
SZÉCHENYI-IRODALMUNK KÉRDÉSÉHEZ. 
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Széchenyit, mint a nemzet nagy regenerátorát, ismeri 
mindenki, s mióta Kossuth világgá bocsátotta a maga tömör
ségében pathetikus dicsőítő jelzőt, minden iskolában, mindenütt 
a legnagyobb magyar néven emlegetik. Nem így a külföldi 
irodalom, melynek jellemző tünete, hogy Széchenyit úgyszól
ván nem is ismeri.1 Azok a nagy művek, melyek egyetemes
ségükkel óhajtanak kitűnni, nem szólnak róla mint egy nemzet 
nagy regenerátoráról. Már pedig e művek alig egyebek, mint 
reflexei nagyobb, de többnyire kisebb, bár tudományos mun
káknak, és ha ezekben nem tűnik fel valaki többnek, mint 
helyi jellegű népies hősnek, vagy néhány hét történetére jelen
tős szónoknak, úgy hamar elmosódik szereplése a világtörté
nelem hatalmas arányaival szemben. 

De úgy látszik, nem sokkal élesebb körvonalakban látjuk 
mi is az ö világtörténeti szereplését. Berzeviczy, az Akadémia 
elnöke, a nagy államférfiú halálának ötven éves évfordulóján 
kijelenti, hogy »Széchenyi tanításának igazi tartalma, lényege 
a politikai és társadalmi élet hullámzásai közepette a nemzet 
köztudatában mindinkább elhomályosul«.2 Ugyanekkor Angyal 
Dávid alig foglalkozik mással, mint a közfelfogás tévedéseinek 
helyreigazításával, avagy csupán napfényre hozatalával. Hang
súlyozza, hogy Széchenyi nemzetiességének ferde beállítása, 
az erkölcsi tényező állítólagos kevésre becsülése, anyagiassága 
mind egy-egy kevéssé erős pontja a ránk maradt irodalomnak. 
Valamint az a nézet sem helyes, hogy ő a politikai szabadságot 
korainak tartotta, és aristokratismusa őt téves irányba vitte. 
Ügy látszik tehát, hogy a Széchenyi-irodalom nem vezetett 
eddigelé egyöntetű tudományos megállapodáshoz, nem eredt 
világtörténelmi fontosságú nézőpontokból, csak nagyon is helyi 
vagy ideiglenes, nem pedig egyetemes és korszakokra szóló 
hatásokkal számol. 

i . Mindezek a kérdések megoldásukat találják abban, 
hogy a Széchenyi-irodalom a múlt század egyes évtizedeinek 

1 V. ö. Cambridge : Modern history X., Lavisse-Rambaud : Histoire 
generale, X. stb. 

2 Budapesti Szemle, 1910. máj. 167. 1. Angyal u. itt. 
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gyorsan változó hangulatát .nagyon is élénken követte, azzal 
együtt haladt, ha még oly szögekben történt is az irányváltoz
tatás. Sokan úgy vélik, hogy Széchenyiről nem éppen jelentős 
irodalom maradt reánk a XIX. századból. Ha ez igaz, úgy 
ennek okát nem találjuk másban, mint abban, hogy a XIX. 
századot egy, a társadalom képzeletét erősen megragadó, egy 
időre úgyszólván teljesen absorbeáló esemény — a forradalom — 
szakította ketté. Az új Magyarország csak a kiegyezés u tán 
kezdődik, a régi a politikai indifferentismus kezdetéig tart . 
Eddig a legjelentékenyebb Széchenyi befolyása de facto, de 
nem az a népek képzeletére, melyet sokáig egyedül Kossuth 
tud megremegtetni. Ez a kettős ok a leghatározottabban hozzá
járul a Széchenyi-irodalom sajátos jellegének a magyarázatá
hoz ; az egyiknek eredménye az, hogy Széchenyi rendszerét 
egy nagyon is disparát fogalommal hozzák párhuzamba, a 
Kossuth rendszerével. A másik a szabadságharcz tragikuma, 
melynek egy elkésett utójelensége Széchenyi megrendítő halála. 
Bizonyos, hogy e kettő roppant erősen igénybeveszi az iro
dalom figyelmét, azt mondhatnók, itt-ott tévútra is vezeti 
és egyszersmind egyoldalúvá teszi. Mi sem érdekesebb, mint 
az irodalom eme sajátos árnyalatait, eszmetársulásának csomó
pontjait felkeresnünk, s megjelölni a sok művön mindenütt 
keresztülütő közös színezetet, e műveket csoportosítani, hogy 
ne mondjuk, az iskolákat megállapítani. 

2. A külömböző _korok, évtizedek felfogása Széchenyit 
illetőleg erősen eltérő. Ö kétszer vonta magára a nemzet figyel
mét ; két, egymástól hosszú depressio által elválasztott kor
ban lelkesülnek érte. Az első az a kor, melyben a nemzet köz
véleményébe ifjú, erős voltát igézi bele, mely a régebbi álla
pottal szemben erősen felötlő. »A múlton és annak nagyságán 
való szeretetteljes, de bánatos csüggés, mely csak egy árnya
latban külömbözött a csüggedéstől, — mondja Gaál J e n ő 1 

egy ügyes szójátékkal — fogta el a kebleket és bénította meg 
az elméket.« Talán Aranynál senki találóbban nem jellemezte 
a Széchenyi előtti kor t : 

S mint lepke a fényt kábulva issza, 
Ugy lőn nekünk a romlás — élvezet; 
Egy-két kebel fájt még a múltba vissza : 
Nem volt remény márs csak emlékezet. 

Ekkor jelenik meg Széchenyi, az »ébresztő«, ki felrázta a 
nemzetet tespedéséből. Arany phantasiája pathetikus élességgel 
tükrözteti a korhangulatot : 

ö az, ki által lettünk és vagyunk. 

1 Széchenyi J. nemzeti politikája. 1902. I. 130. ' 
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Ez maradt a nemzet köztudatában a »legnagyobb magyar« 
jogi alapja gyanánt. 

A másik kor az, a midőn Széchenyi jövendölései beválnak. 
Ö volt az, a ki egyedül tudott előrelátni, ő — a »próféta«. Ez 
az időpont halála évtizede, a mivel egyúttal előtör régi érde
meinek méltatása is. A költők ekkor ihletődnek meg szelleme 
által. Széchenyi jóslatai ekkor igen sokat foglalkoztatták a 
közvéleményt. Ebben a tekintetben talán nem kevés túlzást 
is látunk. Tény, hogy Széchenyi ismerte jól a magyar népjelle
met ; általában jó néplélektani megfigyelő volt. Európa összes 
nemzeteiről kitűnő megjegyzések olvashatók műveiben. A midőn 
mindegyre a magyar népszenvedély, e vulkán explosiójától — 
évszázados vágyakozások hirtelen előtörésétől — tartott , jól 
számított, de e számítást több, nem-hazai látókörű ember is 
megtette, ha nem is oly élességgel, mint ő. 

3. A két évtized közé esik egy, a színhatást fokozó contrast-
kor, egy Kossuth-korszak, melyben figyelik Széchenyiben a 
»pathologiai« elemet. Kétségtelen, hogy egy kiterjedt irodalom,. 
egy pathologiai iskola keletkezik, mely Grün waldig (18*90), sőt 
Beöthy Ákosig (1901) igen erős. Ekkor jelenik meg az a Széchenyi 

Ki Róma buktán keblét felhasítja •— 
Elég . . . a példa fáj : Széchenyi az ! 

(Arany.) 

Ez az iskola viszont ellentétes a közvélemény előbbi han
gulatával. Az »ébresztő« jelentősségét tagadni kezdi úgy, hogy 
végtére eljut Beöthyig, a ki azt állítja : »Széchenyi sohasem 
ébresztette fel a nemzetet egyszerűen azért, mert erre a műve
letre szükség egyáltalában nem volt«. (II. köt. 140.) íme a 
felfogások szertelenségeire egy kiáltó példa. 

Ez az iskola az, a mely felismeri Széchenyiben a forra
dalom ellenzőjét, de ezt csupán gátló szándékából magyarázza, 
melyre szükség akkor nem volt. Absurdnak kell állítanunk 
Beöthy felfogását, mely szerint : »Sz. I. élete és működésének 
alapgondolatát tulaj donkép nem a reform-actióhoz való tevő
leges viszonya állapítja még«. (II. köt. 139.) Ez az iskola egy
szersmind a kritikai kíméletet és elmélyedést nem ismerő népies 
bírálat iskolája. 

Az életrajzokban a pathologiai vizsgálat előtérbe nyomu
lását korán észlelhetjük, már talán Keménynél, ki a korai 
biographusok között messze kiválik, ki sokat foglalkozik a psycho-
pathologikus vonással. Régóta szállóigévé lett, hogy Széchenyi 
nehezen érthető meg. Tegyük fel, hogy a szabadságharczban 
leli halálát ; ez esetben legendás hőssé tették volna, mint Petőfit, 
vagy martyrrá, s mint a nemzetért önfeláldozó politikus szere
pelne az utókor tudatában. Ámde így — egyrészt őszinte nyilat
kozatai, másrészt részletes naplói birtokában — megindult az. 
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irodalomban a lehető legnaivabb psychopathologiai találga
tások áradata.1 Vegyük hozzá azt is, hogy a psychiatria, a kóros 
lelki jelenségek kísérleti alapon felépített tudománya (Krä-
pelin) sokkal későbbi, csak a nyolczvanas évekből való ; így a 
tudományos szempont azokból a vizsgálatokból eleve ki van 
zárva ; nemcsak a naiv képzelet, hanem a szigorú tudomány 
sem lehetett akkor abban a helyzetben, hogy kielégítő megol
dást találjon. Széchenyi végzetének oka, mondották, önmagá
ban van ; a körülmények, kiélezett történeti helyzetének befo
lyásáról viszont megfeledkeztek. 

Ennek a psychopathologiai iránynak határozottan észlel
hető kinövése az, hogy az emberek — ha tudatosan, ha nem — 
az abnormis, sőt kóros állapot képét visszavitték már az ifjú 
"Széchenyire, az akkori nagy reformer eszméire. Es ez argumen
tum ad hominem volt ellenfele, Kossuth normális szellemi firoduc-
tumai felsőbbrendűségének igazolására. így kapcsolódik a Kossuth-
párhuzam a psychopathologiai Széchenyi rovására úgy, hogy a 
közvélemény megnyugodott a saját Kossuth-cultusa jogosult
ságában. Feledték, hogy az abnormis vonás Széchenyinél nem 
egy negatívum, hanem positivum. Csakhogy ez a positivum 
nehezebben kielemezhető valami. A mi kéznél volt, a Naplók, 
melyről Zichy még 1896-ban is így nyilatkozik : »Vessünk egy 
pillantást Naplójába. Vagy inkább ne vessünk. Teli van az 
agóniával (sic), kétségbeeséssel«.2 A kik még kevésbbé behatóan 
foglalkoztak vele, még különösebb világításba helyezték. 

Ennek a pathologiai iskolának számos kinövéséről, köny-
nyelmű nyilatkozatáról lehetne beszámolnunk. A kritikai oldalon 
a legmesszebb megy Beöthy Ákos, a pathologiai színezésben 
Grünwald Béla, kivel Beöthy ellentétbe helyezi magát, de 
hasonló túlzásokig megy. »Sz. számos erényei nem mételyez-
tettek meg. De egy fogyatkozással mégis sújtatott, mely maga 
elegendő volt képességeinek jótékony hatását megbénítani, t. i. 
nagyfokú idegessége.« Erre azután oly psychiatriai fejtegeté
seket közöl, melyek egy sorban állanak Grünwaldéival, ki 
ellen ő tiltakozik. »A ki egy nemzet élére akar állani, — mondja 
Beöthy 3 — vas következetességgel és angyali türelemmel kell 
felruházva lenni. Ez a lelkiállapot is elégséges, hogy zöld ágra 
ju tn i (sic) nekie lehetetlenség volt.« Állítását sem a bekövetkező 
tények, sem a modern pathologia éppen nem erősítik meg. 
Midőn egyszerű neurastheniáról is alig van szó nála, a nemzet 
vezetésére szükséges »kellékek« semmi tekintetben nem csök
kennek. Később, úgy látszik, csak egy közönyös társadalomban 

1 Hogy minő szánalmas psychiater lehetett Sz. háziorvosa, Balogh, 
nem egyéni tudását, hanem kora ismereteit tekintve, mutatja nyilat
kozata Sz. betegségéről a »Közlöny« 1848. szept. 20. számában. 

2 Széchenyi életrajza I. 257. 1. 
3 A magyar államiság II . 147. 1. 
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tűnhetet t fel oly szertelennek Széchenyi activ energiája. Grün-
wald ezt abban foglalja össze, hogy Széchenyi egy »harmonikus 
állapotot« nélkülözött: »A mint ő mélyen, rajongással tudott 
szeretni nőt, barátot, nemzetet, úgy akart ö szerettetni nőtől, 
baráttól és saját nemzetétől. Ezt a harmonikus állapotot soha
sem érte el teljesen, s életének legnagyobb részében végtelen 
távolság választotta el tőle. Emberekkel kellett küzdenie, embe
rekre kellett hatnia. De idegrendszere beteg volt s nem tudott 
-ellentállni az emberekkel való érintkezés izgató hatásának 
{sic) «.* 

íme Grünwald, ki ha helyes praemissákból indul is ki, 
mégis egy socialpsychologiai absurdumhoz jut. Annyit jelent-e 
ez, hogy Széchenyi szelleme nem volt rugékony, hogy másokkal 
való érintkezés — a támadások — őt izgatták s egészséges 
reactio helyett összeroskadt, fájdalmasan magához tért vissza, 
az egyedüllétbe ? Ügy, éppen az ellenkezőjét kell mondanunk.. 
Széchenyi ép a polemikus írásaiban a legrugékonyabb, a leg-
harczrakészebb, fensőbbségét a legerőteljesebben kifejező. Ép 
a Világ, az ő legsubjectivebb műve, a radicalisok ellen írt 
Kelet Népe és a Politikai Programmtöredékek, meg a híres 
Blick a legerélyesebb, legmerészebb művei. Annyi bizonyos, 
hogy nem olyan volt, mint kortársainak uralkodó két typusa ; 
sem a heves, lángra lobbanó, dörgedelmes magyarhoz, sem a 
jogok megtámadásában, mereven, hidegen ellenszegülő passiv-
resistentia kedvelő magyarhoz nem hasonló. A lassú észjárású, 
bár logikus, komoly méltóságú és nehézkes modorú typustól 
élesen eltér modorban, a gondolkodás intensivitásában. De 
az abnormis, azaz az átlagembertől eléggé eltérő, Széchenyinek 
a képzeletet erősen megragadó tényeivel sokat kellett ez isko
lának foglalkoznia — mert ez mégis könnyebb volt, mint Sz. 
gondolatmélységeibe leszállni. Egyre tragikus halálával foglal
koznak ; különös volt a vég, melyet nem tudtak feledni. 

