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Egy „rettentő döntés” hátteréről. 
Miért „támadt kedve” Széchenyi Istvánnak  

1847 őszén „követnek menni”? 
 
 
A címben szereplő szófordulatok Széchenyinek az 1847-es alsótáblai követségé-
re vonatkozó két megjegyzéséből származnak. Az egyik: „Bekomme Lust als 
Deputirter zu gehen!” („Kedvem támad követnek menni!”), abból az 1847. szep-
tember 18-ai naplóbejegyzéséből való, amelyben először rögzítette szándékát;1 a 
másik: „[...] als ich den entsetzlichen Scluss fasste… mich zum Deputirten 
wählen zu lassen”; („[...] midőn azt a rettentő döntést hoztam, hogy követté vá-
lasztatom magam”) pedig az Apponyi Györgynek írott, 1847. december 27-én 
kelt leveléből.2 Ez utóbbiban Széchenyi visszatekintően írt arról, hogy milyen 

                                                 
1 Széchenyi István naplójának idézésekor a Fontes sorozat vonatkozó köteteit követjük. 
Gróf Széchenyi István Naplói 5-6. Szerk., bev.: VISZOTA Gyula. Magyar Történelmi 
Társulat, Budapest, 1937., 1939. (alább: SZIN5, SZIN6) (Magyarország Újabbkori Tör-
ténetének Forrásai; Gróf Széchenyi István Összes Munkái [később: SZIÖM] 14-15.). 
Már több magyar nyelvű válogatás is készült Széchenyi naplószövegeiből. Ha a vonat-
kozó részt közli, akkor ezek közül a legismertebb naplóválogatás fordításait követjük, ha 
nem, akkor saját változatot idézünk. Lásd: SZÉCHENYI István: Napló. Vál., szerk., jegyz.: 
OLTVÁNYI Ambrus. [Ford.: Jékely Zoltán és Györffy Miklós.] Gondolat, H. n. [Bp.,] 
1978. (alább: SZIN [sorszám nélkül]). SZIN6 638., SZIN 1166. 
2 Széchenyi levele Apponyi Györgynek 1847. dec. 27-én. Az alább vizsgált és többször 
idézett levél fogalmazványát lásd a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirat-
tárának Széchenyi-gyűjteményében (MTAK KT. SZGY): K/193/89. Eredeti (német) 
nyelvű kiadása: VISZOTA Gyula: Bevezetés. In: Gróf Széchenyi István írói és hírlapi 
vitája Kossuth Lajossal I-II. Szerk., bev.: VISZOTA Gyula. Magyar Történelmi Társulat, 
Bp., 1927., 1930. (SZIÖM 6/1-2.; [alább ugyanígy]) [a bevezetőkre később: VISZOTA 
Gy., 1927. vagy 1930.] Az idézett szöveghelyre lásd: SZIÖM 6/2. CCLXVIII. Korrekt 
magyar fordításban: Széchenyi István válogatott művei II. Szerk.: SPIRA György. Vál., 
jegyz.: Gergely András, Spira György, Sashegyi Oszkár. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 
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okok miatt és milyen szándékkal lépett fel alsótáblai követként. Részben azért 
emeltük a címbe ezt a két szófordulatot, mert némi feszültséget teremtve villant-
ják fel a grófnak a követségével kapcsolatos érzelem- és hangulatváltásait.3 Dön-
tően azonban azért, mert általuk pontosan megjelölhetjük vizsgálatunk kronoló-
giai keretét. Széchenyi a követség első ötletszerű felvetése után naplójában, le-
veleiben, majd realizálódása után beszédeiben sokat foglalkozott követségének 
magyarázatával. Ennek az önelemző, (illetve a nyilvánosság előtti) önértelmező 
sorozatnak a záró epizódja volt az Apponyinak írott levél; az azt követő doku-
mentumhalmazban már nem találtunk erre a témára több megjegyzést. Vizsgála-
tunkban tehát 1847 utolsó négy hónapjának forrásszövegeiből kiindulva arra a 
kérdésre keressük a választ, hogy milyen okok, szándékok, motivációk vezettek 
ahhoz, hogy Széchenyi István 1847-ben (a pályáján először) alsótáblai követnek 
jelöltette magát. Ennek a lépésnek nagy a jelentősége, hiszen a „legnagyobb 
magyar” a korábbi öt pozsonyi országgyűlésen 1825-től 1844-ig mindig a felső-
táblán foglalt helyet, ahová grófi rangja, főnemes státusza (magnates) miatt 
személyes meghívót kapott. 1847 októberében azonban Moson megye nemessé-
gének választott követe lett, s november 6-án már ebben a minőségében kezdte 
meg diéta szereplését az alsótábla kerületi ülésén.4  

                                                                                                                         
1991. (Magyar remekírók) [később: SZIVM2] 284-287. A levél pontatlan, s tévedéseket 
okozó korábbi kiadásairól alább esik szó.  
3 Nagy vonalakban rögzíthető, hogy Széchenyi mosoni megválasztása előtt inkább opti-
mista-várakozó attitűddel tekintett jelöltségére, utána pedig inkább feszültséggel, elége-
detlenül; mindaddig, amíg a diétán az érdemi munka újból le nem kötötte alkotó-
szellemi energiáit. Ez a tendencia azonban csak megkötésekkel érvényes, hiszen a gróf 
hangulati hullámzásai a pillanataihoz, aktuális helyzetekhez, kedélyvilágához, lelki-
szellemi-testi állapotához kapcsolódtak, s így azok csak korlátozottan elemezhetőek 
(modellálhatóak) ilyen nagy időkeretben.  
4 A Széchenyi életrajzára, politikai pályájára vonatkozó alapvető tényeket külön nem 
jegyzeteljük. A könyvtárnyi irodalomnak a java része, az alapadatokat ismétlő életrajz-
oknak és monográfiáknak gyűjteménye áttekinthető Széchenyi nem teljes és nem egé-
szen pontos bibliográfiája alapján: SZENTKIRÁLYI Elemér: Kalauz Széchenyi István meg-
ismeréséhez. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Bp., 1987. Kiegészí-
tésekkel ugyanez: gróf Széchenyi István minden írása. [CD-kiadvány] [alább: SZIMÍ-
CD] Logod Bt. 2001. Itt az egyszerűség kedvéért a legújabb három életrajzához utaljuk 
az olvasókat, amelyek más-más terjedelemben és kifejtettségben integrálják a frissebb 
szakmai eredményeket: OPLATKA András: Széchenyi István. Osiris Kiadó, Bp., 2005.; 
CSORBA László: Széchenyi István. Officina Nova, Bp., 1991.; FÓNAGY Zoltán: Széchenyi 
István. In: FÓNAGY Zoltán – DOBSZAY Tamás: Széchenyi és Kossuth. Kossuth Kiadó. H. 
n. 2003. 5-132. (Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból.) 
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Széchenyi motivációjának (és a döntés jelentőségének) elemzése annak elle-
nére indokolt, hogy a történeti irodalomban egyértelmű (és alapjában véve nem 
is téves) felfogás rögzült a kérdésről: A gróf azért döntött a követség mellett, 
mert immár az alsótáblán kellett ellensúlyoznia vitaellenfelét. Ott kellett meg-
küzdenie Kossuth Lajossal, mivel ő ekkor lett először vármegyei (Pest megyei) 
deputált. Logikus magyarázat, s mint alább látjuk, forrásszövegek sokaságával 
illusztrálható és igazolható. Minket azonban éppen a Széchenyi- és Kossuth-
életrajzok ehhez hasonló, természetes egyszerűséggel megfogalmazott magyará-
zatai késztetnek arra, hogy egy önálló tanulmányban foglalkozzunk a kérdéssel. 
Először is nyilvánvalóan azért, mert az itt rekonstruált sémát nem tartjuk kielégí-
tőnek, s leegyszerűsítésnek látjuk, hogy pusztán a Széchenyi-Kossuth vita új 
fejleményeként, Kossuth pesti jelöltségének ellenhatásaként értelmezzük a gróf 
pályájának színtér-gazdagodását.  

Másodszor pedig azért, mert a koncentrált szöveg- és szituációvizsgálatok az 
értelmezésnek új dimenzióit nyithatják ki. Úgy látjuk, hogy a Széchenyi-ismeret 
részletessége, a szak- és népszerű-irodalom bősége ellenére vannak még jócskán 
vizsgálandó feladatok a „legnagyobb magyar” pályája körül. S itt nemcsak arra 
gondolunk, hogy koronként, szellemi-szakmai irányzatonként újabb önértékű 
interpretációk születhetnek róla, hanem nagyon is konkrét tisztázandó, elemzen-
dő, vizsgálandó kérdésekre utalunk. A Széchenyi-kutatás a pálya kiváló forrás-
adottságai, hozzáférhetősége, illetve a szakirodalom terjedelme és sokrétűsége 
miatt már ott jár, hogy például Széchenyi követségének összefüggésében a moti-
vációk összetettségéről, s azok hierarchiájáról gondolkodhat. Ez a tanulmány 
sem azt célozza, hogy cáfolja a rögzült toposzokat, s egyszerű heuréka-
élménnyel ajándékozza meg szerzőjét. Megelégszik azzal, hogy szigorú vizsgá-
lat tárgyává tesz egy olyan kérdést, amelyik látszólag egyértelmű.  

Bár a történészek (történetírók!) nagyobb hányada szerint az ilyen adottságok 
inkább kedvezőtlenek, hiszen az alapkutatás élményétől fosztják meg a kutatót, 
mi mégis úgy látjuk, hogy éppen az ilyen sokrétű anyagok vizsgálata közben 
lehet a történetírás határkérdéseihez, s a reflektált szakmai-elemző pozícióhoz a 
legközelebb jutni. Tudniillik éppen a történetek elbeszélhetőségének, vagyis a 
szakmai-történészi elbeszélés normarendszerének, moráljának, s lehetséges 
nyelvének a kialakítására tehetünk általa kísérletet. S persze a vizsgálat elején 
azt is rögzíthetjük, hogy, ha nem állna a rendelkezésünkre Széchenyi döntésének 
elemzéséhez ilyen sokrétű és bőséges forrásanyag, akkor Széchenyi pályájának 
ívét, a Kossuthtal lefolytatott vitáját ismerve nyilvánvalóan csak a kézenfekvő 
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magyarázat kerülne a történeti elbeszélésekbe: Kossuth ellensúlyozása miatt lett 
a gróf vármegyei követ. S éppen ezért érdekes a Széchenyi-téma, mert nem na-
gyon engedi, hogy egyszerű elbeszélések keretébe illesszük a gróf tetteinek kau-
zális vonatkozásait. S nyilván így elgondolkodhatunk azon is (s ez a kevésbé 
bonyolult történelmi személyiségek esetére is igaz), hogy a szűkösebb forrásbá-
zisra épített portré, biográfia esetében hányszor fordulhat elő hasonló leegysze-
rűsítés, amikor a történetírók kézenfekvő magyarázattal, egyszerű analógiával, 
vagy azzal a módszerrel élnek, hogy egy-egy forrás utalását történeti magyará-
zattá stilizálják. 

Természetesnek tekinthetjük, hogy a kezdeti-idők Széchenyi-irodalmában a 
fentebb említett „kézenfekvő magyarázat” kapcsolódott a gróf vármegyei követ-
ségéhez, akkor, amikor még Széchenyi pályáját csak a nyilvános megnyilatkozá-
saiból (könyveiből, cikkeiből, beszédeiből stb.), illetve a kortársi emlékekből 
rekonstruálták. Példaként idézhetjük Kemény Zsigmond Széchenyiről szóló 
politikai jellemrajzát (1851), amelyben a következő mondat olvasható e témáról: 
„A politikai programm-töredék e keserű jóslata nem akadályoztatta meg, hogy 
Kossuth a legnagyobb lelkesedéssel ne választassék Pestmegye képviselőjévé, mi 
rábírta Széchenyit, felsőházi tekintélyes helyzetét a mosonyi követséggel cserélni 
föl.”5 Hasonló fordulat található az első jelentős reformkor-történeti áttekintés-
ben (1864), Horváth Mihály monográfiájában: „Mihelyt híre terjedt, hogy az 
országos ellenzéki párt vezérei Pest megyében, melynek szintén tagjai valának, 
Kossuthot jelölték ki egyik követté, Széchenyi István azonnal elhatározta magát 
hogy, feladván felső táblai ülését, ezúttal ő is az alsó ház tagjává, követté válasz-
tatja meg magát megyéjében, Sopronyban; s jelöltül valóban fel is lépett.”6 S az 
első hosszabb Széchenyi-biográfiában, Falk Miksa életrajzának magyar fordítá-
sában (1868) ugyanilyenek a kapcsolódó kommentárok: „Az ellenzék megegye-
zett abban, hogy Kossuth számára mindenképp követi állomást kell szerezni, 
mégpedig az ország legelső megyéjében, ahová a főváros is tartozott, ti. Pestme-
gyében! [...] Széchenyi gyorsan határozott. Világos volt előtte, hogy most az 
utolsó döntő tusa fog bekövetkezni, melyen sok évi politikai ellenével szemtől 

                                                 
5 KEMÉNY Zsigmond: Széchenyi István. In: Kemény Zsigmond tanulmányai. Kiadja: 
GYULAI Pál. Ráth Mór [kiadása], Pest, 1870. 402. 
6 HORVÁTH Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-1848. 3. kiadás, 
Kiadja Ráth Mór, Bp., 1886. 3. köt. 245. 
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szembe fog a kűzdtérre lépni. Azonnal lemondott felsőtáblai székéről a jövő ülés-
szakra, és mint követjelölt lépett fel Sopronmegyében.”7  

Azért idéztük hosszabban ezeket a korai példákat, mert világossá teszik, hogy 
Széchenyi döntésének első történeti elemzői nem tartották szükségesnek, hogy 
hosszabb magyarázatot fűzzenek az eseményhez. Egyértelműnek láttatták (és 
vélhetően úgy is látták) a gróf követi fellépésének motivációját, s azt egy „egy-
szerű elbeszélés” keretébe illesztették. A Kossuth és Széchenyi követsége közöt-
ti direkt kapcsolatot az ok-okozatiság nyelvi kifejezőeszközeivel és még inkább 
az időbeli egyezésre tett nyomatékosítással erősítették meg. Hiszen a mihelyt-
azonnal, gyorsan-azonnal típusú időhatározók nemcsak az egyidejűséget, hanem 
a két esemény logikai kapcsolatát teszik a hangsúlyossá. Jellemző, hogy az emlí-
tett művekből sokat merítő Kovács Lajos „memoárjában” ugyanazokat a szófor-
dulatokat (mihelyt-azonnal) szerepeltette, mielőtt a konklúziót formulázta: az 
adott helyzetben Széchenyi „követségi fellépése politikai szükségszerűség volt.”8 
Nyilvánvalóan ezek a szerzők pontosan nem tudták, nem is tudhatták, hogy 
mennyi idő telt el az általuk összekapcsolt két esemény (Széchenyi hírvétele 
Kossuth Pest megyei jelöltségéről és a saját döntése) között. Az ő számukra a két 
tény történelmi egyidejűsége, ti. az, hogy a reformkor időszakában Kossuth és 
Széchenyi is ekkor lett először vármegyei deputált; ill. a Széchenyi-Kossuth vita 
története, ismerete elegendő indíték volt ahhoz, hogy ilyen direkt időbeli és ok-
okozati utalással kössék össze a két követjelöltséget. A kínálkozó, természetes, 
kézenfekvő magyarázat olyan elbeszélő formát indukált, ami az összefüggést 
egyértelművé, az időbeli egyezést pedig nagyon szorossá tette.  

Kétségtelen, hogy Kemény, Horváth és Falk művei meghatározó szerepet ját-
szottak a Széchenyi historiográfiában, de azért nem szükséges hatástörténeti 
összefüggést keresnünk abban, hogy máig hasonló nyelvi kifejezőeszközök erő-
sítik meg a Kossuth és Széchenyi követsége közötti direkt összefüggést. Hiszen 
éppolyan jelentős utóhatása lehetett volna az irodalomra a Széchenyi naplók első 
(1884), Zichy Antal által válogatott (szakmailag nem túl korrekt) közzétételének. 
Zichy a naplószövegek ismeretében árnyaltabban fogalmazott: „A gondolattal, 
hogy Kossuth az országgyűlés tagja lesz, Széchenyi lassankint barátkozott meg, s 
szintúgy érlelődött benne egy már rég, a Deák első visszavonulásakor is csírát 
vetett gondolat: magát is az alsóházba választatni be, s azon a téren állani elébe 
                                                 
7 FALK Miksa: Széchenyi István gróf és kora. Pest, 1868. 230-231. 
8 Vö. KOVÁCS Lajos: Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve 1846-48. 
Franklin-társulat, Bp., 1889. 1. köt. 214., 217. 
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nagy vetélytársának, amely mindkettőjük s a haza sorsára nézve a legelhatáro-
zóbb volt.”9 A naplóolvasó Zichy tehát a döntés lassankénti megszületésről írt, s 
bár nyelvi konstrukciója szerint Kossuth jelöltségére válaszul érlelődött meg 
Széchenyiben az elhatározás, de azért az is áthallatszik a mondaton, hogy az 
alsótábla jelentősége miatt indokolt volt a döntés, illetve, hogy Széchenyiben 
már korábban is felvetődött ez az idea. Az elbeszélések azonban Zichy után, és a 
későbbi naplókiadások, fordítások után is a korábbi séma szerint formálódtak, s 
nem azért, mert az utókor életrajzírói (általában) nem ismerték az aktuális nap-
lókiadványokat, hanem azért, mert annyira kézenfekvő volt az „egyszerű elbe-
szélés.” 

Sokféle nyelvi megoldásban tűnik fel az irodalomban a direkt ok-okozati ösz-
szefüggés: Előfordul, hogy alárendelt mondatrész formájában szerepel az 
egyik információ (pl.: „[…] pusztán Kossuth izgatásának ellensúlyozása végett”, 
„Kossuthtal szemben szükségesnek látta”), olykor betoldással („– Kossuth hatá-
sát ellensúlyozandó –”. Ritkábban egy bekezdésen belül külön mondatot kap 
Kossuth pesti követsége és Széchenyi jelöltsége, ilyenkor a szövegkohézió 
grammatikai és tartalmi eszközei teszik egyértelművé az ok-okozati kapcsolatot. 
E példaszöveg Kossuth megválasztásának rögzítése után olvasható: „Ugyanaz 
időben Mosonymegyében gr. Széchenyi I. eddig felsőházi tag, választatá meg 
magát. Ki akart e politikai gladiátorral a küzdtérre állani.” Egy másik változat: 
„[...] nem lehetett megakadályozni [...] Kossuth megválasztását. Ez viszont Szé-
chenyit indította arra, [...].” Akár a Kossuth pályaképeket (ezekben természete-
sen nem mindenhol olvashatunk Széchenyi lépéséről), akár a Széchenyi biográ-
fiákat tekintjük, a gróf döntését magyarázó mondat mindig Kossuth jelöltségé-
nek összefüggésében szerepel, még akkor is, ha hosszabb szövegekben foglal-
koznak a szerzők egyikőjük megválasztásával. Általában a két tartalom összetett 
mondatot képez. Ezek között olykor következtető (így, ezért, erre), vagy ma-
gyarázó (hiszen, ugyanis) utótagú mellérendeléssel találkozhatunk. Például: 
„[...] a régi ellenfél Széchenyi erre szükségesnek látta, hogy maga is [...].”A 
                                                 
9 Gróf Széchenyi István Naplói. Adalék a nagy hazafi jellemrajzához. Összeállította: 
ZICHY Antal. Atheneum, Bp., 1884. (A sorozat címe nélkül, de beletartozóan: Gróf Szé-
chenyi István Munkái. Összegyűjti és kiadja a Magyar T. Akadémia. [alább: SZIM1.]) 
505. Könyvének ebben a részében (504-514.) Zichy bőven foglalkozott Széchenyi vo-
natkozó naplóbejegyzéseivel majd a két követválasztással. Utóbb monumentális életraj-
zában szó szerint idézte „forráskiadványa” szövegét. Vö. ZICHY Antal: Gróf Széchenyi 
István életrajza. 2. köt. A Magyar Történelmi Társulat kiadása, Bp., 1897. 46. (Magyar 
Történeti Életrajzok)  
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többször előforduló ok- (azért/amiatt, mert/mivel/mivelhogy) vagy időhatározói 
(akkor, amikor/mihelyt) alárendelés mellett elvétve alanyi vagy tárgyi aláren-
delő összetett mondat is kifejezi a két követjelöltség közötti szoros kapcsolatot. 
Egy-egy példa az ismétlődő ok- és időhatározói változatra: „Mikor megtudja, 
hogy Kossuth követ lesz, Széchenyi is jelölteti magát az alsótáblára.”; „[...] 
mivelhogy Kossuth [...] Pest megye követe lesz, [...] Sopron megyében jelöltette 
magát.” Természetesen célhatározói alárendelő összetett mondat formájában 
(azért/avégett, hogy) szerepel a leggyakrabban az összefüggés. Ezek közül né-
hány jellegzetes példa: „[…] hogy ott ellensúlyozhassa Kossuthot”; „[...], hogy 
ott, mint egyenrangú küldött vívja meg csatáját”; „[...], hogy az alsótáblán vív-
hasson meg vele”; „[...] azzal a nyilvánvaló céllal, hogy az alsótáblán ellensúlyt 
képezhessen Kossuthtal szemben”, „[…] hogy Kossuth és az ellenzék befolyását 
ellensúlyozza”, „hogy [...] közvetlenül mérkőzzék meg Kossuthtal.” „[...] egyedül 
azért, hogy [...] személyesen vezesse a harcot az ellenzék és vezérszónoka, Kos-
suth ellen.” Olykor a főmondathoz egyszerre kapcsolódik az egyidejűségre utaló 
időhatározói és a szándékot rögzítő cél- vagy okhatározói mellékmondat. Egy 
ilyen példa: „[...] amikor Kossuth 1847 őszén Pest megye követeként az ország-
gyűlés alsótáblájára bejutott, ő is megválasztotta magát Moson megye követé-
nek, hogy az alsótáblán szálljon szembe Kossuthtal.”10  

A példaanyagon végigtekintve jól látható, hogy a kauzalitás megszokott 
nyelvi formulái adják az alapot, de olykor a hatás közvetlenségét a szerzők az 
egyidejűség kifejezésével, máskor pedig határozószókkal (pusz-
tán/egyedül/kizárólag/csak azért) nyomatékosítják. Vizsgálatunkban ezért előbb 
a kronológiai kérdésekkel foglalkozunk, s utóbb fordítjuk a figyelmet Széchenyi 
motivációjára. 

