közvélemény kórjeleneteinek, és 
e sympthomák terjedési arányainak mély észlelése, 
végre a forrongásnak induló tömeg szenvedélyei
nek ismerete : voltak azon állambölcseségi anyagok, 
melyekből az ő jóslatai készültek.

Innen következett, hogy azon kérdésekre 
vonatkozó jövendölései, melyeknek ügyfolyamába 
európai eshetőségek vegyültek, vagy merőben nem, 
vagy másként teljesülének.

2 5
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Ez áll mind a „Kelet népéreu, mind a „Poli
tikai programm-töredékekreu nézve.

Széchenyi p. o. hitte, hogy Kossuthnak a ma
gánjogi reformok körüli izgatása a kényszeritett 
örökváltság és a közadózás megoldandó kérdéseit 
már annyira bebonyolitotta, hogy rendre a nép in
gerültségbe, a nemesség csökönösségre menend át, 
minek aztán végeredménye fog lenni az úrbéresek 
föllázadása. — „Ön — igy szólott Széchenyi Kos- 
suthhoz — mint Fernando Cortez, felgyujtá maga 
mögött gályáit, s már nem menekülhet. Ön mint 
felbőszült kártyás, kimondá a „va banquew-ot s ek- 
kép ha le nem lép s veszt, akkor ingét, bőrét, sőt 
még lelkét is kénytelen lesz koczkára vetni; ha 
ellenben nyertes, nyeresége körülbelül ez lesz: he
vesebb követőit, kik most, mint krokodil a napban, 
martyr-féle visiókban szeretnek gyönyörködni, kik 
nem fogják beérni szónoklattal és vezérczikkek Írá
sával, de odébb mennek, le fogja sújtani, el fogja 
nyomni, ki fogja ez útból tisztítani a hatalom karja; 
— a felizgatott szerencsétlen adófizetők pedig, kik
nek kezeiben az erő Őrültséggé vált, irgalmatlanul 
hátraesnek azon szabad ember s birtokos-féle ideál
tól, mely oly gyönyörű szinekben mutatkozik ön
nek csalékony képzelnie előtt, és a mely lét elébe 
minélelőbb vezetni honunk minden lakosait önnek 
nemes és emberszerető, de viszás utón hajhászott 
tendentiája volt.u

Ezen jóslatból semmi sem teljesült, sőt a ma
gyar köznép érdekeit, vágyait és rokonszenvét tö-
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kéletesen Összeolvasztotta a nemesség érdekeivel, 
vágyaival, rokonszenvével. A „populus Verbőczia- 
nusu eltűnt, s helyébe lépett a hon polgára, a pa
loták és nádfedelek testvéri sokasága.

De miért vala Széchenyi rósz próféta? Mert 
az izgatást, melynek ő végkövetkezményeit kiszá- 
mitá, majdnem félbeszakitotta a februári forrada
lom. A vita tárgyai a nagy európai mozgalmak által 
elitéltettek, mielőtt a perlekedő felek ingerültségbe 
jöhettek volna.

S bátran mondhatjuk, hogy Széchenyi a kül- 
hatások, az idegen lendületek miatt felforgatott 
jóslatai szintúgy emelik államférfim hirét, mint azon 
jövendölések, melyek szentirási pontossággal elkö- 
vetkezének.

Mert az előrelátó csak az okok és követke
zések rendes kapcsolatát tudja kitalálni, s minden 
jóslatai, melyek a véletlen hozzájárulása által sike
rülnek, épen ezen hozzájárulás mértékéig már be
bizonyították a jósló combinatióinak hiányait.

A „Kelet népeu megbuktatá Széchenyi régi 
népszerűségének nagy részét.

Könyvei azontúl is keltek, szónoklatai figye
lemmel, vállalatai bizodalommal kisértettek ; de az 
egyén iránt hosszas ideig igen kevés rokonszenv 
vala, s lelkesedés többé soha.
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Különösen az ellenzék vele alig tartott fen va
lami összeköttetést, s e kapcsolatok is rendre egyen
ként kezdettek szakadozni.

Széchenyi tudniillik a következő hat év alatt 
több apró táborozásokat folytatott e párt némely 
irányai és tekintélyei ellen.

1842-ben tartá hires elnöki beszédét a ma- 
gyar_akadémia jaagygyülesének megnyitására.

A derék szónoklatnak fő czélja bebizonyítani,, 
hogy az akadémia alapítása volt a legokszerűbb 
intézkedés, melyet a magyar 1825-ben önérdekei
nek ápolása végett életbeléptethetett. Gyönyörűn 
van kifejtve a nyelv-reform hatása a nemzet esz- 
mekörének tágítására. Ha feladatom volna, Széche
nyit mint irót venni bírálat alá, úgy az Ő akadé
miai beszéde, súlyánál és szépségeinél fogva, kü
lönös figyelmet igényelne.

De mostani vállalatom e szónoklatnak csak 
egyik mellékirányát, melyen pelemiai szin csillám
lék át, engedi érintenem.