Próféta lelkével jövőnkbe látott 
S reményt, vigaszt mikor már nem talált ott, 
Sötét örvény fölött emelt kezet, 
S mélységébe önként temetkezett. 

(Lévay.) 

A pathologiai iskola nem külömböztet meg Széchenyi éle
tében több, meglehetős élesen elválasztandó korszakot. Nem 
fejlődése egészével, hanem a képzeletet megkötő egyes tényei
vel foglalkozik ; 2 így nem is veszi észre, hogy a pathologiai, 
a mennyiben szólhatunk róla, nem eredeti vonás nála, hanem 
később beálló. A dispositíót, bár mint tényt kell megállapíta-

1 Az új Magyarország 94. 1. 
2 Zichynek is van szerepe ez irány megerősödésében, melyről alább 

szólunk. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XXII. 19 
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nunk, de Aristoteles híres distinctióját, bármily régi, bárminő 
hypermodern korban sem szabad feledni; a mi közeli lehetőség,, 
még nem valóság. Az ifjú Széchenyiben, a Hitel írójában, még 
nincs meg az, a mi az 1841 utániban. Gaál a leghatározottabban 
kilép a pathologiai iskola naív-praedestinatiós hiedelméből. 
Gaál szerint Sz. életében a »disharmonia« később keletkezett L 

és nőttnagygyá, nem pedig eredetileg volt meg. Gaál joggal veti 
ellen a Naplók nyomán haladó idézés pathologiai irányának : 
»Jegyezze fel csak valaki, a ki erősen érez és mélyen gondol
kodik, oly pontosan, mint a hogy Sz. tette, összes érzelmeit 
és valamennyi felvillant gondolatát, akkor nem ritkán még 
nagyobb kedélyhullámzást fog magánál észlelni, mint a Nap
lókban«.2 Sz.-ben csak az 1848-as változások idéztek elő 
döntő lökést. De talán még ez sem. Falk Miksa csodálatosan 
objectiv müvében egyszerűen így ír egy politikai discussioról: 
»Csaknem két óráig tartó téte-a-téte után visszatértünk a társa
sághoz, s a ki tanuja volt a vidám és szellemdús társalgásnak,. 
mely most kifejlett s a vacsoránál késő éjfél utánig folyt, az 
bolondnak nevezte volna azt, a ki azt mondja neki, hogy a 
bolondok házában vagyunk«.3 A legnagyobb izgalmak között 
töltött évek 1848—52-Jg azt igazolják, hogy i t t a történeti idő
pontnak talán sokszorosan nagyobb befolyása volt, mint az egyéni 
dispositióknak. Széchenyi kitűnő psychologiájával mondja : 
»Szörnyű dolog az — önmagát túlélni«. Ez adja meg a köz
szerepléstől, s önmagától való undorának, »füstbe ment élete« 
kevésre becsülésének magyarázatát, s egyúttal »barlangjába« 
való visszavonulásának, majd öngyilkosságának igen egyszerű 
okát. Rugékony physicuma itt-ott még új remény felcsillanását 
engedi meg. Tiltakozik az ellen, hogy minden őszhajű embert 
elvénhedtnek tartsanak.4 Kecskeméthy Aurél 1857-ben »benne 
az évek és testi-lelki fáradalmainak és szenvedéseinek súlya 
alatt meggörnyedt férfit találtam«; 5 egyebet nem. Minden
esetre a képzelet nagyítása, ha más nem is, erősen torzít, nem 
csak a tények okaikból való magyarázatában, hanem a mi a 
pathologiai iskolának uralkodó jellege és kedvelt tevékenysége,, 
értékelésben. 

4. Ha tehát áttekintjük a Széchenyi-irodalom főbb válto
zásait, azt talajuk, hogy mindegyik korszakban Sz. életének 
csak egy, hol az egyik, hol a másik periódusát emelik ki, a többi 
rovására. Szerepel mint ébresztő. A nemzet közvéleménye meg
hódol előtte, s ha érez is itt-ott idegenkedést Széchenyi gondo
lataival szemben, mégis az egészből kidomborodik a nemzet-

1 V. ö. alább a 6. fej. 2 Nemz. pol. 3 Sz. I. kora 329. 1. 
4 Kecskeméthy Aurél :• Sz. I. utolsó évei 65. 1. 
5 U. o. 38. 1. 
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reformátor, kiválik, mint »patrióta«. A Pesti Hirlap megindul
tával kiesik régi szerepéből; a Kossuth-cultus e korában egy 
fájdalmas szerep, a fékező kritika hárul reá. Eötvösnél sokkal 
kisebbek is támadásra érzik magukat feljogosítva. Ez a pole
mikus kor. A nagy katastropha után, mint említettük, a jóslások 
a feltűnők, vagyis az előző korban vitt szerepe. Mint próféta 
szerepel még ma is nem egy költőnél: 

óh te nagy, te szent 
Nemzetteremtő szellemóriás 
A kit jóslelked majd vakká teszen, 
S Kassandra-sorssal vert meg, hogy te láss. 

(Hegedűs.) 

Tragikus halála a nemzet súlyos alkotmányválsága közben 
játszódik le s egyúttal Kossuth radicalismusának erőssége 
elevenedik fel a képzeletben, a Kossuth által kivívott független 
ország, független ministerium. A Kossuth-cultus erősödik, 
Széchenyiben pedig ugyanekkor, mint láttuk, a pathologiai 
vonások kerülnek felszínre. 

Csak akkor, a midőn a nyolczvanas években nyugodtabb 
politikai megfontolás kora következik be, látjuk a 48-as törek
vésekben a hézagokat, a rendszer ingadozó pontjait, az utó
piákat. Ekkor felmerül s egyúttal kettéválik a két irány újból; 
eddig úgyszólván felváltva dominált a két cultus, Széchenyié 
és a Kossuthé. Most egymás mellett jelennek meg. A nyolczvanas 
évek hozzák meg Széchenyi közelebbi ismeretét. Ekkor jelennek 
meg a Naplók, a Levelek. Ekkor ír Zichy, a ki sok tekintetben 
átalakítja, új, költői háttérben festi meg Sz. alakját, írja le 
életének külső mozzanatait. 

De nem egyszersmind eszméit is. Erre igen soká, 1902-ig 
várnunk kellett, egész a XX. századig hiányzott mindennemű 
egységes összefoglalás. Gaál Jenő műve alkot az egész Széchenyi
kutatásban fordulatot, mely Sz.-t rendszerében ismerteti; bár 
a szükséges részlettanulmányokra nem támaszkodhatott, mégis 
az egész benső Sz. eszmetartalmát felöleli. Végül a legújabb 
időben Sz. eszméi megújulnak és bizonyos joggal állíthatjuk, 
hogy egy Űj-Széchenyi-mozgalom alapjai le vannak már téve. 
Gaál Jenő egy újabb müve és Réz tanár számos nagy munkája, 
sok értekezése 1 a legélénkebb bizonyítékai annak, hogy sok 
joggal mondhatjuk: Széchenyi actuális ma is. Párhuzamosan 
él a Kossuth-cultus utóhangjaként Sz. népies bírálata. Szé
chenyi eszméinek népszerűsítésében nagyok a nehézségek. Réz 
M.2 határozottan állítja : »sem a pártok érdekeinek, sem a tömeg 
érzelmeinek nem felel meg Sz. nagyságának emlékezete«. Más
részt azt tapasztaljuk, hogy népszerű műveinkben inkább 

1 Bp. Szemle 1909—10. mind Sz. nyomán haladnak, vagy egyene
sen reá hivatkoznak. 

2 Tanúim. 486. 1. 
19* 
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nagyhangú szavakat, — a jelszavak mindig veszedelmesek — 
mint mélyebb értelmezést találunk Széchenyire nézve. Ö typikus 
példa lehet arra nézve, hogyan lehet valakit színtelenné, jelen
téktelenné tenni — dicséretekkel. 

Áttekintésünkben csak futólag vázoltuk a korszakokat, 
typusokat, elegendőnek véljük annak a meggyőződésnek igazo
lására, hogy a Sz.-irodalom fejlődése nem a legeredményesebb, 
mert nem kedvező korhangulattal kellett megküzdenie. Ha 
nálunk oly igazolatlan állításokra merészkednek, mint Beöthy, 
csoda-e, ha a hazai és külföldi irodalom a vázlatnál is kevesebbel 
elégszik meg ? Ha a porosz állam nagy regenerátorának, Freiherr 
vom Steinnek oly kiváló történetírój a van, mint az angol Seeley, 
érthető ; de megelőzte őt a német Pertz. Mi nem ápoljuk, úgy
látszik, úgy a mi nemzeti regenerátorunk históriáját magunk, 
nem mások sem. 

5. A Széchenyi-irodalom ingadozásainak oka azonban nem
csak a kor subjectiv változásaiban rejlik ; egy tárgyi oka is van. 
Sz. életét homogénnek, egységesnek, megszakítás nélkülinek 
vették. A rendszert nem eszméiben, hanem életében vélték feltalálni. 
Réz tanár szükségesnek véli, hogy Sz. »következetességét« a 
támadókkal szemben igazolja. Arra úgy véljük, elég csupán 
rámutatnunk, hogy a következetesség nem tényekben, cselek
vényekben, hanem fogalmakban lehet. Sz. fogalmi rendszeréről 
pedig kevésbbé volt eddig szó. Rendszere nem volt meg eredeti
leg ; a 20-as évektől kezdve alakult ki és később is természet
szerűleg fejlődött. A fejlődés nem vád, hanem szükségszerű tény. 

Sz. hatalmasat fejlődött, de fejlődésének külömböző kor
szakait nem igen vették tekintetbe ; úgy látszik, azért, mert 
»vas következetességet«, a »rendszer egységét« érezték ki életéből. 
Az új vizsgálatoknak nem szabad, nem lehet" ezen az úton járni. 
Szem előtt kell tartanunk, hogy az ö életében nagyon is mély 
caesurák vannak, mélyreható változások. A korszakokra való 
osztás tehát szükséges annyival is inkább, mert egyéni fejlődésé
nek időtartama is roppant eltérő a közönséges typustól. Ebben 
az összegező áttekintésben nem csupán kritikai adalékokat 
óhajtunk nyújtani. Ha szerény keretben is, kiválasztunk egy 
pontot, a hol positiv, megoldásra teszünk kísérletet. Ügy véljük, 
a chronologiai szempont Sz. biographiáiból hiányzik ; ha vázla
tosan is, megpróbáljuk itt megjelölni azokat a pontokat, a me
lyekben élesen irányt változtat benső szellemi élete. 

Gyermekkora 1791—1813. t a r t ; igen sajátságos ezt consta-
tálnunk ; ő 22 éves koráig — későbbi pályájára nézve — alig 
mondható gyermeknél többnek, a mi benső alakulását illeti. 
A háborús évek igen erősen feltartóztatták kiforrását. A fordulat 
1813. novemberében áll be. A napóleoni hadjáratok vége felé így 
ír az eddig túlbuzgó és harczias katonatiszt : 1 »E hadjáratból 

1 Idézet Zichynél (Eletr. I. 73. L). 
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bőségesen kivettem a részem, s most már benső megelégedéssel 
és igazi örömmel óhajtanám látni a végét e szörnyű drámának. 
Eddig a szenvedély hajtott; most már csak a kötelesség és a vas 
engedelmesség.« íme a fordulat Sz. életnézetében. »Mentől köze
lebbről kitanuljuk ezt a borzasztó mesterséget, annál inkább be 
kell látnunk, hogy mindaz, a mi előttünk oly nagynak, oly 
nemesnek látszott, voltakép oly kisszerű és nyomorúságos. 
Az emberek csak a külszín után indulnak s az álbecsületre számí
tanak, melylyel embertársaik nekik adózni lesznek kénytelenek, 
semmint lelkiismeretük megnyugtató szavára hallgatnának, 
mely isteni érzés a boldogtalanok előtt egészen ismeretlen. A leg
főbb érdem, melyre bármily hadfi szert tehet, utóvégre is csak 
abból áll, hogy lehető legtöbb embert megölhessen vagy meg
ölethessen-« Vizsgálnunk kell e sorok jelentősségét, megállapíta
nunk értelmét. Széchenyi a harcz közben phücsophálni kezd. Érzi 
azt, hogy a katonáskodás, mint mesterség, nagyon alacsony az ő 
erkölcsi niveaujával szemben, nagyon közönséges, mint élet
hivatás. Széchenyi magára eszmél. Es megtalálja a katonában 
önmagát: a nem-katonát. 

De egyszersmind egy egyénentúli kötelesség tudata él benne, 
mely reá rója a továbbszolgálást és Ő ennek a benső kényszernek 
enged. De lelkében már nem katona többé. 1813 novemberében 
írja e levelet egy fiatal, fényes carriére-re hivatott mágnás
katonatiszt, a ki akkor töltötte csak be a 22-ik évét. Ne gondol
juk, hogy a háború fáradalmai késztették ez önvallomásra, 
melyek megunatták a sok lótást-futást, az örökös lovon való 
nyargalást. Akkor ép Frankfurtban volt, a hol ugyancsak folyt 
a mulatozás a háború közepette is. A harczban azt tapasztaljuk, 
hogy mindenütt valósággal ideges izgatottsággal várja : »Térjünk 
a dologhoz. Lássunk a végére e komédiának !« Ez okozta azt a 
merész, fejvesztéssel járó katona-ethikai hibát, hogy egyéni 
impulsusból olyanra vállalkozott, a mit szorosan nem parancsol
tak, Bernadotte felkeresésére, arra, hogy saját felelősségére 
harczra készteté az egyre nógatásba szoruló Bernadotte-ot s ez 
által 65.000 embert vezet a lipcsei nagy csata döntő pillanatába. 
A túlbuzgó katona úgy érzi, hogy nincs eléggé jelentősnek becsült 
működési köre.1 

1 Ennek a nagy, benső fordulatnak a beálltát ő kissé később, két 
évre rá constatálja magában."5A kritikának a Naplókban itt is egy újabb 
nehézséggel kell megküzdeni. Mi kétségtelennek tartjuk, hogy előbb meg
volt az életnézetében beálló irányváltoztatás. Az 1819-iki művében 
(Sonderbare Begebenheiten. Fordításban kiadta Marczali, Budapesti 
Szemle 1906. 11. 1.) úgy adja elő a dolgot, mintha csak az olasz harcztér 
elhagyása után kezdődött volna benne a fordulat. »Eddig az időszakig, 
írja, életem teljes tudatlanságban telik el ; itt kezdődik az a kor, melyben 
gondolkozni kezdek /« Nem is a benső ember változott ekkor alapjában ; 
a külső körülmények lettek egészen mások 1815 után. Csakhogy ő a belső 
élményeire 6—7 évre rá (1819.) már kevésbbé emlékezett. 
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Ifjúkora csak ezután kezdődik. Utazni megy. A legnemesebb 
értelemben vett tanulmányútja úgyszólva kerek tíz évet vesz 
igénybe. Világtapasztalata ez időből való — maradandó alap 
későbbi életére. Csaknem tanulókora ez, de az önképzés nehéz
ségei közepette. 1820. haza jő ezredéhez, melylyel sokat jár, de 
nem úgy, mint a napóleoni hadjáratokban, külföldön és a háború 
fáradalmai, izgalmai közepette, midőn nem volt ideje önképzésre, 
hanem idehaza, magyar földön. Nagyon fontos ez a kor, 1820— 
25., melyben ő szívben nem katona többé, de pályát még nem 
talál. 