 

                                                 
10 A vonatkozó példarengeteg könyvészeti adatait itt nem rögzítjük, hiszen a hosszabb-
rövidebb Széchenyi életrajzok majd teljes körét és a Kossuth életrajzok jó részét és kor-
történeti összefoglalók javát meg kellene neveznünk. A bekezdésben szereplő kötősza-
vak és utalószavak mindegyike szerepel legalább egy (általában több, olykor több tucat) 
általunk ismert szövegben. Azokra a szerzőkre utóbb külön fogunk utalni, akik nem csak 
vagy nem egyszerűen ezeket a nyelvi fordulatokat alkalmazták. Itt azonban egy munkát 
ki kell emelnünk, hiszen a szakirodalomban eddig Lackó Mihály értelmezte úgy a hely-
zetet, hogy a Kossuth-hatást tekintette másodlagosnak, s nemcsak megemlített egy kész-
tetést azon kívül, hanem, alapvetően másik összefüggésmezőt jelölt meg. Vö. LACKÓ 
Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. Gondolat, Bp., 1977. (Magyar História) 295-296.  
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A reformkor modernizálódó politikai közéletének éppen az volt az egyik sajátos-
sága, hogy a diétaközi ciklusok egyre intenzívebben az országos politika jegyé-
ben teltek. Előbb az országgyűlési kiküldöttségek munkálatai (pl. az operátum 
bizottságok), a közéleti-kulturális egyesületek (kaszinók, körök, olvasóegyletek 
stb.), a nagyobb visszhangot gerjesztő megyei küzdelmek, majd még inkább a 
politikai sajtó, illetve az irányzatok pártszerű működése tette folyamatossá az 
országos közéletet. Természetesen a diétákhoz kötődtek a nagy erőfelmérések és 
a rendszer jövőjét érintő politikai összecsapások. A kormányzat már az 1843/44-
es országgyűlés közben a következő, 1847-re esedékes diéta előkészítésén mun-
kálkodott, majd az un. adminisztrátor-rendszer kiépítésével a politikai erővi-
szonyok átrajzolására törekedett. A liberális-nemzeti ellenzék pedig társulati 
téren próbálta a kisiklatott reformtárgyakat előremozdítani, illetve megosztottsá-
gában a hatékony együttműködés útját kereste. Tulajdonképpen az 1844-től 
1847-ig tartó diétaközi ciklust a többség megszerzéséért folytatott versenyfutás 
határozta meg. Végül a két szembenálló politikai irányzat párttá szerveződve, 
programot adva, konkrét célkitűzésekkel és a követválasztásra felkészülve várta 
a megmérettetést. Széchenyi politikai tevékenységének is meghatározó mozza-
nata volt a következő diétára illetve a politikai erőviszonyok átrendezésére irá-
nyuló folyamatos törekvés. Elegendő csak helytartótanácsosi hivatalvállalását, a 
Tisza-szabályozást kísérő politikai terveit, saját program-töredékeit és (sikerte-
len) középpárt-teremtő próbálkozásait megemlítenünk. Apponyi Györggyel foly-
tatott levelezésének pedig 1847-ben az egyik állandó témája lett a kormánytöbb-
ség megszervezésének és az ellenzék visszaszorításának módja és taktikája.11  

A saját személyét közvetlenül érintően Széchenyi 1847 tavaszán foglalkozott 
először az eljövendő országgyűléssel: április elején alkalmas pozsonyi lakás után 
nézetett. Felfokozott várakozását érzékletesen mutatja (a szállást köszönő) 
Felsőbüki Nagy Pálhoz írott levele: „[...] elfogadom a nékem ajánlott szállást. 
Sok, tán minden ezen legközelebbi gyűléstől fog függni. – Minél közelebb állok 
én a csatatérhez, annál jobb személyemre, de tán a közügyre nézve is! – 
Wirkner és Apponyival közöltem szíves ajánlásodat, és ők is nagyon örvendenek 
rajta, hogy oly kedvező lakást nyertem, mely igen helyes, szapora értekezések és 
konferenciák végett is.”12 Nyáron már mint a Közlekedésügyi Bizottság elnöké-

                                                 
11 Összefoglalóan a levélváltásokról: VISZOTA Gy., 1930. CCXXIX-CCXXXVIII.  
12 Széchenyi vonatkozó (1847. április 6-i és május 8-i) két levelét lásd: Adatok gróf Szé-
chenyi István és kora történetéhez. 1808–1860. I-II. [később: ADATOK1-2] Összeállítot-
ta: BÁRTFAI SZABÓ László. A szerző kiadása, Bp., 1943. II. 582., illetve: Gróf Széchenyi 
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nek konkrét előkészítő feladata lett. Apponyi György kancellár kérte fel július 
22-én hivatalosan arra, hogy a „tervezendő közlekedések complexusát és a ho-
nunkat körülveendő közlekedési háló fővonalait” ismertesse, helyzetelemzést, 
tervet, s hozzá költségvetést készítsen, hogy „az országos rendekkel mindjárt a 
diéta kezdetén [...] terv közöltessék.” Bár Széchenyi nem vetette bele magát lel-
kesen ebbe a munkába, de augusztusban azért elkészített egy vázlatos memoran-
dumot.13  

A követválasztások és személyi kombinációk 1847. augusztus elejétől foglal-
koztatták. Ajánlatokat tett, érdeklődött, gyűjtötte az információkat és találgatott. 
Miután az első híradást meghallotta (augusztus 9-én) Pest megye lehetséges 
jelöltjeiről, egészen az október 18-i pesti választásig – kivéve a szeptember a 1-
től 20-ig tartó Tisza vidéki útját – a naplóíró gróf Kossuth lázában égett. Szinte 
napról napra firtatta-forgatta, hogy miért, kinek a szándékából, milyen céllal és 
eséllyel lett Kossuth a jelölt, s általában erről beszélgetett, konferenciázott poli-
tikustársaival is. Talán ezért kerülte el az elemzők figyelmét az, hogy Széchenyi 
első megjegyzése saját követi fellépéséről nem Kossuth jelöltségével volt kap-
csolatos. Tiszai útja közben szeptember 18-án jegyezte naplójának oldallapjára a 
következőket: „[...] Elhatároztam... «A legsürgősebben kérelmezem elbocsátta-
tásomat. - Ha nem becsülnek meg jobban, még A[pponyi] sem, akkor... vissza 
kell vonulnom?» Nem! hanem a magam lábára állani! - Kedvem támad követnek 
menni! de honnan? Békés - ha akarnák, vagy Sopron... ha E[sterházy] Pál etc. 
akarja.”14  

A helyes kronológia figyelembevétele nemcsak e bejegyzés tartalmi sajátos-
sága miatt fontos, hanem azért is, mert az irodalomban téves adatok vetődtek fel 
Széchenyi elhatározása kapcsán. Egyrészt az augusztus 9-i naplóbejegyzés félre-

                                                                                                                         
István Levelei I-III. [alább: SZIL1-3] Összegyűjt., előszó, jegyz.: MAJLÁTH Béla. 
Atheneum, Bp., 1889., 1890., 1891. (SZIM, III-IV., VI.) A kiemelés tőlem – a szerző. 
SZIL3 521. 
13 A kérdést részletesen elemezte, Széchenyi ambivalens viszonyulását magyarázta, s a 
korábbi szakirodalmi pontatlanságokat korrigálta: GERGELY András: Egy gazdaságpoli-
tikai alternatíva a reformkorban. A fiumei vasút. Akadémiai Kiadó, Bp., 1982. 115-120. 
(Értekezések a történeti tudományok köréből, 98.). Az alapvető forrásokra: ADATOK2 
597-59l., SZIL3 541-545. és LIPTHAY Sándor: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai. 
Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Bp., 1896. 106-108. és 164-175. Lásd még: 
ANDICS Erzsébet: Metternich és Magyarország. Akadémiai Kiadó, Bp., 1975. 254-259. 
Vö. VISZOTA Gy., 1930. CCXCI-CCXCIII. 
14 SzIN6 638., SzIN 1166. 
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értése okozott zavart. Így rögzítette Széchenyi a Kossuth jelöltségéről hallott 
hírt: „Később Kovács Lai... bizonyosan elküldik Kossuthot . . . Sz[ent]királyival! 
Ez szép história volna!... Az én bizottságomnak! – [...] Kovács 2 óra hosszat 
traktál sirámaival! – Ő: én alkalmasint követ leszek!”15 Friedreich István az „én 
alkalmasint követ leszek” szöveghelyet tévesen Széchenyi szándékaként értel-
mezte monumentális és alapvetően igényes életrajzában a 20. század első évti-
zedében, s ezzel nyílván hozzájárult ahhoz, hogy a direkt időbeli egyezés később 
is általános maradt az irodalomban. Így konstruálta meg a szituációt: „Kossuth 
követté választásának híre – mikor augusztus 9-én először meghallotta – Szé-
chenyit nagyon meglepte, de rögtön elhatározta, hogy ebben az esetben ő is 
megválasztatja magát.”16 Valójában az idézett mondat Kovács Lajos megfogal-
mazása volt, és a szándék hozzá kötődött. A Tiszavölgyi Társulat igazgatója a 
gróf előtt pendítette meg, nyílván támogatását remélve, hogy jelölteti magát. 
Kovács Lajos önmaga szerepét idealizáló írásában a helyzetet úgy állította be, 
mintha Széchenyi őt akarata ellenére kapacitálta volna a szatmári követségre. 
Ezzel szemben e naplóbejegyzés mellett több szöveghely is bizonyítja, hogy 
Kovács saját döntéséről volt szó, amelyet természetesen a gróffal is egyeztetett. 
S bár Széchenyi elfogadta tervét, segítette, de olykor inkább nehezményezte, 
hogy legszorgalmasabb munkatársa elvonódik alapfeladatától.17 Ebben az össze-
függésben egy másik félreértő/félreérthető, kronológiailag pontatlan elbeszélés-
formát is meg kell megvizsgálnunk. 

Kosáry Domokos újabb Kossuth monográfiájában Széchenyi döntését Ko-
vács Lajos kudarcának összefüggésében értelmezte: „Széchenyi [...] nagy jelen-
tőséget tulajdonított Kossuth jelöltségének az ország szempontjából. Először 
szeptember elején mint láttuk közeli munkatársát, Kovács Lajost szerette volna 
Szatmárban követté választatni, hogy ha kell szócsöve lehessen Pozsonyban. 
Miután ez a kísérlete nem sikerült, szeptember közepén jutott el ahhoz az elhatá-
rozáshoz, hogy e szerepet saját magának kell eljátszania.” A kutató elbeszélését 
óvatosan kell kezelnünk, mert szeptember 14-én igen sajátos kontextusban 
hangzottak el a kapcsolódó érvek Kovács követsége mellett. Széchenyi Korda 
Lőrinc Szatmár megyei alispánt mérte fel, hogy a megyei nemesség hogyan 

                                                 
15 SzIN6 610., SzIN 1156. 
16 FRIEDREICH István: Gróf Széchenyi István élete. 2. 1840-1860. A Szent-István-
Társulat Kiadása, Bp., 1915. 180. 
17 Kovács elrajzolására: KOVÁCS L., 1889. 215-216. Ugyanígy szerepel Friedreichnél is: 
uo. 180. Vö. a következő jegyzetben hivatkozott egykorú forrásokkal.  



 
 
 
 

Egy „rettentő döntés” hátteréről 

 199

fogadná Kovács követségét, s nyilván ajánlotta is neki munkatársát. A naplóbe-
jegyzésben szereplő magyar nyelvű beszélgetés-szöveg viszont egyáltalán nem 
biztos, hogy Széchenyitől származik: „Mit Korda auf dem Weg. – ‘Kovács 
L[ajost] – azért szeretném, mert ez a felső vidék jobban volna representálva és 
Kossuth elibe senki nem állna erélyessebben… Kende igen exosus ember… azzal 
én nem mennék‘.” A szöveg egyik lehetséges olvasata szerint Korda volt a be-
szélő. Mert a gróf egy ilyen beszédhelyzetben valószínűleg nem mondta volna 
Kendére, hogy „gyűlölködő” ember, s Széchenyinek az oldallapra írott megjegy-
zése („K [értsd: Korda] sekélyes és szenvedélyes. Egyáltalán nincs taktikája.”) is 
arra utal, hogy Korda a beszélgetésben a gróf pártfogoltját fényezte, Kende kap-
csán pedig taktikátlanul elszólta magát. Ezt a verziót erősíti Széchenyi értelmező 
megjegyzése az oldallapon, amely már Kovács esélyeit firtatja az elhangzottak 
után: „Azt hiszem az elég [volt], hogy Korda vele nem megy. De talán egyáltalán 
nem fog menni.” A másik olvasat szerint, ami nem zárható egészen ki (még ha 
nem is valószínű), Széchenyi egy helyi potentáthoz szólva mintegy Kovács kö-
vetségének a jelentőségét igyekezett kiemelni, némileg manipulálva hallgatóját. 
Mindenesetre a Kosáry-féle logikai- és időrendben bizonyosan nem következtek 
egymásután az események. Hiszen Széchenyi még szeptember végén is arról a 
hallomásról írt Kovácsnak hogy „bizonyosan szatmári követ leend.” Persze mel-
lé kapcsolta saját szempontját: „Miként fogja ezt, mint tiszavölgyi főigazgató 
jelen tisztével combinálni?” Kovács bukásáról pedig csak október végén érte-
sült, s akkor fejezte ki őszinte sajnálkozását, de megkönnyebbülését is. Szóval 
egyáltalán nem valószínű, hogy Széchenyi ilyetén várakozással tekintett volna 
Kovács követségére, s bizonyosan ez a szempont nem motiválta saját döntésé-
ben.18 

                                                 
18 Az egykorú sajtóban például ugyanazon a napon jelent meg Széchenyi mosoni sikeré-
ről egy cikk, mint Kovács bukásáról az alaphír. Pesti Hírlap [alább: PH] A vonatkozó, 
részben idézett forrásokat lásd: ADATOK2 603., 606., 610., SZIL3 552. és SzIN6 632-
635. (A kiemelések Széchenyitől.) Kosáry Domokos 1946-os „alapkönyvében” még nem 
szerepeltette ezt a szempontot, csak az újabb verzióban olvasható ez a magyarázat egy 
pontatlan jegyzettel kísérve. Nyilvánvalóan a kiváló Kossuth kutató a szeptember 9-i, 
11-i és 14-i naplóbejegyzések alapján tette meg következtetését. KOSÁRY Domokos: 
Kossuth Lajos a reformkorban. [2. bővített kiadás] Osiris Kiadó, Bp., 2002. 399. és 474. 
46-47. jegyz. Zichy Antal a szokásos módon félreértette a szituációt, és a vitatott monda-
tokat ő Kovács szándékaként adta elő. Vö. SzIM1 507., s még: KOSÁRY Domokos: Kos-
suth Lajos a reformkorban. Antiqua, Bp., 1946. 350-357. 
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A harmadik kronológiai bizonytalanságra okot adó forráshely Széchenyinek 
egy Apponyi Györgyhöz írt levele, amelyet előbb Marczali Henrik (1847. június 
5-i keltezéssel) majd utóbb Bártfai Szabó László (június 15-i keltezéssel) adott 
ki.19 E közlések értelmében Széchenyi már június elején a követség mellett dön-
tött, mert miközben a diétai taktikáról szólott, ezt a mondatot is lejegyezte: „Ez 
lebegett mindig szemem előtt, mikor azt a borzasztó határozatot foganatosítot-
tam, hogy követnek választatom magam, mert így mint közvetítő legnagyobb 
szolgálatot tehetek.” Valójában e forráshely kiadói két eltérő időpontban kelet-
kezett levelet olvasztottak eggyé. Az általuk közölt dokumentum első része (több 
mint a fele), s az idézett szövegrész 1847. december 27-én született, míg a má-
sodik része egy 1847 június 5-én befejezett levélhez tartozott.20 A kiadók az 
alaplevél elejét elhagyták, azt lecserélték a decemberi levélre (az első kétharma-
dát helyezték ide), majd a 4. oldalától hozzácsapták a júniusit. Pontatlanságuk-
nak azért nem lett maradandó hatása, mert a forrásrengetegben ez a szöveghely 
általában elkerülte az életrajzírók figyelmét.21 

Az irodalomban szinte senki sem foglalkozott az idézett szeptember 18-i nap-
lóbejegyzéssel, mert hiszen ez megzavarná az egyébként világos gondolatsort: 
Kossuth jelöltsége Széchenyit azonnal elhatározásra késztette. Természetesen a 
napló anyagára bővebben és árnyaltan építő szerzők érzékeltették, hogy a döntés 
lassan-folyamatszerűen érlelődött meg a grófban, de ők is elkerülték ennek a 

                                                 
19 Magyar államférfiak vallomásai. Széchenyi kiadatlan levelei Apponyi Györgyhöz. 
Kossuthról: „Utilieseren oder aufhängen.” Közli: MARCZALI Henrik. Pesti Napló, 1828. 
jún. 24. 33.; ADATOK2 592-594. (A hibát megismételte: SzIMÍ-CD) Bártfai valószínűleg 
kritika nélkül vette át Marczali közlését, és az övétől eltérő keltezés elírás következmé-
nye lehet, hiszen június 15-én Széchenyi nem írt levelet Apponyinak. Vö. MTAK KT, 
SZGY K193/22-98. Bártfai bonyolultabb keltezési hibáját esetleg egy Széchenyi napló-
bejegyzés is okozhatta, amennyiben ez a dátum ott határnapként szerepelt. 1847. máj. 
30. SZIN6 571., SZIN 1149. 
20 A decemberi levélre lásd a 2. jegyzetet. A júniusira: MTAK KT. SZGY K/193/74 Szé-
chenyi levélfogalmazványa Apponyi Györgynek 1847. június 5-én. Az első oldalon még 
június 3-i kelettel, ami a levélírás kezdő időpontjára utal.  
21 A legújabb szakszerű-igényes nagy életrajz szerzője, Oplatka András más összefüg-
gésben citálta a Bártfai-közölte, rosszul keltezett változatot, s időutalást is tett idézete 
mellé („Apponyi Györgynek már régebben azt fejtegette”), de jó érzékkel a zavaró levél-
részletet nem építette be Széchenyi jelöltségének az elbeszélésébe. OPLATKA A., 2005. 
372-373. és 509. 48. jegyz. 
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bejegyzésnek az elbeszélést megzavaró vagy bonyolító üzenetét.22 Néhány ta-
nulságos idézet azért a rendelkezésünkre áll. Különösen érdekes Zichy Antal 
eljárása. Ő utalt a szept. 18-i bejegyzésre, de a kronológiát felrúgva már előtte 
(Kossuth összefüggésében) rögzítette, hogy Széchenyi a követség mellett dön-
tött. A szöveghelyet pedig átformálta. Belekeverte a gróf vitaellenfelét („Hátha 
Kossuth sem lesz ott”), és a szöveg konkrét összefüggését némileg enyhítette: 
„Mindegy, ő teljesen független akar lenni, hivatalát is leteszi, egészen a maga 
lábán akar járni.”23 Tudománytörténeti különlegesség Viszota Gyula megoldá-
sa. A filológiailag korrekt, de elemzéseiben némileg elfogult Viszota monumen-
tális vita-bevezetőjében (1830.) így írt: „Amikor Széchenyi már tisztában volt 
azzal, hogy Kossuth Pest megyében követ lesz, az a gondolat fogamzott meg 
benne, hogy az országgyűlésre ő is mint követ menjen [...].” E mondathoz csatolt 
jegyzetében viszont azonnal korrigálta magát, és a pontosság kedvéért rögzítette, 
hogy elsőízben a kormányzat összefüggésében vetődött fel Széchenyiben az 
ötlet: „Naplója szerint már szeptember 18-án tiszai útjában is gondol arra, hogy 
az alsó táblára menjen, mikor a bécsi kormány és Apponyi kevés értékelése miatt 
újból és újból a lemondásra gondol.” Mindez azonban a jegyzetben hangsúlyta-
lanabb szövegmezőbe került, lényegtelenné vált.24 A vonatkozó elbeszélés au-
tomatikus egyszerűsödésére kiváló példa Viszotának a hatodik naplókötethez írt 
bevezetője, amely kilenc esztendővel később (1939.) jelent meg. Itt már a kisebb 
tér a szerzőtől rövidebb és zártabb megoldást követelt. Széchenyi politikai tevé-
kenységének rendszeresebb bemutatása közben („Széchenyi hazafias munkássá-
ga”) így vezette fel diétai szerepvállalását: „Kossuth követségének híre mindjob-
ban felizgatta Széchenyit, tiszai útjában már az a gondolat fogamzott meg benne, 
hogy ő is a követi táblán vegyen részt a munkában, hogy ott ellensúlyozhassa 
Kossuthot.” Bár itt még mindig szerepel egy rövid utalás arra, hogy „a tiszai 
úton” ötlött Széchenyinek eszébe a gondolat, de már teljesen hiányzik annak 
tartalmi vonatkozása. Sőt ezzel a szövegfordulattal az egyébként hiperkorrekt 
Viszota meghamisítja a szituációt, mert azt sugallja, mintha a tiszai úton Szé-
chenyi konkrétan Kossuth ellenében vetette volna fel saját követségét. Viszota 
Gyula a harmadik szövegszinten még egyszerűbb elbeszéléssel élt. A naplóbe-
vezető rövid „életrajzi vázlatában” már ezt a formulát szerepeltette: „Az időszak 

