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Katona Tamás

Lenni vagy nem lenni
Nyolcvan évvel ezel�tt Kosztolányi De-

zs� kezébe került egy régi meghívó. 

Széchenyi István gróf hívta meg ma-

gához 1848. március 12-ére, vasárnap 

délel�tt tíz órára a pozsonyi ország-

gy�lés számára fontos politikusait, ba-

rátokat és ellenfeleket egyaránt. Nem 

mindenki ment el a megbeszélésre, 

Kossuth például távol maradt. Szé-

chenyi a naplójában megemlékezik az 

összejövetelr�l. „Nagy értekezlet ná-

lam… T�rhet�n beszélek – azt hiszem, 

szívhez szólón. – Bernáth Zsiga és Bó-

nis ellenem… 2-3 ízben élesen szólok. 

– Hunkár, Szentiványi Károly agyonve-

retik magukat Kossuthért. Azt hiszem, 

t�rhet�n ütött ki – valami eredményt 

elérend�.” Bizony, Széchenyi a szo-

kottnál is élesebb volt. Ezekben a 

sorsfordító napokban vagy végtelenül 

csüggeteg, vagy végtelenül der�látó. 

Attól tart, hogy Bécs és az udvar szét-

kergeti az országgy�lést, letartóztatja 

az ellenzék vezet�it. Hogy mentse, ami 

menthet�, felajánlkozik teljhatalmú ki-

rályi biztosnak. Néhányan azt szeret-

nék, ha átvenné a bécsi udvari kan-

cellária vezetését. „Az én szférám nem 

ez: palotában, kényelemben… hanem 

befogva a szemeteskocsi elé!!! Ez az 

én dics�ségem! Ha ki tudom rántani, 

azért szíves-örömest odaadom az éle-

tem!!!” – olvashatjuk a naplóban.

Ha igaz, Széchenyi beszéde a ta-

nácskozáson valóban meghökkent� 

volt. Csüggedten kezdte, reménytelen-

nek ítélte az ország, a nemzet jöv�jét, 

olyasmit mondott, hogy legjobb volna 

fájdalommentesen feloldódni a biro-

dalomban, hiszen kevesen vagyunk, 

társtalanok vagyunk, úgysem vihetjük 

semmire. Vendégei ingerülten kiáltoz-

tak. Amikor tet�fokára hágott az izga-

lom és az elkeseredés, a gróf hirtelen 

hangot váltott. Azt mondta, hogy csak 

próbára akarta tenni a jelenlev�ket, 

de látja, hogy élni akarnak, és hogy él-

ni akar, s�t életképes maga az ország, 

a nemzet is. De akkor tenni kell, nem 

szónokolni.

Kosztolányi élete egyik legszebb 

tanulmányát írta err�l a szinte hát-

borzongató összejövetelr�l. A  Lenni 

vagy nem lenni címen megírt szöveg 

a Nyugat 1930. április 16-i számában 

jelent meg, de Kosztolányi már febru-

ár 2-án elmondta a Magyar Írók Egye-

sületének közgy�lésén. � is, akárcsak 

Széchenyi, meg akarta döbbenteni, 

fel akarta rázni a maga hallgatóságát. 

Hiszen, mint napjainkban is, válság-

ban volt a világ, de Kosztolányi nem a 

megélhetés kínos gondjairól beszélt. 

Amit mondott, ma is id�szer�, bár az 

els� világháború utáni „globalizáció” 

még nem akart mindent úgy feloldani 

és felolvasztani, mint a XXI. századi.

„Mit akarsz még te, költ�, író, m�-

vész a huszadik században, s f�képp 

mit akarsz itt, minálunk? – kezdi a 

Széchenyiéhez hasonló provokációt. 