Első fejlődési korát később maró gúny nyal és mégis fenséges 
humorral így foglalja össze : »sok évet töltöttem el abban az egyetlen 
törekvésben, hogy unalmas ne legyek«. A külső érvényesülés vágya 
volt mindene. Ettől a movenstől megretten, magára eszmél és 
új utat keres. De hova, merre ? Mihez fogjon. Még sok évet kell 
átbarangolnia, míg működési kört talál. Nem felel meg a valóság
nak az az elterjedt nézet, hogy a haza reformszükséglete és Sz. a 
fellépése időpillanatában megtalálták egymást. Ö sokban kedve
zőtlen időpillanatok közepette fejlődött s most sem tudja még e 
fejlődés biztos irányát. 

1820 után az itthonjárás őt egészen megváltoztatja. A húszas 
év külömben is sok változást hoz mindenfelől. Ez időtájt egy
részről atyja, Carolina, majd ismét anyja is meghal. Ifjúból füg
getlen, Önálló egyéniség lesz. De egy változást már többen észre
vettek Naplóiban : ekkor kezdi érdekelni a magyar faj. Németül, 
itt-ott francziául és angolul írott naplójában már magyar része
ket is kezdünk találni. Megszereti az itthonit. I t t az eredeti szöveg
hez kell fordulnunk, mert úgy véljük, jelentősségét e helynek' 
többen észrevették, de kissé többet magyaráztak bele. (1820-ból) 
»Ich bin so weichgestimmt, wenn ich etwas Vaterländisches sehe, 
dass eine Geige, ein Zimbal, oder selbst ein Dudelsack hinreicht 
mich wehmütig und weinerlich zu machen l«1 Hogy mi az a 
hazai (Vaterländisches), hogy a fajt, vagy a vidéket, a földet 
érti-e, még nem világos, de bizonyos, hogy egyre határozottabban 
a fajra, a magyarságra vonatkozik.2 Ezredével elszállásolják és ő 
magyar szót is hall a falukban annyi év' után.3 

Most bár németajkú hadseregben, de magyar földön él. 
Most kezd a jövőről is gondolkozni, melyet naplójában (a kézirat 
eredetiben) oly tanulságos nyomon követni. Ekkor bár hézagosan, 
de itt-ott mégis rembrandti világításban, jellemzően ír önmagá-

1 Tage Buch vom 6-ten Juny 1820 bis zum 4-ten März 1821. Az Aka
démia levéltárában, kézirat 19. 1. 

2 Egy alább idézett nyilatkozatában már »véreink ápolásáról szól«. 
3 Világos vidékén német és oláhokról írt, annak idején. Czenk pedig 

nagyon is Bécs mellett fekszik. Hogy egy ízben gyalog is megtette az utat, 
mutatja, hogy minő közelinek vélte a kapcsolatot. 



SZÉCHENYI-IRODALMUNK KÉRDÉSÉHEZ 295 

TÓI. Már 1819-ben írja : x »hogy hová vezet határtalan ambitióm, 
nem látom«. 

Ennél a pontnál ismét kénytelenek vagyunk visszatérni 
a pathologikus iskola themájára. Ep ők a megmondhatói, hogy 
minő könnyű kiemelni a pathologikusnak látszó kifakadásokat, 
de nem igen sejtik minő nehéz egységes alapra vonatkoztatni. 
A trappistáknál készül meghalni, Arábiába menni stb., stb., meg 
annyi benső ingadozások, melyek nem oly felötlők, ha az okot 
megtaláljuk és pedig abban a mindent uraló tényben, — melyet 
eddig oly kevesen méltattak és vettek észre eléggé — hogy 
Széchenyi pályatévesztett ember volt, annak érezhette magát 
1825-ig. Széchenyit kiragadták először az európai háborúk, 
másodszor családi, vagyoni állása az egyéniségének megjelelő 
életkörnyezetből. Vidámságát az alkalom csalta ki ; utazásai 
— melyek életének feltűnő nagy részét teszik ki — szintén onnan 
magyarázhatók, hogy ő hivatást maga előtt itthon nem talált. 
Sportolt (»ewiger Rittmeister«), utazott, különködött, a katonás
kodást kényszerből' teszi, nem örömest, mindenfélét összeolvas, 
egyszóval ingadozik, pályát keres harmincz (!) éves korában, a 
minek legfeltűnőbb bizonyítékait hagyta hátra naplójában.2 

Nem szabad tehát romantikus érzelmességét, világjavító hajla
mát, koronkénti elkeseredését magyarázni, mint Zichy tette, 
»melancholiáj ából«. Az ő activ energikus és praktikus életnézete 
éppen teljesen megczáfolják e felfogást. Ellenben egyedüli fő 
indíték mindenben — nem találja meg magának a neki való 
környezetet, sem az életnézet — praktikusság —, sem a szellemi 
látókör — kozmopolita, — sem a faj — anglomania 3 —, sem a 
tudomány — közműveltség 4 — terén.5 Egy oly gondolkodni 
vágyó ember hogyan lehet katona ? Csak az általános európai 
helyzet folytán. 

A pályakeresés foglalkoztatja a húszas év folyamán. Nagyobb 
változás, úgy látszik, külsőjében is felötlő ekkor.6 Tanulságos 

1 Marczali kiadása 11. 1. 
2 »Mi minden akarna lenni ez a gr. Sz. I, ?« Zichy Eletr. 148. 1. Zichy 

nem veszi észre, mint másutt se, az időpontok sajátosságát. 
3 Ezekről alább. 
4 Id. Napló kézirat 33., baloldali toldás. Igen érdekes az akkori köz

művelődésünkre : »Az ifjú gróf Kádai — jegyzi fel Sz, (első magyar sorok 
közé tartozik) — a német könyveket nem szereti, hanem a magyarokat 
mert azt mondja, hogy hazudik a német, ha pénze nincs és úgy leszen 
belőle könyvíró. Der junge Büffel, der diess sagte, ist in allen seinen 
Schulen Eminent! Man kann aus dem sich einen Begriff der Erziehung 
machen.« 

5 Mindez, ki kell emelnünk, tisztán az ifjú Széchenyire vonat
kozik. 

6 Napló kézirat a 42. l.-on : Als ich den Oberleutnant Schill gesehen 
habe, dachte ich mir »— O wie alt ist der geworden. In einigen Tagen 
darauf sagte mir Sophie Est(erházy), dass der Schill mich sehr verändert 
und alt geworden gebunden hat A Ügy látszik,ez a kijelentés Széchenyinek 
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ez év naplóit olvasni. Roppant nagy részt foglal el a vadászat és 
itt-ott a társaság. Egyre újabb és újabb vadászat következik,, 
aztán hirtelen (46. 1.) előadja terveit. Előzőleg is előfordulnak 
tervezgetések, Bécsben házat vesz, Eszterházyval Egyptomba 
és az Egyesült-Államokba indulna stb. Most egyszerre nyolcz 
tervvel áll elő, melyek közül szakszerűek a lótenyésztés, egy 
kisebb reform a katonai (előőrsi) szolgálatban stb., de szándé
kozik egyszersmind ifjúkori philosophiáját (Sonderbare Begeben
heiten) befejezni és a Childe Haroldot fordítani (görögországi 
naplóit rendezni) és egy nevelési tervet összeállítani. Legérdeke
sebb az ötödik terv : »Gänzliche Reform in Österreich«. íme a 
teljes zavar, mint a ki pályaválasztás előtt á l l ; nem látható-e 
belőle, katona akar-e maradni, vagy mássá lenni és pedig philo-
sophussá, államfér fiúvá, vagy íróvá. Kevéssé hiszszük az első terv 
komolyságát, de az utóbbi három pálya jellege is eléggé eltérő. 
Csak egy pont teszi az egész tervet kevéssé komollyá avagy 
az ifjú részéről nagyon is fiatalos naivitásúvá, midőn alá
írja : Arbeit für 5 Monathe. Ezek után Magyarország történel
mébe akar egészen belemélyedni (46. L). 

Ugyanez időtájt egy személyes viszony is rendkívüli be
folyást gyakorol reá. Hogy Wesselényi szerepét ily kiválónak 
ítéljük, hogy ő hozott létre határozott fordulatot, arra nézve 
kettős bizonyítékunk is van : az egyik Széchenyitől magától, a 
másik Wesselényitől, a ki leírja az e korbeli Széchenyit. Ez a 
pont ismét arra késztet, hogy részletesebben megvilágítsunk egy 
újabb chronologiai kapcsolatot, mert ezek határozottan elmosód
nak az irodalomban s bátorságot veszünk magunknak kitérni e 
kérdésre. 

»Fiatal korát, — írja Wesselényi — a szalonokban, a hadmezőn 
és utazásokban tölte. Mikor vele Debreczenben megismerkedtem,, 
rendkívül kellemes társalgási modorral, de még kevés ismerettel 
bírt.« Hogy világtapasztalásokat szerzett, természetes vala. 
Azonban a gazdasági és status gazdászati rhapsodikus isme
reteken kívül csak a szépirodalomban birt némi jártassággal.. 
Az igaz, hogy aesthetikai ítélete finom és kimívelt volt. Az idő-
táji a politikáról még keveset gondolkodott, hite nem volt a magyar 
nemzet jövendőjéről1 és a hazai nyelvet — midőn vele meg
ismerkedtem — csak tördelte. Egyedül én tudom, mennyi fárad
ságba kerüli őt rábírni, hogy az ország sorsa felőli sötét nézeteiről 
lemondjon. Kétségtelen, hogy még az európai körútra indulása
különösen felötlött, azért találja érdemesnek külön feljegyezni Naplójába-
Lehet, hogy ez a kedélyére is vonatkozik ; nem a szellemes és víg Stefferl 
többé. 

1 A leghitelesebb állítás egy kortárstól annak a véleménynek a meg
döntésére, hogy Sz. atyja példáján, traditióin indulva, eleve nemzet
reformernek készült. Mint Eötvös mondja : »egy volt, a ki a haza jövőjén 
nem kételkedett soha. És ez Széchenyi« — inkább szónoki, mint törté
nelmi értékű. 
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kor sem vetkezte le különczségét és ritkán szeretett a magyar 
ügyekről beszélni.«1 

Ezt a nyilatkozatot objectivnak kell tartanunk. Wesselényi 
a még nem politikus Széchenyiről ír, kiről teljesen reális rajzot 
ád. A katonaélet, a szalonok »Stefferlije« valóban ilyen lehetett. 
A külföldi utazás íme, ide vezetett. Nincs szó kritikáról, hanem 
egyszerű megfigyelésről, mely a maga élességével azt igazolja és 
erősíti meg bennünk, hogy Széchenyi ebben a korban teljesen 
más jellemet mutat mint később : szellemes causeur, s még 
nem politikus. Ezt a kort valój ában praepolitikus kornak nevez
het nők. E sorokban viszont az is el van mondva, hogy Wesselényi 
jelentékenyen közreműködött Sz. benső nézetváltoztatásában. 
Másrészről megerősíti ezt maga Sz. ; Wesselényinek »lángoló 
hazaszeretete, magasztos felfogása és az a bizonyos varázs, 
melyet mindannyiunkra gyakorolt, majdnem elbájolá a lelkemet. 
Mindketten pirultunk hazánk hátramaradott, olyannyira elaljaso-
dott léte felett. És mindketten érzénk magunkban kimondhatat
lan vágyat (sic), habár csak mákszemnyire is járulhatni véreink 
ápolásához.« Sz. oly valamit mond itt határozottan, a mi az 
előbbi irányával szemben új ; a politikai közöny és Schöngeister-
tummal szemben merőben új : az activitás, a reformterv vágya ; 
hozzákapcsolódik az, hogy itt kettősben mentek át egy folyamaton, 
a melyben úgy látszik, mindenkép Wesselényinek volt vezető 
szerepe. 

Széchenyi a 20-as évben a legintensivebben a pályakeresés
sel foglalkozik. Most akarja speciálisaim magát ! »Mindenkinek, 
— írja ekkortájt, — bárminő állású legyen, egész erejével csak 
egy dologra kellene magát adni, s minden egyebet mellékesnek 
tekinteni.« ö tehát — a harmincz éves férfiú — most áll pálya
választás előtt! Most új czél nyilik meg előtte. Ujabb fordulat, — 
tanulni kezd. 

Teljesen téves azonban Kardos részéről, a midőn a 11 év 
utáni (1831-iki) Széchenyire vonatkozólag mondat el véleményt, 
hogy megerősítse Wesselényi állítását. E 11 év ugyanis Sz. benső 
fejlődésében nagyon jelentős. Ebben az évtizedben az aesthetikai 
műveltségű Széchenyiből gazdaság-és társadalomphilosophus lesz, 
a ki Smith, Ricardo és Sayt stb. olvassa, tanulmányozza mélyen, 
felemelkedik kora színvonalára — nem a részleteket, hanem az 
egészet tekintve. Dessewffy szerint: »ennek a jóakaratú és nagy-
czélú embernek oly kevés ismeretei vannak hazája minden részé
ről és oly kevés ítélettel bír minden genie-je mellett. Nem kell 

1 Kardos, Wesselényi életírója ezt nem ténynek, hanem kritikának 
véli. Szükségesnek látja menteni magát (I. 113. 1.). »A Széchenyi-cultus 
még ma is oly erős és a hatalmi körök által annyira dédelgetett (sic), 
hogy szinte félve idézem Wesselényinek a Sz. akkori ismeretkörére vonat
kozó, kétségtelen szigorú kritikáját.« Ezért a Taglalat szerzője által erősít
teti meg e sorokat, melyet Dessewffy 1831 titán írt. 
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negyven esztendős korában gőgösen azt elhitetnie magával, hogy 
mivel Angliát és Francziaországot bejártam, a magyarok és 
Magyarország ismerete nélkül segíteni tudok a haza sorsán.« 
Az előbbi Wesselényi benyomásait írja le. Az utóbbi polemizál s 
így nem objectiv. Azt kell mondanunk, időpontok eltévesztése 
Sz. megítélésében igen sokat jelent, tévedéseket, hibákat, melyek
kel sajnosán sűrűn találkozunk a Sz.-irodalomban. Csak egy 
példában igyekeztünk vázlatosan megvilágítani azt, hogy Sz. 
életében merész változások, mély caesurák észlelhetők. Annyi 
egybehangzó nyilatkozat naplókból, levelekből kevéssé hívja fel 
a biographusok figyelmét, hogy Széchenyiben keressék, hogyan 
•és mikor válik — Széchenyivé. Mindannyian egy családi praedes-
tinatio hypothesiséből indulnak ki, melyet az első chronologiai 
szigorúsággal egybevetett adatok is megingatnak. 