                                                 
22 Példaként: (fentebb idézve) KOSÁRY D., 2002. 399., vagy OPLATKA A., 2005. 372-
373.  
23 SzIM1 507. ill. ua. ZICHY A., 1897. 49. 
24 VISZOTA Gy., 1930. CCXLII. és 1. jegyz. 
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végén nagy hatással van rá a hír, hogy Kossuth Lajos lesz Pest megye követe az 
1847/8-i országgyűlésen. Elhatározza, hogy ő is követ lesz, mert itt kell a hely-
színen ellensúlyozni Kossuth működését.”25 A kiváló Széchenyi-kutatónak ez a 
három szövegváltozata tökéletesen modellálja az elbeszélés egyszerűsödésének 
folyamatát, jelenségét. Hiszen ő nyilvánvalóan tudta, hogy először a kormány-
zattól függetlenedni kívánó Széchenyi játszott el a követség gondolatával, mégis 
a csak a részletesebb elemző szövegben „tudott” erre (lábjegyzetben) utalást 
tenni. A zártabb életrajzi narratíva ezt az árnyalatot már „nem tűrte meg”. Azért 
Viszota példáján keresztül azt is látnunk kell, hogy sokszor a rendelkezésre álló 
terjedelem határozza meg, hogy az árnyalatok megmutatására nyílik-e tér. S így 
a leegyszerűsítés lehet kényszer is. Persze egy különleges íráskészséggel rendel-
kező szerző, ha tisztában van a döntés összetettségével, találhat az árnyalatokat 
kifejező rövid nyelvi formulát. Németh László Széchenyi-könyve (1942) bár 
mutatja a vonatkozó naplószövegek interpretálóinak zavarát, de mégis szellemes 
megoldással él. Ő összekapcsolta az első (szept. 18-i) bejegyzés tartalmi vonat-
kozását a későbbiekével. A végeredmény bár filológiailag nem korrekt, lényegi-
leg mégis érzékletesen adja vissza Széchenyi követségének alapmotivációit: 
„Most [mármint tiszai útján] villan át rajta, hogy otthagyja kormánybiztosságát, 
ahol úgyis folyton kunyerálnia kell, s elmegy követnek, mint egykor újságírónak, 
hogy Kossuthtal szembeszálljon.”26 

Széchenyi tehát naplója tanúsága szerint szeptember 18-án játszott el először 
azzal a gondolattal, hogy követnek jelölteti magát.27 Néhány nap múlva, szep-
tember 21-én már az érintettek előtt is példálózgatott elhatározásával: „Elejtet-
tem Wenckheimnél, Wirknernél s Rohonczynál: szeretnék követ lenni. Semmi 
visszhangra nem talált.”28 Mivel szeptember 18-án Békés és Sopron vetődött fel 
benne – mint küldő megye –, ezért fordult néhány nap múlva Wenckheim Bélá-
hoz, a békési főispánhoz és Rohonczy Ignáchoz, Sopron megye adminisztrátor-
hoz, hogy felmérje a terepet és a lehetőségeket. Wirkner Lajos kancelláriai taná-
csos esetében a kormányzat hozzáállását puhatolgatta. Nyilván a szept. 18-i nap-

                                                 
25 VISZOTA Gyula: Gróf Széchenyi István élete és működése 1844-1848 közt. Történeti 
bevezetés. In: SzIN6. Az idézett példák a VII. és XL. oldalakról.  
26 NÉMETH László: Széchenyi István. In: NÉMETH László: Az én katedrám. Tanulmá-
nyok. Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1983. 539. (Németh László Munkái) 
27 Természetesen itt az először kifejezés az 1847 novemberében kezdődő országgyűlésre 
vonatkozik. 
28 SZIN6 639., SZIN 1166-1167. 
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lóbejegyzésben ugyanezért szerepel Esterházy Pál hercegnek, az ott hatalmas 
uradalmakkal rendelkező soproni főispánnak, a magyar mágnástársadalom ki-
emelkedő tekintélyének a neve. Széchenyi ötletei világosan jelzik, hogy a követ-
ség megszerzését az első pillanattól fogva felülről, mágnás barátai, a megyei 
hatalmasságok és a kormányzat közbenjáró segítségével képzelte el. Az első 
olyan konkrét szöveghely, amelyben Kossuth megválasztásának ellenlépéseként 
interpretálta elhatározását, Zsedényi Edéhez írt levele, mit ugyanezekben a na-
pokban keltezett, szept. 22-23-án: „Kossuth biztosan megy Pestről. [...] Ki fogja 
azonban vele Pozsonyban felvenni a versenyt? Adnék egy falut érte, hogy most – 
ilyen öregen – követ legyek. Sopronból könnyen menne.”29 A következő nap 
(szept. 24-én) már a naplóba is ebben az összefüggésben került bejegyzésre a 
döntés: „Kossuth ellen nem intrikálok. Jön az országgyűlésre. De én is megyek, 
és ahol lehet mint követ! Ez nem fair?”30 Széchenyiben már gyökeret vert a gon-
dolat, és ezt az is mutatja, hogy ez utóbbi naplóbejegyzésnek nem volt semmi 
aktualitása, azaz nem egy az országgyűlésre, Kossuthra, saját helyzetére vonat-
kozó beszélgetés, hír kapcsán fogalmazta meg, hanem egy olyan naplóbejegyzés 
mellé írta az oldallapra, melyben egyáltalán nem foglalkozott a közelgő diétával. 
A szándék megfogalmazódása után a követség kérdése újból 1847. október 8-án 
jelent meg naplójában.31 A szeptember 24. és október 8. közötti bő két hétben 
nem utalt tervezett jelöltségére, és amikor újra visszatért rá – „Éjjel-nappal dol-
gozik bennem a gondolat, hogy legyek soproni követ. – Ha Kossuth egymaga 
lesz ott – – a zűrzavar elkerülhetetlen.” – akkor már a konkrét politikai egyezte-
tés, technikai lebonyolítás előestéjén rögzítette elhatározását.32  

Széchenyi döntésének a forráshelyek számbavételével rekonstruált keletke-
zéstörténete rámutat arra, hogy Széchenyi nem kizárólag Kossuth jelöltsége 
ellenében lett az alsó tábla követe. Több momentum is az elemzőt árnyalásra 
készteti. Egyrészt az, hogy először nem is Kossuth kapcsán vetődött fel elhatáro-
zása, s nem is utalt vitaellenfelére azokban a napokban. A következő Kossuthtal 
összefüggő, szeptember 21-i naplójegyzete is ezt erősíti. Aznap előbb Gosztonyi 

                                                 
29 Széchenyi levele Zsedényi Edéhez 1847. szept. 22-23. MOL Széchényi család levéltá-
ra. Széchenyi István Gyűjtemény. [Alább: MOL SZIGY] 11. csomó [1847.] 393-394. 
Korrekten kiadva: ADATOK2 603-605. 
30 SZIN6 642. 
31 SZIN6 650. 
32 SZIN6 650., SZIN 1168. Még aznap közölte eszméjét Lajos fivérével, másnap 
Eszterházy Pál herceggel és Apponyi György gróf kancellárral. Lásd: SZIN6 650-651. 
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Miklós felhívását („Jó volna Kossuth ellen itt divisiot csinálni!”) hárította el: 
„Én semmibe nem avatom magamat.” Ha már ide kötődne a szándék, kézenfek-
vő lenne legalább a naplóban a megfogalmazása. Aznap többször visszatérően 
rögzítette a híreket arról, hogy Kossuth megy-e vagy sem. A nap végén pedig 
Kossuth követségének veszélydimenziójához egy önmegnyugtató megjegyzést 
társított: „Meg fogják választani Ko[ssuth]ot. A trójai ló lesz az! Jóra is vihet, 
Had tűnjön ki veleje!” Valószínű (a naplószövegek hangsúlyrendszere miatt 
biztosra vehető), hogy, ha mindezek után ezt az összefüggést Rohonczynak, 
Wenkheimnek vagy Wirknernek elmondta volna, annak a naplóban is nyoma 
lenne; sőt, feltételezhető, hogy akkor a beszélgetőtársak is érdemben reagáltak 
volna a felvetésre.33 Az is elgondolkodtató, hogy Kossuth ellensúlyozásának 
szándéka egy olyan levélben tűnt fel először, amelyben a kormány előtt vetette 
fel, magyarázta, készítette elő követségét válaszul Zsedényi megkeresésére.34 
Azaz a már benne fölvetődött gondolat másik összefüggésmezőbe került, hogy 
veszélyhelyzet van kialakulóban, és valamit tenni kell. Az is természetes, hogy a 
szept. 18-i ötletadó élmény (a kormányszerepével kapcsolatos averziója) ebben 
az érvelésben nem szerepelt. S ugyanekkor a szeptember 23-i naplóbejegyzés, ha 
nem is egészen egyértelmű utalással, de már Kossuth személyével hozta össze-
függésbe követségét, újra egy tisztségviselővel, a frissiben kinevezett Zarka 
János személynökkel beszélgetve: „Zarka nálam. Őszintén beszéltem vele min-
denről. Vajon legyek-e követ? – stb Ő: Azt gondolom Koss[uth] még sem megy a 
diétára.” Valószínűleg Zarka reakciója itt már arra a felvetésre vonatkozott, 
hogy Széchenyi Kossuth ellenében lenne követ.35  

Az első naplóbejegyzések, levélrészletek alapján két következtetést és né-
hány arányosító megjegyzést kell megfogalmaznunk. Egyik részről rögzítjük, 
hogy Széchenyiben a követség gondolata először saját politikai helyzetének 
összefüggésében fogalmazódott meg. Ezért a kulcsszövegnek tekintett napló-
fordulat („hanem a magam lábára állani! - Kedvem támad követnek menni!) 
                                                 
33 SZIN6 639-640., SZIN 1166-1167. 
34 Zsedényi Ede Bécsbe invitáló levelét Széchenyi szeptember 15-én Debrecenben kapta 
kézhez, és mint naplóbejegyzése mutatja, komoly megfontolásokra késztette: „Zsedényi 
írt nekem . . . Bizonyára nagy bajban van. Bécsbe kell mennem! ... Minden késő. [az 
oldallapon:] Isten őrizz, hogy Magyarország rám szoruljon! Ha eszükbe jut, hogy engem 
megkérdezzenek, akkor Magyarország már halálán van!” (SZIN6 636.) Ezt a gondolatot 
egyébként Zsedényinek írt válaszlevelében is kifejtette (igen hangsúlyos helyen a levél 
végén). ADATOK2. 605. 
35 SZIN6 641. 1847. szept. 23. 
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nyomán azt elemezzük, hogy a döntése valóban arra irányult-e, hogy a politikai 
mozgásterét szélesítse. Hiszen a maga lábára álló politikus, mikor az alsótábla 
mellett döntött, minden bizonnyal újraértelmezte helyzetét a politika fő erővona-
lai s a pártok között. A szeptember 18-i bejegyzés apropóján ezért nemcsak azt 
firtatjuk, hogy a különböző beszédhelyzetekben hogyan interpretálta Széchenyi a 
követségét, milyen magyarázatokat adott, s feltehetően milyen szándékok moti-
válták, hanem röviden azt is, hogy diétai cselekvésében realizálódtak-e ezek a 
szándékok. Másik részről az idézett forráshelyek kétségtelenné teszik: Széche-
nyiben már szeptember 24-én (és -től) úgy rögzült saját követsége, hogy 
annak egyértelmű célja Kossuth ellensúlyozása. Így amikor Széchenyi szem-
pontjainak, motivációjának összetettségéről beszélünk, akkor ezzel egy irodalmi 
egyoldalúságot korrigálunk, az „egyszerű elbeszélések” problémamentes törté-
netelmondását feszegetjük, illetve a gróf követségének más nézőpontú – nem a 
vita felől, hanem Széchenyi helyzete felől közelítő – vizsgálatát vezetjük be. 
Széchenyi szempontjainak/késztetéseinek hierarchiáját újraértékelve azonban 
arról nem feledkezhetünk el, hogy Kossuth jelöltsége lehetett (illetve hangsúly-
áthelyezéssel: lett) a gróf döntése mögött a legerősebb késztetető-elem. A 
vitaellenfél jelöltsége lelki és politikai értelemben is kulcsmozzanat volt (láten-
sen hathatott a kormányzat összefüggésében kibukó szeptember 18-i gondolat-
sorára is), s ezért a részletes elemzésben a Kossuth-kérdést állítjuk az első hely-
re. Az „egyszerű elbeszélés” igazolására (és az elbeszélők megnyugtatására) 
pedig álljon itt egy, az idézett nyelvi formulákkal tökéletes összhangban levő 
(okhatározói alárendelő) Széchenyi mondat, amelyet a Sopron megyei választás 
első napján (okt. 11.) jegyzett le: „Követ óhajtok lenni ... mert Kossuthot meg-
választják.”36 (Persze, ha abszolutizálnánk Széchenyinek egy-egy mondatát, s a 
helyzetet ilyen egyértelműnek látnánk, illetve ha elfogadnánk a „dokumen-
tum=tény=történetileg igaz” egyszerű képletét, akkor e sor közlése után a ta-
nulmányt itt befejeznénk.)  

 
Széchenyi személyes kapcsolatain keresztül elég korán (aug. 9.) értesült Kossuth 
jelöltségéről, az azonban nem valami hirtelen ötletként vetődött fel az ellenzék 
nyár végi megbeszélésein, hanem évek óta a várható lehetőségek, s hónapok óta 
a realitások közé számított. Az ellenzéki politikusok a konkrét tervet még bizal-
masan vitatták meg magántanácskozásaikon, de végül augusztus 20-a körül for-

                                                 
36 SZN6 653., SZIN 1170. 
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málisan is határozatot hoztak arról, hogy a biztos befutónak számító Szentkirályi 
Móric alispán mellett Kossuth Lajos megválasztását támogatják és viszik keresz-
tül.37 Széchenyit kezdetben az a kérdés izgatta, hogy valóban Kossuth lesz-e az 
ellenzék jelöltje, hogy hogyan viszonyul hozzá a Pest megyei politikai elit, s a 
számba vehető konkurencia lemond-e a saját aspirációjáról a javára. Utóbb azt 
is, hogy mi a szándéka Kossuth támogatásával Batthyánynak, azaz, hogy miért is 
lesz Kossuth küldve. S persze folyamatosan azokat a híreket jegyezte fel, melyek 
a várható esélyekről tudósították. Az a kérdés is sokszor felvetődött benne, hogy 
mit is kellene tennie, érdemes-e, szükséges-e belefolynia a Pest megyei küzde-
lembe. Kossuth követségét politikai távlatában mérlegelve arra is választ kere-
sett, hogy milyen következménye lesz annak, ha vitapartnere az alsó táblára 
kerül. És e legutóbbi szempont kapcsán saját politikai szerepét, jövőjét és hivatá-
sát is rendre újragondolta, míg végül a saját jelöltsége is ebbe a szövegösszefüg-
gésbe került.38  

A várható ellenjelöltekről szóló kombinációk és a választási esélyek Széche-
nyit folyamatosan izgalomban tartották. Mivel a reformerek vezérvármegyéjé-
ben konzervatív követ nem léphetett fel valóságos eséllyel, így Kossuth megvá-
lasztása azon múlott, hogy az ellenzék egésze mögé áll-e, illetve lesz-e másik 
potens ellenzéki jelölt. Széchenyi a személyi kombinációkat végig nyomon kö-
                                                 
37 Az 1847-es Pest megyei választás előkészületeiről, történetéről, lefolyásáról bőséges 
anyag áll a rendelkezésünkre. Itt (a téma kidolgozottsága, ill. a hely hiánya miatt) csak a 
legújabb szakirodalomra és a legfontosabb forráshelyekre utalunk, s külön-külön nem 
jegyzeteljük a kapcsolódó megállapításokat. Az alapforrások: Kossuth Lajos az utolsó 
rendi országgyűlésen 1847/48. Sajtó alá rend. és bev.: BARTA István. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1951. 167-292. (Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai, Kossuth Lajos 
Összes Munkái, XI. [alább: KLÖM11], Kossuth Lajos 1848/49-ben, I.); Néhány érdekes 
levélrészlet: ADATOK2 597-610.; s néhány esemény- és hangulatrögzítő memoár: 
PODMANICZKY Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Válogatás a naplótöredékekből 1827-
1887. Vál., szerk., jegyz. és az utószót írta: SZEINERT Ágota. Helikon Kiadó, h. n. 
[1984.] 225-236. VAJDA János: Egy honvéd naplójából. Előszó, jegyz., szerk. SZIGETHY 
Gábor. Holnap Kiadó, Bp., 1998. A szakirodalomból: BARTA István: Bevezetés. In: 
KLÖM11 [később: BARTA I., 1951.] 27-34.; KOSÁRY D., 2002. 397-406.; SZABAD 
György: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Kos-
suth Könyvkiadó – Magyar Helikon, [Bp.,] 1977. 102-110. 1845 óta azokban a titkos-
rendőri jelentésekben, melyekben a pesti követjelöltek személyére információkat közöl-
tek mindig feltűnt Kossuth Lajos neve is. Lásd: KLÖM11 247-248., 272., 283-284. és 
285. 
38 A napló- és levélrészletekben kavargó Kossuth-témának utóbb csak azokat a részleteit 
érintjük, amelyek Széchenyi döntésével közvetlenül összefüggésbe hozhatóak. 
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vette, de túl sok reményt nem fűzött azokhoz. Egy darabig csak azt rögzítette, 
hogy mások hogyan látják Kossuth esélyeit. Rendszerint a konzervatívok önhit-
ten kicsinyelték, míg az ellenzékiek várható realitásnak tartották.39 Ő maga vi-
szont egyetlenegyszer sem tett olyan megjegyzést, amelyben előzetesen Kossuth 
választási kudarcára utalt volna. Erőfelmérése ebben a tekintetben reális volt. 
Csak megfogalmazásainak nem teljes bizonyosságot tükröző fordulatai mutatják, 
hogy olykor voltak benne kételyek. Szeptember 30-án feszült neki utoljára ennek 
a kérdésnek, amikor is a találgatások ideje lezárult. Akkor hirdették ki Pest me-
gyében a királyi meghívólevelet, s tűzték ki a választást okt. 18-ra. Bár az aznapi 
listájában hosszabb sor került ellene mint mellette (mármint, hogy Kossuth követ 
lesz-e), és a hírei is bizonytalanok voltak, de másnaptól eltűntek a kételyek.40 
Egészen egyszerűen azért, mert a választás közeledte ezt a várható fejleményt is 
közelebb hozta, s így Széchenyi is egyre bizonyosabb lett a bekövetkezésében.41 

                                                 
39 Egy jellegzetes példa (szept. 21.), amelyben a felmerülő ellenjelöltek, s a kétféle vi-
szonyulás is megfigyelhető: „Kemény Zsigmond [...] Kossuthot megválasztják... mert se 
Patay, se Ráday, se Balla ... nem megy. [...] Országbíró. Kossuth mégsem megy tán. 
Halász van kinézve” SZIN6 639., SZIN 1166. További hasonló megjegyzések: SZIN6 
613-615., 620-622., és 644-647. 
40 Az aznapi kételyekről a naplójában („Rayé [...] azt mondja... nem lesz Kossuth etc. 
Most azt hiszem, megválasztják.”), és a Kovács Lajoshoz írott (szept. 29-30-i) levelében: 
„Holnap pesti gyűlés, és aztán Kossuthnak monstre fáklya zene lesz ... melly alkalomkor 
kikiáltják „pesti követül”. [...] Ma úgy állnak a dolgok, hogy K[ossuthot] sem küldik. 
Nagy a reactio künn.” A találó lista, amelyben Széchenyi egyaránt gondolt Kossuth 
politikai karakterére, programjára, a mögötte és ellene fellépő politikai erőkre (eredetileg 
a felsorolás mindegyik eleme új sorban): „Megválasztása ellen szól: Arrogancija Nem 
Pesti Magyar Irigység – 2 paraszt minden helységbül a pesti Instructio szerint - 
mellyet olly gyönyörűn és a tempo kiemelt. Kemény Zsigmond papok pénze (!?) Viszont a 
megválasztása mellett: - [---] buzgólkodása A manőverezések B[atthány] Lajos által 
elnyert egysége Terrorizmus a maga idejében - és mert rossz könnyebben történik, mint 
jó.” Az aznapi történéseket röviden összefoglalta Tasner Antal Lunkányi Jánoshoz írt 
levelében. A forráshelynek az adja az érdekességét, hogy a gróf titkárának és jószágkor-
mányzójának levelezése korábban alig-alig forgott politikai kérdések körül, azaz a felfo-
kozott várakozást híven kifejezi, ahogyan Tasner buzgón beszámolt Lunkányinak a kö-
vetválasztás történetéről. MOL SZIGY 11. cs. 1847/421-422. ÉS SZIN6 646-647., SZIN 
1168-69.; ADATOK2 606. 
41 Azt azért hozzá kell tennünk, hogy a nagy tét miatt az esélyek az utolsó pillanatig 
kétségesek voltak, vagy legalábbis a várakozás bizonytalansága benne volt a levegőben. 
A megyei választás előtt két nappal (október 16-án) így tudósította a Pesten tartózkodó 
Tasner Antal Lunkányi Jánost a fejleményekről: „Itt most a követválasztás a napi renden 
forgó fő tárgy. Első követ a vármegye részéről bizonyosan Szentkirályi lesz. A második 
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Egyre inkább tényként kezelte (egyszerű kijelentő móddal rögzítette) Kossuth 
eljövendő országgyűlési szereplését (megválasztják, megy), s végül az ered-
ményt is (okt. 18.) csak egy rövid tényközlő naplóbejegyzésben rögzítette, 
kommentár nélkül.42 S persze nem véletlen, hogy ebben az időszakban vált egy-
értelművé – immár tudomásul véve az elkerülhetetlent – saját követségének 
szándéka is. 