– Egy szegény, eladósodott földmíves 

nép fi a vagy, egy megköpködött, porig 

alázott nemzet gyermeke, egy néhány 

vármegyére csonkított, éhes ország 

fölösleges kenyérpusztítója. Kasza-ka-

pakerül� vagy, nevetséges anakro-

nizmus, csökevény szerv. Legjobb 

esetben fény�zési cikk vagy. Te vagy 

az az aranyozott gipszrózsa, amely 

az oromfalról legel�ször pottyant le, 

mikor régi kedves tanyánkat össze-
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döntötték… Idegen divat járja nálunk, 

pajtás. Minden fashionable (ma azt 

mondanánk: trendi), ami idegen. Oly-

kor ugyan még ünnepelnek egy-egy 

írót, társaskörökben, szalonokban. 

Ezek is többnyire idegenek… Tucatjá-

val van ilyen írónk, különb is náluk, de 

ezekre közönségünk egyszer�en nem 

kíváncsi… az olvasókat fokozatosan, 

rendszeresen leszoktatták arról, hogy 

érdekl�djenek irántuk… Kiszorítják az 

írókat azok, akik érdekesebbek náluk, 

a szobafest�kb�l és szobalányokból 

lett külföldi mozicsillagok és kéjgyil-

kosok… Ennek a kritikátlanságnak 

tudható be, hogy az önálló véleményt 

eleve gyanakvással fogadják, s felhör-

dülnek rá. Nem szokták meg a szabad 

szót, nem bírják megérteni, hogy va-

laki politikai érdek, konc nélkül más 

véleményen lehet egy irodalmi kér-

désben, mint jómaguk.”

De, akárcsak Széchenyi azon a 

márciusi vasárnapon, Kosztolányi is 

válaszolt a feltett nem igaztalan, még-

is provokáló kérdésre. Ezt is érdemes 

röviden felidézni.

„Attól azonban nem riadunk meg, 

hogy a világ egy lett, hogy minden 

irodalom része a világirodalomnak, 

hogy az összehasonlítás lehet�sége ál-

tal csak az az érték, ami világirodalmi 

érték. Pipogya az, aki fél állani ezt a 

versenyt, s véd�sorompókat sürget. 

El mindennel, ami vidékiesség, lom-

posság, középszer�ség… Európaiak 

vagyunk, Európa és a világ írói. Csak 

azt fájlalhatjuk, hogy ma távolabb va-

gyunk Európától, mint �seink, s ez-

által távolabb vagyunk a magyarságtól 

is… Nyelvünk szellemében él, melyben 

összeforradunk valamennyien, akár-

miféle politikai hiten élünk. Nem di-

csekszünk azzal, hogy h�ek vagyunk 

ehhez a nyelvhez. Mi magunk vagyunk 

a h�ség… Nem egy nép lélekszámán 

múlik az irodalom becse, hatóereje. 

Az a nép, mely megteremtette a gö-

rög irodalom aranykorát, nem volt na-

gyobb, mint három mostani városunk 

lakossága, s olvasója nem több, mint 

három mostani falunk lakossága. Tra-

gikus nevelésre van szükségünk mind-

annyiunknak, már a gyermekszobában 

és iskolapadban is, önvessz�zésre és 

nem önáltatásra, tragikumunk tuda-

tára, Széchenyi tragikus világtávlatára, 

mely kétségbe ejt és magasba lendít-

het. Itt felelek arra a kérdésre, me-

lyet mellünknek szegeztek, hogy: lenni 

vagy nem lenni? Hát igenis, lenni, len-

ni: els�sorban embernek és emberi-

esnek lenni, jó európainak lenni és jó 

magyarnak lenni, kétfelé vívó nyugati-

nak és keletinek… Akiben nem szun-

nyad egy szikra a széchenyis épít�k 

hitéb�l, apostoliságából, az nem való 

ide. Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid 

id�re örökbe kaptunk, új szellemmel 

fényezve, csorbítatlanul át kell adnunk 

utódainknak. Ez a küldetésünk – »áld-

jon vagy verjen sors keze« – ez a mi 

küldetésünk. Kissé lehajtani a fejet. De 

a szívet, azt föl, föl, barátaim.”