A most vázolt forrongó, pályakereső korszak csak 1825-ben ér 
véget. Sz. fellép mint reformátor, vezeti az átalakítást r84r-ig. 
Az 1825 utáni kor élesen eltér az élet külső jellemében. A prae-
politikus kor a magába merülő katonatiszté, a világjáró mág
násé, a gondolkozóé. Ez benső tartalmában kevéssé ismeretes 
történelmünkben, mely csak a három következő kort ismeri, 
1825—41. a patrióta Széchenyit, a Pesti Hirlap első számától 
kezdődő polemikus és 1849—60. a visszavonuló Széchenyit. Öt 
voltakép az elsőből ismerjük. Ekkor lesz népszerűvé először 
és utoljára. Sajátságos, hogy népszerűségének fordulópontja 
ugyanaz az év (1840), a midőn (nov. 19-én) Kossuth világgá 
röpíti — timeo Danaos — »a legnagyobb magyar« dicsőítő igét. 
Sz. a népszerűséget nem kereste. Mint maga mondta, »nem 
feltűnni, hanem használni akart«. Mindennek vége, 1840-től 
megfordul a helyzet, feltűnt, de mint a nemzet érzelmeinek 
lobogásával polemisáló férfiú. 1840-ig vezető publicista; 
most tevékenységének súlypontja örökké emlékezetes műszaki 
alkotásaira fordul. A politikában azonban már Kossuth a vezér, 
az, a ki — hogy Eötvös szavával éljünk — a »meleget adta«. 
íme egy csomó caesura, melyről nem szabad megfeledkezni. 

Eötvös felfogása szerint »mikép a természetben, úgy a népek 
életében minden átalakulásnál a melegnek egy bizonyos foka 
fejlődik ki és Sz. talán csalódott, midőn az izgalomban, mely 
csak a haladás szükséges következménye vala, a forradalom 
előjeleit látá«.1 Igen, Sz. semmitől sem tartot t annyira, mint 
egy forradalomtól. Es mégis forradalmi természet volt, talán még 
inkább, mint Kossuth, de a czélokban volt ő az, nem a taktiká
ban. Talán Szt. István óta senki oly nagy nézetváltozást nem 
követelt a nemzettől, mint Széchenyi. Ez a kérdés az, a mely 

1 Ismét egy különös nézet. 1860-ban, midőn az Emlékbeszédet írta, 
sajnos, már lehetett tapasztalnunk, hogy Sz. nem csalódott ; a forradalom 
beállt és nem az egyszerű haladás következménye, hanem a forradalmi 
haladás egyik oka volt amaz izgalom. 
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a Sz. irodalomnak legnehezebb és talán még mindig megoldásra 
váró kérdése, mely jellemének egységes magyarázatát követeli. 
I t t még nagyobb az ingadozás, a bizonytalan kézzel vázolt 
vonások halmaza, mint élete külső fényeinek összegezésében, 
i t t még kevésbbé szokott biztos nyomokon járni az irodalom. 

6. Széchenyi sajátságos forrongó természetét kevéssé lehet 
egy fogalomba tömöríteni. Az ő lényének ellentétes vonásait 
már eléggé kiemelték. Kemény így ír róla : »benne valamint 
az értelem, úgy a képzelő-erő és az érzés folytonos működés
ben és gyakori antagonismusban vo l t ; de e félrevonások és 
harczok közt sikerült a rendszerető tehetségeknek az anarchikus 
s féktelen elemek fölött uralkodni és legalább nagyban az össz-
hangzást, a súlyegyent és következetességet helyreállítani«.1 

Egy másik kortársa, Eötvös2 hasonlókép mondja : »egyéniségé
nek kettős, látszólagos ellentétben álló oldala, a lángoló szere
tet mellett a hideg számítás, a szenvedély, midőn törekvéseinek 
fő czélját veszélyeztetve látá, s mégis e csaknem félénkség gel 
határos ildomosság, melylyel haladási terveiben eljárt : ez az, 
a mi jellemének egyik fővonását képezé ; a másik, mely ezzel 
bizonyos összeköttetésben áll, sőt annak kifolyása : azon köny-
nyűség, melylyel helyzetét folyton változtatá«. Ezzel a mód
szerrel tehát egyre Sz. jellemének nem egységes alaphangját, 
hanem labilitását emelvén ki, nem jutunk czélhoz ; egyre csak 
constatálunk bizonyos külső jeleket és nem construálunk bizo
nyos egészet. Lássunk még egy figyelemreméltó jellemzést a 
kortársak közül.3 Széchenyi »sohasem dicsekedett. A mit tett , 
arról úgy szólt, mintha máskép senki sem cselekedhetett volna. 
Érdemet nem helyezett belé. Nem is provocálta hallgatóit, 
hogy netán valami magasztaló szót mondjanak. Azt hiszem, 
ilyet telj es közönynyel vagy éppen megvetéssel fogadott volna, 
iíyenkor látszék ő egész lelki nagyságában s egyúttal aristokra-
tiai jellemében. Miért dicsekedett volna ő ? A mit a hazáért tett, 
azt önmagáért tette, csak úgy, mintha jószágait investálta volna. 
A haza az övé volt. Ő a nemzetnek nemcsak tagja, hanem csa
ládfeje, fejedelme. Még pedig meglehetősen absolutistikus 
igényekkel, ki nem szívesen látta, ha mások is avatkoznak ügyeibe. 
Ilyenforma lehetett Sz. érzülete. Ebből magyarázható, hogy 
személyét a nemzettel teljesen identifikálta . . . Ö a nemzet
test egy organikus része volt. Ha a nemzetnek csak kisujj át sebez
ték is meg, annak fájdalma az ő velejéig hatolt.« Ez a jellem
zés mond valamit, de nem fejezi ki mindenütt híven a saját 
maga gondolatát. Bizonyára azt akarja hangsúlyozni, hogy 
Széchenyi azt az irányt, a magyar politikai reformatio azon 
czélját, melyet maga dolgozott ki, a magáénak vallotta, mint 

1 Státusférfiak 343. 1. _--—^ 
2 Emlékb. 130. 1. y ^ ^ ^ X 
3 Kecskeméthy: Sz. I. utolsó évei 62—63. 1. 'V£ 
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mester a maga mesterművét és mi sem természetesebb, mint 
az, hogy ő érezte leginkább, mit tud rontani egy kontár. Féltő 
gonddal vette körül társadalombölcselő elméjének e nemes 
termékét, a melynek sorsát azonosította a maga életével. De 
egyúttal a nemzet életével is. Annyira meg volt győződve a 
reform általa kidolgozott tervének objectivitásában, hogy a midőn 
terve a nemzetélet regenerálásában megtörött, megtörött az ő 
egyéniségének legbensőbb tartalma is. Irtózatos volt a csalódás. 
Most már nem volt miért küzdeni többé. Az apathia ez eset
ben a legtermészetesebb következmény. Lássunk az újabb 
jellemzésekből is egynéhányat. 

Beöthy, Széchenyinek egy kíméletlen bírálója, Hamlethez 
hasonlítja őt, mert lelkén a pillanat hangulata uralkodott. »Mi 
elfogadjuk e hasonlatot — mondja Angyal Dávid1 —, de csak 
azért, hogy jobban kifejthessük Széchenyinek egyik uralkodó 
irányát. Sz. valóban az volt, a mit Hamlet egy újabb magya
rázója a phantasia genie jenek nevez. A phantasia kormányozta 
Sz. belső világát, melyet inkább lehetne az ész és a phantasia, 
mint az ész és szív küzdelmével jellemezni.« 2 Beöthy hasonló 
módon mondja, hogy »benne a képzelődés nagyobb, mint a 
többi lelki tulajdonságok«. Sőt azt mondhatjuk, »költői termé
szet volt ő, a szemnek különösebb költői irányzata és a formá
nak művészi fejlettsége nélkül (sic !)«.3 

Gaál és Réz Sz. sokoldalúságát emelik ki. »Annyi minden 
iránt volt érzéke és mégis mennyi mindenről kellett lemondania, 
hogy egységes nagy reformtervének megvalósulását tőle tel
hetőleg előmozdítsa. Folyton óriási tusát vív magában . . . 
Csak az szomorította el, hogy oly kevesen értették meg . . . 
Ennek folytán közte és a nemzet nagy többsége közt űr támadt, 
melyet lelkének odaadásával nem volt képes áthidalni. így 
keletkezett lelkében a disharmonia.«* Réz tanár igen sok eset
ben találó jellemzésében5 így ír : »Sz. élete örökös lelki harcz, 
örökös benső küzdelem. Éppen lelki tulajdonságainak aránya volt 
e küzdelem oka (sic). Éppen mert egyéniségében egyik elem sem 
volt oly erős, hogy a másik felett diadalmaskodva azt végkép 
elnyomja, éppen a lelki harmóniára való rátermettség, éppen a 
harmóniáért való küzdelem adja meg Sz. egyéniségének min
den kortársától annyira elütő jellegét.« Mindenesetre igen 

1 Széchenyi történeti eszméi. Bp. Szemle 1907. júl. 76. 1. 
2 »Mindamellett, mondja a 77. l.-on, Sz. és Hamlet közt lényeges 

a külömbség. Sz. uralkodván phantasiáján, következetes cselekvéssel 
alkotott, nem úgy, mint Hamlet, ki elvész kételyeiben.« Azaz a Hamlet
féle hasonlat éppen a lényeges pontban nem talál s így e hasonlatot szel
lemessége mellett is el kell ejtenünk. E benső kétkedésnek alább teljesen 
más magyarázatával foglalkozunk. 

3 73. és 81. 1. 
4 Gaál : Sz. nemzeti politikája 1902. I. 236. 1. 
5 Budapesti Szemle 1909. febr. 166. 1. 
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helyes Széchenyinél kiemelnünk azt, hogy ő nála ép az termé
szetes, a mi közönségesebb elméknél zavaró hatású. »Az egyéni
ségnek az a teljessége, a mely Sz. I.-ban megnyilatkozik, nem 
a léleknek csöndes, zavartalan nyugalmában, hanem a lélek 
tusakodásának folytonosságában mutatkozik. Kedélyvilágának 
gazdagsága megfosztja attól a nyugodt harmóniától, mely kevésbbé 
teljes egyéniségeknél olyannyira természetes. Egyetlen motivum 
feltétlen uralmából ered ezeknek békéje s külömböző és egy
aránt erős motívumok harca által meg nem zavarható.«1 íme 
mindegyik jellemzésben egy disharmonia van cons tatáivá, de 
nem egy okból magyarázva is egyszersmind. Már pedig ez az ok 
az a hatalmas tényező a magyarországi renaissance-ban, mely 
a XIX. századbeli históriánk codexének kulcsa. Széchenyi 
jellemének diapasonját mindenesetre igen nehezen lehet fel
ismerni. A legtöbben megtalálni vélték — ez a legkönnyebb 
megoldás — a hazájával szemben tanúsított álláspontjában, 
abban a hitvallásban, mely — mindig a jelszavak csendülnek fel 
újra a leggyakrabban — a Hitel végén hangzott el. A mit tehát 
a nyelv, a nemzetiség érdekében tett , tűnt fel állandó alap 
gyanánt. O tehát »nemzeti politikus« volt, mondották. I t t viszont 
újból kétségbe kell vonnunk általánosságban meggyökerezett 
tételeket, mert hogyan egyeztethető meg ezzel a felfogással 
Sz. internationális érdeklődése, más nemzeteket, osztrákot, 
törököt érintő reformtervei ? Hogyan vari az, hogy a Hitel írása 
előtt egy általános ausztriai reformról akar gondolkozni, honnan 
az. hogy az emberiségnek »egy« nemzetet, akar megtartani ? 

Közelebb kell jutnunk ahhoz a problémához, a mely a közép
pontjában áll azoknak a kérdéseknek, melyekkel foglalkoztunk : 
helyes-e ez a módszer, melylyel útnak indul a Sz.-irodalom 
nagy része ? Ha kielégítő eredményekhez vezetett, úgy helyes
nek kell lenni. Ámde nem ez az eset forog fenn, úgy tehát a 
módszerben nagy ballépéseknek kell rejleni. I t t ismét egy 
positiv megoldásra teszünk kísérletet, ha vázlatosan is. Egy 
példával óhajtjuk megvilágítani a kérdést a természettudomá
nyok területéből. Ha külömböző erők külömböző időben más 
és más complexumra engednek következtetni, ez esetben azon, 
erők számontartására csupán a kísérlet nyit teret..De ha ismer
jük az erőket, melynek összetevődéséből keletkezik az összhatás, 
csupán azok arányát, a főcomponenst akarjuk kipuhatolni, 
úgy lehetőleg vissza kell mennünk arra az időre, midőn a fő 
componens egyedül működik még, vagy csak kevés mellékhatás 
által zavartatik. A históriában a kísérlet kizárt dolog, de meg
tehetjük ez utóbbit, ha nem is exact eredmények czéljából. 
Ugyanígy Sz. jellemének megállapításában. A kérdés nyitját 
nem lehet megtalálni azáltal, hogy szemügyre veszszük őt abban 

1 U. o. 161. 1. 
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a magatartásban, melyet a későbbi politikai változások hullámai 
irányadólag befolyásoltak, abban az időben, midőn az erők 
complex volta már hasonlíthatatlanul nagyobb. A módszert 
illetőleg nem lehet helyesebb megoldás, mint figyelemmel kísérni 
a benső embert abban a stádiumában, a midőn még csak a benső 
indítékok működnek, külső eltérítő, azaz lényegesen eltérítő 
irányzatok nélkül, tehát az ifjú Széchenyi politikai kora előtti 
initiativáit. 