Széchenyi hozzáállása vitaellenfele jelöltségéhez meglepően visszafogott volt 
a korábbi nyilvános támadásokhoz, a forradalmi vádakhoz, a Politikai Programm 
Töredékekben tükröződő Kossuth elleni indulathoz képest. Bár első ijedtségében 
(aug. 10-én) még az ellenagitáció lehetőségén gondolkodott („Jó volna, ha 
Koss[uth] az országgyűlésre menne? ‘Nem, bizonyosan nem!’ Ergo ne jöjjön! 
Ellene fogunk dolgozni.”43), végül mégsem avatkozott be érdemben a pesti küz-
delembe. Sőt naplójában rendszeresen ebben a kiváró álláspontban („rábízok 
mindent a maga folyására”) erősítette meg magát: „Egyáltalában nem ártom 
bele magam, Kossuth mellett vagy ellene!”44 Csak részben ad erre a viszonyulás-
ra magyarázatot a többször előbukkanó hátsó szándék. „Hadd puskázza végképp 
ki magát. – írta Zsedényinek – Ha ez nem történik meg, úgy továbbra is egy 
olyan Vau Vau [ugató kutya] marad, amelynek ereje – mert ismeretlen – mindig 
tekintélyes lesz.”45 Valószínűleg egy országosan tárgyalt szempontról volt szó, 
hiszen Wenckheim László Széchenyihez írt levelében ugyanígy érvelt: „Kossuth 
ajándéka keserves, de ki tudja, mire volt ez jó - talán most mások fognak kiáb-
rándulni, és Kossuth eltemettetni.”46 Bár ez a gondolat a Batthyányival folytatott 
egyik beszélgetésében is felvetődött, mégis Széchenyi ismerve vitapartnere ké-

                                                                                                                         
követ személye még fogadás tárgya lehet. Kossuth és ellene [...] Balla [...]. Mind a két fél 
iszonyúan verbuválja a korteseket. Olly népes gyűlés lesz, millyen már rég nem volt 
Pestben. Jövő hétfőn lesz elhatározva. Kossuthot leginkább a két Batthyány: Lajos és 
Kázmér támogatja. Az ellenzék egy része és a konzervatívok pedig [...] ellene vannak.” 
MOL SZIGY 11. cs. 1847/487.  
42 SZIN6 653-657. 
43 SZIN6 610., SZIN 1159. 
44 A legjobb példák: aug. 18., 25. és szept. 21. SZIN6 616., 622., 639., SZIN 1160-66. 
45 Széchenyi Zsedényi Edének 1847. szeptember 22-23. MOL SzIGy 11.cs. 1847/393., 
ill. ADATOK2 603.  
46 A levél kelte: 1847. okt. 24. MOL SZIGY 11. cs. 1847/443-444. Rövidítve közli: Ada-
tok2 609.  
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pességeit nem bújhatott el a „Jóra is vihet. Had tűnjön ki veleje!” önáltató 
szempontja mögé.47  

Széchenyi érezte, tudta, hogy jelentős politikai következményei lesznek Kos-
suth követségének. Ezért firtatta visszatérően Batthyány Lajos szándékát, céljait, 
hiszen (joggal) őt tartotta az események kulcsszereplőjének. Ekkoriban nemcsak 
Széchenyi kereste Batthyány társaságát – ő azért, hogy újra hidat építsen hozzá, 
megismerje az ellenzéki vezetőjének szempontjait –, hanem a fiatalabb gróf is 
arra használta fel a mágnás társaságban adódó kommunikációs helyzeteket, hogy 
semlegesítse pártfogoltja legádázabb ellenfelét.48 Széchenyi a Batthyány terveit 
taglaló listáiban első helyre rendszerint a személyes ambíciót és Apponyi elleni 
gyűlöletét állította, de utána feltűntek mindazok a politikai motívumok, amelyek 
egy „pártvezér” racionális döntésének mutatták Kossuth támogatását. Batthyány 
azzal számolt, hogy az előre látható éles csatákban nagy szükség lehet („most 
kapacitás kell”) a kiváló politikai tájékozódó- és cselekvőképességű Kossuth-
ra.49 A pesti követjelölésének mindezek miatt önmagán túlmutató jelentősége 

                                                 
47 A példák: SZIN6 623., 640. 
48 Az első híradást Batthyány céljairól Hajnik Páltól vette augusztus 18-án, s onnantól 
fogva október 18-ig csaknem mindegyik pesti napján lejegyzett valamit az ifjabb grófról. 
Batthyány szerepéről az 1847-es követválasztáson lásd legújabban: MOLNÁR András: 
Viam meam persequor. Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig. Politikai élet-
rajz (1807–1848). Beszédek, levelek, írások (1824–1848). Osiris Kiadó, Bp., 2007. 244-
247. ERDŐDY Gábor: Batthyány Lajos. In: ERDŐDY Gábor – HERMANN Róbert: Batthyá-
ny. Szemere. Pannonica K., h. n. 2002. 62-66. (fekete-fehér). GERGELY András: Batthyá-
ny Lajos a reformellenzék élén. In: GERGELY András: Egy nemzetet az emberiségnek. 
Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1987. 277-
281. (Elvek és utak). A Széchenyi-Batthyány ekkori viszonyról a fentebbieken kívül 
részletesebben: VISZOTA Gy., 1930. CCXVII-CCXXI., FÜLÖP Tamás: „A különbség 
köztünk…” Gondolatok Batthyány Lajos és Széchenyi István reformkori politikai nézet-
különbségeiről. Jászkunság, L, 2007/3-4, 20-46., S e tanulmány szerzőjétől: VELKEY 
Ferenc: Batthyány Lajos Széchenyi látószögében (I. Közelítések). Századok, 141, 2007/3, 
557-574.; VELKEY Ferenc: Batthyány Lajos és Széchenyi István. In: Batthyány Lajos 
1807-1849. Emlékalbum. Szerk.: NAGY MÉZES Rita. Kossuth Kiadó, Bp., 2007. 5-25. 
49 A legjobb példák: aug. 18. (aznap háromszor), 27., szept. 26., 30. SZIN6 615-617., 
622-623., 644., 646-647. A politikai megfontolások között tűnt fel a fentebb említett 
Kossuth lejáratását célzó szempont is („Csak így járja le magát”). Ez valószínűleg Szé-
chenyi megnyugtatására szolgáló üzenet volt. Ismert, hogy Batthyány és Kossuth között 
nem volt minden tekintetben összhang, e mondatnak mégsem tulajdonítunk nagy jelen-
tőséget, hiszen egy ilyen hátsó szándék éppen ellentmondott a többi politikai késztetés-
nek. Vö. MOLNÁR A., 2007. 246-247. 
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volt, hiszen a modern politika követelményei tükröződtek abban, hogy a partiku-
láris érdekkel és szokással szemben egy párt országos érdeke mentén született a 
jelölt személyéről döntés. Széchenyi is tudatában volt ennek, s az esélyek szám-
bavételekor egy ízben a helyzetet a maga jelentőségében felmérve rögzítette, 
hogy Kossuth mellett igazi súlyként nem pusztán Batthyány a személy áll, ha-
nem mindaz, amit ekkoriban jelentett: „A manőverezések B[atthány] Lajos által 
elnyert egysége” – azaz egy szervezett politikai erő, az Ellenzéki Párt, s annak 
tekintélyes, gazdag elnöke.50  

Batthyány éppen azért lett Széchenyi szemében „Gyújtogató [...] a mi «szal-
maviszonyaink» között”, mert Kossuth támogatásával kiélezett politikai helyze-
tet provokált. A fiatalabb grófnak a „trójai ló” hasonlatával, a pesti ellenzéki 
politikusoknak a „törököt fogtatok”, Podmaniczkynak pedig a „fekete leves” 
szóláshasonlattal, fejezte ki, hogy nem is tudják, milyen irányt-erőt szabadítanak 
fel Kossuthtal/által. „Meg kellend ennie az országnak, de önöknek is” – szólt a 
figyelmeztető mondat.51 Azok a félelmek, amelyeket Széchenyi vitaellenfele 
követségéhez társított („Kossuth mindenható [lesz]... mely mindenhatóság ellen 
csupán feloszlatás, elűzés (segít) etc.” vagy: „Ha Kossuth egymaga lesz ott – a 
zűrzavar elkerülhetetlen.”), „A kelet népe” vitától fogva szerepeltek a grófnak a 
Kossuthtal kapcsolatos jövőképében. S persze ehhez onnantól társult a „francia 
modor” szerinti, „szívre ható” „mindent összekuszáló” egy „Horea-Kloska-féle 
tragédiát” az országra szabadító politika ellensúlyozásának, a felidézett veszé-
lyek elkerülésének vállalt kötelezettsége. Széchenyi mélyen megélt (s nagyon 
erősen retorizált) a közösség sorsával azonosuló, prófétai, romantikus-hősi 
„nemzetmentő” szereptudata manifesztálódott követségnek vállalása közben is. 
A szöveghelyek azonban ebben az esetben sem teszik egyszerűvé az értelmezést. 

Széchenyi rendre akkor idézte fel ezt a nagy veszélyt, amikor a kormányzat 
felé érvelt követségéről. A Zsedényihez írt levelében hangsúlyozta először saját 
áldozatvállalásának szükségességét: „[...] kérdezem, kinek van bátorsága, kitar-
tása és végül aktivitása [a Kossuth elleni küzdelemre]? Szándékom szerint már 

                                                 
50 SzIN6 647., SzIN 1168. Ez a szempont más kortársak előtt is nyilvánvaló volt. Példa-
ként lásd: PODMANICZKY F., [1984] 227-229.   
51 A „trójai ló” hasonlatot előbb csak magának jegyezte le (szept. 21.), de mikor néhány 
nap múlva Batthyánynak is nekiszegezte, az ügyesen válaszolt, Széchenyi egykori irány-
adó szerepére utalva: „Te voltál a trójai ló.” SzIN6 640., 644. A másik két példa: Szó-
szék és csatatér. Politikusi naplók és visszaemlékezések, 1848-1849. S.a.r: HERMANN 
Róbert. Balassi Kiadó, Bp., 2000, 96.; PODMANICZKY F., [1984] 235. 
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legszívesebben a kályha mögött ülnék. – de ha a veszélyeket tekintem, amelyek a 
fejünk fölébe halmozódnak, és amelyeket Kossuth ránk idéz, akkor semmilyen 
pozíció nem olyan nehéz, semmi helyzet nem oly terhes.”52 Nem véletlen, hogy 
utóbb ugyanez a szempont a soproni választások előtti, október 5-től 9-ig tartó 
bécsi tartózkodása idején erősödött fel. Tárgyalásai közben, a kormányt mozgó-
sítandó a tét nagyságát és saját áldozatát emelte ki, s ennek hatására jelent meg 
naplójában (okt. 8-10.) már belső élményként a cselekvésre kényszerítő hivatás-
tudat. Azonban azt is érdemes figyelembe vennünk, hogy ugyanezekben a na-
pokban lett „valóságosan” jelölt, úgyhogy a történelmi téthez mért elszántság a 
végső lelki lökést is adhatta ahhoz, hogy véglegesítse elhatározását: „Ó, ha csu-
pán énellenem volna! Akkor mosom a kezeimet, s nevetek a kuckómból. - Hanem 
nélkülem... a szakadék felé visz az út. – Holocaustumként [égő áldozatként] fel-
áldozom magam.”53  

Az azonban föltűnő, hogy a honi viszonyok között inkább várakozó figyelem, 
a lehetőségek mérlegelése jellemezte szemléletét. És követségét a következő 
napokban (okt. 11., 15.) már nem a démonizált ellenféllel szembeni elszánt küz-
delemként, hanem korrekt politikai válaszlépésként interpretálta (élte meg). 
Visszatért a korábban idézett szeptember 24-i („Ich gehe aber auch, [...] Is this 
not fair?”) attitűd.54 S a naplóban a soproni választó közgyűlés első napján a 
saját vállalásának tisztaságát, tisztességét megerősítendő szerepelt követségének 
magyarázata: „Követ óhajtok lenni ... mert Kossuthot megválasztják. Nem agitál-

                                                 
52 Vö. 29. jegyz. 
53 A sokat idézett kapcsolódó szövegek mind ehhez a néhány naphoz kötődnek. A hason-
ló okt. 9. reggeli: „Nem tudok aludni. Hajlandóságom azt mondja... vonulj egészen visz-
sza... kötelességérzetem... állj egészen az élre.” És a másnap (immár) Sopronban lejegy-
zett áldozatos mondatai még mindig a kormányzatra utaltak vissza: „Halotti álomban 
aludtam, nem tudok felkelni. Ó, Istenem... micsoda teher nehezedik rám... és én még 
többre vágyom! - Őrült vagyok. [...] Legyen meg Isten akarata! - Szándékom tisztességes 
mind az országra, mind a dinasztiára s kivált Apponyira nézve!” SZIN6 650-652., SZIN 
1168-70. Utóbb ez a „nemzetmentő” felelős kötelességtudat akkor jelent meg a napló-
ban, amikor a gróf szerepével, diétai beszédeivel elégületlenül önmagát kitartásra buzdí-
totta, vagy mikor feladatára készülődött. Ezekben a novemberi szövegekben viszont már 
nem Kossuth összefüggésében működött a „mégis morál.” Lásd: SZIN6 664-680. nov. 
1., 2., 10., 22., 23. és 26. A legjobb példa az Eötvös Józsefhez írott 1847. nov. 11-i leve-
le. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár [OSZK KT.] 1 923/14. ill. SZIL3 556-557. 
54A teljes, korábban magyarul idézett mondat Széchenyi nyomatékosító kiemelésével: 
„Ich intriguire gegen Kossuth nicht. Er komme auf den Landtag. Ich gehe aber auch, . . 
und wo möglich als Deputirter! Is this not fair?” SZIN6 642.   
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tam sem ellene, sem mellette, de menni igyekszem. – Ezt hiszem, érzem: méltóbb 
hozzám!” Ugyanez a szempont és szövegfordulat – a „weder für noch gegen” 
kifejezés pontosan ugyanazokkal a kiemelésekkel ismételve – október 15-én más 
funkciót kapott. Akkor Batthyány Lajos gróffal beszélgetve rögzítette így követ-
ségének jellegét/célját, hogy utóbb a „pártvezér” tekintélyét segítségül hívja az 
ellenzék semlegesítése a mosoni választás előtt: „Nyíltan beszélek. Nem vagyok 
sem Kossuth mellett, sem ellene. Ő megy…de én is menni szeretnék. Ez nem 
lojális és lovagias![?]”55 A kapcsolódó szöveghelyekben tehát mindig a Kossuth 
jelöltségével/választásával kapcsolatos passzív, semleges viszonyulása adta azt a 
morális alapot, amely nyomán a saját döntése fair, méltó, lojális és lovagias 
válaszlépésként jelent meg. 

Természetesen a napló-tükörben önmagát néző (és önmagát „megalkotó”) 
grófnak mindkét esztétikus szerepfelfogása (nemzetmentő áldozat, fair vitaellen-
fél) lehet mélyen megélt és megkonstruált is. Akár (valószínűleg) egyszerre 
mindkettő. Mindezért nagyon nehéz Széchenyinek a Kossuth követségével kap-
csolatos lelki mozgatórugóit biztonsággal feltárni. A további szöveghelyek arra 
utalnak, hogy nem volt ekkoriban egynemű a gróf viszonyulása vitapartneréhez, 
s inkább jövőt kémlelő aggodalommal tekintett követsége elé, s nem egyértelmű 
elutasítással. A sok kétséges, félelemmel teli mondat mellett van néhány elisme-
rő, Kossuth történelmi erejét, hatását kiemelő megjegyzése is. Nem véletlen, 
hogy a válaszfelirati vita „eredményein” gondolkodva november végén ezt rög-
zítette: „Isten hatalmas! Ha Kos[suth] nincsen itt… a felét nem tudom elmonda-
ni s megtenni annak, amit most!”56 Azon a retorikus szövegszinten pedig, ame-
lyen Kossuthot rendre elhelyezte – a nemzetsors „élet vagy halál” princípiumai-
hoz kapcsolódó ellenségképében (démon, sarlatán) – is volt ekkoriban pozitív 
gesztusa: Oly név-e a „Kossuth”, melyhez Magyarország átka avagy áldása fog-
e tapadni? Épp úgy nem, mint a „Széchenyi” –! Végre találkozunk majd s egye-
sülünk a „feledésben” – jegyezte le a Pest megyei jelöltön gondolkodva augusz-
tus végén.57 Azért ebben a mondatban is – a párhuzamosítás ellenére – benne 
van a hangsúlyozott ő és én. Széchenyi politikai identitásának az 1840-es évek-
ben kétségtelenül az egyik meghatározó eleme lett az, hogy ő a Kossuth-
veszéllyel szembenálló magányos hős. Itt most nincs alkalmunk vitájuk pszicho-
logizáló szak- és esszéirodalmának áttekintésére, de egy idézettel érzékeltetjük, 
                                                 
55 SZIN6 653., 656., SZIN 1170., vö. SZIVM2 269. 
56 SZIN6 681., SZIN 1181. 
57 SZIN6 622., SZIN 1164. 
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hogy a jelenség nem hagyható figyelmen kívül a követség vállalása esetén sem. 
Amikor Kossuth válaszolt Széchenyinek a Politikai Programm Töredékekben 
megfogalmazott éles, személyét érintő kirohanásaira, akkor a tervezett (de a 
cenzúra által eltiltott) vezércikkében így élcelődött bírálóján 1847 koratavaszán: 
„Egy barátom azt jóslá, hogy a Gróf egykoron egy kis maniában fog szenvedni, 
melly abbul álland, hogy magát Kossuthnak képzelendi. Bizony félek, hogy a 
jóslat közel van a teljesüléshez, mert úgy látszik: feje szive, gyomra, vére annyira 
tele van velem, hogy Isten a megmondhatója.”58 Kétségtelen, hogy Széchenyi 
olyannyira eltökélten igyekezett vitaellenfelét ellensúlyozni, hogy az újabb mér-
kőzések érdekében hangsúlyosabban jelen lett a Kossuth által preferált színtere-
ken (politikai sajtó, Pest megye közélete). A sajtónyilvánosságot alapvetően 
fontosnak tartotta a polgári átalakulás folyamatában, de mégis csak akkor, ami-
kor a könyvek vitáját elveszítette, lett Kossuthot követve „journalistává mérgé-
ben” – ahogy ellenfele a helyzetet találóan értékelte.59 Így kézenfekvőnek lát-
szik, hogy az újabb színtérválasztásban, az alsótáblai követségben is közvetlen 
szerepet játszott a kossuthi-minta, vagyis az, hogy a diéta lehetett a küzdelem 
aktuális fóruma. Kossuth a kapcsolódó (1847. okt. 28-i) Wesselényinek elküldött 
beszámolójában ugyanezt a verziót (mint Széchenyitől eredőt) rögzítette: „fellé-
pésének okául, mint hallom, azt adá, hogy mivel én felmegyek, neki is fel kell 
mennie, s velem nyílt és egyenlő téren kell küzdenie.”60 Szemere Bertalan a gróf 
követségét értelmező nyílt levelében szintén ezt a késztetést tételezte fel az első 
helyen, amikor a grófhoz intézett költői kérdéseit feltette: „Mi bírta önt ez eltö-
kélésre? És különösen mi bírta ily hirtelen és véletlenül? Az alsótáblán veszélyt 
pillantott meg melynek elébe kell lépnie, és egy s más embert, kivel ott szembe 
kell állnia?”61 

Széchenyi azonban ekkor nem izzott a vita korábbi felvonásának hőfokán. 
Indulati megnyilvánulások helyett inkább visszafogott gesztusokat tett. A közvé-
lemény persze az új helyzettől pro és kontra a vita további nyilvános, éles folyta-
tását várta vagy éppen attól tartott. „Tegnap olvasám, hogy Széchenyi 