Úgy illik azonban, hogy azt is meg-

nézzük, Széchenyi hogyan felelt az 

önmagának is feltett provokatív kér-

désekre, hogyan felelt meg annak, 

amit barátai és ellenfelei, s�t önmaga 

is, elvártak t�le. 1848 márciusában 

háromszor is Bécsbe kell utaznia Po-

zsonyból – és ez a három út három 

világ. El�ször március 6-án száll fel 

Franz Mayer hajóskapitány hajójára, a 

Sophie-ra. Magyarország elleni erélyes 

bécsi lépésekt�l tart, azzal szeretné 

menteni a menthet�t, hogy � legyen 

a teljhatalmú királyi biztos, hiszen így 

a gyakorlati munka akkor is folytatód-

hat, ha az országgy�lési munka netán 

megszakad. Kinyomtatja legközelebbi 

munkatársai által írt könyvét – Jelen-

tés a magyar közlekedési ügy ren-

dezésirül –, néhány száz példányt be 
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is köttet, és kiosztja az országgy�lési 

f�rendek és követek közt. „Ó, Iste-

nem, most csodákat lehetne m�velni. 

– Városok, adó, élelmezés – ország-

ház – kiváltságok. Pl. folyók etc. S két 

esztend� múlva a terminus el�tt or-

szággy�lés Pesten” – írja a naplóba, és 

ebb�l az is látható, hogy meg akarja 

valósítani mindazt, amire az ország-

gy�lés készül – akár országgy�lés nél-

kül is. Bécsben a régi rend támaszaival 

tárgyal, Metternichhel, a mindenható 

miniszterrel és Apponyi kancellárral. 

(Nem sejti, hogy egy hét múlva mind a 

ketten kénytelenek leköszönni.) Nem 

teszik meg helytartónak. Fontos dolog 

azonban, hogy hosszan tárgyal Ester-

házy Pál herceggel. Meg akarja gy�zni, 

hogy vállaljon szerepet Magyarorszá-

gon, bármi történjék is. Apponyi fel 

akarja oszlatni az országgy�lést. „Mi 

valamennyien ellene vagyunk” – olvas-

suk a naplóban. 10-én tehát elkese-

redve tér vissza Pozsonyba – ráadásul 

Kossuth felirati javaslatát a f�rendek is 

megszavazzák…

12-én van az említett „barátságos 

tanácskozmány”. Egy nappal ezután 

megérkezik a bécsi forradalom híre. 

A  bécsiek szent szövege éppen Kos-

suth felirati beszéde, amelyben alkot-

mányt követel az uralkodó nem ma-

gyar tartományai számára is. („Hazánk 

alkotmányos jövend�je iránt mindad-

dig tökéletesen nyugodtak nem lehe-

tünk, valameddig felséges királyunkat 

minden egyéb uralkodási viszonyai-

ban is alkotmányos országlási formák 

nem környezendik.”) Az országgy�lés 

elhatározza, „hogy a felírás egy orszá-

gos küldöttség által nyújtassék be �-

felségének, és ezen küldöttség vezére 

a nádor legyen”. Széchenyi döbbenten 

veszi tudomásul a történteket. „Mit le-

het tenni? Batthyány Lajost és Kossut-

hot – kell támogatni! – Hallgatnia kell 

minden gy�lölségnek, ellenszenvnek, 

minden becsvágynak” – írja a naplóba. 

Tudja, hogy a fejekben készen áll egy 

csodálatos, a jogok kiterjesztésén, az 

érdekegyesítésen alapuló program. 

� eddig is csak a modorra nézve el-

lenkezett, de a célra nézve nem, s an-

nak tisztaságát mindenkor elismerte. 

