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Fülöp Tamás 
 

„Én nem ismerek, sem el nem ismerek más alkotmányt, mint az 
angolt és a magyart” – az alkotmányosság fogalma Széchenyi 

reformkori politikai értékvilágában 
 
 
„Mily kevés ember tudja, mi is egy alkotmány!” – jegyezte fel érezhető keserű-
séggel naplójába Gróf Széchenyi István 1826 őszén, a magyar rendi országgyű-
lés 144-ik kerületi ülése után.1 A gondolatok mögötti csalódottság érzését az 
1825-27-es országgyűlés elhúzódó vitái, a rendek és a bécsi kormányzat megúju-
ló konfliktusai, a diéta eredménytelenségei csak részben magyarázhatják. E rö-
vid naplóbejegyzés tartalmát és összefüggéseit vizsgálva, a két tagmondat egy-
bekapcsolásában összetett jelentésrétegek részletei tárulkoznak fel. Talán nem 
járunk messze az igazságtól, ha Széchenyi ama kijelentésében, hogy „mily kevés 
ember tudja” egy politikai állásfoglalásba, fogalmi elkülönítésbe burkolt, s a 
diétán résztvevők tekintélyes részét érintő tudatos elhatárolódást feltételezünk. E 
különbség alapját pedig nyilván abban a szocializációs folyamatban kell keres-
nünk, amely a hazai politikai viszonyokat és gyakorlatot ugyan kevéssé ismerő, 
de az európai szellemi-politikai áramlatokban igencsak tájékozott grófot külön-

                                                 
1 Gróf Széchenyi István Naplói I-VI. (Szerk., bev.: VISZOTA Gyula) Fontes historiae 
Hungaricae aevi recentioris. (Magyarország újabbkori történetének forrásai.) Gróf Szé-
chenyi István összes munkái X-XV. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. B, 1925-
1939. III. 1826. szept. 9. 89-90. (A hivatkozott mű a továbbiakban: SZIN). A fordítás: 
SZÉCHENYI István: Napló. (Vál., szerk., jegyz., utószó: Oltványi Ambrus. Előszó: Sőtér 
István. Ford.: Jékely Zoltán, Győrffy Miklós.) Gondolat Kiadó, B, 1978. 487. (További-
akban: Napló [1978]) (A továbbiakban a fordítást, amennyiben azt a kötet tartalmazza, a 
legteljesebb magyar nyelvű napló, a Napló [1978] c. munka alapján közlöm. Ha a be-
jegyzés magyar nyelvű fordítását a fenti munka nem tartalmazza, az esetleg létező ma-
gyar nyelvű fordítást külön jelzem. Amennyiben a naplóidézetnek nincs irodalmi magyar 
fordítása, a szövegrészt saját fordításomban közlöm.) Itt szeretném jelezni, hogy Szé-
chenyi nyomtatásban megjelent megnyilatkozásait az eredeti nyelvi és nyomdai formá-
jában, emendálás nélkül közlöm. 
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böztette meg országgyűlési kortársai döntő többségétől.2 Széchenyi ebből az 
időszakból származó elszórt utalásai egészen pontosan megjelölik az első tag-
mondat általános értelmű alanyát, akik a naplóbejegyzések szerint nem mások, 
mint „a képviseleti alkotmányra nem teljesen éret” saját kortársai, valamint 
maga a Habsburg birodalom uralkodója, aki egyszerűen „nem tudja micsoda 
voltaképpen a képviseleti rendszer”.3  

Nyilván más és más megfontolások alapján, de úgy tűnik, Széchenyi egyfor-
mán elutasította az abszolút királyi hatalmat megtestesítő uralkodói-
kormányzati, illetve a magyar rendek által képviselt „alkotmányfelfogást”. 
Mindezen túl ez a kettős elhatárolódás látens módon magába foglalta annak igé-
nyét is, hogy Széchenyi autonóm formában kifejezésre juttassa saját alkotmá-
nyos nézeteit, más szavakkal: világossá tegye, neki valóban van elképzelése 
arról, „milyen is egy valódi alkotmány”. Az 1820-as évek derekán saját alkot-
mányos nézeteinek kifejtésére úgy tűnik, a gróf megszilárduló eszmerendszere 
már alkalmassá vált, a rendek és az udvar „alkotmányos” küzdelmei pedig erre 
alkalmas pillanatot teremtettek. Az elkövetkező évek során az alkotmányos át-
alakulás kérdése a reformkori magyar politikai diskurzus vitákkal terhes közpon-
ti kérdésévé vált. Érdemes hát megvizsgálni, milyen jellegzetességeket mutat 
Széchenyi „alkotmányfelfogása”, s ez a koncepció milyen szerepet töltött be a 
gróf reformkori politikai értékvilágában. 
 
„Angliában mégis csupán három dolog az, amit az embernek véleményem sze-
rint meg kell tanulnia, és a többi mind semmi: az alkotmány, a gépek és a lóte-
nyésztés.”4 Széchenyi sokat idézett sorait 1815. december 13-án, első angliai 
útja során vetette naplója lapjaira. Amennyiben a fenti mondatban szereplő kife-
jezések sorrendjének valamiféle jelentőséget feltételezünk, joggal merülhet fel a 
kérdés: miként fordulhat az elő, hogy a fiatal gróf „értékrendjében” az alkot-
mány sorrendileg megelőzi a gépeket és a lótenyésztést, s e kettőt felülmúlva, 
miért pont az alkotmány keltette fel leginkább első szigetországi útja alkalmával 
Széchenyi érdeklődését. A rácsodálkozás erejű kiemelt figyelmet – ismerve a 
gróf habitusát – könnyen indokolhatja Széchenyi társadalmi környezete, bécsi-
magyar mágnás mivolta, családjának Habsburg-párti elkötelezettsége, birodalmi 
katonatiszti karrierje.5 Hiszen a hagyományos társadalomszervezési értékekkel 
                                                 
2 OPLATKA András: Széchenyi István. Osiris Kiadó, B, 2005. 141-142. (Továbbiakban: 
OPLATKA András [2005]) 
3 SZIN III. 1827. júl. 31. 167. (Napló [1978] 519.), valamint SZIN III. 1826. jan. 5. 5. 
(Napló [1978] 443.) 
4 SZIN I. 1815. dec. 13. 166-167. (Napló [1978] 63.) 
5 GÁL István: A fiatal Széchenyi Angliában. Pásztortűz 1941. 10. sz. 486-489.  
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szembeforduló fiatal gróf az ipari forradalom útjára lépett távoli Angliában, az 
ellenzéki klubokban, szalonokban olyan élményekkel gazdagodott, amelyek 
szöges ellentétben álltak korábbi politikai tapasztalataival. Képzeljük csak el, 
Széchenyi miként gondolhatott „haza” a „ködös Albion” pezsgő közéletének 
liberális politikai vitáktól átitatott sokszínű világából a 19. század eleji európai 
konzervativizmus egyik fellegvárára. Angliából nem volt nehéz észrevenni azt 
az éles különbséget, amely politikai berendezkedését tekintve oly jól elhatárolta 
az alkotmányos monarchiát az abszolút királyságoktól. Nem is lehetne jobban 
szavakba önteni ezt a különbséget, mint ahogy ezt maga Széchenyi tette: 
„Egyébként Angliában nem olyan rendkívül fontos, hogy a király bölcs férfiú 
legyen, mint nálunk. Anglia alkotmánya olyan természetű, hogy a királynak csak 
jót mívelni van hatalma, - rosszat egyáltalán nem tehet.”.6 Ez a király abszolút 
hatalmát korlátozni képes alkotmányos berendezkedés, a parlamentnek elméleti-
leg mindenkor felelős kormányzási rendszer joggal kelthette Széchenyiben azt 
az érzést, hogy Angliában, ahol a politikai gyakorlat szerint „a király uralkodik, 
de nem kormányoz”, az uralkodó valóban „csak jót” tehet országával, merthogy 
konstitucionális szerepköre „mindössze” a nemzet egyre szélesebb rétegeit kép-
viselő parlament által hozott törvények szentesítésére korlátozódik. 

A megjegyzések mögött azonban hiba lenne a tapasztalt államférfi összeha-
sonlítási szándékát keresni, azok mindössze egy kuriózumok iránti fogékony 
fiatalember érdeklődését, s azt a kifinomult érzéket mutatják, amellyel Széche-
nyi oly pontosan tapintott rá az európai alkotmányos átalakulás folyamatában 
élenjáró Anglia politikai berendezkedésének egyik alapvető sajátosságára. Szé-
chenyi ezt megelőzően a családi tradíciók megismerése, a társadalmi környezet-
be történő beilleszkedés, illetve a katonai pálya során elsősorban az autokratiz-
mus, a tekintélyuralmi hatalomgyakorlás „metodikájával” találkozhatott. Így 
korántsem tekinthetjük véletlennek, hogy az angol alkotmányosság alapvetően 
szokásjogokból és konstitucionális jelentőségű dokumentumokból eredő, s a 19. 
századra egy működőképes, stabil parlamentáris rendszerré formálódó politikai 
berendezkedése felkeltette egy „bécsi magyar mágnás” érdeklődését. Széchenyi 
formálódó politikai értékrendjében az angol alkotmányos monarchia politikai 
gyakorlatának impressziói jó egy évtized múlva értékelődnek csak fel igazán, 
amikor a magyar politikai közéletbe bekapcsolódó gróf elkezd megismerkedni a 
hazai rendi alkotmányosság jellegzetességeivel.7  

                                                 
6 SZIN I. 1815. nov. 4. 161. (Napló [1978] 61-62.) 
7 Az angol alkotmányosság és politikai élet Széchenyire gyakorolt hatásairól Vö. 
HARASZTI Éva: Széchenyi and England. The New Hungarian Quarterly 1967. 25. sz. 
156-165.  
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Széchenyi naplójának tanúsága szerint a fiatal gróf alkotmányos „érzületét” 
nem csupán az elsődleges angliai tapasztalatok formálták. Az 1820-as évek be-
jegyzései azt igazolják, hogy a fiatal gróf az alkotmányos átalakulásért, a sza-
badságért és függetlenségért küzdő valamennyi nemzet sorsát féltő aggodalom-
mal, szorongó közösségvállalással kísérte figyelemmel.8 Széchenyi polgári sza-
badságjogokra fogékony lelkében nyilván mély nyomokat hagyott az alkotmá-
nyos monarchia és a szent szövetségi abszolutista rendszerek merőben eltérő 
„szabadságértelmezése”, amikor 1825-ben Franciaországból visszatérve a 
piemonti határon valamennyi könyvét elkobozták.9 Utazásai során maga is köz-
vetlenül megtapasztalhatta, hogy a század szabadságfogalma az angliai gyakor-
latban a törvények betartására és a másik ember szabadságának sérthetetlenségé-
re épül, míg látnia kellett, hogy az abszolutista monarchiákban (pl. Spanyolor-
szág, Oroszország) a szabadság csak az uralkodó önkényének kitett, bármikor 
megvonható „ajándék”.10  