Itt is rövid leendek.
„Ideje van, szól a gróf, tisztába jönni : vajon 

oly drága, de oly annyira kényes kincset, mint a 
nemzetiség, a nemzeti sajátság, némi biztossággal 
és a siker némi hihetőségével mikép lehessen 
őrizni, mikép lehessen ápolni s növeszteni legin
kább, sőt kirekesztőig. “

JE kk^  fejtegeti, hogy a nyelynek a „sic volo 
sic jubeou modorban terjesztése siker helyett visz- 
szahatást szokott előidézni, s nemzetiségünk diadala
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csak értelmi felsőségünk által vivathatik ki. „Mert 
valamint egyetlen egy kiképzett emberi velőben 
több magához vonzó, több magában elolvasztói erő 
van, mint egy üres vagy zagyvateli főben; épen 
úgy terjeszthet nemzetiséget is egyedül felsőbbség 
és egyéb semmi.

Még China félénk népe is magába olvasztá 
győzőjét a hajlatlan tatárt, mert nagyobb, jóllehet 
aránylag oly csekély, értelmi és erkölcsi előnynyel 
birt hóditója fölött.

Ne keressük ennekokáért nemtőnket sehol is 
egyebütt, mint saját, vagy inkább személyes eré
nyeinkben s lelki felsőbbségünkben ; mert minden 
nemzetnek erénye s felsősége csak annyiban van, 
a mennyiben lehető legtöbb egyes tagja betölti sa
ját helyét férfiulag és szeplőtlen.

Olvasztói felsőséggel kell bírni. Ámde bir-e 
ilyessel az, ki szeretetre-méltóság és rokonszenv- 
terjesztés helyett kuruzslóként csak külsőleg hat, s 
mert grammatikát tanít, mindenüvé zsinórt varr, s 
mindent veres, zöld és fejérrel eltarkit, már azt 
hiszi, sziveket báj olt és velőket hóditott. Vagy bir-e 
olvasztói felsőséggel, ki másban nem tudja be
csülni, miért maga követel megbecsültetést? Vagy 
tán azért e mesterséghez, ki hős ellenét, mert oly 
lelkesedéssel vív vére mellett, mint ő saját véréért, 
a helyett, hogy lovagias szellemben magához emelné, 
pogányilag sújtja s hírnevét alacsony gyanúval be
mocskolni nem pirul.u
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Ily diatribák után Széchenyi említi, hogy né
hol a magyar nyelv terjesztése erőszakos utakon, 
sőt a ház és templom szentélyeibe tolakodva ter- 
jeszteték.

Végre a déli szláv reactio növekedését egyéb 
okokon kívül a mi tulheves magyarosításainknak 
és a nyelv körüli némely megfontolatlan intézkedé
seinknek tulajdonította.

„Oh! nagy isten! — igy kiált érzékenyükén
— távol van-e még tőlünk azon gyászidő, s nem
zeti életek mértéke szerint nem borul-e szaporáb
ban ránk, mint gondolnék, mikor csak testületünk,
— a tudós társaság — fogja tán ereklye gyanánt 
vagy inkább bágyadtan pislogó lámpaként őrizni 
azon nyelvet, melyet legdrágább kincsének, nemzeti 
s függetlenségi alapjának elismért ugyan a magyar, 
de forró vérétől hajtva, bálványaitól elszéditve, 
nemcsak őrizni nem bírta, hanem saját lábaival ti
porta el !a

De beszéde népszerűtlen volt.
Széchenyi második táborozása, régi barátja, a 

graefenbergi szenvedő, ellen vala intézve. 0  tudni
illik Wesselényinek a Pesti Hírlapba irt nehány 
czikkeibol alkalmat von, nyílt leveleket intézni az 
ellenzék egykori vezéréhez, melyben enyelgve föl
szólítja, hogy miután Wesselényi nem tud messze 
látni, de lábai jók ; ő azonban eléggé éles szemű, 
de lábai gyöngék: ezen okból, mint pályájok kez
detén akarák, egyesüljenek most, hogy Wesselényi 
nógathassa őt a gyors együtthaladásra ; ő pedig
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figyelmeztethesse Wesselényit a gödrökre, melyekbe 
a gyors haladó, ha körültekinteni nem tud, bele 
szokott bukni. — Ezen szövetkezésre hivás után ki
terjeszkedik annak fejtegetésére, hogy sikertelen 
erőlködéseinek gyökéroka ott rejlik, hogy Ausztriá
val viszonyaink természetét és kölcsönös igényeit 
elég hidegen taglalni, elég mélyen felfogni nem tud
juk. Mert mihelyt e vegyes házassága az alkotmá
nyos Magyarországnak az alkotmánytalan Ausztriá
val, főn és alatt, az ellenzék és a kormány által 
egyaránt az igazság és méltány szempontjából vé
tetnék föl, a bizodalom helyreállhatna, s a legne
mesebb erők nem emésztenék magokat sysiphusi 
fáradalmakkal.

A közönség e nyílt leveleket nem találta a 
beteg Wesselényi iránt eléggé gyöngédeknek.

Széchenyi harmadik táborozása a vukovár- 
fiumei vasút ellen vala.