De vajon az országgy�lés küldöttsége 

eléri-e Bécsben a célját, a független 

és felel�s magyar kormány megala-

kítását? Ennek az élére Batthyány La-

jos grófot kívánja a közmegegyezés, 

olyasvalakit, akinek a személyét Szé-

chenyi ugyanúgy nem kedveli, mint 

Kossuthét. A  küldöttséget a Ferenc 

Károly f�herceg nevét visel� g�zhajó 

viszi Bécsbe, és délben, az indulás pil-

lanatában az es�s Pozsonyban végre 

kiragyog a nap, csodálatos szivárvány 

fogja koszorúba a g�zöst. Ezt minden-

ki, az útnak indulók is, az otthon ma-

radók is szerencsés, jó jelnek tekintik. 

Hegymenetben hosszú az út Bécsig. 

A  hajón az emberek aztán úgy visel-

kednek, ahogy szoktak. Kossuth pél-

dául kioktatja Somssich Pált, mikor a 

derék konzervatív képvisel� a nemze-

tiségek esetleg ellenséges fellépését�l 

tart. „Kicsinyhit�ek! Nem ismeritek ti a 

szabadság varázshatását; er�sebb az, 

mint a nemzetiség, a vallás, a vér- és 

baráti rokonság, melyeket mind egye-

síteni képes a hazafi ságban” – mond-

ja. Széchenyi gyakorlatiasabb, nem 

szónokol, hanem egy kurta, de alap-

vet� fontosságú dolgot javasol. „Én 

egy kéziratot javaslok… melyet a csá-

szárnak alá kell írnia. Egész egysze-

r�en: István az én alteregóm. Elfogad-

ják.” Ez vezet majd el a megoldáshoz, 

hiszen István f�herceg Magyarország 

nádora, és a nádor a régi magyar tör-

vények szerint szinte teljhatalommal 

helyettesíti az országtól távol lev� 

uralkodót. A bécsi bevonulás sajátos, 

végtelen kocsisor viszi a küldöttséget 

a hajóállomásról a városba. Széche-
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nyi Kossuthtal és Kossuthnéval egy 

hintóba kerül. Kossuthot „többször 

virágokkal koronázzák – egzaltált bé-

csiek, lengyelek és itáliaiak ölelgetik”, 

szónoklattal köszönti �t a bécsi for-

radalom nevében egy fi atal ügyvéd, 

bizonyos dr. Alexander Bach, aki egy 

év múlva császári belügyminiszterként 

korántsem a forradalom nevében egy 

korszak névadója lesz.

István nádornál kiderült, hogy 

Bécsben „az atmoszféra Batthyány és 

Kossuth vélekedésének kedvezett”, és 

ezért a magyar küldöttség által el�ze-

tesen megfogalmazott uralkodói kéz-

irattervezetet átvették. A  tárgyalások 

az államkonferenciával – ezt Lajos 

f�herceg vezette – másnap kezd�dtek.

Lajos f�hercegék a magyar udva-

ri kancelláriától kértek „véleményes 

jelentést” a kézirattal kapcsolatban. 

Ezt Bartal Györgynek, a kit�n� közjo-

gásznak közrem�ködésével Sz�gyény 

László alkancellár és Zsedényi Ede 

udvari tanácsos készítette el. A  f�-

hercegnek nem sok öröme lehetett 

benne, hiszen a derék Sz�gyény ki-

jelentette, hogy a rendek követelése 

csak a nevében új, „nem tartható a 

fönnálló alkotmány rögtöni, teljes és 

jogtalan átalakításának, sem pedig a 

királyi fölség jogai félretolásának”, hi-

szen a független magyar kormányza-

tot és a tanácsosok felel�sségét már 

a régi magyar törvények is kimondták 

(fel is sorol néhányat, egészen Szent 

Lászlóig visszamen�leg, majd a ná-

dori jogkörre vonatkozólag is meg-

teszi ugyanezt). Vagyis: az országot 

eddig is úgy kellett volna kormányoz-

ni, ahogy a küldöttség kéri. A nádori 

felhatalmazással nem is kötözködik 

az államkonferencia, a kormány kine-

vezésével kapcsolatban azonban id�t 

akar nyerni. Ez ugyanis a feliratban 

még csak ködösen volt megfogalmaz-

va, csak a királyi kézirattervezet tartal-

mazta Batthyány nevét és az azonnali 

kormányalakítást.