Mégis a legnagyobb hatást az angol liberalizmus gyakorolta Széchenyi al-
kotmányos nézeteire. „Bey den Herzog von Wellington gewesen, und früher in 
the house of peers and in the house of commons – Welches Land?” – írta elisme-
                                                                                                                         
HEGEL, G. W. F. [1966]: HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a világtörténet 
filozófiájáról. (Ford., utószó, jegyz.: Szemere Samu) Akadémiai Kiadó, B, 1966. 156-
165., ill. PADÁNYI Viktor: Széchenyi kultúrája. Szeged, 1943. 92-93. Továbbiakban: 
PADÁNYI Viktor [1943]) Az angliai parlamentáris rendszerről, annak a magyar reform-
kori politikára gyakorolt hatásáról: URBÁN Aladár: A nyugat-európai államrendszere és a 
reformkor nemzedéke. In: A magyarországi polgári államrendszerek. Tanulmánykötet. 
(Szerk.: PÖLÖSKEI Ferenc és RÁNKI György) Tankönyvkiadó, B, 1981. 9-10. További-
akban: URBÁN Aladár [1981]) 
8 Az 1820-as évek naplóbejegyzéseiben nemcsak az úti célként megjelölt és megcsodált 
Amerikai Egyesült Államok alkotmányossága, de a spanyol, olasz, orosz alkotmányos 
mozgalmak és a görög szabadságküzdelmek iránti figyelem is megjelenik. Vö. CSETRI 
Elek: Az ifjú Széchenyi szabadságfelfogása. In: Emlékezés Széchenyi Istvánra Erdélyben 
1991-ben. (Erdélyi Tudományos Füzetek 213.) Kolozsvár, 1992. 1-13.; CSETRI Elek: 
Széchenyi szabadságfelfogása. In: EGYED Ákos − CSETRI Elek − PÉTER György − 
SOMAI József: Széchenyi és Erdély. Tanulmányok. Romániai Magyar Közgazdász Társa-
ság, Kolozsvár, 2002. 49-88. 
9 SZIN II. 1825. aug. 11. 580. (Napló [1978] 382.) Elszórt naplóbejegyzéseiből tudjuk, 
hogy Széchenyi a személyes szabadság vonatkozásában is tisztában volt az alkotmányos 
és abszolutista berendezkedés eltérő vonásaival. (Továbbiakban: CSETRI Elek [1992], ill. 
CSETRI Elek [2002]) 
10 SZIN II. 1825. aug. 21-24. 593-594. (Napló [1978] 388-389.) Árnyaltabbá teszi ezt a 
képet az az eset, amikor angliai útjuk során Wesselényit egy csaló lókupec le akarja 
fogatni, s Széchenyi a nagy múltú erdélyi arisztokrata rangjára hivatkozva háborodik fel. 
SZIN II. 1822. júl. 27. 298-300. 
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rő csodálattal a német és az angol nyelv különös keverékével naplójába harma-
dik angliai útja során.11 Közel négyhónapos londoni tartózkodása alatt – a 
lóvásárlás és a lóversenyek mellett – időt szentelt az angol parlamentáris rend-
szer és az ellenzéki politikai körök működésének megismerésére is.12 1822-ben 
Széchenyi – korábbi utazásai, arisztokrata származása és kapcsolatai révén – már 
ismerősei között tarthatta számon az angol politikai-társasági elit számos promi-
nens tagját: „Viszontláttam egy csomó régi ismerőst: jól és barátságosan fogad-
tak.” – írta önérzetesen megérkezésekor.13 A bálokkal, színházi előadásokkal, 
ebédekkel színesített társasági élet, az angol főúri-társasági elit politikai klubjai-
ban szerzett élmények, a gyakorlatban megtapasztalt képviseleti alkotmányosság 
elmélyítették a gróf alkotmányos nézeteit.14 A személyes, baráti beszélgetések 
alkalmával habitusa, meggyőződése alapján könnyebben azonosult az „ellenzéki 
liberális arisztokrata” típusával, a komoly intellektuális háttérrel rendelkező 
whig-körök politikai értékrendjével.15 „Lord és Lady Holland – nagyszerűen 
bántak velem. Karbonárik megtalálják és szeretik egymást mindenütt.” – hang-
súlyozta azonosulási vágyát az olasz szabadság-hősökre utalva a megérkezését 
követő napokban.16 Széchenyi az angol liberális elit klubjaiban olyan nyílt ellen-
zéki-arisztokrata attitűdöket sajátíthatott el, amilyenekkel a Szent Szövetség 
konzervatív-abszolutisztikus világában sohasem találkozhatott. Ezek a viselke-

                                                 
11 A Lordok Házát és a Képviselőházat Széchenyi 1822. június 28-án látogatta meg. 
SZIN II. 1822. jún. 28. 293. 
12 VISZOTA Gyula: Gróf Széchenyi István élete és működése 1820-1825 közt. In: Gróf 
Széchenyi István Naplói II. (Szerk., bev.: Viszota Gyula) Fontes historiae Hungaricae 
aevi recentioris. (Magyarország újabbkori történetének forrásai.) Gróf Széchenyi István 
összes munkái XI. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. B, 1926. XXXVI-XL. (Továb-
biakban: VISZOTA Gyula [1926]); SZÉCHENYI István – WESSELÉNYI Miklós: Feleselő 
naplók. Egy barátság kezdetei. Helikon Kiadó, 1986. 
13 KROPF Lajos: Gróf Széchenyi István angol ismerősei. Budapesti Szemle 1903. 115. 
321-350.; SZIN II. 1822. ápr. 16. 284. (Napló [1978] 264.) (Továbbiakban: KROPF Lajos 
[1903]) 
14 Széchenyi a Wesselényivel közös 1822-es angliai útján már ismerősként üdvözölhette 
az angol politikai elit számos tagját. Esterházy Pál közbenjárására megnyílt előttük a 
londoni társasági élet szinte minden fontosabb ajtaja. („Az ember Angliában ajánlólevél 
nélkül moccanni sem tud – ha azonban van egynéhány, akkor akármit megtehet és vál-
lalhat!” - írta szarkasztikusan1822. július 27-én a naplóba. SZIN II. 298. (Napló [1978] 
268.) 
15 Vö. KROPF Lajos [1903] 323-325., PADÁNYI Viktor [1943] 92-93., ill. GERGELY And-
rás: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Akadémiai Kiadó, B, 1972. 18-19. (To-
vábbiakban: GERGELY András [1972]) 
16 SZIN II. 1822. ápr. 27. 288. (Napló [1978] 265.) 
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désminták – ellentétben Bécs udvari praktikákra, személyes kihallgatásokra épü-
lő, hol kecsegtető, hol fenyegető politikai gyakorlatával – jól harmonizáltak 
Széchenyi értékrendjével, és szervesen beépültek a gróf formálódó politikai 
gondolkodásába.17 Érdemes hangsúlyozni, hogy Széchenyi liberális politikai 
értékvilága – magyarországi kortársait időben és minőségben is felülmúlva – 
közvetlenül a forrásból táplálkozhatott.  

Talán érdemes egy rövid utalással arra is kitérni, hogy a reformkori magyar 
politikai közvélemény számára nem volt teljesen ismeretlen az az analógia, ami 
Anglia szokásjogokra, korábban „adományozott” szabadságokra épülő 
„constitutionális” berendezkedése és a kiváltságokon, nemesi szabadságjogokon 
alapuló magyar „alkotmányosság” között látszólag mutatkozott.18 Anglia ősi 
törvényekre, az uralkodó és a rendek kétoldalú „szerződéseire” épülő alkotmá-
nyos fejlődése a közjogi ismeretekkel rendelkező kortársak számára is több ha-
sonlóságot kínált.19 „Albion” példaértékét pedig a magyar rendi-képviseleti al-

                                                 
17 Széchenyi formálódó politikai értékrendjét, államfelfogását alapvetően az európai 
alkotmányos átalakulások tapasztalataira építette. A leghangsúlyosabb részt jelentő an-
gol alkotmányosság tanulmányozása mellett a francia alkotmányokat és a „Vereinigte 
Staaten” berendezkedését is ismerte, illetve figyelemmel kísérte az abszolutizmus elleni, 
alkotmányosságért küzdő görög, olasz és spanyol mozgalmakat is. Vö. GERGELY András 
[1972] 18-19. , ill. PADÁNYI Viktor [1943] 93. Széchenyi politikai értékrendjének alap-
vető összetevőiről vö. VELKEY Ferenc: „Most nyíltan a kormány embere vagyok”. (A 
kormány helye Széchenyi István politikai tájékozódási modelljében.). Történeti Tanul-
mányok VII. KLTE. Szerk.: Takács Péter. Debrecen, 1999. 95-115. (Továbbiakban: 
VELKEY Ferenc [1999]) 
18 A korlátozott rendi monarchia kialakulásának folyamata látszólag sok hasonlóságot 
mutat az angol és a magyar alkotmányos fejlődés esetében. Az angol alkotmányos fejlő-
dés a magyar liberális közvélemény számára elsősorban azt bizonyította, hogy a kivált-
ságokra, szűk körű szabadságjogokra épülő rendi alkotmányosság továbbfejleszthető 
akár a polgári alkotmányosság irányába. (Vö. GERGELY András: Az 1848-as magyar 
polgári államszervezet. In: A magyarországi polgári államrendszerek. Tanulmánykötet. 
(Szerk.: PÖLÖSKEI Ferenc és RÁNKI György) Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. 50-80. 
(Továbbiakban: GERGELY András [1981]) Az alkotmánytörténeti munkák rendszerint 
rámutatnak arra a tényre, hogy az angol alkotmány fejlődésében a szokásjog és a nemesi 
szabadságjogok megerősítésével összefüggésben kibocsátott alkotmányos jelentőségű 
dokumentumok valóban sok hasonlóságot mutatnak a magyar rendi „alkotmányosság” 
fejlődésével. Erre a hasonlóságra utal az uralkodó abszolutisztikus törekvéseinek ellent-
mondani képes kétkamarás parlament és a magyar rendi országgyűlés hasonló felépítése 
is. Vö. TAKÁCS Imre: Az alkotmány és az alkotmányosság fogalma. In: Alkotmánytan. 
(Szerk.: KUKORELLI István) Ötödik kiadás. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 11-43. 
19 KÁLLAY Ferenc: Az angol alkotmány eredetében, következéseivel, némi tekintettel 
Magyarországra. In: Tudománytár III. 1834. 3-72. 
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kotmányosság védelmezői szemében az is erősítette, hogy a Habsburg uralkodók 
abszolút hatalmát a magyar feudális közjog ugyancsak ún. „sarkalatos törvé-
nyekre” támaszkodva próbálta meg kordában tartani. Az angliai alkotmányfejlő-
dés gyakorlata, vagyis a régi alaptörvények, a „bill”-ek állandó újraértelmezése, 
aktuális társadalmi-politikai feltételekhez való igazítása a korabeli magyar ál-
lam- és közjogi felfogás számára annak lehetőségét kínálta, hogy létezik egy 
organikus, fokozatosan megvalósítható politikai-társadalmi átalakulás lehetősé-
ge.20 Széchenyi – más nemzetek tapasztalataira hivatkozva – későbbi műveiben 
maga is osztotta ezeket a nézeteket: „egy olly alkotmány vázát birjuk, melly sza-
bad, ’s mellyet tágítni ’s reformálni lehet”.21  

Széchenyinek az 1820-as évek elején elsősorban gyakorlati tapasztalatok – 
részben angliai utazásai, részben Magyarország megismerése, majd szélesedő 
olvasmányélményei – révén nyílt alkalma arra, hogy az angol alkotmányosság és 
a magyar rendi-képviseleti monarchia felépítése közti hasonló vonásokat részle-
tesen megismerje.22 A „hazai” viszonyokra alkalmazható alkotmányos átalakulás 
„megtervezése” és programadó helyzetelemzésének kimunkálása érdekében 
Széchenyinek – az angliai közvetlen tapasztalatokon túl – el kellett mélyülnie a 
magyar közjog és nemesi alkotmány rejtelmeiben is. 