A későbbi politikusból vajmi keveset találunk még ekkor. 
A véletlen, az insurrectio, lovas katonává, ez az alkalom ismét 
lóismerővé teszi.1 I t t csak a külső alkalom dönt, nem a benső 
indíték. De már itt is keresztül tör a reformer ; a hadsereg ló-
állományát akarja javítani. E czélból Arábiába menve — a 
laissez faire nem egyeztethető meg az ő életnézetével, karakteré
vel. Később a Lovakról másodízben írván, a társadalomreform 
kérdését is felveszi. Honfitársaim megvadulnának, írja, ha tud
nák, hogy nem a lovakat, hanem őket akarom idomítani. Művein 
végigtekintve látjuk, mennyi az ad hoc írás, hídjelentés, aka
démia, sár, adóügy. íme, az alkalom, a külső behatások szerepét 
ki kell küszöbölnünk, isoláló módszert kell alkalmaznunk 
a mellékhatásokkal szemben, ha Széchenyi belső alaptermészetét 
kutatni akarjuk. 

A praepolitikus Széchenyi egészen más, mint a minővé 
később alakítják a politikai viszonyok, közszereplései. I t t az 
ethikai haladást, a morális megerősödést2 szívén viselő, egy 
nem-intellectualista culturember, regenerátor áll előttünk, 
a kinek legfelötlőbb vonása, hogy mindig gondolkozik és pedig 
czélokról, mindig teendőkre gondol és az a párbeszéd, melyet 
Windischgrätzczel folytat, élénken melléje helyezi az anti-
podusát. Ez a természet, melyet a katonaemberek oly korán 
észre vettek — és a maguk eredeti nyelvén így fejeztek ki : 
Zu viel Imagination — ép az elégületlenség szülőoka.3 Vannak 
emberek, a kik belenyugosznak a conjuncturákba, de ő soha. 
Érdekes megfigyelnünk őt első philosophiai művében (Sonderbare 
Begebenheiten). Windischgrätz, jó barátja, lebeszélni igyekszik 
őt arról a tervéről, hogy a hadsereg lóállományának javítása 

1 Mint Viszota kideríté, első müve is, 1818-ból, a lovakról szól, egy 
német újságczikk. Ld. Sz. első műve. Bp. Szemle 1907. aug. 223—237. 

2 Ld. Első ifjúkori (philosophiai) műve (1819). Kiadta Marczali, 
Budapesti Szemle, 1906. júl. (Sonderbare Begebenheiten.). 

3 Ebben pathologiai izgatottságot keresni annyi, mint a legtéve-
sebb nyomon járni ; az ily egyéniségek az emberiség minden korszakában 
Augustinustól kezdve Széchenyiig benső küzdelmekkel foglalvák el. 
A pathologiai iskolával, a napló-értelmezést illetőleg különösen, szakíta
nunk kell ; de a patriótával is. Lombroso csak egy nagyítást egy másikkal 
hatványoz, a midőn a patrióta-reformátorból elemezi ki a pathologiai 
jelleget. Kecskeméthy Aurél hasonlókép vélekedik (68. 1.) : »Általán 
pathologiai jellem s alapvonása, mint betegségének forrása — a haza
szeretet volt.« 
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czéljából Arábiába utazzék, »ön nagy rajongó ! — mondja neki, — 
és azonfelül veszedelmes rajongó, mert vágyait, szenvedélyeit 
és ha nem veszi rossz néven, helytelen törekvéseit a lelkiismeretes
ség és szigorúság bájos mezébe bujtatja.«1 Nem. Széchenyi 
sohasem törődik bele a conjuncturákba, keresztültör azokon 
valami merész tervvel ; czélokat alkot. Most még nem lát mást 
maga előtt, mint a hadseregben — »nem föltűnni, hanem — 
használni« valamivel, de később, egy évtizedre rá egy korszakos 
műve valóban méltóbb problémát sugall: egy magyar gazdaság
társadalom nevelését. 

Széchenyi tehát mindig czélokat concipiál, és úgy véljük,, 
ez a sajátságos az ő alaptermészetében. O activ, ő mindig for
rongó, mindig eszmével teli, ő mindig, mondhatjuk így, teleológiai 
vizsgálódásokba merülve él. Nem Hamlet, hanem vallásalkotók 
czélokat teremtő geniejéhez hasonló. Ö bensőleg egyre philosophál 
czélokról, mondhatnók egyszóval, teleológiai egyéniség. Egyénisége 
eme tartalmából vajmi keveset lát még maga körül. Az alkalom 
vezeti aztán, hol nyilvánul; egyszer a philologiáért2 lelkesül, 
máskor műszaki alkotásokért, ismét máskor magánjogi reformok
ról gondolkozik. 

Vizsgálnunk, vagy legalább széles ecsetvonásokkal jelez
nünk kell a teleológiai egyéniségek jellemét. A teleológiai ter
mészetű emberek soha nem ismert czélokat látnak maguk előtt, 
új czélokat teremtenek s ezért mi sem természetesebb, mint az, 
hogy legfelötlöbb vonásuk — az elégületlenség. Soha betetőzve' 
nem látják müvüket, mert művük voltakép végtelen. A teleológiai 
egyéniségek a társadalomban éppen ezért nem ritkán kevésbbé 
érvényesülnek, mert a társadalom egésze csak részleteket ismer, 
s az egyetemessel kevéssé törődik. Sz. rendszere alatt tehát 
nem fogalmi rendszert, hanem eszmerendszert kell értenünk, 
eszme alatt pedig czélokkal áthatott gondolatot, melynek 
psychologiai kútfeje — akarat, értelem által vezetett akarat. 
Sz. jellemét tehát így is kifejezhetjük — és ez adja meg a nyitját 
annak, hogy az ész szerepét ő állítólag túlbecsülte — tevékeny
ségének kútfeje : rationalis akarat. 

A mit tehát Széchenyi műveiben tett , nem annyira tények 
constatálása, mint inkább eszmeirányok megindítása, alapkő
letétel új, évszázadokra szóló épületek számára. Űj volt akkor 
culturánkban, hogy egy ember nagyot és merészet gondol: hatal
masak lehetünk még, de nem külső jxmjunctura-változás foly
tán, hanem belülről megerősödve. Űj czél ez a belülről-meg-
erősödés, a magánjogi, magángazdasági és nem a közjogi és kül
ügyi helyzet változása. Foglalkozzunk tehát tényekkel s nem 
jogi óhajtásokkal. De|hozzunk áldozatokat, a reformért, melyet 

1 Id . m ű 20. 1. 
2 Philologiát nála culturalislés nem linguisticai értelemben kell 

vennünk. 
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csak a jövő nemzedék fog élvezni. »Az erős egész nemzedékeket1 

hord magában.« íme egy programm — a czélokat concipiáló elme 
emanatiója — a maga abstractságában. A teleológiai egyéniségek 
ritkák, és művök nem hasonlítható a hétköznapi programm-
adáshoz. Az ő programmjuk hosszabb időre, talán századokra 
szól, és a maguk általánosságával, izmosságával arra indítanak, 
hogy az egyes évtizedek külömböző tartalommal töltsék meg. 
Ök maguk is beleillesztenek egy concrét-programmot, de ezt 
meg kell külömböztetnünk az egész mélyén végighúzódó szilárd 
váztól, a Mantelprogrammtól, a frameworktól, mely olyannyira 
külömböző interpretálást enged meg. És ez a rugékonyság teszi 
nehézzé az egészet analysálni a részletekből. 

Széchenyi akkor úgy látta maga előtt a concrét formáját : 
A magyar legyen még magyarabbá, de európaivá is. Hogy euró
paivá lehessen, versenyre kell lépni Európával, a mi csak úgy 
lehet, ha előbb kifejleszti a maga egyéniségét. A magyarság 
európai állása, európai érvényesülése és nem csupán a közjogi 
viszony Ausztriával szemben, ez az ő államphilosophiáj ának 
tárgya. Egy új, a versenyben önállósult, megerősödött cultur-
nemzet alkotása az ő végső czélja. 

E czélnak megnyerni a nemzetet — ezért áldozza fel az egész 
életét. Az első áldozatot ő hozza. A mi »quietikus« vé'ralkatunk 
a maga jogvédő fensőbbségében nem alkalmas európai positiónk 
kivívására. Ismét egy következő lánczszem a következtetésben : 
egy agitatorius tevékenység gazdasági fellendülésünk érdekében, 
— mert akkor egy gazdasági nemzetközi harcz korában vagyunk 
— az első lépés, azután jő egy nevelési actus : a gazdasági számí
tás belevitele a nemzet gondolkozásmódjába. Széchenyi egy 
gazdasági rationalismus alapján áll e tekintetben. A speculativ 
angol iskolától tanul. De mindez nagyon új a nemzetnek. Egy 
gazdasági érdekszámítás, — a jogi gondolkozás számára az 
associatio-pályák már évszázadok óta nagyon is ki voltak csi
szolva, — még nagyon távol áll tőle, egy philosophiai speculatio, 
az általánosítás functiója még jóformán ismeretlen nálunk. Sokan 
is hangsúlyozzák vele szemben a nemzet »concrét szellemét«, 
mely nem bírja követni Széchenyi szökkenését a concréttól az 
általános, abstract magaslataira. Mégis világosan érzi ezeknek 
a nemzetre szükséges szellemi functióknak szükségességét. Saj
nos, tapasztalnia kell az érzelmek felviharzását, a Kossuth-
cultus megerősödését és fájdalmas lemondással érzi, minő kevés 
az, a mit egy bár nagy ember, de végre is egy ember tenni képes. 

7. Széchenyi szelleme íme néhány fő vonásban. Kérdés az, 
hogy igazolható-e a fentebb vázolt rajz, inducálható-e az ő 
Naplóiból, mert ebben a kérdésben elsőrendű kútfőre találunk 
lépten-nyomon. Ez egy lépéssel tovább késztet menni kitűzött 

1 Zichy interpretálása ; a »nemzet« szónak úgy véljük mi is, a mai 
nemzedék felel meg. 
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feladatunkban, melynek középpontjában mindig ez á l l : minő 
módszert követtek eddig és mennyiben helyes, eredményes ez a 
módszer ? Most ismét azt kell vizsgálnunk, hogy a Naplók vizsgá
lata terén minő módszer lehetséges és szükséges ? E fontos kér
déssel kapcsolatban kissé részletesebben kell megemlékeznünk a 
Zichy-féle munkálatokról, mert ő az első, a ki a kézirat eredetit 
részletesen átvizsgálta és közzétette számunkra. Hogy a Sz. 
•életére vonatkozó első részletes kutatásokat neki köszönhetjük, 
közismeretes. Két nagyobb műben foglalkozott vele : a »Naplók «-
ban, melyekbe szervesen beletartoznak az útirajzok is (sőt a 
hírlapi czikkek és kivált a beszédek is) valamint a vázlatos és 
összegező »Életrajz«-ban. Mindkét mű ugyanazon szellemet 
tükrözteti, a melyet meg kell világítanunk, mert a kézirati napló
kon alapulván, a későbbi munkák, pl. Grünwaldé, egyenesen ezen 
alapulnak. A tartalom teljességén, adatbeli gazdagságán kívül 
azonban egyéb oldaláról is meg kell emlékeznünk ; azt tapasztal
juk, hogy sok, az ő nyomdokán járó író nem annyira az egyes 
adatokat használta fel, mint inkább amaz adatokra nézve talál
ható értékelést, felfogásmódot vette át. Kérdés, ezáltal minő 
irányba terelte Zichy a Sz.-kutatást ? Hogy Zichy a Naplók 
kiadásában jóval továbbment, mint a mit az egyszerű editio 
munkája követelt, kétségtelen ; egyszersmind az átdolgozást is 
feladatának tartot ta, a mi éppen nem mindenütt volt szerencsés. 
Nem is az a fontos, hogy érdekes szempontok szerint csoportosít 
(szerelem, haza, stb.), hanem az, hogy commentárjai által egy 
egységbe iparkodott foglalni a töredékes naplókat és e commen-
tárok egészen eltérő színben tüntetik fel a közbeszőtt idézetek 
értékét.1 Zichy, sajnos, először ép azt nem tüntette fel, a mi tartal
milag fontos, még ha jelentéktelen adatnak látszik is, tehát a 
psycho genetikailag lényeges részleteket. Öt inkább az érdekelte, 
a mi a megragadó forma által tűnik szembe. Másodszor éppen 
nincs benne chronologiai hűség, mely naplónál igen fontos. Meg
ragadja őt a stylus, Széchenyi mint causeur. Széchenyi, a ki 
bensőleg mindig sokkal inkább gondolkozó, mint író volt, az.ő 
előadásában romantikus 2 zománczot és accentust nyert s végre 
egy sty lis ált Széchenyi alakul ki előttünk. Zichy nem volt széles
látású psychologus s azért a világtörténelmi szempont igen 
kicsinynyé zsugorodik nála.3 A mellett tehát, hogy kiemeljük 
Zichynek tagadhatatlan nagy szorgalmát és érdemeit, constatál-
nunk kell, hogy ő a Széchenyi-kutatást oly irányba terelte, mely
ben Széchenyinek, mint gondolkozónak a benső élete, kevéssé 
tükröződik ki, sőt ennek egyes fázisai nyomatékban lényeges 

1 Megfigyelhetjük bárhol, ha az eredeti kézirati naplókat az 6 
kiadásával összehasonlítjuk. 

2 Lavisse-Rambaudban is womaniikus« hős Széchenyi, a mágnások 
büszke öltözetében. 

3 A genetikus szempont hiányáról alább. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XXII. 20 
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eltolódást szenvednek. Sokat, talán túlsókat adott a maga szelle
méből avagy szellemességéből, sőt határozottan hiányzik nála a 
congenialitás a tehetség fajára nézve. Zichy romantikus képzelet
tel dolgozott és a politikai, de különösen a nemzetgazdasági 
mozzanatokat nem emeli ki.1 

Nincs meg Zichyben Széchenyi tépelődő lelke, mely kifejezi, 
látni engedi a benső harczot, az eszmék fejlődését. Mégis az ő> 
művei alapvetők maradnak, az újabb nemzedék még mindig 
belőle tanulja meg ismerni Sz. életét. Ezzel kapcsolatban röviden 
megemlékezünk, kiknek köszönhetők főleg a többi részletkutatá
sok. A speciális kérdésekkel foglalkozó írók közül Vécsey könyve 
válik ki Sz. magánjogi reformjairól; Beöthy Zs. a magyar köl
tészetre gyakorolt hatását rajzolja ; ezeken kívül Angyal ér te
kezése Sz. történeti eszméiről, Imre Sándoré, a nevelésről, Lipthayé 
a műszaki alkotásokról foglalkoznak egy-egy fontosabb részlettel 
kimerítően. Legújabban pedig Viszota Gyulának sikerül a leg
több érdekes részletben biztos adatokat közölni. Mindezek a 
munkák, ezt akarjuk kiemelni, csak a legutolsó másfél évtized 
termékei. Halála után tehát több mint egy nemzedéknek kellett 
elmúlnia, hogy az ő írásaival behatóbban és nemcsak röpirat-
szerűleg olvasva foglalkozzanak.2 Művei elemzésének azonban 
még csak a kezdetén vagyunk. Különösek a nehézségek, legfőké-
pen első nagy művénél, melynek vonatkozásai a nyugateurópai 
nemzetgazdasági és politikai irodalomra igen bonyolódottak. 
Hogy Smith Ádám befolyása nem oly közvetlen, mint az iro
dalom javarésze véli, arról egy részletes összehasonlítás alkal
mával győződtem meg. A közgazdasági vonatkozásokkal, úgy
szólván, egyedül Kautz Gyula foglalkozott, de az ő művei nem 
vetnek fényt az egyes részletekre. Sz. viszonya a külföldi szép-
és tudományos irodalomhoz a legérdekesebb ugyan, de a leg
több előtanulmányokkal járó. Az irodalomban azért — csaknem 
mindenütt tapasztalható egy-egy pont, a hol alig vagyunk még 
túl a kezdeten 3 — ezeknél fontosabbak sem kristályosodtak ki 
határozottan. Hiszen a kutatásnak mindjárt az első nehézsége 
a kimeríthetetlen részletek forrása, a Naplók felhasználásmódja. 
Ismét a módszerhez térünk vissza, mely vizsgálódás Széchenyinél 
annyival inkább érdekes és fontos, mert úgyszólván az egész 
világirodalomban alig akadunk oly egyéniségre, a ki a legbensőbb 
gondolatait, érzelmeit, terveit oly szokatlan nyíltsággal hagyta 

1 Igen érdekes, hogy míg a Hitel tárgyalásába nem bocsátkozik, 
addig lapokon keresztül időz egy aligha jelentős részletnél, a — trap
pista kolostorban tett látogatás leírásánál. 