A feliratot délben adták át a király-

nak. „Kínos látvány” – írja Széchenyi. 

A  tárgyalásokról pedig ezt: „Lajos f�-

herceg nem akar engedni. Esterházy 

Pál herceg – megpuhítja; megnyugtatja 

a lelkiösmeretét. – Emezt elkísérem a 

Kohlmarktra Kossuthhoz. Átölelik egy-

mást. Esterházyt vállra emelik. Kés�bb 

Kossuthot hordozzák körbe diadallal.” 

Alighogy Eötvös, majd Széchenyi ha-

zaér a Seilergasséba, az el�kel� Mats-

chaker Hof szállodába, máris indulnia 

kell Széchenyinek a Burgba, a nádor-

hoz. „István f�herceg kijelenti Esterhá-

zy Pál, Batthyány Lajos, Kossuth el�tt s 

énel�ttem: Hogy megvan!”

Pedig nincs meg. Hiába hiszik a 

magyar küldöttek, hogy a kézirat-

tervezetet elfogadták, másnap reggel 

kiderül, hogy az államkonferencia ha-

logató szövege került be a kéziratba. 

Pedig éjszaka nagy az ünneplés. Ter-

mészetesen Bécsben is úgy viselke-

dik mindenki, ahogy otthon. Kossuth 

például örökösen beszédeket mond, 

akár a Károly f�herceg szálló abla-

kából, akár – az uralkodóhoz me-

net – a Neuer Markton, a gyönyör� 

Donner-kútnál, kikapva egy kisfi út az 

anyja kezéb�l, és pompás beszédben 

mondja el, hogy a fi úcska már a sza-

bad Ausztria polgára lesz. A  gonosz 

Széchenyi pedig kivárja, hogy Eöt-

vös bizonyosan elaludjék, ekkor aztán 

néhányadmagával a báró ajtajához 

megy, öklözik, rugdalják az ajtót, és 

azt kiabálják, hogy: „Rend�rség! Ki-

nyitni!” Szegény Eötvös köztudomású-

lag az ország legijed�sebb embere… 

Annyira meg vannak elégedve a siker-

rel, hogy Erd�dy Sándor gróf ajtajánál 

megismétlik ezt a diákcsínyt.

Másnap reggel megint komolyra 

fordul a dolog. István nádor, aki le-

mondással fenyeget�zött el�z� este, 
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ha a magyar kívánságok nem teljesül-

nek, hirtelen ráeszmél, hogy az � telj-

hatalma érvényes, azt nem vonta két-

ségbe az államkonferencia. Bement 

tehát egyenest a királyhoz. V. Ferdi-

nánd felettébb szerény képesség� (de 

nagy szívjóságú) férfi ú volt, nem állt 

gondnokság alatt, és örömmel adott 

él�szóban engedélyt arra, hogy István 

nádor Batthyányt miniszterelnökké ki-

nevezze. Széchenyi gondolata, a ná-

dori teljhatalom megadása lehet�vé 

tette tehát, hogy az országgy�lés kül-

döttsége kedvez� eredménnyel térjen 

haza a császárvárosból. Széchenyi, 

bár még nem volt tisztában vele, hogy 

lesz-e neki bárminem� szerepe ebben 

a csodálatos átalakulásban, most már 

hitt abban, hogy Magyarország esélyt 

kapott a sorstól, és hogy van remény 

rá, hogy ezzel az eséllyel élni is tud-

jon. Március 17-én este örömmel írja 

titkárának, Tasner Antalnak: „Csudá-

kat éltünk! Nemzeti sorsunk hajszálon 

függött. Az els� felvonás gyönyör�en 

sikerült! Én teli vagyok a legszebb 

reményekkel. Valóban egész mérték-

ben élvezem mindazt, mi Bécsben 

tegnap és ma történt. Nékem úgy lát-

szik, mintha ránk, magyarokra elvégre 

felnyílt volna az ég! Én nem tudok 

kételkedni nemzetünk legszebb kifej-

l�désén… Bécsr�l most nem írhatok; 

hanem hogy egy kis része a sikernek 

engemet is illet, arra esküdhetem… 

Az én politikám biztos volt, de lassú. 