                                                 
20 Vö. KOVÁCS István: Az alkotmányossággondolat kialakulása és megszilárdulása Nyu-
gat-Európában. In: Nyugat-Európa alkotmányai. (Szerk., bev.: KOVÁCS István) Buda-
pest, 1988. 9-83. Különösen: 28-29. A reformkor közvéleménye az 1820-30-as években 
új lendületet kapott európai alkotmányos átalakulások gyökereit előszeretettel vezette 
vissza kora-középkori alapokra, amely tematikáját illetően jól illett a magyar alkotmá-
nyosság szerves fejlődésének bizonyítására is. Vö. KIS János: A mostani europai polgári 
alkotmányok alapulása. In: Tudománytár XI. 1836. 
21 Gróf SZÉCHENYI István: Világ, vagy is felvilágosító töredékek némi hiba ’s előítélet 
eligazítására. Pesten, 1831. (Reprint: SZÉCHENYI István: Világ, vagy is felvilágosító 
töredékek némi hiba ’s előítélet eligazítására. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1984.) 342. (Továbbiakban: Világ) Vö. FÜLÖP Tamás: A „nemzetvénség” percep-
ciójától a „nemezi fiatalság” kinyilatkoztatásáig – A magyar nemzet életkorának megha-
tározása és funkciója Gróf Széchenyi István történetszemléletében. In: Történeti Tanul-
mányok. XIII. Szerk.: Velkey Ferenc. Debrecen, 2005. 51-73. 
22 A két ország történelmének alkotmányos fejlődésében megmutatkozó hasonlóság 
felismerésére Széchenyinek már angliai tartózkodása alatt is lehetősége nyílott. Az első-
sorban Széchenyi – kuriózumnak számító – magyarsága iránt érdeklődő angol főúri 
társaság nyilván a politikai, államfilozófiai kérdések fejtegetése során az 1215-ös Magna 
Charta és az 1222-es Aranybulla látszólagos hasonlóságait sem hagyták érintetlenül. De 
e sajátosságok ismeretével a gróf ekkor még nagyon felszínesen rendelkezett, s talán 
éppen ezek a beszélgetések járultak hozzá a gróf állambölcseleti, alkotmánytani érdeklő-
désének felkeltéséhez. Vö. PADÁNYI Viktor [1943] 89. 
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„[…] én Constitutio alatt, egy representativum Alkotmányt, olyant mind a ma-
gyar és Anglus o., érteni fogok” – vetette papírra határozott álláspontját Széche-
nyi 1825 végén, egy töredékesen maradt alkotmányjogi fejtegetés bevezetése-
ként.23 Úgy tűnik, az alkotmányosság mibenlétéről szerzett elsődleges tapaszta-
latok csak az 1820-as évek közepén rendeződnek aktív, összehasonlításokra is 
alkalmas ismeretté Széchenyi politikai értékvilágában. A katonai szolgálat utolsó 
éveiben tett magyarországi utazások jelentősen kibővítették a gróf valóságisme-
retét. Széchenyi ebben az időszakban találkozott először a bécsi magyar mágnás 
nézőpontjából korábban alig érzékelt, csupán perifériális jelenségnek tűnő vár-
megyei politikai közélettel, a rendek megyei ellenállásával. 1822. szeptemberé-
ben, angliai útjáról visszatérve a magyar nemesség és a bécsi udvar egyre élező-
dő konfliktusát a főúri szalonok magánbeszélgetéseiben, s magyarországi isme-
rőseinél, cenki szomszédjainál tett látogatásai során már saját maga is jól érzé-
kelhette. A törvénytelen adóbeszedés és újoncozás miatt megélénkülő vármegyei 
mozgalmak még a régi formában, de újult erővel fogalmazták meg a bécsi ab-
szolutizmus és a magyar rendiség állandósuló ellentéteit. S bár a rendeletek vég-
rehajtását megtagadó vármegyékbe a megyei tisztikar ellenállásának megtörésé-
re a kormányzat királyi biztosokat küldött, a feszültségek nem akartak csitulni. 
Ebben a felpezsdült, állásfoglalásra és megnyilatkozásra késztető helyzetben 
fordul Széchenyi figyelme először a magyar politika felé.24  

De mit tehet és „miként szolgálhat az ember, ha magyar’? Eltűrjön, elvisel-
jen mindent; és fizessen, szolgáljon … ’avagy mindenre, az akasztófára is’ felké-
szüljön?”– tette fel a napló zárt világában az útkeresés kisarkított kérdését Szé-
chenyi.25 A családi tradíciók reá vetülő árnyéka, társadalmi helyzete mindenek-
előtt tiszteletre, engedelmességre és hűségre kötelezték a császár iránt. Mentali-
tása, liberális szellemisége azonban nem engedte, hogy a lázadó ifjú elnyomjon 
lelkében minden „szeretet(et) az alkotmány iránt”, s ne kérhetné számon (leg-
alábbis a napló titkos homályában) akár magától az uralkodótól is a „törvények 
tántoríthatatlan megtartását”! „Szisztémám: „Tisztelet, engedelmesség, hűség a 
császár iránt.” Szeretet az alkotmány iránt. A törvények tántoríthatatlan megtar-
tása. De hogyan, ha maga a király megsérti a törvényeket?” – Széchenyi „rend-
                                                 
23 Vö. ANGYAL Dávid: Gróf Széchenyi István történeti eszméi. Franklin, Budapest, 1907. 
22. (Továbbiakban: ANGYAL Dávid [1907]); URBÁN Aladár [1981] 15-17; VELKEY 
Ferenc: Társadalomátalakulási elvek Széchenyi és Kossuth vitájában. Debreceni Szemle 
1992. 4. sz. 233-241. Az idézet forrása: Gróf Széchenyi István: Constitutio. In: SZIN III. 
443-447. (Továbbiakban: Constitutio) 
24 GERGELY András [1972] 53-56. 
25 SZIN II. 1823. ápr. 9. 352-353. (Napló [1978] 291.)  
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szere” lehetetlent akarva, egyszerre kívánt megfelelni a császárhűség és az al-
kotmányszeretet kívánalmainak.26 

A kormányzat problémakezelő- és megoldó képessége 1823 tavaszán ismét 
adminisztratív eszközök alkalmazására egyszerűsödött a megyei ellenállás meg-
törésében. „A magyar alkotmány szent szüzessége elveszett. Adót fizetni, melyet 
erőszakkal rónak ránk, ez a vége a dalnak.” – konstatálta Bécs erőszakos be-
avatkozását Széchenyi, amikor is a megyei tisztikart a császári megbízott, gróf 
Cziráky Antal katonasággal kényszeríttette jobb belátásra a soproni vármegye-
háza előtt.27 „Az utóbbi események Magyarországon: az első csapás, melyet a 
magyar alkotmány kapott” – értelmezte a kialakult helyzetet néhány héttel ké-
sőbb.28 Széchenyiben az események hatására megerősödött a hagyományos rendi 
alkotmányosság védelmének igénye. Mindebből Horváth Mihály, a reformkor 
kortárs történésze – kissé történetietlenül megelőlegezve a gróf későbbi nagy 
reformterveit, s ellenzékkel vívott csatáit – félrevezető módon arra a következte-
tésre jutott, hogy Széchenyit a pillanatnyi közhangulat ösztökélte arra, hogy 
1825-ben, saját koncepciójának „elhamarkodott” kifejtése helyett átmenetileg 
„a régi alkotmányosságot megóni s biztosítani törekvő ellenzéki párthoz” csat-
lakozzon.29 Széchenyi valójában mindig is pontosan tisztában volt a magyar 
rendi alkotmányosság ellentmondásosságával: „[…] municipalis Alkotmányunk-
nak köszönhetjük mi Nemesek ’s az Ország egyéb privilegiált felekezeti mai álla-
dalmunkat ’s valahai előmenetelünk lehetőségét […]. A’ külön Megyék 
egymástul tisztán elvált itélő és szabad tanácskozásu székei alkotják egyoldalu 
szabadságunk talpkövét. […]. – Ellenben e’ függetlenségi palladiumnak […] 
igen rút oldala [is] van, melly a’ vérnek leglassubb keringését okozván, minden-
ben halálos hátramaradást szül!”.30 

A politika- és eszmetörténeti vizsgálatok azt mutatják, hogy az 1820-as évek 
közjogi ellenségeskedéseiben Széchenyi saját állásfoglalását gondos előkészítés 
és mérlegelés után hozta meg. A kormányzat „támadó”, illetve a rendi ellenállás 
„védekező” taktikáját elemezve arra a felismerésre jutott, hogy az udvar neme-
sekre is kiterjedő adófizetési követeléseivel szemben a magyar nemesség valójá-
ban saját, kicsinyes érdekei miatt „semmit sem akar fizetni, semmit sem adni, 
semmit sem teljesíteni”. A rendek alkotmányvédő tiltakozásának létjogosultságát 
elfogadva Széchenyi azonban határozottan felismerte, hogy a rendi-nemesi el-
                                                 
26 SZIN II. 1823. április 9. 353. (Napló [1978] 291-292.) 
27 SZIN II. 1823. ápr. 16. 354-356. (Napló [1978] 292.) 
28 SZIN II. 1823. május 9. 363. (Napló [1978] 295. ) Vö. GERGELY András [1972] 53-54. 
29 HORVÁTH Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig. I-II. 
Genf, 1864. I. 152-153. (Továbbiakban: HORVÁTH Mihály [1864]) 
30 Világ 70. (Beszúrás tőlem: F.T.) 
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lenállás mélyén – az alkotmányos jogok és nemesi szabadságok hangoztatása 
mögött – más, lényegükben konzervatív és kicsinyes pillanatnyi érdekek húzód-
nak meg. Nagyon pontosan látta, hogy a magyar nemes, aki „szégyelli, hogy 
sokat birtokol, sok hasznot húz az országból, és hogy mégsem akar semmit adni 
[…] álorcát ölt” s mivel „gyengének érzi magát”, „saját érdekét a hazai alkot-
mánnyal és szabadságszeretettel akarja leplezni”.31 Széchenyi tehát már a ma-
gyar alkotmányossággal való első találkozáskor lényegesen eltérő eszmei-
politikai tartalmat tulajdonított a magyar rendi alkotmányosságnak, mit osztályo-
sai. Kritikus hangvétele mögött a privilégiumok megóvásán és a kiváltságok 
megőrzésén lényegesen túlmutató, árnyaltabb, összetettebb és modernebb al-
kotmányfogalomra figyelhetünk fel. 