                                                 
58 SZIÖM6/2 834. 
59 Kossuth Lajos levele Wesselényi Miklósnak 1842. dec. 26-án. In: FERENCZI Zoltán: 
Széchenyi és Kossuth írói harcza. Új Magyar Szemle 1900. 386. A jelenségre nagy hang-
súlyt tett: NÉMETH L., 1983. 532. 
60 A vonatkozó részt közli: Viszota Gy., 1930 CCXLIX-CCL.  
61 SZEMERE Bertalan: Nyilt levél gróf Széchenyi Istvánhoz. Pesti Hirlap [alább: PH] 
1847. okt. 29. 975. 
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Mosonyban követ lett. Vajon mire számít? – gondolkodott el a helyzeten Wesse-
lényi Miklós Bezerédjnek írt levelében – régolta kürtölte s kürtöli, hogy ő egye-
dül, izolálva, párt nélkül áll. Többségre tehát nem számíthat, vagy a merő 
conservativekkel akar-e felcsapni? Igaz, hogy eddig is ezek malmára hajtá a 
vizet. Vagy pedig csak zavarni, Szentkirályi s Kossuthtal marakodni akar? Mint 
cél gonosz s valóban nem nagyszerű lenne, mint feladat, élvezést s dicsőséget 
nem tudom, adna-e? De bajt és dolgot eleget s élénket.”62 A Széchenyivel szem-
beni soproni ellenagitáció közben ugyanígy felvetődött ez a vád („Csak azért 
akar választatni, hogy Kossuthot ledorongolhassa”), s úgy tűnik a vitairatok 
erős kifejezéseit ismerve a kortársak általában éles, személyes küzdésre számí-
tottak.63 A gróf ezeket a félelmeket elhárítandó előbb a követválasztó levél átvé-
telekor október 25-én Magyaróvárt tisztázta szándékát: „[...] iparkodom megcá-
folni azok előgyanúját, hogy én ingerelni s valami gladiátori bajtusára mentem 
az alsó táblához Nem! Ily célja törekvéseimnek távolról sincsen.”64 Utóbb első 
jelentős diéta felszólalásaiban fejtette ki, hogy „egyébiránt igen hibáznak, kik 
azt remélik, hogy ő Pest követe ellen itt valamely kakasviadalt fog kezdeni” 
(nov. 22.), illetve: „hogy ide ő veszekedni nem jött” (nov. 26.).65 Hitelessé eze-

                                                 
62 Wesselényi Miklós levele Bezerédj Istvánnak 1847. október 27. Kiadva kivonatosan: 
ADATOK2 609. Idézi OPLATKA A., 2005 372-373. Wesselényi okt. 25-i Deáknak írt 
levelében még az első hírt véve nem is értette, hogy „hát mint mi lépett ő [mármint Szé-
chenyi] fel?” B. Wesselényi Miklós levelei Deák Ferenczhez. 1841-1850. 2. Közli: 
FERENCZI Zoltán. Történelmi Tár 1904. 334. 
Egy titkosrendőri jelentés szerint a konzervatívok viszont azért örültek a megválasztásá-
nak, mert „sikerrel száll szembe Kossuthtal.” MOL SZIGY 11. cs. 1847/489. Bártfai 
kivonata. Közli: ADATOK2 609. Érdekes mozzanat, hogy Tasner Antal, a hűséges titkár 
nehezményezte Széchenyi követségét, mert attól tartott, hogy a gróf felzaklatja magát, s 
ez egészsége rovására megy. Erről lásd: SZIN6 658., SZIL3 553. 
63 Lukinich Mihály idézett kritikus mondata kapcsán Széchenyi így rögzítette a kapcso-
lódó közvélekedést: „Sokan azt gondolják, ... nem kéne vesződnöm a vele való ujjhúzás-
sal, hanem inkább a megegyezést keresném vele”. SZIN6 653., a fordítást vö. SZIN 
1171. 
64 A beszéd közlései közül egy változatban olvasható ilyen erőteljesen ez a fordulat, 
amelyet a Jelenkor nyomán Zichy Antal publikált: Gróf Széchenyi István Beszédei. 
[alább: SZIB] Összegyűjt. s jegyz.: ZICHY Antal. Atheneum, Bp., 1887. 522-524. (SzIM, 
II.). Vö. ezt Zichy saját változatával (SzIB 526-529. ) és az Apponyinak elküldött verzió 
kiadásaival: SZIVM2 272-274., VISZOTA Gy., 1930 CCXLVII-CCXLIX., hibás kelte-
zéssel: ADATOK2 611-613. 
65 A PH közlésében: 1847. nov. 28. 357. és dec. 3. 370-371. Az idézett helyek még: SzIB 
537., 543.,  
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ket a természetes retorikai alakzatokat azzal tette, hogy valóban nem küszködött-
küzdött a nyílt színen Kossuthtal. S bár a diéta első jelentős alsótáblai szavazása 
a válaszfelirati vitában mégiscsak úgy lett feltéve, hogy „Pest vagy Moson,” de 
egy kisebb riposztjukat leszámítva Széchenyi nem támadta a korábbi módon 
vitaellenfelét.66 Egy ismeretlen szerzőjű országgyűlési pamflet szellemesen ér-
zékeltette, hogy nem teljesültek a negatív várakozások: „Furcsa helyzetbe tette 
magát e nagy szemöldök, Mosony megyéből követ. Azt hittük: Kossuthtal mint 
leendő szomszédjával akar ujjat húzni, – vagy is veszekedni folyvást, de már véle 
az utcán is karon fogva járt.”67 Talán a színtér követelte visszafogottság, talán a 
műfaj (közvetlen nyilvános beszéd), talán egyéb taktikai megfontolások miatt 
kerülte el a közvetlen vitát, de lehet, hogy azért, mert úgy érezte, hogy nyílt alsó-
táblai harcban Kossuthtal szemben esélytelen lenne. A diéta másfél hónapnyi 
tanulságával a háta mögött az idézett Apponyi Györgynek elküldött levelében 
így mutatta be a „frontális harc” esélyegyenlőtlenségét a népszerűségi szem-
pontok torz, ironizáló számbavételével: „Nyílt harcba bocsátkozni K[ossuth]tal 
– ez bulldogtermészetű bátorság volt volna! . . . Hiszen ő a kedvelt – református, 
demokrata aki szüntelenül azt írja elő a páciensnek., amire emez törvénytelen 
kívánkozásában epedezik –, s ezenfelül olyan szája van ennek a fickónak, olyan 
ékesen tud szólani, hogy ha szaval, kiváltképp a nőknek és a nőieseknek – ez 
pedig légió – gyakran összefut szájukban a nyál, és gyakran könny gyűlik a sze-
mükbe etc. etc. – én ellenben [...] örökké csak kárhoztatok mindent, keserű sze-
reket javallok – jó katolikus, mágnás és ezenfelül kivénhedt elfáradt fiú vagyok, 
akit éppúgy nem kellemes nézegetni, mint hallgatni.”68 Széchenyinek a korábbi 

                                                 
66 A válaszfelirati vita az alapkiadványokban: SZIB 536-547., KLÖM7 311-334., SZIN6 
677-681., SZIL3 562-563. Széchenyi ebben a három beszédében (okt. 25., nov. 22., 26.) 
foglalkozott érdemben saját szerepével, utóbb a beszéd-idézeteket innen vesszük, s külön 
nem jegyzeteljük. Széchenyi és Kossuth kisebb csörtéje a közteherviselés kapcsán ala-
kult ki a november 29-30-i kerületi üléseken. Jól rekonstruálható a PH alapján (1847. 
dec. 5. és 7., 377-378.), vö. SZIB 547-554.  
67 [Ismeretlen szerző:] Országgyűlés 1847. Trattner-Károlyi, Pesten, 1848. 9.  
68 A forrásra lásd e tanulmány 2. és 19-20. jegyzeteit. Idézi OPLATKA A., 2005 373. Az 
ellenzékiek már előzetesen úgy látták, hogy egy ilyen harc neki nem kedvezne. Erre utal 
Ferenczy László Wesselényinek írt rövid beszámolója (1847. okt. 18.): „Széchenyi Sop-
ronban csak 2 szót kapván, mosonyi követ lett. Ez mindenesetre nyereség. Mert ő 
szándoka kibékülni és jót akar, mit várunk is, - vagy ha netán Kossuthra törni hajland, - 
na hisz akkor ő, valamint minden ügybarát fényesen veend elégtételt magának.” 
ADATOK2 608. 
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és későbbi diétai szereplésére pillantva azt láthatjuk, hogy valóban nem a frontá-
lis összecsapás jegyében képzelte/vitte alsótáblai működését.69  

 
Kossuth nem kis éleslátásról tanúságot téve már a diéta előtt Széchenyi követsé-
gét abban a kettősségben értelmezte, ami utóbb a mosoni követ két fő törekvése 
lett. Így írt a megválasztott Pest megyei deputált követtársáról: „Ha az ellenzék 
részéről oly kompakt erőt tudunk együtt tartani, hogy megegyezésünk nélkül 
semmi se történhessék, akkor Széchenyi követsége jót eszközölhet, mert míg reg-
gel velünk küzdend, este Bécsben azt fogja mondani, hogy hiába, itt is itt is en-
gedni kell; – de ha kompakt erőnk nem lesz, Széchenyi megrontja az országot, 
mert a dubiosus emberek közül 6-7 megyéből centrumot alakítand, mely részünk-
re soha, hanem ellenünk dönt.”70 Közvetítés és centrum-teremtés: Széchenyi 
követsége valóban e két lehetőség jegyében is fogant. 

A közvető funkció megoldást kínált a pártok közötti egyre szűkebb mozgás-
térbe kényszerülő politikus újraaktivizálódására. Idézett nagy beszédeiben fontos 
retorikai helyzetekben szerepeltette a „közelítés”, alkudozva fogjuk elérni”, 
„kiegyenlítés”, „engesztelés” szavakat. Követségének konkrét magyarázatként 
Apponyinak írta le ezt a szerepet, mint egykori célt: „És folyvást ez lebegett 
előttem – mikor azt a rettentő döntést hoztam, hogy követté választatom magam; 
hogy tudniillik közvetítő emberként szolgálhatnék legjobban.” Célkitűzése nem 
a konzervatívok és az ellenzék, hanem a kormány és az ellenzék viszonyrendsze-
rére vonatkozott. A vállalt feladat nehéznek ígérkezett, s amikor Széchenyi 
megválasztása után a követség súlyát egyre nyomasztóbbnak érezte, mindig a 
közvetítés reménytelensége kapcsán jegyezte le kiábrándult sorait: „10 Elegök 
van az embereknek belőlem. 20 Túlontúl nagyok az eltérések Bécs és az ellenzék 
között... túlontúl különfélék az elemek. Szamár és farkas. Húst kínálok, a szamár 
visszautasítja! Salátát vagy szénát adok, a farkas megharap... - Kérdem én: kelt-
het-e Magyarországon lelkesedést az, ami Bécsben tetszik és megfordítva? – Az 
én időm lejárt.”71 A kétirányú kapacitálás egyik részről azt igényelte, hogy elő-
zetesen ismerje meg a kormány elvárásait, s az ellenzéki javaslatokat úgy mér-
sékelje, hogy azok Bécs számára elfogadhatók legyenek, másrészt pedig azt, 

                                                 
69 Erre hangsúlyozottan utal a követség motivációit taglalva: GERGELY András: Széche-
nyi István (1791-1860). Kalligram, Pozsony, 2006. 141-142. (Magyarok emlékezete) 
70 A fentebb idézett Wesselényinek írt okt. 28-i levélből: VISZOTA Gy., 1930 CCL.  
71 1847. okt. 21. SZIN6 659. SZIN 1174. Példák ugyanerre az élményre s hasonló szö-
vegfordulatokra: nov. 5., 10. SZIN6 666-667., 669. 
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hogy a nemzet kívánalmait mint szükségszerű realitást Bécsben elfogadtassa.72 
Nemcsak az Apponyinak írt közvetítő-moderátor szerep konkrét felvázolása 
mutatta, hogy Széchenyi követségében ez a szándék döntő súllyal volt jelen, 
hanem az országgyűlés kezdetétől a tevékenysége is: az általa némileg kénysze-
rűen előterjesztett válaszfelirati forma, és a reformkérdések tárgyalásakor felvál-
lalt lassító szerep.73 A diéta eseményeire előretekintve azt azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy Széchenyi terve ebben a tekintetben nem vezetett konkrét 
eredményekre most sem, hiszen sem a kormányzat, sem az ellenzék nem igé-
nyelte közvetítő szolgálatait. 

A centrum-teremtés terve tulajdonképpen a pártstruktúra átrajzolásának meg-
újuló kísérletét jelentette. A pártoktól távolságot tartó pozíció szerepelt Széche-
nyi önmeghatározó beszédeiben („hol pártok elfajulnak és dühöngenek, egy 
harmadik áll elő, mint nyertes”, ”sem ellenzéki sem konzervatív, de középúton 
jár”), és hangsúlyozott „függetlensége” politikai önállására is vonatkozott. 
Amint láttuk Kossuth tartott attól, hogy az „oroszlán, róka és kígyó” szerepét 
követhetetlenül eljátszó Széchenyi megbontja az ellenzéket.74 Wenckheim Lász-
ló viszont éppen ezért fogadta örömmel a mosoni követ megválasztásának hírét: 
„Tipord le ezeket a’ haszontalan szájhősöket és alakíts egy független Magyar 
Nemes pártot, mely felfogva hazánk szükségeit a körülményekhez képest intéz-
kedjen, emelje, mozdíts elé hazánk boldogságát.”75 Széchenyi politikustársánál 
                                                 
72 Az Apponyinak írt (dec. 27-i) levelében a konkrét technikát is ismertette: „Hogyan 
történjék ez? Ki kell puhatolnom . . . hogy egy s más kérdésben mi érhető el az 
ellenz[ék]nél – ezt közölnöm Veled . . . s ha szükséges, a tárgyalást addig folytatom . . . 
míg a megelőző egyezség értelmében többség nem alakul ki az alsó táblán etc etc.” 
73 A konkrét indítványt Szentiványi fogalmazta, és Széchenyi Apponyiék kérésére tette, 
de a hozzákapcsolt (már idézett) beszédében (nov. 26. kerületi ülés) hosszasan fejtegette 
saját követségének indítékait, s elsősorban a közvetítő szerepet sugallta. Maga az indít-
vány egyébként tartalmilag is közbülső, kiegyensúlyozó jellegű volt a Sommsichéhoz és 
a Kossuthéhoz viszonyítva. Széchenyinek a közteherviseléssel, örökváltsággal, ősiség 
eltörlésével kapcsolatos hozzászólásai (SZIB 549-561.) látszólag érthetetlenül (főleg az 
ősiség és közteherviselés esetében) lassítottak. Néhány utalása viszont világos magyará-
zatul szolgál, pl. a levele Tasner Antalhoz 1847. dec. 3-án. (SZIL3 564.). Ő a reformkér-
désekben sem akart olyan javaslatokat továbbküldeni, melyeknek a várható bécsi fogad-
tatását előre nem ismerte meg. A közvetítő szerep követelte, hogy az előzetes egyeztetés 
(ennek hiánya őt az álláspontok merev szembenállásával rémisztette), a reformtárgyak-
ban is megtörténhessen, és erre a kerületi tárgyalások tempója mellett nem volt elég idő.  
74 A kritikus hasonlat az idézett okt. 28-i leveléből. 
75 Wenckheim Béla Széchenyinek 1847. október 24. MOL SZIGY 11. CS. 1847/443-444., 
rövidítve közli: ADATOK2 609. 
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reálisabban számolt, s nem középpárt formájában képzelte az ellensúlyt, hanem 
a diéta személyes terét kihasználva az ingadozó, vagy a Kossuth vezette ellen-
zékkel meghasonló személyek egyenkénti (illetve csoportos) kapacitálásával. A 
dolog „működését” és eredményét pedig Kossuth egy gúnyos-csipkelődő szö-
vegben rögzítette 1848 februárjában Wesselényihez fordulva: „Ugyan excellen-
ciás barátodat, a mosonyi követet, nem volna kedved installálni Madagaszkár-
ban császárnak? Hidd el nekem, nagyon derék ember lehetne ott, vagy akár a 
kínai trónuson, melyet neki szívemből óhajtok. Itt ugyan sok bajt csinál. Nem a 
mosonyi széken, tőszomszédomban, de szállásán. – Ütné meg a mennykő diplo-
máciájának tekervényes utjait. – Mindig csak szakadáson dolgozik, – pártocska 
– centrum, ez rögeszméje. És tudod, vannak gyenge emberek, kik dicsőségüknek 
tartják horgán akadni.”76 Széchenyit szuggesztív egyénisége, meggyőző-
képessége egy ilyen szerepre képessé tette, mint ahogy az 1832/36-os diétán az 
állandó híd ügyében, majd pedig az 1843/44-es országgyűlésen a kétgarasos terv 
kapcsán kifejtett hihetetlen aktivitása is mutatta. 1847 novemberétől önmagát a 
centrumba helyezve várta az alkalmat, hogy a politika néhány tekintélye újra 
köré rendeződjön.77 Ezért sokatmondó, hogy Széchenyi későbbi szövetségesei-
nek: Eötvös Józsefnek és Szentkirályi Móricznak a neve már a követválasztás 
időszakában Kossuthtal szemben tűnt fel a naplószövegekben. Szentkirályival 
ingadozó volt a kapcsolata, de Eötvös (és a centralisták, illetve a Pesti Hirlap) 
esetében augusztus elejétől regisztrálható a folyamatos lelki-szellemi közösség, 
majd a politikai együttműködés. Széchenyi Soproni fiaskóját már együtt érzően 
kommentálta a Hírlap, s így mosoni fogadtatása előtt Széchenyi bátran kérhette 
Eötvös segítségét. Amikor ezt megkapta, illetve a Hirlap (újabb támogató) nyi-
latkozatát olvasta, meg is köszönte a közreműködést. Erről így írt Tasner Antal-
nak: „Báró Eötvösnek eleve írtam (t. i. akkor, mikor Önnek) nehány köszönő 

                                                 
76 A levél kelte: 1848. február 17. KOSSUTH Lajos kiadatlan levelei b. Wesselényi Mik-
lóshoz 2. Közli: FERENCZI Zoltán. Történelmi Tár 1902. 344. Hasonlóan érvelt egy ké-
sőbbi a Kossuth köréből származó 1848. márciusában (névtelenül) megjelent röpirat: A 
Pecsovicsok utolsó fortélya. In: SzIÖM6/2 959. 
77 Wesselényi már az első nyilvános kommentárokat megismerve tartott ettől a lehető-
ségtől: A PH okt. 29-i szövegeit olvasva tette fel Kossuthnak levélben (nov. 28-án) a 
kérdést: „Mit csinál Széchenyi? Nem lehet-e tartani, hogy Szemere hozzá szegődik? A 
hosannát, melyet követté választásakor zengett, nem szeretem. Szintúgy – vagy talán még 
inkább – nem szeretem azt, amit a miként Szemerének azon nézeteit a Pesti Hirlap 
visszahangzá..” B. WESSELÉNYI Miklós kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz. 3. Közli: 
FERENCZI Zoltán. Történelmi Tár 1903. 347.   
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sort, most mélyen kell ezekről hallgatni. Követségem miképp fog kiütni? Még 
nem tudom. Nagyon félek. Nem magamért, de az ügyet tekintve.” Egy titkos 
politikai szövetség körvonala kezdett kirajzolódni a követválasztás időszakában 
Széchenyi és a centralisták között. Ez az új kapcsolat nemcsak néhány gesztusér-
tékű szövegben nyilvánult meg, hanem valóban szoros politikai munkakapcso-
lattá is vált az országgyűlés idején. Széchenyi beszámolt Eötvösnek a diéta kez-
detéről, majd információt illetve útmutatást kért tőle a városi kérdésben, az ősi-
ség kapcsán, s Eötvös viszont, mint egy „szaktanácsadó” korrigálta Széchenyi 
javaslatát, illetve küldött a számára elemzést.78  

December végén (karácsony előestéjén és napján) Széchenyi már egy na-
gyobb szabású politikai szerepvállalásban gondolkodott. 24-i naplóbejegyzés-
ében rögzítette a diéta állásával kapcsolatos elemzését, s akkor erősödött meg 
benne az elszánás: mivel még nincs minden elrontva, ezért a szükséges „középső 
[közvetítő] embernek” („Mittel Mann”) neki kell lennie: „Én lehetnék, nekem 
kell lennem! Fel kell kérniük, meg kell hívniuk, vagy én saját magam te-
szem!”79 Még aznap levelet írt Eötvösnek, Szentkirályival beszélgetve „offenzív 
defenzív becsületi frigyet” kezdeményezett, amely másnap „centrumot alkot-
tak.” Levelet írt Batthyány Lajosnak (dec. 25.), hogy feloldja a novemberi végi 
veszekedésüket, de utat is próbált építeni hozzá, hogy megnyerje (vagyis inkább 
semlegesítse) az elhatározott centrumteremtő politikai kísérletéhez, s persze 
Apponyi Györgynek (dec. 27.) is kifejtette elképzelését.80 Ebből a december 
végi lendületből (és tárgyaláshalmazból) nőtt ki a diéta erőviszonyainak átalakí-
tását célzó két nagy politikai manőver. Az egyikben Széchenyi kezdeti instruk-