Kossuth egy kártyára tett mindent, 

és legalább idáig annyit nyert a hazá-

nak, mint amennyit az én politikám 

tán húsz év alatt nem bírhatott volna 

el�állítni! Ha reakció nem történik, és 

több lesz bennünk a hazafi ság, mint 

az irigység, s több a polgári erény, 

mint a dicsvágy… én biz azt hiszem: 

lesz még a magyarbúl valami – spe-

dig sok!” Személyes terveir�l pedig 

csak ennyit ír: „Fogok-e és min� részt 

venni az új kormányban – még nem 

tudom.” Pedig ez nagyon foglalkoztat-

ja. És megkönnyebbül a szíve, amikor 

a miniszterelnök március 23-án a ke-

rületi ülésen – éppen Széchenyi elnö-

köl – hozzálép és felkéri, hogy vállalja 

el a közlekedésügyi tárcát. „Batthyány 

Lajos felolvassa a minisztereit… Az én 

nevemnél… a legnagyobb taps!”

Bécs azonban nem egykönnyen áll 

kötélnek. Az államkonferencia a job-

bágyfelszabadító törvénycikk újratár-

gyalását, b�vebb megfontolását óhaj-

totta. A  földesurak kárpótlásáról szóló 

törvénycikkét nemkülönben. A függet-

len és felel�s magyar kormányról szó-

lóban pedig komoly változtatásokat 

kívánt. Csorbítani kívánta a nádornak 

már megadott teljhatalmat, meg akar-

ta határozni Magyarország hozzájáru-

lását „a központi állami kiadásokhoz”, 

vagyis az államadósság jó részének át-

vállalását óhajtotta, és burkoltan meg-

tagadta a magyar hadügyminisztérium 

felállítását, erre vonatkozóan új tör-

vényjavaslathoz ragaszkodott. A Bécs-

ben tárgyaló Batthyány és Deák nem 

engedett. („Sokat futkostunk, kértünk, 

okoskodtunk, fenyeget�ztünk a f�-

hercegeknél; sikere fáradozásainknak 

nem volt ugyan tökéletes, de mégis 

reményt nyújt, s a holnap érkez� vá-

laszból lehet, úgy hiszem, valami jót 

csinálni” – írja Deák március 28-án a 

sógorának.) Amikor aztán 29-én az or-

szággy�lés elegyes ülésén felolvasták a 

királyi választ, a megdöbbenés csöndje 

honolt a teremben. Batthyány Lajos 

gróf szólalt meg els�nek. Úgy nyilat-

kozott, hogy a válasz sem a nemzet 

törvényes igényeinek, sem az országos 

rendek méltányos várakozásának nem 

tesz eleget. Kérte a nádort, váltsák be 

a király adott szavát, egy ilyen leirattal 

meg nem kötött, valóban független és 

felel�s minisztériumot állítsanak fel. 

István nádor válaszolt: „Ünnepélyesen 
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szavamat adom, hogy azon észrevé-

teleket, melyeket a felel�s miniszterek 

nekem e tárgyban átadni fognak, �-

felségének nemcsak el�terjeszteni, de 

átvinni is fogom, és ett�l, ha kell, ál-

lásunkat is függ�vé teszem.” Valóban, 

még aznap éjjel Bécsbe utazik.