A felpezsdült belpolitikai környezet egyre határozottabban azt követelte a 
közélet színpadára lépő gróftól, hogy politikai értékvilágában egyértelmű meg-
határozását adja alkotmányos nézeteinek. Az Angliában látottak és a Magyaror-
szágon tapasztaltak között húzódó szakadék arra ösztönözte Széchenyit, hogy a 
tényleges valóságismeret igényével 1823 tavaszán megkezdje az ország alkot-
mányos múltjának, törvényeinek és a rendek sérelmeinek tanulmányozását. Áp-
rilisban a „Gravaminát”, a megyék sérelmeit és Magyarország törvényeit akarta 
tanulmányozni, majd a rendek feliratait kezdte el olvasni, májusában pedig csak 
hosszú, politikai tájékozódását segítő kitérővel, Sopron, Zala, Somogy, Baranya 
érintésével érkezett meg ezredéhez Biharba.32 De a katonáskodás szüneteiben, 
unalmas állomáshelyén sem tétlenkedett, s a meleg nyári napokban a magyar 
jogrendet elemző, bemutató munkákat olvasott: „Kelement szorgalmasan olva-
som” – jegyezte naplójába.33 

Széchenyi a magyar nemzet sajátosságainak, történelmi hagyományainak 
megismerési szándékával került közelebbi kapcsolatba a „magyar alkotmányos-
ság” kérdésével. 1825 őszén, franciaországi és észak-itáliai utazásáról visszatér-
ve, korábbi számottevő politikai tapasztalat nélkül csöppent bele a magyar rendi 
országgyűlés zajos-felbolydult munkájába. Széchenyi, mint főrendi család tagja, 
személyre szóló meghívót kapott a pozsonyi diétára, de ellentétben sok mágnás-
társával, ő ekkor már valóban élni is kívánt az országgyűlés politikai munkájába 
való bekapcsolódás lehetőségével. A mind határozottabb célokkal rendelkező 
                                                 
31 SZIN II. 1823. május 9. 363. (Napló [1978] 295-296.) Vö. GERGELY András [1972] 
55-56.  
32 SZIN II. 1823. ápr. 16. 355-356. (Napló [1978] 293.) Vö. GERGELY András [1972] 54.  
33 SZIN II. 383. Az idézett mű: Kelemen Emericus: Institutiones iuris privati Hungarici 
I-IV. 1814-es munkája, melyről a fenti naplóbejegyzésben szó van, Széchenyi magán-
könyvtárában is szerepel. Vö. BÁRTFAI SZABÓ László: Gróf Széchenyi István könyvtára. 
Budapest, 1923. 50. (512. tétel) (Továbbiakban: BÁRTFAI SZABÓ László [1923]) 
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legifjabb Széchenyi aktív részvétellel kezdte meg politikai szerepvállalását a 
feudális jogrend és a „800 éves magyar alkotmány” útvesztőiben. Nagy lelkese-
déssel fogott munkába, s hogy jobban eligazodhasson a deáknyelven írt törvé-
nyekben, továbbfejlesztette latintudását, illetve jogi tanácsadója, Xantus Ignác 
segítségével folytatta a magyar jogrend, jogfejlődés és alkotmánytörténet tanul-
mányozását.34 

Széchenyinek korán meg kellett tapasztalnia, hogy a politikai hivatás gyakor-
lásához, a közéleti szerepvállaláshoz – a latintudás mellett – elengedhetetlenül 
szüksége van alkotmányjogi-közjogi ismeretekre is. Ezért a továbbiakban is 
rendszeresen forgatta, sőt részben meg is vásárolta a 19. század első harmadában 
megjelent német és latin nyelvű magán-, illetve közjogi munkákat, valamint a 
Corpus Juris köteteit. Magánkönyvtárában számos olyan korabeli jogi munka 
állt rendelkezésére, melyek többségét már az 1820-as évek elejétől folyamatosan 
el is olvasott.35 Teoretikus ismereteit a feldolgozások mellett jól kiegészítették, 
aktualizálhatták a könyvtárában szintén megtalálható, bár nehézkes és kevésbé 
könnyed olvasmánynak számító országgyűlési naplókötetek, illetve a rendszeres 
bizottsági munkálatok 1831-es kiadásai.36 Minden bizonnyal az elméleti felké-
szülés részét képezte, hogy 1824-ben megkezdte az angol képviseleti alkotmány 
fordítását.37 Látszólag módszeres tanulmányai ellenére Széchenyiről nehéz lenne 

                                                 
34 A magyar jogrend tanulmányozását már 1823-ban megkezdte, de az országgyűlés 
során ezt a későbbiekben jogtanár segítségével folytatta. Xantus Ignáctól, a csokonyai 
birtokon alkalmazott jogi tanácsadójától 1825-ben vett először leckéket, de az ügyvéd a 
későbbiekben (még 1829-ben) is adott „repetíciókat” a grófnak. SZIN III. 1829. jan. 3. 
283. (Napló [1978] 583.) Vö. SARLÓS Márton: Széchenyi és a feudális jogrend átalaku-
lása. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1960. 34. (Továbbiakban: SARLÓS 
Márton [1960]) ill. CSORBA László: Széchenyi István. Officina Nova, Budapest, 1991. 58. 
35 Széchenyi könyvtárában megtalálható volt az 1830-as évek előttről származó latin és 
német nyelvű, magyar jogrendszerre vonatkozó irodalom számos kiadványa. Vö. 
SARLÓS Márton [1960] 32-33., ill. BÁRTFAI SZABÓ László [1923] 207, 283, 402, 932, 
1094. tételek. (Az olvasás tényét Széchenyinek a könyvekben megtalálható „gelesen” 
bejegyzései valószínűsítik.) Széchenyi a fentieken kívül valószínűleg más jogi munkákat 
is forgatott. Ilyen lehetett az idősebb Ürményi József (1741–1825), országbíró jogi mun-
kája is, amelyre 1823 tavaszán, Rosemann jogi könyvének olvasása során a következő 
módon utal: „In Rosemanns Staatsrecht von Ungern 1792, welches eigentlich vom alten 
Ürményi compilirt wurde, lese ich […]”. In: SZIN II. 1823. ápr. 22. 359. Erre utal még: 
ANGYAL Dávid [1907] 21. 
36 Vö. BÁRTFAI SZABÓ László [1923] 68-70. (776-806. tétel)  
37 Széchenyi 1824. június 12-én kezdte el egy Angliában élő genfi ügyvéd, De Lolme, J. 
L.: The constitution of England. London, 1814. című munkáját németre fordítani. SZIN 
III. 383-442. Az idézett naplóbejegyzés: SZIN II. 1824. jún. 12. 497. (Napló [1978] 344.) 
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azt állítani, hogy a magyar jogrendszert – bár a Széchenyi-kultusz lelkes hívei 
ezt gyakran szerették volna másként láttatni – „közjogászként”, vagy „jogtudor-
ként” tanulmányozta volna, ismeretszerzését pragmatikus szempontok, döntően 
politikai nézeteinek, érveinek igazolási-megerősítési szándéka motiválta.38  
 
1825 végén hézagos elméleti felkészültséggel, ám lényegesen mélyebb empiri-
kus tapasztalatok birtokában – nagyfokú lelki bátorságról és még nagyobb poli-
tikai naivitásról tanúbizonyságot téve – Széchenyi arra vállalkozott, hogy a bécsi 
kormányzat elhibázott magyarságpolitikájáról és az alkotmányosság valódi mi-
benlétéről a birodalom döntéshozóit, s magát Metternich kancellárt is megpró-
bálja meggyőzni. A herceg-kancellár és a magyar mágnás 1825 utolsó hónapjai-
ban több alkalommal is találkoztak, hosszú beszélgetéseik során a birodalom és 
Magyarország viszonyával kapcsolatban politikaelméleti és alkotmányjogi esz-
mecserét folytattak.39 A megbeszélések során jól kitapintható különbség rajzoló-
dott ki a közel húsz évvel idősebb, birodalomirányítói tapasztalatokkal rendelke-
ző államférfi és a közügyekben még járatlan Széchenyi politikai értékvilágában. 
Kettőjük politikai diskurzusa Széchenyi naplóbejegyzései, a beszélgetések után 
készített memorandumai, illetve Metternichnek a gróf beadványait véleményező 
széljegyzetei alapján nagy pontossággal rekonstruálható. Széchenyi Metternich 
előtt nemcsak általános politikai hitvallását tárta fel, beadványaiban rávilágított a 
magyar rendi alkotmányosság és a bécsi kormányzat konfliktusának okaira, s 
felvázolta alkotmányos nézeteinek alapvetését is. Hosszúra nyúlt beszélgetéseik 
során a kommunikációs partnerek eltérő politikai fajsúlya mellett a két fél „al-
kotmány-értelmezésének” koncepcionális eltérősége is jól kivehetővé válik. 

Széchenyi 1825. november 12-én – a diéta viharos ülései által felforrósodott 
közhangulatot érzékelve – mágnási kapcsolatait kihasználva személyes kihallga-
tást kért a kancellártól.40 A megbeszélés igen sajátosan játszódhatott le, ugyanis 
a kihallgatást kérő Széchenyi a „beszélgetés” során egyszerűen nem jutott szó-
hoz. A találkozó után a gróf epésen be is jegyezte naplójába, hogy Metternich 
egyszerűen „senkit sem hagy beszélni”.41 De eme kellemetlen személyes élmé-

                                                 
38 Ezzel ellentétes vélemények: TÖRÖK János: Magyarország sarkalatos törvényei s 
államjogi fejlődése 1848-ig. Gróf Széchenyi István hagyományaiból. Pest, 1864; 
FERDINANDY Géza: Gróf Széchenyi István mint közjogász. Budapesti Szemle 1919, 119-
154. 
39 OPLATKA András [2005] 142-145. 
40 Széchenyi politikai szerepvállalása felkeltette a kormánykörök, illetve Metternich 
kancellár figyelmét is. Személyes találkozóikról részletes eseményleírás: VISZOTA Gyula 
[1926] LXXXII-XCIII. 
41 SZIN II. 1825. nov. 12. 644. (Napló [1978] 421.) 