                                                 
78 Összefoglalóan az adatok a számtalan korai gesztusértékű megnyilatkozásból. Napló-
bejegyzések: aug. 10. okt. 15., 21-23., dec. 13-14. SzIN6 611., 656., 659-660. 691., A 
PH okt. 19-i, 22-i beszámolói, a 22-i vezércikke, a Szemere nyílt levéléhez kapcsolt 
korrekciója (okt. 29.). A levelek közül: Széchenyi Tasner Antalhoz nov. 1-én (SZIL3 
553.). Eötvös Széchenyinek szept. 24-én. és dec. 4-én In: EÖTVÖS József Levelek. Szerk., 
ford.: OLTVÁNYI Ambrus. Magyar Helikon, Bp., 1976. [alább EJL] 61. 63-66. (Eötvös 
József Művei). És Széchenyi viszont nov. 11-én (OSZK KT. l 923/14. SZIL3 556-557.). 
A Szentkirályira irányuló figyelemről: aug. 25., okt. 20., nov. 14., 25-26., SZIN6 622., 
658., 672., 679-680.  
79 SZIN6 696. 
80 A terv megfogalmazódása és az első lépések: SzIN6. 696-702. Az Eötvösnek elküldött 
levél hangulatára és cselekvő üzenetére Eötvös válaszleveléből következtethetünk. EJL 
67-68. Batthyánynak írt levele: Fog.: MTAK Kt. SzGy. K 193/113. A válasszal együtt 
kiadva németül: ADATOK2 618-619.; ill. magyarul: Pesti Napló 1873. szept. 23. Reggeli 
kiadás. Legújabban: MOLNÁR A., 2007 714-715. 
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ciói nyomán a reformellenzék néhány tekintélye (Szentkirályi, Pázmándy Dénes, 
Lónyai Gábor és Menyhért) keresett kompromisszum-teremtő alkut a kormány-
nyal az adminisztrátor rendszer ügyében. A másikban Széchenyi és a centralisták 
a gróf impozáns, átfogó közlekedésügyi koncepciója (Javaslat a magyar közle-
kedésügy rendezéséről) mellett érvelve igyekeztek Kossuthot háttérbe szorítani, 
hiszen ő elkötelezett híve volt a már a megvalósulás útján levő, de a Széchenyi 
tervbe nem illeszkedő vukovár-fiumei vasútvonalnak. E két ismert akciónak a 
történetét, sorsát itt nem tárjuk fel, s csak azért idéztük az első lépéseket, hogy 
jelezzük: Széchenyi követsége valóban kiutat jelentett elszigetelt politikai hely-
zetéből.81 Mint követ nem egy a célszerű egység felé mozgó párt egészével konf-
rontálódott, hanem az egység után a sokszínűség fennmaradása mellett politizáló 
párt egyes tekintélyeivel léphetett politikai szövetségre. Erre alkalma 1847 ele-
jén a pártalakulás időszakában, majd pedig Politikai Programm Töredékeinek 
hatására hosszú ideig nem adódott. A mosoni követség valóban új tért nyitott a 
számára, s mivel augusztus elejétől éles szemmel figyelte az ellenzéken belüli 
mozgásokat, ezért követségének motívumai között ezt is számba kell vennünk.82  

Széchenyinek a soproni bukását kommentáló naplóbejegyzése egy újabb le-
hetséges tényezőre irányítja rá a figyelmet. Így sajnálkozott aznap az elszalasz-
tott lehetőségen: „Mégis szívesen mentem volna, minthogy de facto nyert volna 
velem egy elv a helyzetemnél fogva (mint aki úgyszólván Ministre des travaux 
publics) [a közmunkák minisztere].”83 A források alapján nehezen tisztázható, 
hogy ez az alkotmányos szempont milyen mértékben motiválta a grófot alsótáb-
lai szerepvállalásában, hiszen ezen az október 12-i bejegyzésen kívül másik ma-
gánszövegében nem értelmezte így követségét. Természetesen a nyilvános meg-

                                                 
81 Csak néhány példa a bőséges szakirodalomból: GERGELY A., 1982 121-153., 
HORVÁTH M., 1886. 3. köt. 306-323., VISZOTA Gy., 1930., CCLXV-CCCXII., és 
Szemere szerepéről legújabban: HERMANN Róbert. Szemere Bertalan a reformkorban. 
Századok 142, 2008/3. 573-585. 
82 A kortársak közül Pulszky Ferenc a memoár és szakmai elemzés határvidékén mozgó 
munkájában nagy hangsúlyt tett Széchenyi középpártot teremtő szándékára, amelynek a 
célja lett volna, hogy egyrészt Kossuthot a „vezérállásáról leszorítsa”, másrészt a kor-
mányt „szabadelvű irányba tolja.” PULSZKY Ferenc: Életem és korom. I. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, [Bp.,] 1958. 284. és 294-297. Ilyen értelemben is utal Széchenyi vállalásá-
ra: FÓNAGY Z., 2003. 95.; GERGELY András: Bevezetés. In: Széchenyi István. Vál, bev. 
és jegyz.: GERGELY András. Új Mandátum, Bp., 1998. 13. (Magyar Szabadelvűek); és 
LACKÓ M., 1977. 295. 
83 SZIN6 654., SZIN 1171-1172. 
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szólalásaiban feltétlenül választ kellett adnia arra a kérdésre, hogy hogyan vi-
szonyul majdani követsége a hivatalához. Magyaróvárt (okt. 25.) még csak any-
nyit rögzített, hogy nem „a kormány által [lett] felszólítva az alsótáblánáli fel-
lépésre”, s attól függetlenül hozta meg döntését. Utóbb (Torna és Borsod köve-
teitől) konkrét felszólítást kapott arra, hogy tisztázza helyzetét. November 26-án 
ezért nyilvánította ki, hogy semmiféle „Briefträger-szerepet sem vállalt, [...] A 
kormánytól nincs küldve, titkaiba beavatva nincs.” S azt is rögzítette, hogy 
„egyszerű helytartótanácsi tanácsos, egy szekcióban elnök, s így nem valami 
embrio-miniszter, valami pseudo-híd és út miniszter.” Azaz védekezett azzal a 
váddal szemben, hogy törvénytelen hivatalával, és követségével a kormány va-
lamiféle „commissárius” (kormány megbízotti) szerepet szánt volna neki az 
alsótáblán. De ebben, a kerületi ülésen elmondott beszédében a vádakra reagálva 
első helyre tette céljai között az alkotmányos rendszer „szerkezetjavításához” 
való hozzájárulását: „Miért lett követ? Először azért, mert nem tartaná rossz-
nak, ha az alkotmányos szerkezet javításához oly egyének járulnának követi 
minőségben, kik elégséges hatáskörrel és felelősséggel bírnak;” s a másik le-
jegyzett változatban ezt kiegészítve: „mint Angliában szokás, megválasztott 
követkint.”84 Ismét kimondhatnánk, hogy Széchenyi szavai önmagukért beszél-
nek. Pedig itt sem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen ezzel a megnyilatkozásával a 
gróf egy korabeli politikai diskurzusba lépett be, annak egyik (éppen vele szö-
vetséges) álláspontját elfogadva.85 Itt most nincs kellő terünk arra, hogy „felelős 
kormány” 1847 körüli problematikájának szerteágazó szakmai vitáit bemutas-
suk, ezért csak arra szorítkozunk, hogy a Széchenyi követsége körül megfogal-
mazódó álláspontokat értelmezzük.  

Az első verzió a Viczay Héder gróf által megfogalmazott: „A bécsi Ministert 
akarjátok megválasztani?” tette fel ő a provokatív-mozgósító kérdést Széchenyi 
soproni követségét megakadályozandó. Nyilván ez a felfogás abból eredt, hogy 
az 1845-ben létrehozott, a Helytartótanács keretében felállított Közlekedésügyi 
Bizottság nem rendi jóváhagyással lett felállítva, s így a rendi dualizmus normáit 
                                                 
84 A beszéd szövegfordulatait a PH (1847. dec. 3. 370-371.) és a SZIB (541-547.) eltérő 
változata alapján rekonstruáltuk, néha kiegészítve egyiket a másikkal. Valószínűleg a 
„kvázi tárca” neve nem magyarul hangzott el: „embryopseudo postes – et chaussée 
ministre” 
85 Naplója tanulsága szerint nov. 1-én megismerte Szemere álláspontját („[...] Szemere 
schreibt… gegen … meine Erwählung… als Deputirter! – Pesti Hirlap … pour ect. Est 
ist mir erleuchtert!”), Mind a kapcsolódó megjegyzése, mind beszéde bizonyítja, hogy a 
Pesti Hirlap kommentárjával azonosult. SZIN6 664. 
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felrúgva került be a dikaszteriális rendszerbe. Ezt a szempontot vetette Széche-
nyivel szembe Zsarnay Imre, Torna követe, amikor a nov. 23-i kerületi ülésen 
megjegyezte: „[...] igen üdvös a Tisza-szabályozás körüli intézkedés, s hogy 
annak élére gr. Széchenyi István, a kivitel embere alkalmaztatott, de aggodalmat 
szülő egybekötött körülmény, hogy ezúttal a helyt. tanácsnál törvényhozási úton 
kívül változás történt, új hivatal állitatott.” A második verzió szerint Széchenyi 
személyében megvalósulhatott a kormányzat igényeihez igazodó „királyi bizto-
si” gyakorlat. Azaz betölthette egy olyan kormánytisztviselő szerepét, aki az 
előterjesztés előadójaként, védőjeként jeleníti meg az alsótáblán a kormányzat 
akaratát. Ez már csak azért is indokolt lehetett, mert erre a diétára az udvar tör-
vénytervezetekkel készült. Bár ez a szempont nem kapott hangsúlyt a gróf bécsi 
tárgyalásaiban, de valószínűleg figyelembe vették, amikor az amúgy is konkrét 
tervalkotásra felkért Széchenyi követségét támogatták. A harmadik verziót 
Szemere Bertalan fogalmazta meg Széchenyihez intézett nyílt levelében. Ő úgy 
ítélte meg, hogy a követi állás függetlenségével, megyei beágyazottságával nem 
fér össze a kormány szándékait kifejtő, védő, magyarázó szerep. A parlamentáris 
rendszer továbbépítése, a kormányzati felelősség, a szakszerűség (és a politikai 
kultúra fejlődése) érdekében azt javasolta, hogy a jelentős kormányférfiak ne 
követek, hanem „kormányi képviselők” legyenek. Szemere álláspontját elismer-
ve, de vele vitázva erősítette meg a korábban is kifejtett negyedik verzióját a 
Pesti Hirlap kommentár-írója.86  

A Pesti Hirlap közleménye Széchenyi soproni vereségét is így interpretálta: 
„gróf Széchenyi’ megbukását részünkről az alkotmányos ügy veszteségének te-
kintjük.” Az újabb rövid hír okt. 22-én a gróf mosoni megválasztásakor is tett 
erre egy hangsúlyt, de a korábbinál neutrálisabb volt. A kapcsolódó vezércikk 
(Alkotmányos eszmék) viszont már egyértelműen a kormányfelelősség jegyében 
értelmezte a gróf követségét. A szerző hosszasan foglalkozott a kormányférfiak 
törvényhozási jelenlétének európai (angol) példájával és e rendszerből származó 
előnyökkel. Végül rögzítette: „Mi nem ismerünk jobb módot a kormány s az 
ország közötti súrlódások kiegyenlítésére, mint, ha magas hivatalnokok az alsó-
táblánál, mint tagjai a törvényhozás e részének, helyet foglalnának. Ez újításból 
nemcsak az országra, hanem a kormányra is csak áldás folyhatna. És ezért éljen 
gróf Széchenyi István, mint mosonyi követ.” A Pesti Hirlapnak irányt adó centra-
lista csoport, Szemerével vitázva (okt. 29.) pontosította, s tette egyértelművé 

                                                 
86 Az idézett szöveghelyek: SZIN6 653., PH 1847. okt. 29. 279-280. és dec. 2. 365. 
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elképzelését. Érveik szerint, mivel Széchenyi „valóságos” tagja a Helytartóta-
nácsnak, ezért „némileg moraliter felelős,” hiszen részt kellett vegyen a kor-
mány irányának meghatározásában. Ezért az interpellációkra válaszolnia kell. 
Ezután Benjamin Constant Angliával kapcsolatos kijelentésére hivatkozva nyil-
vánította ki a cikkíró, hogy ez a rendszer csak akkor működhet hatékonyan, ha a 
nemzet és a trón nem válik el, azaz ha a kormánybiztos, egyszerre követ is.87 
Szemere utóbb egyik beszédében (nov. 24. kerületi ülés) visszatért a kérdésre, s 
a centralista érvelésnek megragadta a gyenge pontjait. Egyrészt azt, hogy „M. 
követe nincs megbízva a kormánytól, hogy védje elveit, eljárását, [...] sőt még 
azon szerencséje sincs, hogy utasításai meggyőződésével megegyeznének, hanem 
meggyőződését azoknak alá kell rendelnie.”88 Ez a vita az elvek szintjén tovább 
nem léphetett, a gyakorlatnak kellett eldöntenie, hogy milyen irányba hat Szé-
chenyi összetett szerepe. 

Eötvösék tehát a korábban jelzett politikai érdekszövetséget Széchenyivel 
nemcsak viszonylagos elszigetelődésük, a Széchenyi közvetítő szerepébe vetett 
bizalmuk, és Kossuthnak a hatalmi kérdéseket kiélező politikája miatt építették 
ki, hanem inkább elméleti (és persze gyakorlati) okokból. A gróf követsége kivá-
ló alkalmat adott Eötvösnek arra, hogy bebizonyítsa: az adott intézményrendszer 
radikális átalakításának követelése nélkül is realizálható a felelős kormány prog-
ramja. Persze Eötvös ismerte a megvalósulás nehézségeit, de a diéta első két 
hónapja után igazolva látta teóriáját: „Én elméletileg tisztán meg voltam győződ-
ve lépésed jó következéseiről, s a tapasztalás, amint látom, igazolta nézetemet. 
Az, hogy kormányi állásodban mint követ léptél fel, még a kormányt nem teszi 
parlamentárissá, csak a dolognak egy kis színét adja. [...] mégis puszta fellépé-
sed mennyire nem engesztelé a kedélyeket? Az, hogy a kormányhoz tartozol, s 
mint kormány embere a követi táblánál ülsz, biztosítéknak látszik, hogy a kor-
mány alkotmányellenes úton haladni nem fog, s a dühös megtámadás, melyhez 
készülénk, higgadt ellenzéssé szelídült.”89 

Mint láttuk, követválasztása idején Széchenyit is foglalkoztatta ez a megfon-
tolás. Bár rendre cáfolta, hogy a kormány felkérésére, illetve kormányhivatala 
jegyében végezné követi munkáját, de tevőlegesen 1848 január-februárjában a 

                                                 
87 PH 1847. ok. 19. Követválasztások. (X szignóval.); PH 1847. okt. 22. Követválasztás-
ok. Alkotmányos eszmék PH 1847. okt. 29. 280. 
88 PH 1847. dec. 2. 366. 
89 Eötvös József levele Széchenyinek 1847. dec. 4. EJL 165-166. 
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kormánytisztviselő „felelősségével” állt elő közlekedésügyi tervezetével.90 Maga 
a Javaslat önmagában is a felelős kormányzás elvét készítette elő, hiszen a terv 
szerint egy, a király által kinevezett, országgyűlésnek felelős személy irányította 
volna a közlekedésügyet. Ez a szituáció tökéletesen illeszkedett Eötvös elképze-
lésébe: „Te vagy kormányunk első felelős tisztviselője; a példa meg fogja mutat-
ni teóriám helyességét, azaz a hatalmat, mellyel hazánkban a kormány bírhat, ha 
az alkotmányosság elveit elfogadva, e nemzetet önjavára akarja vezetni. De, 
mint mondám, fel kell lépned terveddel. Nem veszed talán indiszkréciónak, hogy 
mi a P[esti]. Hírlapban erre felszólítunk.”91 – biztatta cselekvésre Széchenyit 
1848. január közepén. Bár Széchenyi a Javaslatot Apponyi felkérésére készíttet-
te munkatársaival, mégis a „Felséges Hazának” ajánlva, a kancellár megkérde-
zése nélkül nyomtatta ki, megjelenése után pedig (1848. febr. 1.) azonnal szét-
osztotta a követeknek. Így Széchenyi tervezete (február 22-én) mint országgyű-
lési dokumentum (bár vita volt arról, hogy privát beadvány, vagy hivatalos jelen-
tés) lett a diéta megfelelő bizottsága elé utalva. Széchenyi eljárása, de a Javaslat 
tartalma is megrökönyödést keltett Bécsben, ahol alapos vizsgálatot kezdemé-
nyeztek, hiszen pontosan azt érezték – amit Eötvös a tervezet kinyomtatásával 
elérni szándékozott –, hogy a kormány Széchenyi személyén keresztül kény-
szerhelyzetbe kerülhet.92 Széchenyinek tehát nemcsak futó gondolata volt októ-
berben, hogy „nyerne vele egy elv”, hanem később valóban a centralisták elkép-
zelését (és saját jövőképét) beteljesítendő cselekedett, mint a szakmájáért („út és 
híd”, „közmunka”) felelős kormánytisztviselő. Úgyhogy ez a késztetés is ott 
mozoghatott őszi döntése mögött.93 

                                                 
90 Az alábbi eseménysorra a legbővebben, elemzően: GERGELY A., 1982 121-151., illet-
ve leíróan: VISZOTA Gy., 1930 CCXCI-CCCXII. 
91 Eötvös József levele Széchenyinek 1848. január 16. EJL 178. 
92 SZIN6 709-737. ill. Budapesti Hiradó 1848. február 23. Országgyűlés.; ANDICS E., 
1975 257., illetve: Az államértekezlet tárgyalásai Széchenyi közlekedési javaslatáról 
1848. febr. 24-én és márc. 8-án. ADATOK2 640-641.  
93 Néhány kötet, amely már a jelöltség összefüggésében említik ezt a szempontot: Pl. 
SZIM1 505. Zichy Antal megjegyzése: „Több történt ezzel a parlamenti kormányzat 
életbeléptetésére, mint kötetekre menő elméleti fejtegetésekkel.” Lásd még: VÖRÖS Kár-
oly: Forradalom előtt (1847–48). In: Magyarország története 1790-1848. 2. Főszerk.: 
MÉREI Gyula., Szerk.: VÖRÖS Károly. Akadémiai kiadó. Bp., 1980. 1208. (Magyaror-
szág története tíz kötetben, 5/2.). A legrészletesebben: BEKSICS Gusztáv: A demokrata 
királyság megalapítása. In: MÁRKI Sándor és BEKSICS Gusztáv: A modern Magyaror-
szág (1848-1896). Szerk.: SZILÁGYI Sándor. Atheneum, Bp., 1998. (A magyar nemzet 
története, 10) 
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Széchenyi követsége egyrészt Kossuth ellensúlyozásának a szándékában fogant, 
de közben az ellenzékhez fűződő viszony helyreállításának a lehetőségét is ön-
magában hordozta, másrészt ugyanilyen összetettségben a kormánnyal való 
együttműködés és a kormányzattól való függetlenedés kettősségében teljesedett 
ki. Egy igen elfogult besúgó Széchenyi sikeres mosoni választása után lelkesen 
vivátozott az új követnek: „Pesten általános az öröm, hogy Széchenyi megyei 
követ lett, mert minden jobbérzésű meggyőződése az, hogy egyedül ő képes a 
rendi táblán a kormánynak többséget szerezni, s így a kormány a legjobb szán-
dékkal az országot fejlődésre viszi.” Az azonban egyáltalán nem mondható, 
hogy a kormányzat is ugyanilyen optimizmussal és egyértelmű lelkesedéssel 
fogadta volna a gróf szerepét. Szögyény-Marich László emlékei szerint 
Apponyival „nem sokat vártak” Széchenyi „nemes és hazafias” tervétől, nem 
volt különösebb bizalmuk követségét illetően. A támogatásukat azonban maxi-
málisan megadták neki.94 Már a soproni kísérletbe is érdemben belefolyt a hata-
lom, de mint ahogy Rohonczy Ignác adminisztrátor mentegetőzve írta: ilyen 
rövid idő alatt nem lehetett esélyük.95 A mosoni siker pedig jórészt csak a kor-
mány hatékony nyomásának volt köszönhető. Széchenyi követsége megmozgat-
ta a bécsi politikai elitet: „[...] Szőgyényhez s Apponyihoz. Ez utóbbi beszélt 
Mett[ernich]hel... Kolowrat és Lajos főherceg; mindnyájan helyeslik a dolgot, 
tán módfelett is! - Hadd csinálják. Írnak és elküldik Bekét etc.”96 Azt azonban 
nem tudni, hogy Bécsben kényszerhelyzetben cselekedtek-e – egy közhivatalnok 
választási kudarca a kormány számára presztízsveszteség – , vagy valóban sze-
repet szántak a bizottsági elnöknek, vagy valamennyire bíztak abban, hogy sike-
resen fog megküzdeni Kossuthtal, vagy egyszerűen csak a szokásos kapcsolathá-
lót indították be egy félig-meddig közéjük tartozó saját-jelölt mellett. A kor-
mányzat tehát támogatta magas jogkörű tisztviselőjét a követválasztáson (Szé-

                                                 
94 Fogarassy jelentése 1847 okt. 23. Magyarul közli: SZIÖM6/2 1042. A jelentés folyta-
tása is igen érdekes: „Szerencsésnek tartják tehát, hogy Kossuth Pesten fellépett, mert 
különben Széchenyinek nem jutott volna eszébe követnek fellépni. A főrendi tábla ugyan 
sokat veszít vele, de itt Apponyi kiküzdi a jó ügy diadalát. Az igazi hazafiak reménytelje-
sen tekintenek a jövő országgyűlés elé.” Vö. Idősb Szögyény-Marich László országbíró 
Emlékiratai. 1. 1836–1848. deczember 2. Kiadják fiai, Bp., 1903. 45. 
95 Apponyinak a választás napján (okt. 12.). Közli: VISZOTA Gy., 1930 CCXLIV. 
96 Széchenyi választásairól és az előkészületekről: SZIN6 650-661., SZIL3 551-553., 
ADATOK2 606-613. és SZIB 519-529. Az irodalomban messze a legbővebben: VISZOTA 
Gy., 1930 CCXLII-CCXLIX. 
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chenyi 1845-től bizottsági elnök, valóságos belső titkos tanácsos), de ez egyálta-
lán nem jelenti azt, hogy a gróf követsége a bécsi kormánnyal való együttműkö-
dését erősítette volna.  