Másnap távirat jön Bécsb�l: felren-

delik Batthyányt, Deákot, Eötvöst és 

Széchenyit. „Megyünk a konferenciá-

ra. Ferenc Károly f�herceg, balra kör-

ben Lajos f�herceg, Batthyány Lajos, 

Deák, én, Eötvös, Bartal, Sz�gyény, 

István f�herceg – írja Széchenyi. – 

Mindnyájan beszélünk – mindenki jól 

a maga módján.” Az els� értekezés 

eredménytelen, a két f�herceg nem 

enged. De aztán lassan-lassan meg-

inognak. Pestr�l forradalmi rémhírek 

érkeznek, akár az is elképzelhet�, 

hogy István nádort királlyá kiáltják ki, 

ha a pénz- és hadügyi minisztériu-

mok kérdését igen hamar és teljesen 

kielégít� módon nem rendezik. De 

az osztrák kormány belügyminisztere, 

Pillersdorf báró is engedékenységet 

javasol Lajos f�hercegnek. „Magyar-

országot a megadandó engedmények 

árán minél gyorsabban megnyugtatni, 

nézetem szerint, a jelen helyzetben a 

szükség elkerülhetetlen parancsa, de 

egyszersmind a legf�bb állambölcses-

ség aktusa is” – végzi levelét.

Este tíz óra felé a nádor bevezette a 

f�hercegekhez Széchenyit és Eötvöst. 

Most már több megértéssel hallgatták 

a helyzet komolyságáról és az enge-

dés szükséges voltáról szóló magyar 

szavakat. „A  jeget olvasztani kezdte 

az is, hogy a mindig dinasztikusoknak 

ismert Széchenyi és Eötvös a magyar 

minisztérium részér�l a legmesszebb 

men� lojalitást ígérték a trón és a 

királyjogok megvédése iránt. A  dön-

tést azonban a nádor adta meg” – írja 

Sz�gyény alkancellár. Sz�gyény azon-

nal neki is áll, hogy Bartallal együtt 

megfogalmazza a „rossz leirat” után a 

„jó leiratot”. Most már minden akadály 

elhárult a független és felel�s magyar 

kormány végleges megalakulása és a 

csodálatos március-áprilisi törvény-

csomag szentesítése el�l. A harmadik 

bécsi út tehát Széchenyi nagy sikerei 

közé tartozik.

Van tehát mire emlékeznünk Kosz-

tolányi születésének 125. és Széchenyi 

halálának 150. évfordulóján. Mostaná-

ban újra meg újra arra biztatnak ben-

nünket, hogy tanuljunk meg kicsinyek 

lenni. Való igaz, a történelmi Magyaror-

szág sem volt nagyhatalom. De ennek 

a kis országnak nagy történelme van 

és nagy kultúrája. Az értékvesztések 

korában különösen fontos, hogy ezt ne 

veszítsük szem el�l. A  történelemb�l 

tanulni lehet, s�t reménykedni is sza-

bad. Ha ez az ország lehet�séget ka-

pott a sorstól, tudott élni a lehet�ség-

gel. De ehhez az kellett, hogy legyen 

programja – ne el�ítéletei és kósza 

ötletei legyenek. Ennek a programnak 

elengedhetetlen része, hogy a nemzet-

közi porondon hatásosan dolgozzunk 

nemzeti érdekeink érvényesítésén. Eu-

rópának nem Bólogató Jánosokra van 

szüksége. És ha Kosztolányira is hall-

gatunk, akkor átláthatjuk, hogy ami-

kor az érdekeinkért küszködünk, akkor 

értékeket is szolgálunk. Érdek és érték 

nem ellentétek. Elég, ha a negyven-

nyolcas érdekegyesít� politikára gon-

dolunk, meg a magyar kultúra szolgá-

latára. Oktató és nevel� iskolákra van 

szükségünk, mert megint csak a Szé-

chenyi által emlegetett „kim�velt em-

berf�k” jóvoltából bontakozhatunk ki 

napjaink válságából. Ennek felismeré-

sére buzdít, sarkall a két jubiláns, akik 

mindig a tökéletességre törekedtek, 

ki-ki a maga választott vagy rendelt 

m�fajában és életpályáján. Mert, ahogy 

Kosztolányi írta: „Kissé lehajtani a fejet. 

De a szívet, azt föl, föl, barátaim.”
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