E pályavonal, mely Kossuth kedvencz eszméje 
volt, már azért sem tetszhetett Széchenyinek, mert 
nem az egyetemes érdekek, hanem a vidékek 
képviselője volt, és nem indult ki Buda-Pestről, az 
ország szivéből, a mi értelmi és ipari erőnk köz
pontjából. Azonban, ha a vukovár-fiumei vonalt 
kárhoztatni kellett Széchenyinek, mint a vállalatok 
terén a központosítás emberének; még inkább kelle 
azt gyűlölni, mint specif ice magyarnak. Mert e 
vonal egyetlen magyar falucskát sem érintett, s bá
mulatos ügyességgel látszott arra a czélra tervezve, 
hogy a déli szlávok egymás közt és a tengerrel
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szorosan összeköttessenek s hogy a határőri ezre- 
deket gyorsan lehessen összevonni. Ezen habár nem 
szándékosan, de tettleg magyar elleni irányért Kos
suth még az országgyűlésnek rendkívüli és szokat
lan áldozatokba kerülő pártfogását is igénybe akarta 
venni. Végre a vukovár-fiumei ügyben visszatetszett 
Széchenyinek ama fellengős és szertelen ígéretekkel 
ámító modor is, mely a tengerészetérti rajongást 
hevitette föl, hogy a lelkesedés szemüvegén át az 
előmunkálati és pénzszámitási hibák ne vétessenek 
észre. Soha semmi kérdésben nem vala a grófnak 
inkább igaza, mint a vukovár-fiumeiben. Czikkeit 
éllel és eszmegazdagsággal, szakismerettel és a fa
junk iránti hűség magasztos szellemével árasztotta 
el, s mégis a közvélemény Kossuth mellett maradt 
és a hazafisággal párositott bölcseség adeptusának 
csak az tartatott, ki a vukovár-fiumei tervben semmi 
hibát nem birt felfedezni.

Széchenyi negyedik táborozása a védegyleti 
izgatások ellen volt.

Tudatik hogy József császár leginkább a ma
gyar nemesség nem adózása miatt tartotta föl a 
vámsorompókat.

Az ellenzék a vámsorompókat nagy sérelem
nek és vagyonosodásunk fő akadályának tekintette, 
mig meg nem jelent Liszt Frigyes munkája, akkor 
pedig rögtön positiót változtatván, az ipart hitte 
pártolandónak s nem a mezei gazdaságot : tehát 
már nem a vám eltörlését, hanem a vámtarifának
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a magyar érdekek szerinti módositását és alkotmá
nyos ellenőrzését sürgette.

Majdnem ugyanazon időben a birodalmi kor
mány kezdé átlátni, hogy József császár a vámso
rompókkal tulajdonkép a magyar önállóságnak mal
mára hajtotta a vizet, és a birodalmi érdekekhez 
közelitésre egygyel több akadályt teremtett. A mi- 
nisterium szerette volna tehát ledönteni a vámso
rompót, de az bő financiális forrás lévén, természe
tes vala, hogy némi kárpótlás nélkül nem eszkö- 
zöltetheték. Az 1843-ki országgyűléstől tehát ez 
iránt várt ajánlatokat.

A párt-positiók kölcsönös megváltoztatásából 
következett, hogy semmi kiegyenlítésről, mig az uj 
elvek iránti uj szenvedélyek medreikbe vissza nem 
térnek, többé szó nem lehetett.

Az országgyűlés neheztelések közt oszlott el, 
és még a törvényhozás termében már megpendítte- 
ték : állítsunk tehát védvámot az osztrák gyártmá
nyok ellen saját házaink küszöbe előtt.

így támadt a védegylet.
Széchenyi mindig szeme előtt tartá, hogy az 

anyagi és ipari vállalatokban elől azok soroztassa- 
nak, melyek kiválón hasznosak, az osztrák érdeke
ket pedig érezhetőn nem sértik ; mert csak igy re- 
méllé, miként később, gyarapodva és erősödve, az 
összeütközési kérdésekben is nem fognánk veszte
sek lenni. A védegylettől tehát félt ; mert az az 
osztrák iparosokat és tőkepénzeseket ellenünk uszitja, 
s harczunk egyenetlen leend. Aggódott azért is,



396 • SZÉCHENYI ISTVÁN.

mert hitte, hogy egy lábtoppanással nem lehet a 
foldmivelő országokban valóságos ipart teremteni, 
nem gondolt, nem várt a védegylettől egyebet, mint 
biztatásokat a gondatlan vállalatokra és kezességet 
néhány gyár ephemer sikere mellett a bukásról. — 
Továbbá Széchenyi látta, hogy a védegyletnek 
erkölcsi alapjává azon eszme tétetett, hogy a biro
dalmi rendszer miatt naponként szegényedünk és 
az ország közértéke évenként tetemesen apad. O 
pedig e szegényedést valótlannak, és e szegénye
déssel izgatást veszélyesnek tartá. — Végre a véd
egylet szerkezetét sem szerette, mert vévé észre, 
hogy a központi társulattal a vidékiek oly szoros 
összeköttetésben állanak, hogy hálózat által köny- 
nyen lehet más izgatások anyagait is az országba 
széthinteni.