 
 
 
 

Fülöp Tamás 

 113

nyéről – már csak kizárólag a napló titkos homályában – egy lényegesen mesz-
szebbre mutató következtetést is megejtett: „Milyen kis dolog is az, amit általá-
ban nagy embernek neveznek.”.42 A belé fojtott gondolatok miatti csalódottságra 
alapozva a kancellár tárgyalási módszereiből általános államigazgatási következ-
tetésekre jutott: „Miért lehet az igazságot csak alkotmányos országban napvi-
lágra juttatni? – Mert más országban az egyik rész beszél és ítélkezik – a másik 
hallgat.”.43 Széchenyi csípős megjegyzésében nemcsak a birodalom vezetésének 
politikai gyakorlatával és Metternich tárgyalási módszereivel szemben fogalma-
zott meg éles kritikát, de az angol politikai élet heves vitáktól sem mentes, a gróf 
által mégis mintaképnek tartott praxisával szembeni rokonszenv is ott érezhető. 
Széchenyi liberális politikai értékrendje alapján úgy vélte, hogy az alkotmányos 
politika gyakorlata és a „representativum Alkotmány” működése, „akár milyen 
jó és régi legyen is – idővesztésre, keveredésekre, és szörnyű fárodságra és 
munkálodásra ád kimeríthetetlen okokat”, így tisztában volt azzal is, hogy annak 
működését, mechanikáját csak „örökké tartó mozgásban és küszködésben lehet 
elképzelni”.44  

A dialógusra visszatérve, Széchenyi figyelmét láthatóan nem kerülte el az a 
tény, hogy a beszélgetőpartnerét fölényességével, tapasztalataival lenyűgözni 
szándékozó kancellár monológjában leplezetlenül ott bujkált Metternich abszo-
lutisztikus gondolkodásmódja is. „Mi ellentétes hitvalláson vagyunk – mindazo-
náltal nézeteink több dologban egyeznek.”, szögezte le első benyomásai alapján 
– egyelőre az együttműködés lehetőségét is nyitva hagyva – a beszélgetést köve-
tően.45 Gondosan fel is jegyezte, majd saját véleményével több esetben össze is 
vetette Metternich rendi országgyűléssel kapcsolatos politikai krédóját, amely 
szerint „Csak a király kezdeményezhet! A törvényeket csak neki szabad értel-
meznie.”.46 S hogy végül is a „hallgatásra kárhoztatott” a maga igazát és a fenti-
ekkel ellentétes véleményét a megfelelő formában mégis csak „napvilágra juttas-
sa”, Széchenyi a sikertelen meghallgatás után egy beadványban fejtette ki belé-
fojtott nézeteit.47 Az élmények közvetlen hatása alatt készített, s a naplóban 
megörökített első memorandum-tervezetében Széchenyi az udvar és a magyar 
országgyűlés ellentéteinek okát „a kölcsönös bizalom hiányá”-ban, a bizalmat-
                                                 
42 Uo. 
43 Uo. 
44 Constitutio 444.  
45 SZIN II. 1825. nov. 12. 644. (Napló [1978] 421.) 
46 SZIN II. 1825. nov. 12. 646. (Napló [1978] 423.) 
47 Széchenyi a találkozó után azonnal készített néhány feljegyzést, majd a témát barátai-
val megvitatva egy új tervezetet dolgozott ki, amit nov. 18-án küldött el Metternichnek. 
VISZOTA Gyula [1926] LXXXIV-LXXXV. 
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lanság felszámolásának talpkövét, a két fél közti viszony rendezésének kiinduló-
pontját pedig a magyar rendi alkotmányban vélte megtalálni. „Van Magyaror-
szágnak olyan alkotmánya, melyet a szokásos szóval alkotmányos monarchiának 
neveznek? Van, vagy nincs?” – tette fel a kérdést a végül elküldött emlékirat 
hangvételéhez képest sokkal kategorikusabban. Széchenyi válasza azonban 
nemcsak hogy egyértelműen igenlő, de meg is indokolta hogy, miért: „Én úgy 
látom, van: mert a császár felesküdött rá. Miben áll azonban egy ilyen alkotmá-
nyos monarchia, és miben különbözik az abszolúttól? Főként abban, hogy egy 
alkotmányos királyságban az ország rendjeinek törvények alkotására, eltörlésé-
re és értelmezésére a királlyal közösen van joguk. Egyszóval, hogy szabad 
belenézniök és beleszólniok […]” – írta a készülő emlékirat első vázlataiban.48 
Széchenyi okfejtése középpontjába a magyar rendi alkotmányosság egyik alap-
vető kritériumát, a törvényhozói hatalom sarkalatos törvényekben rögzített két-
pólusú jellegét állított. 

Széchenyi 1825 őszén Metternich meggyőzésével nemcsak a kormányzat és a 
rendek megromlott viszonyát akarta rendezni, hanem kísérletet tett arra, hogy a 
döntéshozókat – mint a gazdasági, társadalmi reform nélkülözhetetlen tényezőit 
– megkísérelje bevonni a Magyarország előtt álló átalakulások menetébe. Csak-
hogy a kancellár fölényeskedő modora és hajlíthatatlansága, illetve a gyorsan 
változó napi események sodrása ezt a vállalkozást szinte lehetetlenné tette. Szé-
chenyi kénytelen volt belátni, hogy a birodalmi kormányzat irányítói – erőfölé-
nyükkel élve – „képtelenek szívük mélyén az abszolút monarchiáról lemondani”. 
Az ellenzék és az udvar szócsatáiban mind gyakrabban az országgyűlés helyze-
tének veszedelmesre fordulását látta, s úgy érezte, hogy megkezdődött a harc „a 
korlátolt és a korlátlan monarchia közt”, mert „a király akarata és a törvények 
ellentmondanak egymásnak”.49  

Úgy tűnt, a személyes találkozó alkalmával Széchenyi érvei nem találtak 
meghallgatásra Metternichnél.50 Ezért a gróf naplójában folytatta tovább virtuá-
lis vitáját a kancellárral: „A Metternichhel való beszélgetés folytatása: Én nem 
ismerek, sem el nem ismerek más alkotmányt, mint az angolt és a magyart!” – 

                                                 
48 SZIN II. 1825. nov. 12. 647. (Napló [1978] 423-424.) 
49 Uo. 
50 A szakirodalom egy részének álláspontja szerint Széchenyi néhány nappal később 
benyújtott memoranduma ezzel szemben mégsem maradt minden hatás nélkül, s vannak 
történészek, akik a november végi engedékenyebb hangvételű királyi leirat hátterében a 
gróf emlékiratának hatását vélik felfedezni. Vö. OPLATKA [2005] 149. (Különösen 28. 
sz. hivatkozás.) 
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véste még az előző napi élmények hatása alatt önérzetes a naplóba.51 1825. no-
vember 17-én elkészült a memorandummal: „Írásomat és művemet Molnárnak 
beküldöttem” – írta naplójába.52 A november 12-én, még az események hatása 
alatt papírra vetett első vázlatokkal összehasonlítva a hat nappal később elkül-
dött emlékirat egy helyzetével, pozíciójával nyilvánvalóan tisztában lévő, rendi-
alkotmányos jogait védő magyar mágnás logikus érvekkel, bár kissé csapongó, 

                                                 
51 SZIN II. 1825. nov. 13. 649. (Napló [1978] 425.) Meg kell jegyeznem, hogy a Napló-
kiadások forrásközlései számos problémát vetnek fel az idézett mondatok jelentésével 
kapcsolatban. Az 1825. november 13-i bejegyzés idézett részének kiadott változatokban 
szereplő megjelenései nem teszik egyértelművé a mondatok értelmezhetőségét. A 
Viszota-féle Naplóban ugyanis a mondat végén kérdőjel szerepel, ami esetleg arra enged 
következtetni, hogy a kijelentést a mondat logikája szerint nem Széchenyi, hanem Met-
ternich tette, s a gróf mindössze a kancellárt idézi. Vö. SZIN II. 649. Mondattanilag 
azonban a kérdőjel nem lehet indokolt, ugyanis a német nyelvben ez a szórend kérdőjel 
esetén nem lenne helyes. Az 1978-as magyar nyelvű Napló-kiadásban az ominózus 
mondat idézőjelek között és mondatvégi ponttal jelenik meg, azt a benyomást keltve, 
mintha Széchenyi a „beszélgetés” folytatása során tulajdonképpen Metternichet idézné, s 
így a kijelentés látszólag ugyancsak a kancellárnak tulajdonítható. Vö. Napló [1978] 
425. Az „Én nem ismerek, sem el nem ismerek más alkotmányt, mint az angolt és a ma-
gyart…” kijelentés pontos értelmezését csupán a kéziratos Széchenyi-napló eredeti pél-
dánya teszi lehetővé. Az 1824. aug. 4. és 1826. ápr. 1. közötti bejegyzéseket tartalmazó 
kötet, eredeti számozás szerinti 113.f. oldalán a mondat írásképileg a következő módon 
jelenik meg: „# Cont. des Dialog mit M. [Bentebb kezdve, sorkihagyással!] Ich kenne 
und erkenne auch keinen anderen Verfassung, als die englisch und die hungarische 
[sic!]!”. Vö. Széchenyi naplói (1824. aug. 4.-1826. ápr. 1.) MTA Könyvtár Kézirattár 
K/223. 113. ff.; SZIN II. 1825. nov. 13. 649. (Napló [1978] 425. ); (Beszúrások tőlem: 
F.T.) Vagyis a mondat nem idézőjellel, hanem folyamatosan és nem kérdőjellel, vagy 
ponttal, hanem felkiáltójellel szerepel Széchenyi eredeti bejegyzésében. Ha a gróf való-
ban idézni kívánta volna a kancellárt, akkor azt minden valószínűség szerint egyértelmű-
en idézőjellel tette volna, miként tette ezt a Naplóban két sorral lentebbi, nov. 15-i be-
jegyzésben szereplő idézeténél. A mondat elhelyezkedése, az idézőjel hiánya és a szöveg 
képi megjelenése, környezete arra enged következtetni, hogy a kijelentést Széchenyi 
saját maga mondta (pontosabban gondolta) az egy nappal korábbi beszélgetéshez kap-
csolódóan, de mindez csak később fogalmazódott meg benne, vagy a beszélgetés során 
nem nyílt alkalma azt elmondani. Ezt az okfejtést látszik alátámasztani Széchenyi 
„Constitutio” című, ebből az időszakból származó munkája is, ahol – szinte azonos 
fordulattal – azt a kijelentést tette, hogy „Constitutio alatt, egy representativum Alkot-
mányt, olyant mind a magyar és Anglus” kíván érteni. Vö. Constitutio 443-447. 
52 SZIN II. 651. (Napló [1978] 426.) (Széchenyi és barátai Metternichet nevezték Mol-
nárnak.) 
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széttartó gondolati köntösben megfogalmazott javaslatait tartalmazta.53 Széche-
nyi – a félreértések okát tovább kutatva – úgy vélte, hogy a kancellár magas 
pozíciójából adódóan nem láthatja olyan pontosan az uralkodó és a rendek konf-
liktusát, mint ő maga, s Metternich – miként az a beszélgetés során Széchenyi 
számára kiderült – a magyar alkotmányosság kapcsán is rosszul informált.54 A 
gróf a rendek kormánnyal szembeni bizalmatlanságából adódó konfliktusok okát 
– lényegében a sérelmi politizálás gyakorlatát követve – abban jelölte meg, hogy 
az udvar az ígéreteket nem tartotta meg, a törvényeket pedig általában a nemzet 
kárára és az uralkodó javára magyarázták, s most pedig egyenesen úgy tűnik, 
mintha „az egész alkotmányt a sutba dobták volna”.55 Erre utal a rendek üzene-
tére adott királyi rezolúció, „amelyet alig lehet másként magyarázni, mint hogy 
tartalmában a teljes korlátlan monarchia elve fejeződik ki”.56 A november 9-i 
uralkodói határozatban Széchenyi a rendekhez hasonlóan egyértelműen a királyi 
hatalomnak a rendi-képviseleti alkotmányosság rovására történő kiterjesztését, 
az örökös tartományokban alkalmazott kormányzati módszerek bevezetését lát-
ta.57 