1847 nyarán már nem nagyon lehettek Széchenyinek illúziói a kormányzati 
szerepvállalásával kapcsolatosan. A Tisza-szabályozásra kért/ajánlott összegből 
annak ellenére nem lett semmi, hogy majd mindegyik bécsi tárgyalási periódusa 
végén ígéretet kapott rá. Március elején még a reményei teljesülni látszottak: 
„Jó hír! Megkaptuk neked a milliót!” – értesítette Apponyi az aktuális ígérvény-
ről, de májusban mégis megújult erővel kellett küzdenie a pénz megszerzésért. S 
bár Apponyi ismét bíztatta, sőt valóban igyekezett dűlőre jutni Kübeck kamara-
elnökkel, de Széchenyi egyre kilátástalanabbnak látta helyzetét, egyre többször 
fenyegetőzött a visszavonulással.97 Politikailag a pénztelenség visszaüthetett, 
mivel Széchenyi a biztos anyagi támogatást jelentette a társulatoknak. A pénz-
forrás kiapadása azzal fenyeget, hogy a kormány aktivitását és a kormánytámo-
gatás időszerűségét reprezentálni kívánó vállalkozás ellenkező hatást ér el, és a 
Tisza vidéki nemességet az ígéreteit be nem tartó kormány és Széchenyi ellen 
hangolja. „Minden másnap pedig stafétát kapok, hogy fizessek, készpénzt, vagy 
arra való kilátást” – tudósította a helyzetéről 1847 júniusában (és még hasonló-
an többször) a kancellárt.98 Ekkor került a szakításhoz legközelebb, s bár a maga 
elé tűzött határidőt meghosszabbította, mégis egyre élesebb megfogalmazások-
kal jellemezte helyzetét: „Nem akarok a kormánynál zavart okozni, ellenkezőleg, 
szolgálni akarom, de ha mindjárt kezdetben cserbenhagy, akkor engedje meg, ha 
talpon állok, mert ülni semmikép sem akarok. Hogy nem bírják, vagy nem akar-
ják hasznomat venni, jobb egyszerre szakítani velük.” Az egyre-másra következő 
Apponyi Györgynek elküldött „kérő-fenyegető” levelek és a kormányzatra ha-

                                                 
97 Apponyi Széchenyinek 1847. márc. 16-17. és máj 9. MOL SZIGY 11. cs. 1847/114-
115., 236. Felterjesztés gróf Apponyi György Kancellárhoz a Tisza szabályozás ügyében 
Vö. ADATOK2 581., 584-587. 591. (Itt lásd Bártfai Szabó László adatgyűjtését.)   
98 Széchenyi levele Apponyi Györgynek 1847. június 3-5-én. Hibás közléseiről fentebb 
esett szó. Széchenyi fogalmazványa után MTAK KT SZGY K193/74. Az Apponyi 
Györgyhöz írt leveleiben jócskán használta nyomásgyakorlásra ezt az érvet. Azonban ő 
is nehéz helyzetbe kerülhetett, hiszen a munkát folytatni szándékozó társaságok rajta 
keresztül akartak pénzhez jutni. Lásd pl. Bruzinkay Albert hozzá írott levelét (1847. máj. 
4.) MOL SZIGY 11. cs. 1847/200-201. Utóbb, mikor Kovács Lajos Szatmárban kényte-
len volt visszalépni a követjelöltségtől, Széchenyi valószínűleg erre utalva kommentálta 
így Kende sikerét: „Valljon nem vízszabályozási visszahatás-e ez?” Széchenyi Kovács 
Lajoshoz, 1847. okt. 31. ADATOK2 610. 
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ragvó-indulatos naplóbejegyzések jelezték: Széchenyi kényszerpályára került. A 
folyamat egyik állomásán, augusztus 21-én mintegy listát készítve végigsorolta, 
hogy „minő megszégyenítések érték, mióta alkalmazásba került”, s mikor már a 
napló Kossuth jelöltsége körül forgott (aug. 24.), akkor is ismétlődött a fenyege-
tés: „Ha nincs 400.000: Én rövid úton lemondok” S végül éppen néhány bosz-
szantó bécsi hír után (szept. 15.) fogamzott, fogalmazódott meg benne a követje-
löltség ötlete.99 

Ha ezeket a szövegeket összevetjük Széchenyinek az első hasonló megnyi-
latkozásával, akkor egyrészt az ígérvény látványos csökkénesét és a feszültség 
folyamatos meglétét regisztrálhatjuk, de másrészt megérthetjük Széchenyi kény-
szerhelyzetét is. 1846. febr. 25-én, alig néhány hónappal kinevezése után már 
(időlegesen) reménytelennek érezte hivatalát, de ráérzett, hogy fenyegetőzése 
sem lehet eredményes: „Megvilágosodott előttem, hogy nem jó pozícióba he-
lyezkedtem... mert fenyegetőzésem, hogy elmegyek, semmi hatást nem váltana ki. 
- Tönkre is megyek a slendriánok e szemétdombján. Miért nyújtsak többet? Ha-
nem mi lesz akkor, ha március 31-ig nem kapom meg a 6 milliót? El kell vonul-
nom...” Valóban reálisan mérte fel, hogy csapdába került, és eszköztelenné vált 
a bécsi hitegetésekkel szemben. De a csapda lényegét nem az jelentette, hogy 
lemondó nyilatkozatai „hatás nélkül” maradtak, hanem az, hogy ennek ellenére 
nem mondhatott le, nem mehetett el. Kitartott megalázó helyzetében, hiszen ha 
valóban visszavonult volna, azzal olyan egyértelmű érvénnyel bizonyította volna 
a kortársak előtt, hogy a kormányzattal nem lehet együttműködni, ami a politikai 
közvéleményben nagyobb hatást váltott volna ki minden, a kormányt minősítő 
ellenzéki állásfoglalásnál. És ezzel semmissé tette volna eddigi érveit, stratégiá-

                                                 
99 A fentebb idézett jún. 3-5-i levélből. A határidőhöz (máj 30.): „Megmondottam 
Apponyinak, május végéig várok még az 1 millióra – azután magam segítek magamon – 
ha nem megy, lemondok.– Most meglehetősen el vagyok szánva rá, hogy június 15-ig 
semmit sem csinálok – hanem akkor – ha semmi sem történik – leköszönök.” S a határ-
nap (jún. 15.) az indulatos kitörés: „Minden elakad. Most minden szarnak Kübecken át 
kell mennie! – Lehetetlenség, ez így nem mehet tovább. Magyarországnak külön tengelyt 
kell kapnia, vagy teljesen egybeolvadnia Ausztriával.” SZIN6 571., 581. 618., 620., 
SZIN 1149-50., 1162-63. Az Apponyihoz írt pénzkérő (olykor fenyegetőző) levelek: 
1847. jún. 11., aug. 25., 31., szept. 19., 25. Széchenyi fogalmazványai után MTAK KT 
SZGY K193/75-88. Még a legközvetlenebb munkatársai sem tudták, hogy a márciusban 
megígért pénz mégsem jön. „[...] Kovács Lajos... Bizalmasan beavatom mindenbe... a 
millió dolgában – s megkérem: fogalmazza meg nekem Közlekedések terén a királyi 
előadásokat etc.” SZIN6 1847. aug. 10. 611. SZIN 1159. 
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ját. S tartalmi okokból sem tehette meg, hiszen a nemzetközi hatalmi pozíciókkal 
kapcsolatos félelmei, a monarchikus keret működéséről vallott felfogása, rászo-
rultsága a végrehajtó hatalom eszközrendszerére, a közjogi-ellenzéki politikával 
kapcsolatos averziói, a bécsi visszacsapással, a reformok udvari kisiklatásával 
összefüggő félelmei és saját képességeibe vetett hite (hogy ténylegesen hatni tud 
a birodalmi kormányzat irányára és jellegére), s persze jó bécsi kapcsolatai stb. 
miatt lett „kormányi ember.” Ezek a késztetések okozták a kormányhoz való 
kötöttségét, s innen érthető, hogy miért nem mondott le, s hogy mennyiben te-
remthette meg mozgásszabadságát a követsége.100 

A már idézett szeptember 18-i naplóbejegyzés, azért tekinthető kulcsszöveg-
nek, mert ekkor a lemondás és követség kettősségében értelmezte Széchenyi 
saját helyzetét: „[...] Elhatároztam... „A legsürgősebben kérelmezem elbocsát-
tatásomat. - Ha nem becsülnek meg jobban, még A[pponyi] sem, akkor... vissza 
kell vonulnom?” Nem! hanem a magam lábára állani! - Kedvem támad kö-
vetnek menni!” – idéztük korábban. Széchenyi nem a „szokásos” fenyegető 
választ adta feszítő helyzetére, hogy visszalép és kész, vagy lemond majd ekkor-
akkor, hanem az önállóság megteremtésére egy jobb (és valóságos) alternatívát 
talált: követnek jelölte magát. Persze úgy, hogy az egyébként kényszeresen ráte-
lepedett kormányszerepét sem kellett (hiszen nem is tudta volna) letennie. Külö-
nös figyelmet érdemel az átvezető határozott Nem!, ami egyrészt lezárja a fe-
nyegetőzések korszakát, másrészt pedig hangsúlyosan a követségben megteste-
sülő függetlenséget vezeti fel. Valóban Széchenyit alsótáblai szerepvállalása 
után nem foglalkoztatta az a kérdés, hogy kormányhivatalát feladja, egyetlen 
ilyen tartalmú megfogalmazást sem rögzített, mert mint követ hozzájutott ahhoz 
a mozgásszabadsághoz mely feloldotta elszigeteltségét. Jellemző módon, amikor 
Apponyi nem reagált (éppen) a december 27-i fontos levelére, és láthatóan mel-
lőzte, akkor Széchenyi új levelében nem a régebbi fenyegető fordulatot használ-
ta: „lemondok”, hanem a még önállóbb cselekvés igényét fogalmazta meg, azaz 
azt, hogy ezentúl „politikai pályafutásában a saját felelősségére” fog cseleked-
ni!”101 

                                                 
100 Vö. ANDICS E., 1975 XI. fej. éS VISZOTA Gy., 1930 VIII. rész. Az idézett konkrét 
szöveghely: SZIN6 333. SZIN 1101. 
101 Apponyi Györgynek 1848. jan. 7-én. Mivel végül ezt a levelet nem küldte el, ezért 
fogalmazványa és tisztázata egy helyen: MTAK KT SZGY K/193/90-91. Korrekt kiadása: 
ADATOK2 621. Lásd még: SZIN6 621. és VISZOTA Gy., 1930 CCLXXI.   
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Széchenyi István mikor új diétai szereplése mellett döntött, úgy formálta át a 
kormányhoz fűződő viszonyát, hogy az együttműködést fenntartotta, s sokszor a 
kormány érdekében cselekedett, annak szempontjaira figyelt (mint láttuk a köz-
vetítő és centrumteremtő funkció erre irányult), mégis távolodott a kormánytól. 
Lelkileg feltétlenül, s mivel hozzájutott egy kvázi függetlenséghez, ezért sokkal 
bátrabban szabadjára engedte érzéseit. Korábban rendre az „önmegtagadás” 
szóval fejezte ki, hogy mi mindent kell eltűrnie szerepéért. Ebben a néhány hó-
napban inkább otthagyta az előszobát, s nem várakozott! Az Apponyival kötött 
politikai érdekszövetsége is ugyanígy működött. Megmaradt az alapkerete, de 
telítve lett bizalmatlansággal, sértődéssel. Természetesen a dolognak két oldala 
volt, s az is valószínűsíthető, hogy Apponyi sem volt feltétlenül elégedett 
együttműködésük eredményeivel.102  

1847 őszén zárult le Széchenyinek az a pályaszakasza, amely már 1842-
végétől, de döntően 1845-től sodorta egyre erőteljesebben a kormány táborába, s 
akarva-akaratlanul a konzervatívok holdudvarába. Ez a tendencia nem folytató-
dott, és most már Széchenyi nem csak naplójában fejtegette függetlenségét, ha-
nem beszédeiben is hitelesebben önálló erőként jelölhette meg magát. Ez a moz-
zanat annak a ténynek tükrében igazán jelentős, hogy korábban Széchenyinek 
önálló programirányát is vissza kellett fognia, hogy ne gyengítse a kormánytá-
mogatók (s így a konzervatívok) táborát. Ismét (nagyjából) középen állt, és ket-
tős elhatárolódással (szamár – farkas) határozta meg önmaga pozícióját, közvetí-
tő feladatát. Természetesen maradt némi ellentmondás így is a helyzetében, hi-
szen közel egymás után ezekkel e fordulatokkal írta körül (nov. 26.) szerepét: 
„nem levélhordó,” „Moson megyének megbízottja,” „kormánytól nincs küldve,” 
„egyenesen önálló,” „tanácsos,” „nem pseudo miniszter,” „comissarius [...] 
választott követként,” „középúton jár.” 

 
Elvileg persze Széchenyi, mint Moson megye deputáltja sem a kormány, sem az 
ellenzék, sem a Konzervatív, sem az Ellenzéki Párt „embere” nem lehetett, csak 
küldőié. A modernizálódó közélet természetesen már fellazította ezt a kötöttsé-
get, de azért státuszukat tekintve a követek mégiscsak a küldő megye nemes 
közösségének akaratát kellett hogy a diéta színe elé terjesszék. A szerep sajátos-

                                                 
102 Példa Apponyi csalódottságára: SZIN6 szept. 26.; Széchenyi sértődésére, távolságtar-
tására: SZIN6 nov. 11., 14., 20., dec. 2., 5., jan. 6.; mellőzöttségére: SZIL3 559., SZIN6 
dec. 2-3, jan. 7-8.; Apponyi politikai mentalitásával (ill. a kormánnyal) kapcsolatos kriti-
kájára: SZIN6 nov. 10., dec. 1., 3., 4. 
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ságaival Széchenyinek is számolni kellett. Egy rendőri jelentés kicsavart logiká-
ja egyenesen azzal vádolta, hogy menekül a felsőtábláról, mert az arra felkészült 
ellenzékiek szembesíteni akarják korábbi álláspontjával, és így inkább vállalja, 
hogy „a követeknél megyéjének [legyen] felelős, [mert ott] más a helyzete.”103 
Széchenyi természetesen nem ezt a szempontot követte, s számára a legterhe-
sebb követségében az volt, hogy megköthették a kezét. Lényegében nem foglal-
kozott a megye elvárásaival, hiszen nem is azért választotta Békést, Sopront s 
majd hirtelenjében Mosont, hogy milyen annak politikai jellege, követutasítása, 
hanem csak az esélyeket (aktivizálható politikai kapcsolatait) tartotta szem előtt. 
Soproni bukását regisztrálva, csak az utolsó pillanatban, és mintegy önmegnyug-
tatásul hozta fel, hogy nehéz helyzetbe kerülhetett volna: „Mindenfelől „nem 
megy”. Bon... bensőmben örvendek! Rettentő aggályaim voltak. Utasítás Ado 
ellen! S hivatalom kötelez forrásokról gondoskodni. Összeütközésbe kerültem 
volna!”104 A mosoni utasítást pedig utólag ismerte meg, és sok bosszankodásra 
adhatott a számára alkalmat, hiszen néhány sérelmi tárgyat105 leszámítva min-
denben a konzervatív felfogást106 tartalmazta. Bár némi játékteret hagyott az 
utolsó, 75. pont („Kérjenek egyéb tárgyakban pótutasítást, de addig is a megye 
szellemében járjanak el”), azonban ezt sem követhette hitelesen, mert, hiszen az 
ő szelleme gyökeresen különbözött a megye szellemétől, mindattól, amit küldői a 
számára előirányoztak. Olyannyira nem törődött egyébként az utasításával, hogy 
az általa kulcskérdésnek tekintett vasútügyben is csak február végén kérte a 
vukovár-fiumei vonal ellenében, saját Javaslatát támogatandó a módosítást.107  

                                                 
103 SZIÖM6/2 1041. Kelte: 1847. okt. 31.  
104 SZIN6 1847. okt. 12. 654. SZIN 1171. 
105 Gróf Széchenyi István és Kroner Lajos követutasítása; Kelt: Magyaróvár 1847. Mind-
szent 18. napján; olvasta és kiadta Kálóczy Miklós főjegyző. Széchenyi példánya MOL 
SZIGY 11. cs. 1847. Többek között az utasítás 4. pontja a gravameneket az 1791/11. 
törvénycikk szellemében tartotta tárgyalandónak, felemlegette az ország határainak sé-
relmét (5.), a Részek ügyének sürgetését (29.), az Uniót (30. pont), azt az igényt, hogy az 
országos pénztár és a só az országgyűlés előtt tett számadással kezeltessék (13. pont), és 
Pestet követve igényelte, hogy a Felség országban lakjék (14. pont). 
106 A követutasítás rendre az előző országgyűlés királyi válaszait (katonai élelmezés 
ügye, vámkérdés), illetve főrendi határozatait (büntető törvénykönyv, megyei kihágások 
ügye) jelölte irányadónak, az érdekegyesítés kulcskérdéseiben (örökváltság, köztehervi-
selés) pedig elutasító álláspontot várt el a küldöttől.   
107 Széchenyi levele Jankovich Antal mosoni alispánhoz 1848. febr. 26-án. SZIL3 592-
594. A kérésre utal: GERGELY A., 1982. 150. 
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A szállóigévé vált kritika („Megnyerte Mosony, elveszté a haza”) éppen uta-
sítása konzervatív jellege miatt érte Széchenyit. Szemere Bertalan a válaszfelira-
ti vita egyik napján (nov. 24.) szólította meg, hogy tisztázza helyzetét. Hiszen 
bár a gróf az állását indefiniáltnak nevezte, („mert gr. Széchenyit nehéz definiál-
ni, s mennél többet magyarázza magát, annál nehezebb” – ironizált a szónok), 
de valójában definiálva van, „egyrészt, mint a kormány tagja”, másrészt, „mint 
Moson követe utasítása által” behatárolt. S mivel az ellenkezik meggyőződésé-
vel, ezért „a bátor, a gyökeres reformer” nehéz helyzetbe sodorta magát: „mi-
dőn őt M. megye nem utasítás nélkül nyerte meg, a haza némileg elvesztette.” 
Széchenyi joggal tekintette provokációnak a gondolatsort (Szemere ekkor már 
másodszor foglalkozott nyilvánosan a helyzetével), s ezért a november 26-i na-
gyobb beszédében kézszer is visszatért e tárgyra.108 Nyilván Széchenyinek az 
adott helyzetben a normarendszerhez kellett igazodnia. A szövegfordulat egysze-
rű: „Mosony megye hozzájárulásával úgy áll itt, mint Mosony megyének megbí-
zottja” Azt is rögzítette, hogy „mint ilyen utasítását meg fogja tartani!”, de azért 
hozzátette: „egyébiránt minden utasításnak megvan annyi elasticitása, hogy 
abból jó ember jót, rossz rosszat tehet.” A korrekt-elvárt válaszelemek mellett 
azért Széchenyi világossá tette, hogy szerepét a gyakorlatban nem kötött mandá-
tumnak tekinti, s valójában inkább a személyes döntési szabadság lehetőségét 
keresi, s nem a szabályok tudatos követését. A retorikus minősítő kijelentésre 
pedig ő is egy retorikus fordulattal válaszolt („kérdé Borsod követét: hogy ő 
csak Borsod megyéjéé?”)109 Hunkár Antal hasonló, de élesebb mondata („[...] 
majd meglássuk a mosonyi csárdábúl nem leszen-e Pechovich-csárda”) Széche-
nyit kihozta a sodrából, de végül párbaj – a gróf kezdeti elszántsága ellenére – 
nem lett a dologból.110  

Széchenyi azért a forma tekintetében igazodott az elvárásokhoz, és igyekezett 
alkalmazkodni a vármegyei szokásokhoz. Ez tükröződött követválasztó levelé-

                                                 
108 Szemere beszéde: PH 1847. dec. 2. 366. a 24. kerületi ülésen. Széchenyi aznapi nap-
lóbejegyzésben reagált először rá, s ott szerepelt a zártabb idézett formula. SZIN6 679. 
Utána Tasner Antalnak (nov. 26.) idézte föl, amikor beszámolt saját beszédének hatásá-
ról. „Szemere minap provokált, hogy végkép definiálnám magamat, miképp elvégre ne 
legyek rejtély” – szerepelt ott a tömör kivonat. SZIL3 562-563.  
109 PH 1847. dec. 3. 370. vö. SZIB 543. Ott egy enyhébb változat: „[...] utasítása szigo-
rú, de minden utasításban van némi ruganyosság, a jó ember jót, a rossz rosszat művel-
het vele.” 
110 SZIN6 nov. 11., 669-670. és részletesen a már idézett Eötvöshöz írt (nov. 11-i) leve-
lében. OSZK KT. l 923/14., SZIL3 556-557. 
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nek átvételekor elmondott beszédében (okt. 25.), amelyben ha nem is meggyő-
zően, de mégis jellegzetesen visszaadta az elvárt szövegfordulatokat. S ugyanígy 
követte a szokásokat (ill. a megyei követutasítás első pontjában rögzített felada-
tot) akkor, amikor az országgyűlés első napjaiban tisztelgő látogatásokat tett.111 
A megyéjével, és követségével való azonosulásának azért nemcsak eszmei-
politikai, de társadalmi-társasági korlátjai is voltak. Bezerédj Wesselényinek így 
számolt be Széchenyi első diétai heteiről: „[...] a követeket igen vonja magához, 
de nem vegyül össze velök s például a szokásos te-zést nem gyakorolja.”112  

 Nyilvánvalóan az ő alsótáblai követségét nem motiválta a megyéhez (vagy 
általában a vármegyék világához) való kötődése, egy nemesi közösség reprezen-
tálásának vágya, vagy az ezzel összefüggő presztízs, helyi karrier. Azonban azt a 
kérdést föl kell tennünk, hogy az alsótábla színtere inspirálta-e önmagában a 
követségre. Lackó Mihály fentebb említett könyvében így interpretálta hőse 
útját: „A gróf ezzel a tanítólevelektől, az egyesületektől, az országgyűlés felső-
táblájától, a hírlaptól elérkezett a magyar közélet kútforrásához, a megyéhez és 
az alsótáblához.” Lackó a Széchenyi-Kossuth vitát alapvetően a modern tömeg-
politika és az elitista reformpolitika küzdelmeként értelmezte, s így „elbeszélé-
sét” Széchenyi változásának, kényszermozgásának regisztrálásával zárta: „A 
grófnak húsz évre volt szüksége, hogy politikussá váljék – azért ilyen hosszú 
időre, mert nem akart politikussá válni. [...] felednie kellett egykori eszméi jó 
részét [..,] mindazt, amit a reform személyes útjáról, az emberek teljes átformá-
lásáról elgondolt.”113 Azért idéztük hosszabban Lackó Mihály gondolatait, mert 
egyet értünk azzal, hogy Széchenyi pályájának színtér gazdagadását a politikusi 
pálya egészének íve felől közelítette meg. Hiszen nyilvánvalóan elmellőzhetet-
len a kérdés – ha bármilyen állító mondatot megfogalmazunk Széchenyi első 
alsótáblai jelöltségéről –, hogy hogyan viszonyult korábban a választott színtér-
hez. 