Ezek valának nézetei, s e nyiltan vagy el
leplezve tartott eszmék szerint folytatta hosszas 
ideig, de viszont kevés népszerűséggel, a polémiái 
táborozást a védegylet ellen.

De mig egyfelől nemlegesen hatni igyekezett 
az eszmék és irányok tisztázására ; másfelől nem 
hagyta parlagban kedvencz munkaterét, a véle
ményterjesztés és a nagy anyagi vállalatok mezejét.

Miután a háziadó megbukását, az izgatási rósz 
modor miatt, kikerülhetlennek látta, a telekadóval 
lépett fel, mely főként az országos közlekedési czé- 
lokra évenként majdnem 6 milliót jövedelmezett 
volna, s igy egy száz millióra menő nemzeti köl
csönnek, és az önálló magyar financziának megvet-
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hete vala alapját. — Tudjuk, hogy e terv elvben 
és pénzöszvegben egyaránt iszonyúan devalváltaték 
az 1843-ki törvényhozás tanácskozmányaiban, s mi
dőn a sok nógatások után végtére a főrendek és 
képviselő urak a közteherhordozásra egy kevéssé 
meg akarták nyitni a „populus Verbőczianusa zse
bét ; akkor — mint a tiszta égből a villám — a 
haza atyjai közé csapott egy elvkérdés, s ki ki úgy 
szétszaladt egymástól, tudniillik a nézetekben és a 
főszempontban, hogy többé a majoritást az ered
mény felé téríteni, se csábitgatással se fenye
getéssel nem lehetett. Maradtunk tehát tettleg a ré
ginél, annak undokságát egy elv-phrasissal beta
karva, hogy szemet ne sértsen.

Széchenyi 1846-ban a helytartótanácsnál a 
közlekedési osztály főnökévé neveztetvén ki, nagy 
látkörü, de kevés alapú tért nyert a hatásra. Neki 
ott mindent teremteni kellett és semmiből. Erélyé- 
nek sikerült nehézségeket leküzdeni, melyek leküzd- 
hetlenek, és érdekeket egyesíteni, melyek szembe
állók, s egymásra gyanúsak valának. így támadt a 
Tiszaszabályzás óriás terve, és a birodalmi minis- 
terium közönyössége, a megyei „vis inertiaeu meg 
nem tört negéde, s a socialis térnek — melyre a 
szabályzás nagy része fektetteték — kevés rugo- 
nyossága mellett is, e rendkivüli vállalat, Széche
nyinek minden akadályokon győzedelmeskedő eré- 
lye következésében, megkezdetek s gyorsan hala
dott s fog talán ezentúl is gyarapodni. Általa 150 
négyszeg mértföld, egy kicsiny ország, szereztetik
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meg a hazának és különösen a magyar fajnak, mely 
a Tisza dús vidékein terjed szét, s melynek anyagi 
és erkölcsi emeléséért volt Széchenyi előtt annyira 
fontos a Tiszaszabályzás. — Mellékesen kell még 
itt emlitenem, hogy a Tiszaügyben kőrútjai által 
Széchenyi népszerűsége a vidékeken újra meglepő 
fejlődésnek indult. Pesten gyanúsan vagy nehez
telve tekintettek rá a pártok. Magyarország nagy 
rónaságán nyilt karokkal és sugárzó lelkesedéssel 
fogadták.

Kapu előtt állott már az 1847-ki országgyűlés, 
melytől Széchenyi a közlekedési ügyben eldöntő 
megállapodást várt. Kiadta tehát utósó munkáját, 
egy hivatalos jelentést, a közlekedési ügy rendezé
séről, mely mint irodalmi mű látott világot, s in
kább könyv is vala, mint hivatalos alakú előter
jesztés. Ebben száz millióra kért a törvényhozástól 
hitelt Magyarország investiţi ójára. A vizszabályokon 
és némely, a szellemi érdekekre vonatkozó, intéze
teken kivül, főként a rendszeres és központositott 
vasúthálózat életbeléptetése lebegett Széchenyi sze
mei előtt, s teszi e munkáját, mint egy szakértő ki
tűnő conceptioját, érdekessé, sőt állandó becsűvé. 
— Terve szerint négy fővonal, mely hazánkat majd
nem egyenlő négy részre osztaná, képezné az or
szágos közlekedések alapját, u. m. : 1) a pest-bécsi, 
mely Németország által a keleti és éj szaki tenger
rel hozná kapcsolatba; 2) a pest-fiumei, mely Fiú
méval és az Adriával csatolná össze ; 3) Szol
nokon keresztül a pest-aradi, mely Erdélyen át
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tovább folytatva idővel orienssel fogna érintke
zésbe hozni; 4) a pest-kassai, mely a Hernád völ
gyéből a Poprád völgyébe vezettetvén, képezné az 
összeköttetést Galliciával és északkal. Ezen közle
kedési csatornákhoz, mint apróbb erezetek, folytak 
volna be, az életerő gyorsabb és arányosabb veze
tésére a mellék- és szárnyvonalak. — Széchenyi 
azon eszméjét, hogy a központositott s onnan a 
részekre kiterjedő ipart, forgalmat és közlekedést 
a nemzetiség számára kamatoztassa, sehol nagyobb 
következetességgel nem alkalmazá, mint e tervezet
ben, mely a különböző ajkú népiségek érdekeit 
óvatosan kiméli ugyan; de az egész rendszer ösz- 
vege által, ha életbe léptethetett volna, Magyaror
szág nemzetiségi átalakulását kétségen kivül végre- 
hajtandja.