Széchenyi taktikai megfontolások alapján Metternichet úgy kívánta önmaga 
előtt láttatni, mint aki – s erre hivatkozva hozta szóba a kancellár politikai és 
magánéleti következetességét – „a magyar királyság alkotmányát kardinális 
princípiumai terén olyan tisztán és érintetlenül akarja megtartani, ahogyan az a 
jelenleg uralkodó dinasztia kormányzása alá került”.58 A gróf a nyugalmi hely-
zet visszaállítására megfogalmazott javaslataiban mindenekelőtt a legfontosabb 
rendi garanciákat nyújtó, s a történeti idők homályába visszanyúló alaptörvé-

                                                 
53 A memorandumot és a kancellár megjegyzéseit közli: SZIN II. 691-697. A memoran-
dumokból és Metternich jegyzeteiből vett szó szerinti idézetek fordításait az 1991-ben 
kiadott válogatásból használtam fel. (Széchenyi István válogatott művei I-III. (Szerk.: 
SPIRA György, Vál., szöveggond., jegyz., utószó: Gergely András, Spira György, 
Sashegyi Oszkár) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1991. I. 98-112.) (Továbbiak-
ban: Széchenyi válogatás [1991]) 
54 Széchenyi Naplójában már nem egyszer kritizálta a kancellár „felszínességét”, illetve 
a magyar ügyekben való járatlanságát. Vö. pl. SZIN II. 1825. nov. 15-i bejegyzést, 649. 
Az idézet forrása: SZIN II. 692. 
55 Uo. 693.  
56 Uo. 694. (Széchenyi válogatás [1991] I. 102.) 
57 A királyi leirat és a rendek álláspontjainak elemzése: HORVÁTH Mihály [1864] I. 153-
157. 
58 Széchenyi válogatás [1991] I. 103. 
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nyekre hivatkozott.59 Előterjesztése szerint a királynak a következő rezolúcióban 
ki kell nyilvánítania „őszinte alkotmányos érzületét, amiképpen koronázásakor 
fölesküdött rá”, s „őfelségének minden feltétel nélkül nyíltan és határozottan 
jóvá kell hagynia az országgyűlés törvényes megtartását, anélkül hogy ismét a 
kor viszonyaitól és körülményeitől tenné függővé ennek az ígéretnek a teljesíté-
sét, minthogy az amúgy is világosan meg van írva a törvényekben az alkotmány 
egyik fő elemeként, és kötelező érvényű a királyra nézve”.60 Széchenyi számára 
az uralkodó és a rendek újból és újból fellángoló konfliktusa azonban nemcsak a 
pillanatnyi politikai erőviszonyokért folytatott küzdelmet jelentette, hanem egy 
olyan bonyolult kétpólusú közjogi viszonyt, melynek valódi nehézségeit a Habs-
burg birodalom és Magyarország évszázadok során megszilárdult kapcsolatában, 
a birodalom két felének „egybebonyolódótt” voltában, vagyis a rendi alkotmá-
nyossággal rendelkező Magyarország és az abszolutisztikus eszközökkel kor-
mányzott Ausztria „egybeházasított” helyzetében látta.61 

Metternich a gróf gondolatait – jó bürokratához méltó precizitással – jegyze-
tekkel látta el. Megjegyzéseiben nemcsak a tévedhetetlenség hitében tetszelgő 
államférfi fölényessége, de a bécsi kormánykörök arisztokratikus gondolkodás-
módja is jól kivehető. A kancellár a múlt felé tolva a pillanatnyi problémákat, 
éppen nem a jelenlegi kormányzást, hanem „II. Józsefnek a liberálisok által 
fennen magasztalt korszaká”-t tartotta veszélyesnek a magyar alkotmányra néz-
ve, hiszen az elmúlt zavaros időkben tartott hat országgyűlés „nyomát sem mu-
tatja annak, hogy a király nem akarta megtartani az alkotmányt”.62 Sőt, Metter-
nich szofisztikája szerint éppen a magyar rendek öncélú ellenzékisége az, ami a 
birodalom magasabb érdekeinek érvényesítését gátolja. Persze az államférfi 
nagyon pontosan látta és ki is aknázta azt a magyar alkotmányosságban rejlő 
ellentmondást, amely szerint jól megfért egymás mellett a sarkalatos törvények-
hez és a diéta megtartásához való „alkotmányos” ragaszkodás, illetve a feudális 
előjogok konzervatív védelme. Metternich megosztó taktikájával épp erre az 
ellentmondásra támaszkodva próbálta meg az 1830-as évekre megformálódó új 

                                                 
59 Erre utalnak Széchenyinek a beszélgetés után egy külön lapra feljegyzett gondolatai is, 
melyekben a rendi alkotmányos jogokra és alaptörvényekre hivatkozva Metternich állí-
tásaira tételesen összegyűjti a maga ellenvetéseit. A vázlatot közli: SZIN II. 697-698. 
60 SZIN II. 693. (Széchenyi-válogatás 1991. I. 104-105.) (Kiemelés tőlem: F.T.) 
61 Gróf SZÉCHENYI István: A kelet népe. (Szerk., bev.: Ferenczi Zoltán) Fontes historiae 
Hungaricae aevi recentioris. (Magyarország újabbkori történetének forrásai.) Gróf Szé-
chenyi István összes munkái V. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. B, 1925. 209-
410.) 245. (Továbbiakban: A kelet népe) 
62 SZIN II. 693. (Széchenyi-válogatás 1991. I. 100.) 
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típusú, általa sokkalta veszélyesebbnek ítélt liberális ellenzéki tábort diszkvalifi-
kálni. 

Kizárólag pillanatnyi politikai céljaiért, s nem a konstitucionális államforma 
iránti elkötelezettsége miatt vallotta azt a kancellár, hogy „a magyar alkotmány 
megtartását minden tekintetben olyan szigorú államhivatali kötelességnek s egy-
szersmind a jog és az ész […] határozott parancsának” tekinti, melynek segítsé-
gével a Habsburg birodalom különböző kormányzási formával rendelkező része-
inek kapcsolatrendszere és működőképessége is biztosítható.63 Hogy mennyire 
elbeszéltek egymás mellett, jól mutatja, Metternich a 800 éves magyar alkot-
mány veszedelmeit sem elsősorban a konzervatív, állagőrző tendenciákban, ha-
nem a „kor alakulataiban” – vagyis „az idő szellemének” működésében, a libe-
rális korhangulatban – vélte felfedezni. A kancellár érvelése szerint a rendi al-
kotmányosság valós veszélye elsősorban az új eszmékben megfogalmazódó új 
elméletekben rejlik, de hogy a magyarországi liberális eszmékben rejlő veszé-
lyeket felerősítse, úgy látta, míg ezek a változtatások másutt „csupán néminemű 
formák megváltoztatásának tűnhetnék fel, az Magyarországon minden tulajdon-
ra, minden létezőre, minden megszerzett jogra fenyegetőleg és megsemmisítőleg 
hatna”.64 Metternich a látszólag következetes „alkotmányvédelem” hangoztatá-
sával a lelkét kiöntő Széchenyi előtt könnyebben álcázhatta az abszolút királyi 
hatalom és a konzervatív birodalmi érdekek érvényesítésének szándékát. 
 