A gróf követségével az a régi dilemmája jutott nyugvópontra, amely reform-
pályájának kezdetén őt Wesselényivel szembeállította. 1831 végén keveredett a 
két barát vitába, amikor az a kérdés foglalkoztatta feszítően őket a nemzetközi 

                                                 
111 A követutasítás első pontja hosszasan sorolta tekintélylajstrom szerint, hogy kik előtt 
kell megtenniük tisztelgésüket. A történésekről: SZIN6 nov. 8., 10., 13. 667-671. Részle-
tesebben az Eötvösnek írt nov. 11-i idézett levélben. 
112 Bezerédj István Wesselényinek 1847. nov. 24-én Kivonatosan közölve: ADATOK2 
613. A kiemelés tőlem – a szerző. 
113 LACKÓ M., 1977 295-297. 
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forradalmi hullám után, a kolera, a parasztfelkelés illetve a megyei operátum 
viták közepette, hogy a siettető politikai, társadalmi kényszerek hatására milyen 
új stratégiát kell képviselni a reformok minél gyorsabb, hatékonyabb és bizton-
ságosabb végig vitele érdekében. Vitájuk előretekintő volt. S a lehetőségek mér-
legelése közben rögzítette Széchenyi a politika intézményekkel kapcsolatos fel-
fogását: „Ezen kormánnyal – mostani körülállások közt – és a népnek mostani 
kis (csekély) intelligenciája mellett – megszabadítni – vagyis inkább kiláboltatni 
a hont nyomorult állásábúl! – Ez a feladás most; idővel más lehet – de most az. 
– A kapunál van egy el nem kerülhető revolúció! [...] Ily csendes reformációt 
hozni hazánkra a mi legszentebb tisztünk – és ez teljes meggyőződésem szerint – 
csak a felsőtáblán eredhet. – Fog-e eredni? Az más kérdés. A hihetőségek úgy 
állnak ellene, mint 100:20-hoz. A próba azonban megér egy életet!”114 Széche-
nyinek ekkortájt kellett először tudatosan megterveznie a politikai stratégiáját, 
érzékelve, hogy az „önismeretre”, az elit polgárias átalakulására és annak kisu-
gárzó erejére, a bécsi kormányzat reformhajlandóságának ösztökölésére stb. 
építő reformútja nem eléggé gyors és hatékony. A felsőtáblát preferáló helyzet-
elemzése mögött a hatalmi-politikai megfontolások mellett ott voltak egyéb 
szempontjai is: mágnás öntudata, a táblabírói világgal szembeni averziói, ide-
genkedése a nemesi politikai kultúrától, ellenzéki tradíciótól stb. A lényeg azon-
ban, az, hogy ő nem egyszerűen csak grófi rangja miatt volt jelen a diéta főrendi 
tábláján – a dolgok természetes rendjét követve –, hanem azért, mert attól az 
intézménytől várta – nagy illúziói nem voltak –, hogy a politika mértékadó súly-
pontja legyen! A gróf hosszú ideig ragaszkodott a Wesselényinek lejegyzett 
tételéhez: egyrészt alkalomszerűen védte a felsőtábla szerepét, másrészt viszont 
kísérletet is tett (sikertelenül) törvényhozási súlyának növelésére. 

Az 1840-es évek elején azonban már egyszer-egyszer felvetődött benne a 
gondolat, hogy az alsótáblára megy. Egyik iránykereső pillanataiban 1842 végén 
listázta, hogy milyen lehetőségek állnak előtte. A szituáció párhuzamba állítható 
az 1847 őszivel, hiszen akkor is súlyosan behatárolt volt a politikai mozgástere 
(a vita első szakasza elszigetelte, akadémiai beszéde felháborodást váltott ki, 
Deák és Batthyány sem respektálta centrum-koncepcióját stb.), és kereste a kitö-
rési pontot. A lehetőségeit így mérlegelte (eredetileg mind külön sorban): „Egé-
szen visszavonulni? – Nem tudok. / Deákékkal s társaival tartani? – Nem tudok. / 
Ellenük? – Igen. / Hogyan? / Bécsbe menni, ott támogatást keresni? – Nem. / 
                                                 
114 Wesselényi válasza ellenpontozott, mind a kormányzat mind a felsőtábla tekinteté-
ben. A két levelet lásd: SZIVM1 395. és ADATOK1 147-149. 
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Újság – Igen. / Követ – Talán.”115 Két biztos pontot látott akkor önmaga előtt: 
ellenük és újság, és egy elképzelhetőt: követ. Valóban, 1843 elejétől a politika 
újságírás oldotta fel cselekvéskereső válságát, mégis a „Követ?” kérdésére vála-
szoló „Talán” szó azt sugallja, hogy ekkor már nem volt tőle olyan távol ez a 
lehetőség.  

Az 1843/44-es diéta közben morfondírozott el újra rajta. Amikor hírét vette, 
hogy Deák (a megválasztása ellenére) nem jön el a diétára, eszébe jutott (1843. 
szept. 9-én), „hogy Zala követeként lépje[n] fel, ha 2 GARAS átmegy.” S még 
ugyanazon a napon Wirkner Lajos kancelláriai tanácsosnak (ismétlődő helyze-
tek!) tudtára adta a „Zala követséget.” Viszota Gyula kapcsolódó jegyzetében 
megmagyarázta e sorok jelentését, majd hozzáfűzte: „Csak múló gondolat 
volt.”116 Pedig nem csak egy felvillanó ötlet volt ez, hiszen a diétán, amikor 
elhatározta, hogy kétgarasos-terve „ügyében ki fog [...] lépni az agitáció mezejé-
re” már arra bíztatta Lunkányi Jánost, hogy mérje fel Zalában a lehetőségeket: 
„Ha én akarnék követül menni, ki lehetne azt Decenter [illően] vinni? Kérem, 
fontolja meg mind ennek filozófiáját.”117 Egy hónap múlva azonban letett tervé-
ről, s jelezte jószágkormányzójának, hogy „semmi esetre sem fog menni.”118 A 
terv mögötti motiváció egyértelmű. Széchenyi az aktív országgyűlési időszakai-
ban mindig érezte, hogy a felsőtábláról nehéz hatni a dolgok menetére, s akkor 
gondolt a követségre, amikor valami kulcsügyet keresztül akart vinni a diétán. 
Ebben a szituációban a közvetlen késztetést a kétgarasos terv adta. Éppen e terv 
sikere miatt kezdeményezte, hogy áttételesen a felsőtáblának is legyen törvény-
kezdeményező joga, mégpedig úgy, hogy bizonyos alapvető tárgyakat (ősiség, 
országos pénztár! stb.) a két táblából kiküldött országos deputáció készítse 
elő.119 Bár nem sikerült ilyenformán keresztülvinnie az elképzelését, de mivel a 
„telekdíj-terv” támogatásra lelt, és útjára indult a törvényhozás útvesztőiben, 
maradt a főrendek között. J. A. Blackwelltől azonban tudjuk, hogy micsoda 

                                                 
115 1842. dec. 17. SZIN5 661. SZIN 997. A kiemelés tőlem – a szerző. 
116 SZIN5 760. és 5. jegyz., SZIN 1018. Eredetileg: „Es fällt mir ein… mich als 
Deputirt[er] von Zala zu senden, wenn 2 Garas durchgehet… [...] [Az oldallapon:] 
Früher Wirkner – dem ich Zala követség mitgetheilt.” 
117 Lunkányi Jánosnak 1844. jan. 17-én MOL LH 1. 1844/989-990.   
118 „Én nem ellenzem, ha ön e hónap végén Zalába megy. De mikor jön vissza? Én addig 
Deáknak írok, mit Önnel fogok előzetesen közleni. Én semmi estre sem megyek követül. 
Ő sem fog menni....” írta Lunkányinak febr. 13-án MOL LH 1. 1844/1009-1010. 
119 MOLNÁR A., 2007 159-160., GERGELY A., 1987 272. Vö. SzIB 269., 272-280., SzIM1 
434-438., 453. 
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energiájába került az országgyűlés befolyásolása. Az angol kormány ágense így 
számolt be a kétgarasos tervet megmozgató működéséről: „Tavaly nyáron [azt] 
állítottam [...], hogy Széchenyi kevés befolyással bír saját pártjára vagy a felső-
táblára, és szinte semmilyennel a követekre. Valóban, állandó élcelődésük tár-
gya volt, és cserébe ő a lehető leggúnyosabban beszélt róluk. Ezért megismét-
lem, hogy tavaly nyáron befolyása a Diétára gyakorlatilag nem volt. Azonban 
úgy találom, hogy mióta utoljára Magyarországon jártam, nagy változás történt 
e tekintetben. [...] meglátogatott minden követet, azt mondják, egyetlen személyt 
sem hagyva ki, sűrűn felkereste a promenádot, (a követek rendes pihenőhelyét), 
ahol azelőtt soha nem látták – ott sétált a liberális követekkel karöltve, csevegett 
velük, legyezgette a hiúságukat, és így sikerült visszanyernie népszerűségét.”120 
Amint ebből az elbeszélésből is látjuk, Széchenyi a személyes kapacitálás 
nagymestereként képes volt a számára fontos kérdésekben a követeket maga 
mögé állítani, de ez a közvetett hatás nem helyettesíthette a vitákban való aktív 
részvételt. S mint ismert, az országos pénztár ügye utolsó stációjában (már akkor 
lényegéből kiforgatva) a két tábla hatásköri vitáján feneklett meg.121 A tanulság 
nem lehetett kétséges: kétkamarás rendszerekben igazán hatékonyan politizálni 
csak a „képviselet színterén,” azaz az alsótáblán lehet.122  

Úgy látjuk, hogy Széchenyi már az 1843/44-es országgyűlés idejétől lelkileg 
fel volt a váltásra készülve: s szükség esetén kész lehetett követséget vállalni. Az 
a körülmény sem lehetett különös, elriasztó (az ő esetében esetleg meglepő), 
hogy főrendként a nemesi követek közé kellett lépnie. Szűkebb baráti köréből 
korábban gróf Károlyi György (Szatmár) és gróf Andrássy György (Torna) vál-
laltak követséget, úgyhogy közvetlen tapasztalata volt arról, hogy egy-egy ambi-
ciózus, vagy a megye társadalmi-politikai életében benne lévő mágnás az alsó-

                                                 
120 J. A. Blackwell jelentése Sir Robert Gordonhoz 1844. március 28. Joseph Andrew 
Blackwell magyarországi küldetései 1843-1851. S.a.r., utószó: HARASZTI-TAYLOR Éva. 
Szerk., jegyz: URBÁN Aladár. Ford: KATONA Ágnes. Európa Könyvkiadó, Bp., 1989. 41-
42. 
121 A tervről összefoglalóan: OROSZ István: Széchenyi telekdíj-terve és Kossuth. In: 
OROSZ István: Széchenyi és kortársai. Válogatott tanulmányok a reformkorról. Multiplex 
Média-Debrecen U.P., Debrecen, 2000. 89-104.  
122 Úgy ítéljük, meg, hogy (az egyébként sűrűn tévedő) Zichy Antal az egyik fontos 
motivációs tényezőre tapintott rá akkor, amikor közvetlen összefüggésbe hozta Széche-
nyi 1847-es jelöltségét a korábbi tervvel: „Deák első visszavonulásakor is csírát vetett 
gondolat: magát is az alsóházba választatni be” Az irodalomban egyedül ő jelölte meg 
ezt az összefüggést. SZIM1. 505., ZICHY A., 1897. 46. 
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táblán szerepelt.123 Sőt a diétánként megszokott egy-két főnemesi követtel szem-
ben 1847-ben úgy nézett ki, hogy kisebb mágnás-kaszinó lesz az alsótáblán.  

Késő nyártól a liberális főurak nagyarányú megmozdulásáról szóltak a hírek: 
Batthyány Lajos gróf Vas megye, Batthyány Kázmér gróf Fejér, gróf Andrássy 
Gyula Veszprém, Wenckheim Béla báró Békés megye, gróf Pálffy József Po-
zsony, Zichy Ottó gróf Győr, gróf Zichy Emánuel Moson, s Eötvös József báró 
Pest vagy Bihar, de végül is Békés megye és végül Teleki László gróf a Partium 
valamely megyéje által akart a diétára menni a titkosrendőri jelentések vagy 
egyéb források szerint. Ösztönzőleg hathatott Széchenyire, hogy a politikai haté-
konyság érdekében barátai vagy vitaellenfelei az alsótábla felé orientálódtak. S 
közöttük is több olyan politikus volt, aki öntudatos mágnás létére készült először 
erre a szerepre, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy az erőviszonyokat kedvezően 
befolyásolja, s hogy nagyobb legyen a politikai mozgástere. Széchenyi különös 
figyelemmel kísérte Eötvös békési kísérletét, s szomorúan regisztrálta a vég-
eredményt: „Sírni tudnék, hogy nem vagy követ, és nem vagy itt.” Végül is a 
tervekből nem sok minden teljesült, s mindösszesen három főrangú politikus – 
rajta kívül gróf Andrássy Emánuel (Torna) és Andrássy Gyula (Zemplén) lépett 
a megyei követi karba.124  

Valószínűsíthetjük, hogy Széchenyire is fokozottan hatott 1847 várakozó fe-
szültsége, s azért is választotta az alsótáblát, mert a politika intenzívebb, direk-
tebb színterén akart jelen lenni. Mindezek miatt mi nem az egykori reformstraté-
gia kudarcának, hanem egy természetes folyamat következményének látjuk elha-
tározását. E döntésével végül is az elitista reformpolitikus a modernizálódó poli-
tika szükségszerű velejárójához igazodott: a dolgok menetére úgy hathatott iga-
zán, ha az alsótáblát választja. Magyaróvárt elmondott beszédében fogalmazta 
meg ezt a késztetését egyértelműen és világosan: „Én úgy vagyok meggyőződve, 
hogy hazánk jelen bonyolatos viszonyai közt az alsótáblánál tehetek most ha-
zámnak legjobb szolgálatot.” Széchenyi ezzel a beszédfordulatával természete-
sen igazodott a megyei nemes közgyűlés elvárás-horizontjához, s a „legjobb 
szolgálat” alatt akár vitapartnere ellensúlyozásának szándékát is érthette. Mind-

                                                 
123 A mágnás követekről általában: Szijjártó M. István: A Diéta. A magyar rendek és az 
országgyűlés 178-1792. Osiris Kiadó, Bp., 2005. 439.  
124 Lásd: MOLNÁR A., 2007 239-241.; HORVÁTH Zoltán: Teleki László 1810-1861. I. 
kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1964. 159.; KLÖM11. 231-234. és 284., ADATOK2 601-
602., Eötvös Széchenyinek az elutazásáról: 1847. szept. 24. EJL 61., ill. Széchenyi Eöt-
vös József báróhoz 1847. nov. 11. OSZK KT. l 923/14., SZIL3 556-557. 
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ezért tanulmányunk záró szövegeként a diétával kapcsolatos első megjegyzését 
idézzük újra. Bár ez a két sor konkrétan a pozsonyi szállás gondos megválasztá-
sa miatt került (május elején) lejegyzésre, de azért a kétely megfogalmazására 
alkalmat ad. Bizonyosnak látszik, hogy Széchenyi a követségéhez a legerősebb 
impulzust vitaellenfelétől kapta, de az a kérdés mégis nyitva marad, hogy vajon 
nélküle (ha Pest – tegyük fel – [felbolygatva ha-kerülő történész olvasóink nyu-
galmát] a természetes kínálkozó helyi potentátokat, mondjuk Rádayt és Szentki-
rályit jelölte volna, akkor) nem választotta volna-e esetleg más összefüggések 
miatt az alsótáblát? 

„Sok, tán minden ezen legközelebbi gyűléstől fog függni. – Minél közelebb 
állok én a csatatérhez, annál jobb személyemre, de tán a közügyre nézve is!” – 
írta Széchenyi levelében még mit sem sejtve Kossuth pesti jelöltségéről. 
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The Circumstances of a Terrible Decision: 
Why did István Széchenyi feel like turning a deputy in the fall of 1847? 

 
This paper investigates the major motivations of István Széchenyi for becoming 
a deputy of the Lower Chamber in 1847. In the previous five sessions of the 
Parliament in Pozsony between 1825 and 1844 he sat in the Upper House where 
he was personally invited due to his Countship, status of High Nobleman 
(magnate). In October 1847, however, he became the selected representative of 
the nobility of Moson County. Széchenyi’s biographers explained this with 
utmost simplicity: it was due to his main debating opponent, Lajos Kossuth, that 
the Count was forced to the Lower Chamber, although earlier he had abhorred it. 
Indeed, Kossuth became the deputy of Pest County himself, then for the first 
time, and Széchenyi’s had been eager to counterbalance him since 1847, and 
since August 1847 he had been observing the news of his nomination with 
increasing excitement. That is why, he made up his mind regarding his rejoinder 
— according to the interpretations — ”immediately”. When showing how 
complex Széchenyi’s motivations were, we did not seek to repudiate these 
statements, but we corrected some one-sidedness in the literature, furthermore, 
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we introduced a different perspective of Széchenyi’s becoming a deputy. It 
cannot be denied that Kossuth’s mandate was the strongest motivating factor 
behind Széchenyi’s decision. A great number of diary entries and letters prove 
that the Count considered his new role as a sacrifice on the altar of protecting the 
nation from Kossuth. Nevertheless, Széchenyi’s very first remark on his own 
appearance as a deputy had nothing to do with his opponent, but was about his 
own isolated and powerless situation in his governmental office. Our study has 
shown that the phrase ”stand on my own feet” in this first text expresses his 
complex motivations most precisely. Széchenyi’s political elbow-room had 
become even narrower in the spring-summer of 1847. The news of Kossuth’s 
candidacy caught him right at the moment when his career hit rock bottom, and, 
as it can be seen both in his utterances and deeds, his candidacy had the promise 
of being able to become at least partially independent from the government, and 
being able to mediate between the government and the Hungarian opposition. 
On the other hand, he could make a new attempt to organize a moderate central 
power in the Parliament. Among his motivations one can find his practical 
consideration concerning the improvement of the parliamentary system, as it 
created a precedent that as the president of the committee of the resident’s 
council he became deputy of the Lower House, as well. Furthermore, it became 
evident that Széchenyi, the elitist reform politician, had realized that the only 
effective way of making politics in two-chamber systems was on the stage of 
representatives. Therefore, he was practically adapting himself to the inevitable 
requirements of modernizing politics while preparing for his new role. 
 
 