Könyvének megjelenése előtt több hónapokkal 
inditá meg Széchenyi szintén utósó táborozását régi 
versenytársa Kossuth ellen.

VA  politikai Pro gramm-töredékre mely Szé
chenyinek legszenvedélyesebb műve, két ok nyúj
tott alkalmat. Egyik tulajdonkép az ellenzékre; a 
másik Kossuthra vonatkozott. Az ellenzék tudniillik 
a conservativ párt példájára, midőn Széchenyi tiszai 
első körútját tartá, szintén akart egy párt-hiszek
egyet közzétenni. A nemes gróf Apponyi grófot a 
haladásra kivánta nógatni, de nem megbuktatni ; 
ellenben az oppositio feje, Batthyány Lajos gróf, a 
kancellárnak minden áron leléptetésére törekedett. 
Továbbá Széchenyi hitte, hogy ha az ellenzék nem
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csupán ellenőrködni akar a jövő országgyűlésen, 
de maga áll az indítványozások élére, a dolgok vi
szont felfognak akadni, a reform nem sikerülendő 
Ezen szellemben szándékozott tehát az oppositiónak 
tanácsokat adni, melyek azonban inkább élesek, 
mint kibékitők valának. — A „Politikai programmu 
másik részének oka Kossuthnak a „Heti lapokban^ 
megjelent czikkekben vala.

A Programm kevésbbé tartalmáért, mint Szé
chenyinek következő híres jóslatáért nevezetes.

„A honnak álladalma — ezt jövendöli ő — megrendül, 
és a legmélyebbre ható hazafiak, midőn kinosan fog vérzeni 
szivük annak elgondoltál], mennyire vihette volna bölcseség a 
hon kifejlését, s ábrándozó incompetentia hová sülyeszté azt : 
egyedül buzgó imádságban lesznek ultimum remedium gyanánt 
kénytelenek keresni státustudományt, s újra és újra megkérni 
a magyarok istenét, hogy irgalmazzon kiskorúságunknak és- 
segitsen.w

„A nemzetiség, melyért oly sokáig, oly emberségesen, oly 
hűn s már már némi sikerrel vivtunk, alkalmasint utósó agóniá
ját fogja élni.w

„S ön Kossuth, ön, kit én nemcsak hazaszerető s becsü
letes, de jószivü embernek is szeretek hinni, ki előtt az 
erény nem üres hang', nem egyedül fényüzési függczimer, ön, 
mit fog érezni, ha csakugyan még is ecsetem rajza igaznak 
fogna mutatkozni, és ön, ki már annyiszor kiábrándult — s 
erre untig oka is volt — elvégre még a körül is kibontakoz
nék azon édes illusióiból, melyek önt most még mindig sötét
ben tartják, hogy :

„Midőn státusbölcseséggel hitte magát telve lenni, csak 
phantasiával és önhittséggel volt saturálva;

„Midőn prófétának tartotta magát, nemcsak nem látott 
semmit is előre, de még a fenforgó legegyszerűbb eseményeket 
sem birta látni tisztán; s miglen teremtői illusiókban ringatta
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ínagát, nem volt soha is egyéb, mint inditványozó és projec- 
tans, ki mindent kezd és mindenbe belé viszi a könnyenhivőket, 
egyet s mást egy kis ideig fentartani tán képes, de bevégezni 
semmit sem tud;

Midőn másokat akart vezetni, még saját magát sem birta 
kormányozni gyakorlatilag ;

Midőn uj politikai messiásnak, egy mélyen beható státus
bölcsnek hitte magát, soha sem birt magasbra emelkedni, mint 
egy jószivü misericordianus nézpontjára, ki minden kis sebre 
irt szeretne kenni, hézagos számítások szerint kenyereket süttet 
a szegények számára és a ki boizasztólag előmozditván a do- 
logtalanságot, el van tán látva elég talentummal egy nemzeti 
nagy kórház megalapitására, de nemzetet, sülyedésnek indult 
nemzetet, regenerálni soha nem fog;

Midőn népeket gondolt boldogitni, zug-prókátorként sze
rencsétlenségünkre csak felizgatójok volt, s hogy ekkép:

Midőn honunk institutióit rendezni, szilárdítani vélte, 
végképi zavarba bonyolitá azt ; szabadság terjesztése helyett, mi 
bálványa volt, szolgaibb állapotba sülyeszté a hazát; nemzeti
ségünket pedig, mely, bár ki mit mond is, egyedüli garantiája 
szabadabb institutióinknak, s azon egyedüli regenerationalis 
szikra, mely bennünk létezik, nem készakarva tán, megenged
jük, végkép elejtette lábairól; s ehhezképest

Még azon illusióban is, mikor azt hitte : legalább köte
lességét fogja teljesiteni, csalatkozott, mert működése több kárt 
okozott, mint hajtott volna hasznot, és idétlenségek elkövetése 
korántsem kötelességteljesités még!