2 Tekintsük át az Akadémiában a Széchenyi-Múzeumban őrzött 
— Széchenyivel bárminő csekély mértékben vonatkozásban álló — 
művek sorozatát, látni fogjuk, minő feltűnően kevés önálló mű foglal
kozik vele. Hogy műveit kevéssé olvassák, hogy rengeteg sok felvágatlan 
példány található belőlük, kevésbbé jellemző. V. ö. alább. 

3"V. ö. 8. fej. 
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volna utódaira. Rákóczi Confessiói nem ily gazdagok, a franczia 
mémoire-irodalom sem, mely telve külsőségekkel. Naplója mint 
történeti kútforrás egyetlen a maga nemében. 

»Széchenyi egy megbecsülhetetlen irodalmi hagyatékot 
hagyott hátra Naplóiban. Bármely életírója alig járhat el czél-
szerűbben, mintha e biztos vezérfonalához tartja magá t ; más 
úton járva, könnyebben el fog tévedni; míg e közvetlen forrást 
aránylag csekély fáradsággal fogja, akár ott, a hol hézagos, 
kiegészíteni, akár ott, a hol szükségesnek látja, megigazítani.«1 

Széchenyi életírója ezzel a maga módszertani hitvallását tárja 
elénk. A történelmi methodika általános kérdéseivel nem óhajt
juk itt kapcsolatba hozni e problémát ; 2 egy speciális nehézségre 
azonban rá kell mutatnunk. Felmerül a kérdés, milyen lehet az 
a másik út, és milyen ezzel szemben a Zichy választotta mód
szer ? Emez bizonyára a narratív módszer, mely eléggé merész 
itt-ott »meg is igazítani« egyes adatot ; a biographusok rendes 
útja ez már Herodotos óta. A másik egy magasabb, még a 
pragmatikusnál is magasabb történeti methodika álláspontja : 
a genetikus módszer és úgy véljük, erre volna szükség ép Széche
nyinél. I t t abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a forrá
sok szokatlanul bőven folynak ; ez azonban megnehezíti a helyes 
selectiot. Az ifjú Sz. szellemi fejlődése, belső alakulása nem tükrö
ződik ki pl. Zichy műveiből. Uti benyomásai, naplói apró részle
tekkel telítettek, a nagyot, a fontosat sokszor félreeső zugban 
kell feltalálnunk. Általában a felszínen jár és mint híres causeur, 
szellemes és ez hódítja megZichyt és másokat is. De a külső, aris-
tokratikus vidám életen belül egy különös, titkon philosopháló, 
forrongó lélek él, mely mint lobbanó parázs, fel-felvillan a maga 
abstractságával. Joggal azt mondhatnók, Széchenyi művei is 
valósággal — naplók. Azért végtelen silány képet nyerünk, ha a 
fejezetek czímeit tekintjük.3 A gondolatprocessus mélységeibe 
aligha nyerhetünk betekintést. Széchenyivel szemben egészen 
más módszert kell követnünk. El kell utasítani azt, a mi nála 
felötlő, a mi önként kínálkozik, túl kell mennünk szellemes 
megjegyzésein. Azt lehetne mondani, Széchenyiből sokat idézni 
nem igen szabad; szabadulni kell attól a rendkívül egyéni és 
meglepő formától, melyben gondolatait közli. Alig van író, a 
kivel szemben mégis annyi ingert éreznénk, hogy idézzük. 
A meggyőzés tartalmi igazságával, és nem szónoki frázisaival, 
hat reánk. 

Egy psychologiai megjegyzést kell közbeszőnünk, hogy 
ennek a hatásnak a mivoltát megvilágítsuk. Azt tapasztaljuk, 

1 Zichy: Eletr. I. 171. 1. 
2 Utalunk egy régebben megjelent művünkre : A természettudo

mányi módszer hatása a modern történelemfilozófiára 1910. és az azóta 
közzétett kisebb közleményeinkre. Magyar Társadalom tud. Szemle, 1908. 
Magy. Paed. 1909. stb. 

3 Zichy így tesz mégis a Hitel ismertetésénél. Életr. I. 250—$3. 
20* 
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hogy azokat az igazságokat, melyeket elmond, mint valami rég 
ismerősünket üdvözöljük. Mi az oka ennek ? Az, hogy Sz. nagy 
mestere az önmagára való eszmélésnek. Szeret magára eszmélni 
minden lépésnél. »Az önmagába való elmélyedés vezeti a lelket 
lassanként az önállóság legmagasabb fokára,« 'mondja már 
korán, 1819-ben.1 Ebben egyúttal ezen belső, átdolgozó tevékeny
ség értékes volta is világosan ki van fejezve. I t t az akkori magyar
sággal szemben új úton jár, mely még az organikusan teremtő 
öntudatlanság fokán van. Sz. ellenben »szinte félelmetes ember
ismeretet szerzett önismereti harczaiban«.2 »Példátlan szigorral 
és pontossággal figyeli magát napról-napra, évről-évre, évtizedről
évtizedre. A nyugtalan, forrongó idegélet külső tüneteit vas
akarattal tartja féken ; de ezzel az ész zsarnokságával is csak a 
benső háborgást fokozza. Elképzelhető-e ez a természet, nyugod
tan lépegetve milliók sorában?« 3 Széchenyi valóban küzdelem
szerű fáradozással éri el azt, a mi a modern psychologus világ 
előtt már könnyűnek látszik, mert előző nemzedékek munkájá
nak eredményeit élvezhetjük. De abban a korban a magára 
eszmélés nagyobb fáradságába került az írónak, közönséges 
ember pedig mások segítségére szorult. Széchenyi a nagy tudato
sító abban a korban, ő vállalkozik erre a hálátlan szerepre. És ez 
mag}''arázza meg hatásának sajátos jellegét. 

Minden élmény, mely tudatunk homályos régiójában van, 
egy másik egyén, egy .író által rejtekhelyéből kicsalva, úgy tűnik 
fel, mint a mi birtokunk, csak eddig nem akadtunk még rá 
tudatunk hosszú leltárában. Innen van egyúttal, hogy gondolatait 
készségesen elismerjük, de feledjük is, mert újat nem érzünk bennök. 

Ugyanez a jelenség, a tudatosító szándék adja meg részben 
annak a magyarázatát is, miért közli műveit oly naplószerű 
rendszertelenséggel. Erről is sok szó esett már. Ugy véljük, itt 
egy distinctio gyakran háttérbe szorult. Nem jelenti ez, hogy nem 
szerkesztett előzetesen szilárd rendszert, viszont azt is túlzás 
volna mondani, hogy »minden részlete« eleve ki volt dolgozva. 
De egy bizonyos szilárd váz megvolt, melybe csak bizonyos követ
kezményeket kellett bevonni egyes esetekben. Sőt egy bizonyos 
állhatatos merészség a rendszeralkotásban és megtartásában 
volt az, a mi megdöbbentően félelmetes hatalommal állott szem
ben a kritikával. J)e a közlés roppant rendszertelenül történt, 
nem maga a gondolatfolyamat, csak a közlés külső menete. És 
pedig azért, hogy olvasóit közbe-közbe egy tudatossá tevő benső 
tevékenységre rávezesse. Innen, ebből az úgyszólván social-
paedagogiai szándékból magyarázhatók azok a hosszú reflexiók, 
melyek olyannyira meg-megszakítják előadását. 

Kemény Zsigmond észrevette Széchenyi reflexiós hajlamát 
1 Sonderbare Begebenheiten 7. 1. 
2 Angyal Tört. eszm. 1910. 214. 1. 
3 Beöthy Zs. Sz. és a magy. k. 214. 1. 
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és a maga roppant kezdetleges psychologiai nyelvén így írja le : 
»Sz. nézése majd fürkésző, éles s a kebel apró titkait kikutató 
vol t ; majd andalgó, borult, a szellemélet és eszmevilág tévete-
geibe merülő.« Sz. reflexióra kényszerít és ezért mond régi igazsá
gokat magunkról, benső világunkról. Jól ismeri a benső embert 
és elibénk tárja : 

És szólt s szavának engedett a lélek 
Az elemeknél hajthatatlanabb, 
Kit régi eszmék lánczczal terhelének, 
Fölkelt az ember. 

Néha megrettenünk a szokatlan látványtól, a maga realis-
musával megjelenő képtől. 

Megrázkódánk szavára a vesékig, 
Mint keserű gyógyszertől a beteg. 

Legtöbbször azonban a magunkéra ismerünk ebben az ön-
ábrázolatban ; Sz. bemutatja, milyenek vagyunk mi. Tehát 
milyen az ember. Ez a tény módszertani szempontból ismét 
óvatosságra int. Széchenyi igen sokszor nem saját magát, hanem 
az embert rajzolja naplóiban. A saját egyénisége még e mögött 
keresendő. Sz. polemizál, vitatkozik kora közvéleményével, és e 
benső küzdelemből megismerhetjük kora közvéleményét. De 
saját magát nem egyenesen tárja elénk ! Miért ? Mert a teremtés 
bizonyos mértékben mindig öntudatlan. Csak a kész eredményt 
láthatjuk magunkban, Sz. is csak ezt, nem pedig a folyamatot 
látja, az utat, mely odáig vezetett. Ez uta t nekünk, utódoknak 
kell végigkutatnunk. »Ha lelke mélyébe tekintünk, melyet Naplói 
tárnak fel előttünk, látni fogjuk a formákat, melyekben gyenge
ségei megjelennek«, — mondja Grünwald Béla.1 Talán nem 
egyszer általános emberi vonásokkal telített lapok azok ! Lelke 
mélyébe Naplói nem egyenesen vezetnek el. Azon túl még követ
kezik egy új világ, az öntudatlanul teremtő Széchenyi. A Sz.-iro
dalom egyik-másik termékével szemben kénytelenek vagyunk 
hangsúlyozni azt az alapvető s egyszersmind primitiv igazságot, 
hogy a történet, a múlt, soha sincs meg, a mi elmúlt, azt csak 
reconstruálhaijuk. Sz. Írásainál az irodalom jelentékeny része 
úgy jár el, mintha ezekben maga a benső lelki folyamat birto
kunkban volna. Ez, mint módszertani elv, minden psychologiai 
alapot nélkülöz. Azok a rapid följegyzések, melyek néha nagyon 
is a magános órák rövidségétől vagy hosszúságától függenek, 
csak a fölszínen járnak. »Ugyan ! mondani fogják ezzel szemben. 
Már csak semmi világosabban vissza nem tükrözi az ember benső 
élményeit, mint az őszinte naplók !?« Ezzel viszont nem czáfol-
hatjuk meg azt, hogy minden íze, mozzanata lelki fejlődésünk-

1 Az Üj Magyarorsz. 96. 1. 
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nek bennünk nem tudatos. Sz. sem tudja minden gondolatának 
eredő fontját, nem ismeri forrásait. Nagyon is egyetemes 
művelődéskörben él, abból táplálkozik; Ö benne a korabeli 
culturelemeknek egy sajátos Összecsomósodása van, és ezeket a 
szálakat, mint ő sem, úgy mi sem ismerjük. Ezeket fel kell 
fejtenünk, analysálnunk, egy complexumból. Tehát e szerint 
Széchenyi szavait nem elég ismételnünk; Széchenyi benső fejlő
dését is, mint minden történeti jelenséget, reconstruálnunk kell 
s erre a puszta idézés nem elég. 

De egyszersmind egy veszedelemmel is jár az idézés. Régi 
igazság, hogy egy lángészben kiki saját magát keresi és ha meg
ragad egy pontot, mely maga-magában és meg amabban is meg
van, a diadal érzelmétől áthatva kiált fel: íme ez a lényeg. 
Széchenyiben, mint említettük, könnyű megtalálni önmagunkat. 
Gondolatai közel vannak a mieinkhez, ezt Széchenyi úgy akarja 
s végtére észreveszszük, hogy Széchenyi bennünk van, a miénk. 
Ez a Széchenyi iránti lelkesültség egyik alapja. Minő könnyen 
feltalálta Kossuth Széchenyiben a patriótát, a legnagyobb 
magyart, Kemény is észrevett benne egy »spécificus magyarsá
got.« De ki veszi észre benne az internationalis gondolkodót? 
Hogy ebben a tekintetben Széchenyi számba jő,1 hogy örök
érvényű s az egész emberiségre jelentős igazságokhoz jutott , — 
ha nem is megoldotta, de a problémát legalább fölvetette — azt 
kevesen hüvelyezték ki írásaiból.2 A Széchenyi-analysisnek ebben 
a tekintetben sem vagyunk még a végén. 

Egy módszertani tekintetben újabb nehézség az, hogy 
Széchenyi nem tudományosan képzett elme a szó technikai értel
mében. Nem használ szabatos terminológiát. Nem is képes tételé
nek tudományos formulázást adni, de nem is óhajt, mert ő első 
sorban hatni akar az akkori közvéleményre. Mindenkép népszerű 
akar maradni. Már most ennek következménye nem lehet más, 
mint az, hogy gondolatait újból kell tudományos formával fel-. 
szerelni, csak úgy válik a mai ember előtt érthetővé. Hozzá kell 
vennünk azt is, hogy az akkori, a huszas-harminczas évek magyar 
nyelve még nagyon hiányos, ingadozó, sőt egyenesen eltérő 
jelentésű a maival szemben ; 3 mindezek az okok megvilágítják, 
minő nehéz a vele való foglalkozás, minő okokból erednek az 
irodalom és a népszerűsítés speciális akadályai. 