Néhány nappal később a rendek és az udvar nem csituló konfliktusa magát a 
nádort és a személynököt is Bécsbe rendelte. A sikertelen közeledési kísérletek 
folyamán Széchenyi neve is felmerült a közvetítők sorában: „Esterházy [József] 
azt mondja nekem – el kellene mennem Metternichhez, ha éppen Bécsbe kell is 
mennem ezért!” „Nem megyek!” – csattant a dacos válasz november 21-én.65 
Széchenyi tehát a kancellár vejének kérésére sem mozdult egyelőre Pozsonyból, 
mert minden bizonnyal meg akarta várni a december 3-i kerületi ülést, ahol az 
országos küldöttség munkatervezetéről határoztak.66 A gróf végül december 6-án 
utazott Bécsbe, hogy 8-án délelőtt immár másodszor is személyesen találkozhas-
son Metternichhel.67 A megbeszélésen történtek rekonstrukcióját különösen ér-
dekessé teszi, hogy a mindkét fél által megörökített és kommentált esemény két 
                                                 
63 Uo. 103.  
64 SZIN II. 1825. nov. 21. 693. (Széchenyi-válogatás 1991. I. 103-104.) 
65 SZIN II. 1825. nov. 21. 652. (Napló [1978] 427.) 
66 Vö. VISZOTA Gyula [1926] LXXXIX. 
67 1825. dec. 6-án utazott Bécsbe, majd 7-én a következőt írta Naplójába: „Este Metter-
nichnél voltam; másnapra magához rendelt.”. SZIN II. 1825. dec. 07. 658. (Napló 
[1978] 433.) 
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verziója több ponton is éles eltérést mutat. Ez az események későbbi értékelésé-
ben tapasztalható szemléleti disszonancia bizonyos szempontból a két fél eltérő 
politikai értékrendjére, illetve inkompatibilis alkotmányértelmezésére is rávilá-
gít.68 A magabiztos csalhatatlanságot sugárzó kancellár megszakíthatatlan szó-
áradatában – bár a napló reflexiói szerint Széchenyi már a beszélgetés során is 
erős kritikával hallgatta Metternich érvelését – a gróf ismét nem kapott lehetősé-
get arra, hogy érdemben kifejthesse véleményét. Maradt tehát újra a memoran-
dum, melyben Széchenyi egy utolsó kísérletet tett arra, hogy a kancellárt meg-
próbálja megnyerni – akár saját maga szolgálatainak felajánlásával is – önnön 
alkotmányos nézeteinek érvényre juttatásához.69 Úgy tűnt, Széchenyi vagy nem 
érzékelte kellően pontosan a kancellár elutasító magatartását, vagy naiv módon 
tényleg megpróbálta „felhasználni” az államférfit céljai megvalósításához: „De 
ha ezt az embert [mármint Metternichet] fokozatosan rábírhatnám, hogy a jövő-
ben ő is – az én eszményem érdekében dolgozzék!?”.70 

                                                 
68 A közel háromórás megbeszélés forgatókönyve – Széchenyi feljegyzéseit követve – 
sokban tükrözte a korábbi találkozó történéseit. A kancellár, aki a rendek zúgolódását 
adminisztratív kormányzati eszközökkel is hajlandó lett volna kezelni, hol nyájas modo-
rával, hol a felkínált karrier-lehetőségekkel, hol burkolt vagy nyílt fenyegetéseivel pró-
bálta meg Széchenyit a politikai pályától eltéríteni. Széchenyi és Metternich 1825. dec. 
8-i találkozójáról a gróf naplójában emlékezett meg, míg Metternich egy 1825. december 
11-én keltezett, Szőgyényi Zsigmond perszonálishoz intézett levelében számolt be a 
megbeszélésről. Előbbi: SZIN II. 1825. dec. 08. 658-661. (Napló [1978] 434-435.) Met-
ternich levele Szőgyényihez in: SZIN II. 700-705. Metternich levelében a találkozót a 
gróf kérésére tett gesztusként mutatta be. Tudósítása szerint elővette a gróf memorandu-
mát és a hozzá írt megjegyzéseivel együtt felolvasta azt. Majd Széchenyi helyzetét elma-
rasztalóan értékelve, megpróbálta a grófot politikai szempontból jobb belátásra bírni. 
Előadásában úgy tűnt, hogy a veszélyesebbnek ítélt új típusú ellenzékhez tartozó Szé-
chenyit sikerült is befolyásolnia, de mint az később kiderült, a kancellár látszólagos 
sikere csupán illúzió volt. A Szőgyényihez írt levélben a beszélgetés Metternichre kel-
lemetlen fényt vető részletei – mint pl. az ismételt fenyegetések – természetesen nem 
jelentek meg. Széchenyi ellenben így örökítette meg a december 8-i beszélgetésen újra 
és újra elhangzó fenyegetéseket: „Az ön vége tragikus lesz.”, „Önnek magatartását meg 
kell változtatnia. Vonuljon vissza, nem mint valami tökfilkó, hanem mint okos ember.”, 
„Vonuljon vissza. Mind a két párttal meg fog hasonlani. Rossz karriert csinált – de min-
denre igényt tarthat még.”, „Ön elrontja az ifjakat. Túl messzire megy. Meg fogja bánni. 
Ön az lehet, ami akar.”. SZIN II. 658-661. (Napló [1978] 434-435.) 
69 Széchenyi a beszélgetés után három nappal, december 11-én megírta második memo-
randumát Metternichez, amit a kancellár vejétől, gróf Esterházy Józseftől december 16-
án kapott kézhez és még aznap az államtanács, s így az uralkodó elé terjesztett. 
70 SZIN II. 1825. nov. 13. 648. (Napló [1978] 424.) (Beszúrás tőlem: F.T.) 
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Az 1825. december 11-én kelt második emlékiratban Széchenyi férfias őszin-
teséggel, de „erkölcsi” (értsd: eszmei) függetlenségének, sőt, kritikai vélemé-
nyének hangsúlyozásával tárta fel politikai meggyőződését a kancellár előtt.71 
„Ne higgye hát Főméltóságod, hogy midőn október 8-án (sic!) az a megtisztelte-
tés és igazán nagy gyönyörűség ért, hogy beszélhettem Önnel, mindenben egyet 
értettem, mert nem mondtam ellent.” – írta joggal Széchenyi, hiszen a kancellár 
„beszédessége” annyira magával ragadta, hogy „egyáltalában nem tudta” kö-
vetni Metternich okfejtéseit.72 Beszélgetésük után három nappal, gondolatainak 
rendezését követően nyíltan bírálat alá vette Metternich abszolutisztikus (és te-
hetjük hozzá, kissé cinikus) „alkotmányosság-értelmezését”. „Főméltóságod azt 
mondotta aztán, hogy a király olyan alkotmányos, és olyan alkotmányos alapra 
fog helyezkedni, hogy mindazok, csekélységemet is beleértve, akik az ellenzéknél 
vannak és maradnak, eo ipso alkotmányellenesek. Bocsásson meg Főméltóságú 
Uram, de ez az én fogalmaim szerint szofizma.”.73 Széchenyinek minden alapja 
és közjogi indoka megvolt arra, hogy az uralkodó formai szabályokat látszólag 
betartó, de a rendi sérelmeket tulajdonképpen figyelmen kívül hagyó megnyilat-
kozásait bizalmatlanul kezelje, s a kancellár ellentmondásos érvelését a rendi 
alkotmányosság kétpólusú rendszerének elvi alapjaira támaszkodva kritizálja. 
Ennek megfelelően a gróf a rendi alkotmányosság kialkudott és foggal-
körömmel védett intézményeit „a politikai gazdaság” elengedhetetlen tartozé-
kának tekintette: „Semmiféle politikai gazdaság, amint semmiféle gépezet sem 
állhat fenn ellenzék vagy ellennyomás nélkül.”.74 Széchenyi analógiája szerint a 
rendszer szilárdságát, működőképességét a gondosan körülhatárolt és pontosan 
megtartott jogkörök, valamint az ezeket újra és újra megerősítő országgyűlések 
biztosíthatják. Az államélet működésének egyensúlyát a gróf érvei alapján kizá-
rólag az alkotmányos garanciák teremthetik meg: „Fölöttébb veszedelmes és 
igazságtalan volna, ha a király elhagyná királyi mezejét, és nem szent koronáját 
és felséges jogait védelmezné ugyanúgy, ahogy a rendeknek is, amihez joguk 

                                                 
71 „Hosszú évek óta törekszem arra, hogy elérjem az erkölcsi függetlenség lehető legma-
gasabb fokát […] Ebben a független helyzetemben és kedélyvilágomban olyan szolgála-
tot tehetek talán Főméltóságodnak, amelyeket bárki mástól hiába várna.” Majd így 
folytatja: „Soha életemben senki emberfiának nem fedtem fel még úgy egész belsőmet, 
ahogy most megnyitom Főméltóságodnak.”. SZIN II. 705. (Széchenyi-válogatás 1991. I. 
105-106.) 
72 A szövegben szereplő október 8-i dátum nyilvánvaló tévedés, mely a válogatás ki-
adásban, de a Viszota-féle kiadásban is tévesen szerepel („den 8ten Xber”). Vö. Széche-
nyi-válogatás 1991. I. 106. ill. SZIN II. 706. 
73 SZIN II. 706. (Széchenyi-válogatás 1991. I. 106.) 
74 Uo. 
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van, azt férfias méltósággal meg kell tartaniok. Hogy ezt kiegyenlíttessék, hogy 
nevezetesen tudni lehessen, meddig terjednek a király jogai és meddig a rende-
kéi, arra való az országgyűlés. Időveszteség, kellemetlenség etc. természetes 
velejárói az ilyen országgyűléseknek, és Főméltóságod efölött elsiklik. Ám ha a 
király jogaiban marad, s a nemzet is a magáéiban, akkor a gépezet kompakt, az 
állam teste egészséges.”.75  

Széchenyi iménti összehasonlítása – a fennálló hatalmi túlsúly tudatos hely-
rebillentése érdekében – aránytalanul osztja fel az uralkodó és a rendek hatás-
körét. Míg a királyt mindössze „szent koronája és felséges jogainak védelmezé-
sére” szándékozott korlátozni, a rendeket alkotmányos jogaik „férfias megtartá-
sára” próbálta ösztönözni. Az érvelésben a rendi-alkotmányosság tradicionális 
argumentációja mellett az uralkodói szuverenitás liberális-alkotmányos elvek 
szerinti korlátozásának szándékát fedezhetjük fel. Még egy megjegyzés azonban 
ide kívánkozik. Az érvelésből jól kivehető, hogy Széchenyi az abszolutisztikus 
kormányzati elveket képviselő kancellár politikai kinyilatkoztatásaival szemben 
a gravaminális politikai gyakorlat és a hagyományos rendi ellenzékiség bevált 
módszereit alkalmazta. Széchenyi azonban egyáltalán nem ragaszkodott ehhez 
az érveléshez, sőt későbbi politikai helyzetelemzésében már egészen eltérő kö-
vetkeztetésre jutott a rendi alkotmányosság védelmével kapcsolatban.76 

Széchenyi bizalomra, megértésre várva – Metternich állítólagos „igazságsze-
retetére” és „becsületességére” apellálva – nem érte be a szokványos indoklás-
sal. Úgy érezte, ha a maga teljes mélységében „gyermeki nyíltsággal” feltárja, 
úgymond „meggyónja” politikai nézeteit a kancellár előtt – bár be kellett valla-
nia, ő maga még nem ismerte ki a kancellár „politikai hitvallását a maga mély-
ségében” – akkor őszintesége diszkrét meghallgatásra talál. Ez a bensőséges 
feltárulkozás azonban csak két utat hagyott nyitva a vallomást követően: „Ennek 
nyomán közelednünk kell egymáshoz vagy végleg elszakadnunk, ezt előre lá-
tom.”.77 Voltaképp e tudat feszültsége nyomta rá bélyegét a megfelelő kifejezé-
seket érezhetően tétován kereső fiatal gróf töredezett gondolatfüzéreire. 