Akkor, mondom, ha ön egyszer tökéletesen kiábrándulva 
leendett — mi meg fog történni, ne kételkedjék, mert önal
kotta világa nem reálisabb mint a déli báb, és ön nem fogja 
tagadhatni, hogy én jobban ismerem önt, mint ön maga — 
akkor ugyan kérdem, fog-e de csak egyetlen egy vigasztaló 
érzést is lelni keblében ?

Szándékának tisztaságával fog tán állni elő ! Ámde kér
dem, nem szomorú vigasztalás-e az, ha abból egy végkép fel
dúlt nemzetnek romja merül fel és egy megnem szűnő figyel- 

Első kötet. 26
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meztetés ezt hangoztatja füleibe : l’enfer est peuplé des meil
leures intentions ?

Vagy tán azzal fogja vigasztalni magát, hogy csak jogá
val élt? — Azonban ha erre megint a bölcsnek azon kétség
bevehetien állítása fog jutni eszébe, hogy „nincs nagyobb bűn, 
mint másokat vezetni akarni, ahhozvaló tulajdon nélkülw, ugyan 
nem fog-e vajmi keserű érzéssel visszaemlékezni mind azon 
illusióira, sőt megátkozza azokat, melyekből sem elég higgadt
sága nem volt saját erejével kiemelkedni, sem elég erélye, 
tűrni, hogy azokból mások eliberálják önt?

Es azért a haza szent nevére kérem önt, lépjen le agi- 
tatiójának azon veszélyterhes teréről, melyre állott, sőt nemes 
érzelmihez fordulva, alázatosan esedezem : mondjon le a poli
tikai vezérségről is általán . . .

Ha azonban ön végig el akarja járni az egyszer felvett 
„nélkületeket sőt ellenetek“-féle vili-tánczot: ám tessék.

Izgasson minden nemzetiséget a magyar nemzetiség ellen 
bőszülésig fel; vessen égő kanóczot a szántóvető lakára, osto
rozza a közbirodalom érdekeit legnagyobb ellentétre, s töltse 
meg mérgével a visszatorlás poharát csordultig : ám lássa.

Ha azonban egykor, midőn már késő lesz, érezni s átlátni 
fogja, hogy átok volt az, mit fejünkre hozott és nem áldás: 
akkor ne mentse magát azzal, hogy nem volt a nemzetben egy 
hű is, ki önnek csalálmait még idején ketté törni elég elszánt
sággal birt s tehetsége szerint ügyekezett volna.“

A politikai pr( r̂ámiiLTtüX£:xldk ^--keserű jós
lata nem akadályoztatta meg, hogy Kossuth a leg
nagyobb lelkesedéssel ne választassék Pestmegye 
képviselőjévé, mi rábírta Széchenyit, felsőházi tekin
télyes helyzetét a mosonyi követséggel cserélni föl. 
S itt kezdődik közpályájának igen rövid és szen
vedélyekben dús



SZÉCHENYI ISTVÁN. 403

Harmadi k  korszaka .

Legyen szabad csak madártávpontról vetni 
egy gyors pillantást azon alig tizenegy hónapra, 
mely Széchenyinek a pozsonyi képviselőterembe és 
Görgen tébolydájába lépése közt fekszik. A törté
nelem majd részletesen utánpótolandja azt, mit a 
honfinak szintoly fájdalmas s talán helytelen is 
volna hideg szigorral hosszasan taglalni, mint nyu
godt közönyösséggel átolvasni.

Az országgyűlés kezdetén Széchenyi minden 
fáradságát egy középpárt alakitására forditotta, mely 
a jobboldal csökönyösségét és a szélső baloldal 
szenvedélyes és elsietett követeléseit megtörve, a 
haladás útját az érdekkiegyenlités eszközei által 
nyiltabbá és kevesebb akadályokba ütközővé tegye.

De a követi tábla akkori elemei épen erre 
voltak legkevésbbé alkalmasok.

Mert Kossuthot tekintélyes elvbarátai nem sze
rették, de nagy népszerűségétől féltek; miből kö
vetkezett, hogy az ellene szőtt titkos és apró mun
kálkodásokra könnyen rávétették ugyan magokat ; 
de elvei vagy eljárása nyílt megtámadásától vissza
döbbentek.

így pedig parlamenti pártot teremteni nem le
hetett, s annyival kevésbbé, mert a conservativok 
és ellenzék sokkal régibb idő óta és sokkal több 
gyűlölséggel küzdöttek egymással, hogysem a mér
sékleti árnyalatok fusiojára, 1847-ben hajlam mu
tatkozhatott volna.