8. Mindezek az érintett problémák érthetővé teszik, hogy 
miért vannak rendkívüli nehézségei egy szélesebb alapon keresztül-
viendő reconstructiónak. Az új Széchenyi-irányzat fő képyiselői, 

1 »Széchenyi egyéniségét csak úgy érthetjük meg teljesen, ha 
nemcsak nemzeti, hanem általános szempontból méltatjuk.« Marczali, 
A reformok kora 394. 1. E kötet különös gondot fordít Sz. és kora jel
lemzésére. » 

2 Gaál Jenő részletesebben foglalkozik evolutiós gondolataival, 
Széchenyi nemzeti politikája és jövőnk (1902. Politzer) ez. művében. 

3 Pl. a fentebbi példában nemzedék akkor »nemzet«. (Zichy.) 
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Gaál Jenő és Réz tanár műveiben már lényeges haladást látunk 
•e tekintetben ; egyszersmind meg is mérik ama gondolatok jelen
tősségét, egy szóval értékelnek és pedig helyesebb alapon. 

Az irodalom kezdő szakaszának mindenütt a jellemvonása, 
a helyett, hogy a szövegbe elmélyedne, elkezd értékelni, a maga 
»benyomásait«, helyesebben értékítéleteit mondja el. Ennek 
viszont az az eredménye, hogy a tárgyat illető vizsgálódások 
kevés empirikus alapot rejtvén magukban, kimeríthetetlen 
•controversiák keletkeznek. Innen van, hogy Széchenyi halála 
után félszázaddal is megmaradhatnak oly jóhiszemű és mégis 
alaptalan ítéletek, minők Beöthy Ákosnál (II. r. i . k, 139—191.) 
találhatók. Említettük, hogy nagyon erős bizonytalanság talál
ható némely ponton az irodalomban, és mi ezt a módszer különös 
nehézségeinek terhére írtuk. Meg kell világítanunk, melyek e 
pontok és minő alapon kell őt kétséggel illetnünk, minő ellent
mondások találhatók az irodalom és az eredeti szöveg, illetőleg 
tények között. Látni fogjuk, hogy ezek száma nem csekély és 
ama pontok ép az irodalom nagy részének úgyszólván kizárólagos 
"tárgyai. 

A hazafias fellendülés óta szeretjük visszavinni Széchenyi 
jellemére is a nemes Patriotismus életnézetét. Eddig még nem 
oldották meg világosan a kérdést, minő viszonyban van ezzel 
Széchenyi sajátos internationalismusa ? Széchenyi maga úgy 
állítá fel a kérdést : az emberiségnek »egy« nemzetet megtar
tani, tehát nem a nemzetet, az egyetlent, mely nekünk minde
nünk, hanem a nemzetek egyikét. Akkor ezt mondani kétség
telen roppant merészség volt. Még arra is van nyom naplójában, 
hogy egy időben kétségben volt az iránt, vajj-on nem inkább 
a Balkán-félszigeten fejtsen ki reformtevékenységet ? Egy ízben 
szeretné »magát expatriálni«. Máskor felkiált : Megyek Colum
biába ! Széchenyi ez internationalismusa nem csupán világ
járása, sűrű külföldi utazásainak eredménye. Ügy látszik, 
sokkal inkább egyetemes világnézetének a következménye. 
Sz. ebben a tekintetben nem erőltetetten abstrakt, hanem 
tényleg több mint nemzeti a szó akkori értelmében. A nemzeti
ségekkel szemben tanúsított erősen liberális felfogása is ebből 
magyarázható. Ma kissé retrospiciálunk. 

Nagy Széchenyink ! Ajkad kimondotta bátran 
(Az ég beszél így, a mikor dörög :) 
Minden fejlődést széles e hazában 
Mely nem magyar, lelkemből gyűlölök. (Vargha.) 

E sorok alapjukban, positiv formában igazak, de egy 
ítéletnek téves megfordításáról szólhatnánk, ha egy értekezés
ben olvasnók, s nem versben ; a versnek szabad nem ismerni 
a logika szabályait. Ez a pont, a hazafiasság kérdése a nemze-
tiesség kérdésével a legszorosabban egybefonódik. Angyal hozzá-
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járul Kemény felfogásához, ki Széchenyi különös sajátságának 
tartja »specifikus magyarságát«. Minden politikai kérdést' a 
magyarság fentartásának szempontjából ítélt meg, s »tétovázás 
nélkül feláldozta a szabadság és haladás érdekeit a fajszeretet 
érdekeinek«. Valóban ez a specifikus magyarság igen kiemel
kedő vonása Széchenyinek, mondja Angyal,1 de hozzáteszi 
kevés vártatva rá : »a nemzetiség ily felfogásában tulajdonkép 
egyetemesebb szempontból indult ki«, azaz — voltakép nem a 
nemzetiség kérdéséből. A nemzeti szervezkedés eszköz a fejlődés 
czéljából; ebből a szempontból Kossuth szállóigéje alighanem 
annyit jelent, több mint magyar. A jelszavak általában nem 
szoktak kifejezni és födni tudományos igazságokat. Hogy ő 
mindenesetre egészen más szempontból tekintette a saját magyar
ságát, mint a korabeliek, naplóiból látjuk. 

»Szűk kis haza jutott nekem, írja, s alig van néhány fia, 
a ki kívülről vetett volna egy pillantást abba«. (1819 máj.) 
Beöthy Ákos igen érdekesen ír e kérdésről: »Faj szeretetben, 
a nemzetéhez való ragaszkodásban senki sem érte őt utói. 
Mégis azt kell mondani, hogy azzal szemben egész ébtén keresztül 
idegen maradt. Nem hatolt be intézményeinek szellemébe, 
története nem vonzotta, mindezen tényezők igazában terra 
incognita maradt előtte. Nem is értette meg a magyar lelkü
letet, egy közös dobbanásban az ő és nemzetének szíve nem 
találkozott és így nem is tudott annak nyelvén beszélni, nem 
találta el az utat , mely a magyar ember érzelemvilágához vezet«. 
Ámde Széchenyi nem is ehhez, hanem az értelem világához akart 
férkőzni. I t t akart fejlődést megindítani s nem ott. Azért müvei 
lendületesek, de nem rethorikaiak, mint Kossuthéi. 

Hogy Széchenyi nem érzelmi politikából indult ki, a leg
élénkebben megmaradt a köztudatban ; ez is a Kossuth-paral-
lelnek az eredménye. Ez a parallel annyira uralkodó a népszerű 
irodalomban, hogy miről sem olvashatunk annyit, mint az 
»ész és szív« ellentétéről Széchenyiben vagy mint Kemény 
Zsigmond felveté a kérdést, mi sem vonzóbb, mint arról vitat
kozni, a hol »ezer körülmény csábít, Magyarország leggondol-
kozóbb agyvelejét alárendelni egy nemes szívnek«. Kemény mégis 
megteszi, hogy védi Széchenyit a hideg, számító ész vádja ellen 
— egy újabb mü probléma az ellenpárttal szemben újabb táplálé
kául a további vitának. Se párt, mint ő is látja, a közvélemény. 
E kérdésnél, úgy véljük, ahhoz a régi tapasztalathoz kell for
dulnunk, mely szerint egy rosszul felvetett problémát nem is 
lehet megoldani. Hogy Széchenyi az ész vagy szív embere 
volt-e, megfejthetetlen, kielégítő megoldást egyik párt sem talál
hat. Mert nem volt egyik sem a kettő közül. Egyszerűen ezek 
a nagyon is köznapi kategóriák nem is alkalmazhatók reá. 
Ez a probléma is azok közé tartozik, a melyet csak úgy lehet 

1 I. m. 200. 1. 
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megoldani, ha »em is ismerjük el (jogosan fölvetett) problé
mának. 

Széchenyi az érzelmi politikával szemben igen éles állás
pontra helyezkedett és mindig a meggyőződés hevén beszélt. 

Az ábrándok könnyen veszélybe csalnak, 
A szenvedély se jó tanácsadó. 
Fejjel bizony bolondság menni falnak, 
A jószerencse mindig meg nem ó. . . . (Vargha.) 

Sokan voltak akkor, a kik e jószerencsében bíztak. Szé
chenyi szünetlenül hangoztatja velük szemben a »számítás«, 
az értelmi megfontolás elvét. Kossuthtal itt állott diametriális 
ellentétben; a személyes kérdés itt a taktika sokat jelentő
kérdéséből eredt, s nem másból. Sohasem jut az ellentét kitörésre 
közöttük, ha Széchenyi a sebbel-lobbal cselekvést (Védegylet 
stb.) nem ítélte volna károsnak. I t t nem temperamentumok álla
nak szemben, hanem egyik részről áll a nyugodtan megálla
podott életnézet szilárd rendszere — Széchenyi híres tétele : 
a »kellő sorrend elve«. A költő híven fejezi ki a lényegét : 

A te t t előtt hallgass a józan okra, 
Az alapon kezdd rakni házadat, 
Majd sor kerül a végén a tetőre, 
De a tetőn hogy' kezdenéd, te dőre. (Vargha.) 

Másik részen a rendszertelenség, a koezkázai elve a harczi 
virtusos merészség Ősi magyar hagyománya. Széchenyi úgy lát
szik, valóban nem sejtette, hogy egy ősi magyar hagyomány
nyal áll szemben, a midőn a »hosszú akarat« lassú hungarizáló-
dását követeli. 

Széchenyi, midőn az érzelmi politikával szemben mindig 
a legerősebb hangot használja, nagy veszedelemtől látszik ret
tegni, s az igazmondásbaji megdöbbentően merész. Utolsóelőtti 
beszédében, melyben azt hitte, hogy »többé fel nem szólal«, 
a hallgatóság ezt kénytelen hallani : »A magyarnak nagy hibája, 
hogy nem tudja, mikor kell Összehúzni a vitorlákat, hanem 
csupa lelkesedésből rohan, mint a vak légy«. 

Ezen a merész állásponton Kossuth nem is maradhatott 
volna Széchenyi táborában, de nem is mehetett volna oda. 
Mert Kossuth mindent a közvéleményre alapított. Ennek a 
kétségtelenül reális politikai erőnek szerepét, jelentősségét ő 
épúgy túlbecsülte, mint Széchenyi az ellenkezőjét : az egyéni 
érvényesülést. Az ellentét nagy volt. Széchenyi merész volt a 
czélokban, Kossuth az eszközökben. 

Grünwald 1 szerint nem volt nagy külömbség köztük, 
»nem volt elvi ellentét; czéljaik ugyanazok voltak, s tulaj donkép 

1 I. m. 524. 1. 



314 SZÉCHENYI-IRODALMUNK KÉRDÉSÉHEZ 

nem is voltak ellenfelek«. Ez a felfogás ismét látszólagosan igaz 
csupán. Volt közöttük egy szempontból lényeges ellentét: 
a külügyi viszony kérdésében, melyet ismét közelebbről meg 
kell világítanunk. Ez ismét az a pont, a melyet úgy véljük, az 
irodalom kevéssé tárgyalt alapjában, habár quantitás dolgában 
nincs hiány. Az elszórt nyilatkozatok és az egész politikai rend
szerének diapasonja. arra bírta az irodalmat, hogy kiemelje 
az austriai viszony kérdését. Ez azonban a kérdésnek csupán 
egyik mozzanata. 

Csak röviden jelezzük, hogyan gondoljuk a megoldást, 
habár nem is állítjuk, hogy,ebben végleges megállapodásra 
jutottunk. Széchenyi nem csupán Austriaval, hanem Euró
pával való kapcsolatunkat akarta fenntartani, sőt ha kell, létre
hozni. Culturpolitikai szempontból ő valóban ellentétben volt 
Kossuthtal czélok dolgában is. Kossuth a régi nyomokon haladt. 
Akart egy Európából határozottan, politikailag és culturailag 
kikülönülő Magyarországot, önállót, népjellem, modor, közjogi 
stb. tekintetben is. Széchenyi ellentétben a régi közjogi ideá
lokkal nem akart egy Magyarországot, mint szoros értelemben 
corpus separatumot, mely majdan független korában fog beren
dezkedni és önállóan fellépni Európában, hanem egy a nyugat
európai culturában már is cooperáló nemzetet. Alaptétele : 
Magyarország Európa cooperáló tagja; az ő hitvallásának som
mája : Európa népe vagyunk Keleten; ha Kelet népe vagyunk 
is, ott Európát képviseljük. 

Ezért a czélért valóban mindenre képes volt. Ezen a téren 
valóban »Proteusként mindig változtatta alakját, de csak hogy 
azonegy küzdelmet folytassa« (Eötvös). A párt változtatás 
nála egy magasztos czél érdekében történt, avagy talán úgy is 
mondhatnók, a változásnak nem saját maga, hanem a párt az 
oka. O volt, az ő czélja volt a rocher de bronze, s e mellől tért 
el a párt. s ő egyre — egyedül találta magát. A mit Beöthy 
Ákos mond, hogy Széchenyinek concrét1 programmja nem volt, 
azt ép a környező pártokra mondhatni, mert a közjogi programm 
inkább távoli ideálnak tekintendő. 