2 6 *



4 0 4 SZÉCHENYI ISTVÁN.

Széchenyi Kossuthtal a fiumei kérdésben akart 
láncsát törni.

S kétségkívül ez vala a legjobban kiszemelt 
küzdési tárgy ; mert a pest-fiumei vonal előnye a 
vukovár-fiumei fölött még a szenvedélyes Kossuth- 
barátok előtt is, már annyira világosá Ion, hogy 
az első vonalt nagy többség fogta volna — s köz
tök Pestmegye — utasitásilag pártolni.

Kossuth látva a készületeket, természetesen 
ellenlépésekről gondolkodott. Szükséges vala a köz
lekedési tervektől elvonni a nemzet élénk figyel
mét, mi csak egy izgatási kérdésnek szőnyegre do
bása által vala eszközölhető. Ezen okból indit- 
ványoztaték — a siciliai forradalom, a milánói elé- 
gületlenség és a Tsözép-olaszországi zavargások hire 
közt — azon fölirat, mely az örökös tartományok 
számára alkotmányt kér és a magyar helytartóta
nácsnak a felelősség elve szerinti rendezését sür
geti. — Alig tévé meg Kossuth javaslatát, már ki
ütött a februári forradalom.

S z é c h e n y i  ezen elhatározó perczet igy fogta 
fel: most Olaszország lángba borul, az örökös tar
tományok nagy részében mozgalmak törnek ki, és 
a birodalom súlypontjai könnyen megváltozhatnak. 
— Mit kell tehát az országgyűlésnek és a magyar 
nemzetnek egyebet tenni, mint a királynak kinyi
latkoztatni: uram! most trónodat vész fenyegeti, s 
mi felhagyva sérelmeink pengetésével, most védel
medre sietünk és számolj a nemzet egész erejére. 
Ekként Magyarország a birodalom támaszává válván,
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Budapest annak központja lehet, mint Eugen her- 
czeg, mint Gentz, s Ausztriának keleti nagy, de 
elhanyagolt érdekei régóta javasolták.

Kossuth az ellenkező nézeten volt, és az európai 
események által támasztott rezzentséget alkotmányos 
jogok megnyerésére vélte használandónak. Eszméi 
valának a népszerűek.

A bécsi és pesti forradalom kiütött.
April 7-kén az 1848-ki törvények szentesítet

tek s általok a felelős magyar ministerium életbe 
tép  eff.----- ------------------ --

A ministerium különböző politikáu férfiakat 
kötött össze, kik meg valának győződve, hogy visz- 
szavonulásuk a hazát végveszélybe ejtené : mert egy
felől a régi intézmények többnyire megszűntek 7 
másfelől igen kétségesnek tartaték: vajon fogna-e 
más ministerium és teljes számmal neveztetni ki?

Ezen aggodalomban Széchenyi is osztozott. S 
igy a kötelességérzet bilincsei által a kormány gá- 
lyarudjához voltak lánczolva mindnyájan. Es von
ták többnyire iszonyú keserűség közt az elviselhe
tetlen terhet.

Midőn már a meghasonlás az osztrák minis- 
teriummal tággá lett; midőn Horvátországnak Ma
gyarországgal összeköttetése tettleg megszűnt ; mi
dőn Jellaehich bán állása naponként fenyegetőbbé 
vált, és a ráczok a római sánczokba megfészkelték
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magokat: a törvényhozás összehivaték tanácskozni 
teendőinkről a hon veszélyes helyzetében.

De már a trónbeszéd felolvasása előtt el Ion 
határozva a parlamenti pártok jövendője.

Az olasz kérdésben t. i. a ministerium az or
szággyűlés befolyásosabbnak hitt egyéneit zárt con- 
ferentiára hivta meg. Az olasz kérdés s ez által a 
Carlo Alberto elleni haderő meg vagy meg nem 
ajánlása fordult itt elő. A conferentiának majdnem 
négy-ötöd része a ministerium nézetét, melyet Kos
suth is védelmezett, pártolta. De a kisebb szám han
gulatából látszék, hogy majd a válaszfölirat tárgya
lásakor a ministeriumot hevesen fogja az olasz ügy
ben ostromolni.

Ez megdöbbenté vagy fölbátoritotta Kossuthot, 
s minden ministeri conferenţia nélkül tiszttársai ne
vében is kinyilatkoztatja, hogy a kormány az olasz 
kérdésben nem többséget, hanem egyhangúságot 
óhajtván, eláll kivánataitól és a nádor meg fog ké
retni, hogy a tervezett trónbeszédnek ide vonatkozó 
szavai kihagyassanak.

E nyilatkozat valósággal az országgyűlési mi
nisteri többség megbélyegzése és annak tudtuladása 
volt, hogy a kormány saját pártját örökké kész 
föláldozni a minoritásnak, mihelyt az heves és kö
vetelő.