A közjogi politikával szemben tanúsított álláspontja nagyon 
egyéni. Ő nem is volt politikus abban az értelemben, a minőt 
az akkori »közjog« kívánt. Távol állott azoktól a jogvédő elmék
től, a kik egy jogi állapotot követelnek s csak azután óhajtanak 
új , belső szervezetet létrehozni. Jelleme Deákéval szemben 
roppant eltérő. Réz tanár legújabb művében igen érdekesen 
hasonlítja őt egybe Deákkal, a ki Széchenyi activ-agressiv 
politikájával szemben »erős logikájú jogász, ki államférfiú 
elméjével bír, de a kit passiv és quietikus véralkata megaka-

1 Eötvös viszont azt mondja : »Annak, a mit taktikának neve
zett s a mi abban állt, hogy mellőzve az elvkérdéseket, inkább részletes 
javításokkal foglalkozott. . .« (142. 1.) 
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dályoz, hogy valóban azzá lehessen ; a kinek minden tényéből 
a régi, jogokat conserváló vármegyei oppositio szelleme nyil
vánul«.1 

Nem is lett az 1848—49-iki átalakulás vezérlő politikusa 
sem Deák, sem Széchenyi. Hogy ö más czélokat akart, s ezeknek 
megvalósítására azon időt alkalmasnak nem tartotta, azt Beöthy 
Ákos nem is sejti. Szerinte 2 »Sz. idegessége a kiegyenlíthetet
len (?) ellentétek közti örökös ingadozás és hullámzás, az elme 
comprehensiv voltának, hozzá a meggyőződésben való követ
kezetességnek hiánya, képtelenné tették arra, hogy positiv 
politikai programmot adjon«. Fáy figyelmeztette, hogy ha 
nem akar pártember lenni, ugy okvetlen népszerűtlen lesz. 
Mégse csatlakozott egy párthoz sem.3 Nem tette, inkább egyedül 
maradt, a minek oka az, hogy sohasem volt, lehetett egyéniségéből 
kifolyólag pártember. Nagyon helyesen mondja Marczali : 4 

»nem szállott le a küzdő porondra, mint nagy kortársai, a míg 
lehetett, kivonta magát a parlamentáris küzdelmek légköréből. 
Ezt véleményünk szerint éppen hivatásának helyes felfogása 
okozta. A legkiválóbb parlamenti vezér is csak egy pártnak 
embere és- tevékenységének akaratlanul is a napi kérdések adnak 
irányt. Széchenyi nevelni akarta népét, az egész nemzetre akart 
hatni.« A nemzet érezte az ő eszméiben az újat, a lényegest, 
érezte azt, hogy egy — irányváltozást követel. Programmot 
is adott és pedig rendszerbe foglalva a Hitelben 5 egy concrét 
kicsúcsosodással : a váltórendszer meghonosításával. Ezzel a 
fennálló rendszer tarthatatlanságát fényesen bebizonyította, s 
az egész, ősiséggel kapcsolatos politikai és társadalomgazdasági 
rendszer megváltoztatását követelte ezzel. Adott tehát pro
grammot, de nem közvetlen politikait, hanem gazdaságit. 
Ezeket az egyszerű igazságokat újból és újból ismételnünk kell, 
mert még mindig meggyökerezve látjuk az irodalom jelentékeny 
részében azon hiedelmet, hogy minden politikus legelsősorban 
avagy kizárólag csak közjogi politikus lehet. Beöthy pl. ennek 
a szükségességét magától értetődőnek véli, sőt egyáltalában 

1 Tanulmányok 1909. 482. 1. 
2 Magy. államiság II . 1. 157. 1. 
3 Nem a Stádiumban. Beöthy talán ott téved legerősebben, a 

midőn szerinte a hatalmas Hitel »éppen úgy nem volt alkalmas az akkor 
iennálló állapotok és intézmények tarthatatlanságát kimutatni, mint 
az új korszak credóját képezni. Ezen munka nemcsak példátlan rend
szertelenség által tűnik fel, de elméletileg, mondhatni, alapvető tévedé
seket tartalmaz«. Tény, hogy a közlés módja rendszertelen, már fentebb 
elismertük. De hogy a Hitel tartalmasságáról Beöthy ítéletet mond
hasson, ahhoz részletes tanulmányokat kellett volna tennie. Csak ekkor 
találta volna meg a vezető fonalat s a credót. 

4 »Mi volt ezen tartózkodás indoka ? — teszi fel a kérdést Beöthy 
(157. 1.).— Oly valami, a mit méltán lehet constitutionális fogyatko
zásnak (sic) nevezni.« 

5 I. m. 395. 1. 
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el sem tud képzelni más politikát. Hibáztatja, hogy bár Szé
chenyi annyit volt Angliában, annak alkotmányát és közéletét 
nem méltatta kellőkép figyelemre.1 »Minő nagy dolgot cselekedett 
volna, ha ezek átplántálását tekinti vala életének főtörekvése 
gyanánt.« Hogy Beöthy mennyire megy mások bírálatában, 
és mily kevéssé önbírálatban, annak érdekesebb példája nincs, 
mint az a hely, a hol ő Széchenyivel szemben 2 felhozza, hogy 
a jogi intézmények a nemzet jogalkotó erőinek eredményei — 
ép akkoriban lepte meg e tételével Savigny az egész jogász
világot ! Es mégis ugyancsak Beöthy az, a ki Széchenyitől egy 
angol constitutio-utánzatot vár Magyarország számára. Azt 
is elég erős vádnak véli, hogy Széchenyi csupán »egy hatóságilag 
engedélyezett reformot akart«.3 

A politikus Széchenyinek tehát úgy látszik, nincs iskolája, 
mert a hogyan Beöthy Ákos gondolkodik, nagyon is sokan 
utánozni képesek volnának. A régi »küzdelem a jogért« még 
ma is tart , mert az erőviszonyok, melyek e harczot folytatják, 
még ma is labilisak. A »corpus juris és a tények« között 4 ma is 
ellentmondások vannak és sajnos, a tények az erősebbek. Szé
chenyi e téren több kritikusra talált, mint követőre. --Hogy az 
egész kiegyezés, Deák hatalmas philosophus elméjének alkotása, 
gazdaságpolitikai tekintetben hova vezetett, nagyon is minden
nap áll előttünk következményeiben, önkénytelen felmerül 
előttünk Bismarck mondása ; midőn egyszer azzal vádolták, 
hogy nagyon otromba választ adott egy interpellatióra, kurtán 
azzal válaszolt : Igen, ép olyat adtam, a milyen otromba volt 
maga a kérdés. 

Minden ellenfelet csak a maga fegyvereivel lehet vissza
verni. A gazdaságpolitikai támadással szembe kell szegezni 
egy ugyancsak gazdaságpolitikai védekezést. Széchenyi itt 
akart új fejlődést megindítani. Röviden összegezzük az elmon
dottakat rendszerükben, lényegükben. Széchenyi a mi régi 
közjogi politikusainktól roppant eltért. Ö az első gazdaság
társadalmi politikusunk. Eszméinek fejlődésében elsőrendű 
szerep jut Anglia példájának.5. De ő nem úgy tett , mint Nyugat-
európaszerte tettek, hogy t. i. az angol constitutiót utánozta 
vagy hozta át hozzánk, hanem új gazdaságfejlődést indít 

1 M. államiság II. 173. 1. 
2 Mindjárt a következő lapon. 
3 Beöthy Ákos i. m. 186. 1. 
4 V. ö. Réz czikkével Budapesti Szemle 1910. 
5 Cunningham, a kiváló gazdaságtörténész sejti csupán Anglia pél

dájának hatását. Other countries have been inspired by her example. The 
time has not yet come to write the history of the Industrial Revolution in* 
its broader aspects, for we only know the beginning of the story ; we 
can trace the origin and immediate results in England, but we cannot yet 
gauge its importance for the world as a whole. (Growth of english ind. 
1907. II . 610.1.) Mi kétségtelen megállapíthatjuk Anglia hatását Magyar
országon. 
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meg nálunk (hitelgazdaság) angol mintára. De még i t t is önálló 
és nem csupán utánzó. Többször utaltak már arra, hogy Sz. 
ipari téren keveset tett . Ám helyesen gondolkodott, a midőn 
azt vélte, hogy nekünk a mezőgazdaság fejlesztése az idő szerint 
— gazdaságosabb. Versenyre kelni Európával, ezzel akarta 
kezdeni. Régi közjogi politikusaink ezt látszották mondani : 
isolatió Európában ; Széchenyi cooperatio Európával. 

Ebből a szempontból érthető, hogy ő az ő munkájának 
nyomait kevéssé találhatta fel a múltban. Szakítani akart a 
multbatekintéssel, hogy értékelésmódokat onnét ne szívjunk 
magunkba. Az ő kritikája a legerősebben a régi magyar történet
felfogást érte. Közmondásossá vált — ez a közkézen forgó szálló
igéjének a tartalma — hogy szerinte a multat túlbecsültük. 
Tényleg a történetkritika ma igazolja Széchenyi felfogását 
lényeges pontokban. Az elsők közé tartozik ő »Mátyás király« 
legendás értékelésének tagadásában. Ez a kritika, mondhatjuk, 
irgalmat nem ismerő kritika Széchenyi részéről, melylyel a régi 
magyar közvélemény főbb hőseit sorra megdönteni kezdette, 
a legnépszerűtlenebb tette Széchenyinek. Nem csodálkozunk. 
Műveit elégették egyik-másik helyen. Széchenyi ebben aristo-
kratikus merészségének magaslatára jut. Erről kévéssé emlék
szik meg régebbi irodalmunk, mely éppen a hagyományok 
nagyfabecsülésén indul meg. Aránylag hasonlókép keveset 
beszélnek a máig actuális kérdésről, melyet' Széchenyi állított 
nálunk élére a legelőször, a törvények hatóerejéről, annak korlá
toltságáról. A magyar jogi világnak erős kritikusa volt Ő. A jog, 
mint norma, nem ragadja meg a tényeket, mert a jog nálunk 
inkább távoli ideál, mint erős szabályozó a mindennapi életben. 
Különösen pedig a közjog. Közjogunktői ő nem sokat várt. 
»A rendi alkotmányok jellemző vonását a magánjog alapintéz
ményei vonták meg. Helyesen keresi tehát Széchenyi a békés 
kibontakozás útját a magánjogi viszonyok átalakításánál. Ha 
ez sikerül, okvetlenül következik az államjogi reform és pedig 
demokratikus irányban.«1 Széchenyi tehát jogász is, de nem 
magáért a jogért, hanem a gazdaságért. Ö az elsők közé tartozik, 
a kik a jog és gazdaság szoros kapcsolatát tanítják.2 »A Wer-
bőczy-féle vagyonjog az Anjou-Jagello-kor viszonyainak felel 
meg. Azóta a világ közgazdaságilag nagyot változott,3 de erről 
nem vett tudomást a mi nemzeti magánjogunk.«4 A jog és 
érvénye — két mysticum a régi közjogban és fictióinak kime
ríthetetlen kútfeje. 

1 Vécsey : Sz. és a magánj. 10—11.1. Ezzel viszont hogyan egyeztet
hető meg túlságosnak vélt aristokratismusa ? 

2 V. ö. ma Stammler híres művét : Wirtschaft u. Recht. 1906. 
3 Zárt terménygazdaságból — hitelgazdaságba. 
4 Vécsey 12. 1. V. ö. e kiváló tanulmány igen világos fejtegetéseit az 

ősiségről 13—19.1. 
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Nagygyá a h o n t nem a t ö r v é n y k ö n y v t e remt i , 
L á r m á s tömeg sem, hanem az egyén ! (Vargha.) 

A költő igen hű interpretálása eszünkbe juttatja Széchenyi 
mondását, mely megdöbbentő realismusával feltűnve mered a 
mai jogtudomány felé : »Nem elég mai időkben törvénykönyveket 
írni; de azok iránt sympathiát is kell gerjeszteni. Es ha valaki 
olyas törvénynek nem hódol, mely előtte gyűlöletes, melytől 
természete visszaborzad : sújthatja őt a betűnek szigorúsága 
ugyan, de czélját veszti; mert martyrt emel, ez pedig fanatis-
must szül«.1 A törvény amúgy csak kényszer, melyet lerázni 
szeretünk ; kell hogy átérezzük igazságát; hogy külső törvény
ből belső törvényünkké váljék. Igaz, hogy ép az a kor, a mely
ben ő élt, volt az »imitált constitution kora, Bodley nem győzi 
kiemelni ezt Francziaországról. Már Mojitesquieuék csodálják 
az angol alkotmányt, de feledik specifikusan angol voltát. 
Seignobos, a kiváló franczia történelemíró, azt mondja, a XIX. 
századnak történelmét feltétlen Angliáéval kell kezdenünk, 
mert őt utánozzák Európaszerte, az alkotmány-import onnan 
jő, virágkora a XIX. század első harmada. Az angol törvény 
jobb, hatásosabb. Nálunk nem ez a veszedelem volt ekkor 
uralkodó, hanem egy régi naiv bizodalom bárminő törvény 
hatályosságában ; a »vér és vas« nem volt még akkor a köztudat
ban. Széchenyi másról beszél: benső erő, sympathia, a törvény 
alapja. E nélkül csak utópia. Hallatlan merészség volt ezt egy 
jurátus világnak szemébe mondani. 

Mindezek a problémák, de sok hasonló fontos probléma, 
ha nem is megoldva, de felvetve található nála. Széchenyi 
nem oldott meg annyi gyakorlati kérdést, mint a mennyit 
hatalmas elmeéllel végiggondolt. Kisebb reformátor volt, mint 
gondolkodó. Az első gondolkodó nálunk a nemzetművelődés 
problémája körében. Werbőczy népében jogokról és nem gyakorlati 
kivihetőségről folyt a szó. örökösen egy misztikus, jogérvényesí
tésben érzett gáttal küzdöttek s nem arról disputáltak, mit 
kell és lehet. Széchenyi ebbe a »popuhtsba« iparkodott belevinni 
a rationális művelődés akaratát az arisíokratia példájával. 
óvot t pusztán formális eredményektől, minők az akkori »con-
certatiók« eredményei, fővágyai voltak ; a tényleges eredményt 
becsülte valamire. Iparkodott lebeszélni, üres, csillogó formák 
közönyösségünket ki ne elégítsék. Néhány probléma íme, talán 
a legfontosabbak közül, melynél az irodalom színe-javához 
fordultunk útbaigazításért. S nem mindig találtunk kész, meg
állapodott eredményre, sőt sokszor csupán vakmerő állításokra. 
Elemeztük az árnyalatkülömbségeket ; úgy találtuk, hogy a 
Kossuth-parallel, a pathologiai iskola, sőt Széchenyire, mint 
ébresztőre vonatkozó nagyhangú dicsőítések nem ritkán téves 

] Beszéde az Akadémiában 1842 nov. 27-én. 
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irányba terelték az irodalom jelentékeny részét. Mindezek arra 
a megállapításra vezettek, hogy sok esetben hiányzott a helyes 
módszer, mely nélkül éppen ily bonyolódott jelenségnél nehéz 
a tudományos igazság ideálját némileg is megközelíteni. Egy-két 
pontban, mintegy módszertani példaként, magunk is megpró
báltunk vázlatosan több fényt vetni Széchenyi életének homá
lyos részleteire : a húszas évek nagy fordulataira, Széchenyi 
jellemzésére vonatkozólag. A módszer, melyet e téren szükséges
nek tartunk, a genetikus, nagyobb chronologiai hűség, nagyobb 
figyelem a benső fordulatokra, a praepolitikus korra, végül a 
naplóknál a reconstructio szabadabb formájára. Egyszersmind 
részletes kutatások is szükségesek még mindig, mert igen bonyo
lult complexummal állunk szemben úgy^ az egyéniség, mint 
ama korszak forrongó jellege folytán. Ügy véljük, csak így 
jutunk ama véget nem érő controversiák végére, melyek mél
tatlanul szövődnek egy oly nagy és őszinte egyéniség köré, 
mint Széchenyi. 

London, 1911 április hó. 

DR. DÉKÁNY ISTVÁN. 