Csakhamar a ministerium Kossuthra bizá par
lamenti képviseltetését a vitatkozásokban. Rendsze
rint Kossuth indítványozott és felelt az általános 
politikára vonatkozó interpellatiókra. De ő már
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augusztus elején titkos összejöveteleket tartott a 
minoritással s annak érdekei szerint compromittálta 
mindig a ministeriumot, mely, minél inkább nehe
zedtek a körülmények, annál kevésbbé mert a tár- 
czákról lemondani.

így jutott többségre a parlamentben a szélső 
párt s foglalt el az utczai és klubbi közvélemény
ben minden terrénumot.

Széchenyi a dolgok ezen menete miatt any- 
nyira el volt csüggedve, hogy a haza fölbomlását 
és a polgárháborút már a küszöb előtt lenni hitte.

S valósággal, a Jellachich bán történhető be
nyomulásai ellen összevont drávai seregről szálló 
hírek ; a ráczokkal eredménytelen táborozások miatt 
támadt gyanúk; az ujonczállitási törvényjavaslat 
vitatásakor kifejlett szenvedélyesség, és a bécsi mi
nisztérium által elvállalt politika felől terjedező né
zetek, annyira fölingerelték a kedélyeket, hogy a 
marcziusi napok óta soha Buda-Pest élénkebb és 
mozgalmasabb, soha a tömeg hangulata fölhúrozat- 
tabb, kedélye ingerlékenyebb nem volt.

A képviselőház, szintén szenvedélyektől há
nyatva, september 2-kán comitévá alakult a hor- 
vát-ügyben, de még sötétebb kedélylyel oszlott szét 
a tanácskozmánybol.

September negyedikén száz tagból álló orszá
gos deputatio Bécsbe küldése határoztaték el a hadi 
és pénzügyi törvényjavaslatok megerősítéséért és ő 
felségének Budára költözéséért, mint a bizodalom 
helyreállásának még fenlévő eszközeiért esdekleni.
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De a közvélemény már a bizottságnak ő fel
sége színe elébe bocsáttatása iránt is kétkedett.

Nehány nappal előbb Batthyány és Deák 
Bécsbe mentek az érdekek kiegyenlítésének tehet
ségére előkészítő utakat törni.

Ezen perczekben Pesten a ministeriumban jó
formán anarchia volt.

Az itt maradt tagok Bécsből vártak valami 
eredményt, mely kezökbe adhassa a tájékozási fo
nalat ; de Kossuth ellenkezőleg gondolkodék, s 
augusztus hó végnapjaiban elhatározá nagyobb ará
nyokban támaszkodni a nép szenvedélyeire.

Ily sorserejü perezek alatt találkoztam egy 
barátomnál Széchenyivel.

O lázas ingerültséggel beszélé, miként Kossuth 
Budavárát véletlen megrohanás által elfoglalni, vagy 
a mint kifejezte, „a nemzet számára biztosítani44 
akarja. Ezért kravalt készít. Háromezer brüsseli 
fegyvere van elrejtve, melyet az állam költségén 
hozatott, de kézbe nem szolgáltaié. A nádor érte
sült az egész tervről ; azonban fél minden eldöntő 
lépésektől.

Mig Széchenyi a történteket elmondá, gerjedt- 
sége perczenként növekedett. Kezének üterei kiemel- 
kedtek, s majdnem bogot formájának.

„En a csillagokból olvasok, kiáltott föl kö- 
nyezve. Vér és vér mindenütt! A testvér a testvért, 
a népfaj a népfajt fogja mészárolni engesztelhetetle
nül és őrülten. Keresztet rajzolnak vérből a há
zakra, melyeket le kell égetni. Pest oda van.
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Száguldó csapatok dúlnak szét mindent, mit épí
tőnk. Ah! az én füstbe ment életem! Az ég bolto
zatán lángbetűkkel vonul végig a Kossuth neve, — 
flagellum dei!u

Mi biztattuk, kicsinyítettük a veszélyt ; de kér
tük, menjen rögtön a nádorhoz a körülmények sze
rinti intézkedések végett.

O estve kilencz órakor kocsijába fogatott, 
Ígérvén, hogy visszajövet hozzánk betér az ered
ményekről tudósítani.

Én tizenegy utánig vártam ; akkor haza kel
lett mennem.

Mit beszélt a nádorral Széchenyi, nem tudom.
Hallám, hogy éjfélkor érkezve haza, a legmé

lyebb izgalmak közt virrasztóit, s a nádor nézetei
vel elégületlen volt.

Másnap sem találkozhattam vele.
Azután rögtön Bécsbe indulék s negyvennyolcz 

órával később hallám, hogy Széchenyi is odaérke
zett, mint őrült .

Kossuth szándékait és a nádor ellenmozgal
mait részint Szemere, mint akkori ideiglenes had- 
ügyminister ; részint a Bécsből megtérő Batthyány 
gróf Pozsonyban L a m b e r g grófnál ,  Komáromban 
a v á r p a r a n c s n o k n á l  és Pesten Kossuthná l  
magánál visszavonatta.

S igy elmaradt a zivatar, hogy utóbb nagyobb 
erővel törjön ki.

Nyomatott Becsben, Holzhausen Adolfnál.