„Azt mondom tehát” – írta pontokba szedve későbbi műveiben is visszakö-
szönő politikai konfesszióját – „halálos ellensége vagyok a zűrzavarnak”, sőt 
„megvetem a régi forradalmi jelszót: szabadság és egyenlőség, hogy félek az 
                                                 
75 Uo. 
76 Vö. FÜLÖP Tamás: „legyünk mi […] ha lehet mindenben: az oknak népe” - Széchenyi 
István történelemszemlélete és A Kelet népe. Történeti Tanulmányok VII. Szerk.: Takács 
Péter. KLTE, Debrecen, 1999. 115-129. 
77 Széchenyi Naplójában memorandumát maga is gyónásnak nevezte: „Heute übersende 
ich meine Beichte an Mett[ernich]”. SZIN II. 1825. dec. 13-15. 662. (Széchenyi-
válogatás 1991. I. 107.) 
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évszázad fáklyavivőinek irányzatától, akik mindent ki akarnak fordítani régi 
alapjaiból, minden felforgatni és lángba borítani, felvértezem magam ellene; de 
hogy jóleső érzés szívemnek arra gondolni, hogy az emberek minden osztálya 
egyenlő lehetne a törvény előtt […].”.78 A gondolatmenet ellenpontos szerkeze-
te, vagyis a felütés és a második hullámban érkező liberális konfesszió közti 
feszültség csak még inkább felerősítette a gróf szabadelvű politikai értékvilágát: 
„Kimondom, Főméltóságú Uram, hogy annyira félek a nyugtalanságtól, a forra-
dalmaktól, hogy szívesebben megmaradnék, ha szabad magam így kifejeznem, a 
régi jó slendrián világnál, bármennyire undorodom is tőle, mint hogy valamiféle 
utópiára térjek át, ha ez az áttérés csupán erőszakos válság útján hajtható végre. 
Én tehát természetem szerint és alapelveim szerint is már most szilárdan a for-
radalomellenesek közé tartozom” – szólt a napóleoni háborúkat megjárt arisz-
tokrata érvelése. Majd ennek ellenpontjaként így folytatta gondolatait: „[…] 
mindazonáltal az a meggyőződés hat át, hogy az emberiség boldogulásának 
alapja a lehető legmagasabb fokú civilizáció és felvilágosodás, mert semmikép-
pen nem hagyhatom magam meggyőzni arról, hogy Isten az embereket csupán 
valaminő negatív boldogságra teremtette.”79  

Mint az a kinyilatkoztatásból élesen kiviláglik, Széchenyi liberális értékrend-
jében szinte az első pillanattól kezdve együtt jelent meg a felvilágosodás, az 
emberi boldogság iránti vágy az arisztokratikus forradalomellenesség érzésvilá-
gával. A gróf eszmerendszerében kikristályosodó alkotmányos társadalomátala-
kulási program tehát már alapvetése során olyan kiindulópontra épült, amelynek 
politikai érvanyaga a nemzet létét is veszélyeztethető revolúciót, s az azt követő 
– a francia példa szerint törvényszerűen bekövetkező – káoszt és még erősebb 
despotizmust az első pillanattól kezdve kizárta a változások lehetséges alternatí-
vái közül. 

A memorandum tanúsága szerint Széchenyi alkotmányos reformelképzelése-
iben már 1825 során sem csupán az abszolút királyi hatalom korlátozásának 
rendi-ellenzéki szempontjai kerültek előtérbe. Politikai értékvilágát mélyen átha-
totta a liberalizmus eszméje: „[…] nemcsak azért szeretem ezt a kormányzási 
formát, mert képviseleti országba születtem, hanem mert hiszem azt is, hogy 
publicitással és a képviselettel magával az igazat a hazugtól végső fokon mégis 
el kell választani”.80 A magyar nemesség diétán való részvételi és vélemény-
nyilvánítási joga egy olyan „képviseleti” rendszer jellegzetességeivel bírt, amely 
a magyar rendi-alkotmányosságnak európai vonatkozásban is különleges szere-

                                                 
78 SZIN II. 708. (Széchenyi-válogatás 1991. I. 107.) 
79 SZIN II. 708. (Széchenyi-válogatás 1991. I. 108-109.) 
80 SZIN II. 708. (Széchenyi-válogatás 1991. I. 109.) 
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pet kölcsönzött. Széchenyi az abszolút királyi hatalmat – nyilván ebben szerepet 
játszott a császári család iránti elkötelezettség – általános szempontok miatt uta-
sította el. Érvei szerint a teljhatalom jellegéből adódóan önmaga folyamatos 
kiterjesztésére törekszik, s ezért az uralkodó személye az abszolút monarchiák-
ban kulcskérdés. Ha „jó, lelkiismeretes és bölcs királyok követnék egymást sor-
ra, én volnék az első, aki alávetné magát az abszolút monarchiának, nagyon sok 
általam ismert okból; […] – De nem agyrém–e ez a jámbor óhaj?” – tette fel az 
emberi csalhatatlanságot elutasítva a szónoki kérdést.81  

A gondolatmenet bizonysága szerint Széchenyi úgy hitte, kellően jól ismeri 
Metternichet, és a hideg, számító kancellárt képes lesz meggyőző, lovagias 
őszinteségével, kitárulkozásával saját céljai irányába terelni.82 De a kancellár 
nemcsak hogy fogékony nem volt Széchenyi érvelésére, hanem egyértelműen 
lesújtó véleményezéssel terjesztette a gróf memorandumát az államtanács és az 
uralkodó elé.83 Metternich szerint az emlékirat „írója olyan emberek ma igen 
nagy számú osztályához tartozik, akik valamilyen hűvös nézőpontból szemlélve 
merő fantasztának, nem pedig igazi, de jó szándékú bolondoknak mutatkoz-
nak”.84 A kancellár úgy látta – s ezt az emlékirat csapongó stílusa részben joggal 
fel is erősíthette –, hogy „Széchenyi gróf fejében két gondolat sem következik 
egymásra. Elméjében minden szárnyalás; valamely magaslathoz, valamely mér-
tékegységhez viszonyított számítás nélkül, az értelem ellenőrzése nélkül.”.85 
Majd egy sommás hasonlattal így „írta le” végérvényesen Széchenyi alkotmá-
nyos lelkesedését a Szent Szövetség egyik szülőatyja, I. Ferenc császár előtt: 
„Az ilyenfajta emberek mind úgy szeretik a képviseleti rendszert, mint a köteke-
dők a kocsmát. Az egyiknek az ordítozáson jár az esze, a másiknak az ökölrázá-
son. Minél jobban elverik őket, annál bátrabbnak hiszik magukat az ilyen embe-
rek. Segíteni rajtuk nem lehet, mert ők nem tudnak magukon segíteni. Isten előtt 
tisztán állanak, az emberek előtt bajba merülnek.”.86  

Metternich részben jól érzékelte, hogy Széchenyi alkotmányos elvei sok ki-
forratlan, pragmatikus szempontból nehezen kezelhető, „idealisztikus” elemet 
tartalmaztak, de elutasításában nem ez játszotta a döntő szerepet. A kancellár 
éles szemmel figyelt fel Széchenyi érveiben arra a rendkívül veszélyesnek ítélt 
új jelenségre, amit a liberalizmus optimista-dinamikus értékvilága jelentett. Így 
                                                 
81 Uo. 
82 SZIN II. 710. (Széchenyi-válogatás 1991. I. 110-111.)  
83 Metternich Széchenyi emlékiratához csatolt véleménye in: SZIN II. 711. (Magyar 
fordítása: Széchenyi-válogatás 1991. I. 111-112.) 
84 Uo. 
85 Uo. 
86 Uo. 



 
 
 
 

Az alkotmányosság fogalma Széchenyi reformkori politikai értékvilágában 

 124

kifogásai mindenekelőtt nem a rendszerezetlenségnek, vagy az eszmei követke-
zetlenségnek, s talán nem is elsősorban a kisebb-nagyobb súrlódásokkal kezelhe-
tőnek vélt, s a gróf által taktikai okok miatt védeni kívánt rendi-
alkotmányosságnak szóltak. A kancellár merev elutasítása legfőképp a gondola-
tok mögött jól kivehető, konzekvens, s éppen ezért veszélyesebbnek ítélt, az 
abszolutizmust elvi alapról elutasító új típusú eszmének, a liberalizmusnak 
szólt.87 A harmincas éveinek közepén járó gróf ekkor már nagyon is pontosan 
tudta, hogy mi „az évszázad filozófiája”, s fantasztának csupán abból az aspek-
tusból tűnhetett, hogy a monarchia főurai közt elsők között tette magáévá a libe-
ralizmus politikai értékvilágát, s értette meg, hogy az eszme „ha nem ma, hát 
holnap, ha nem holnap, akkor 50, 100 esztendő múlva” győzni fog.88 Ám hibás 
emberismeretre alapozott őszinte kitárulkozása, s a memorandumokban megfo-
galmazódó „veszedelmes” politikai értékvilág a birodalom vezetői számára jog-
gal kelthették azt a benyomást, hogy az emlékirat szerzője – a kicsapongásairól 
közismert gróf – nem más, mint egy politikailag beszámíthatatlan álmodozó. Ez 
a kudarc minden bizonnyal nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az udvar, illetve a 
bécsi kormánykörök Széchenyi valamennyi későbbi közéleti tevékenységét és 
megnyilatkozásait egyformán bizalmatlanul kezeljék. 
Széchenyi alkotmányos nézeteit az elutasító hallgatás és a keserű tapasztalatok 
hatására a későbbiekben elsősorban bizalmas, magánjellegű feljegyzésekben 
próbálta meg kifejteni. A Metternichhel folytatott politikai diskurzus hatására 
tovább formálódó liberális-alkotmányos értékrendjét az 1825 végén papírra ve-
tett, német nyelven fennmaradt „Miscellania I-III.” című rövid, töredékes gon-
dolatforgácsok villantják fel.89 „Welche ist die bleibende und wirkliche Garantie 
einer Constitution? – Dessen Rechtlichkeit.” – fejtegette az alkotmányosság 
mibenlétét tanulmányban.90 De mindehhez az alkotmánynak liberálisnak kell 
lennie: („Sie muss daher liberal seyn.”)! Ám a gróf kritikus véleménye szerint a 
magyar alkotmány csöppet sem felel meg a liberalizmus kritériumainak: „Ist die 
unsere (Verfassung) Liberal? – Nein.”; amiért a világ (köz)véleménye sincs 
mellettünk – fejtegette tovább.91 Széchenyi a magyar rendi alkotmány reformját 
szükségszerűnek ítélte. Érvelésében már ott rejlett ugyanaz a derűlátás, amely a 
programadó műveket oly mélyen áthatotta: „Szabad-e reménykednünk egy olyan 
                                                 
87 Vö. OPLATKA András [2005] 155-157.  
88 SZIN III. 1826. nov. 16. 101. (Napló [1978] 493.) 
89 Gróf SZÉCHENYI István: Miscellania I-III. In: SZIN III. 447-452. (A „Miscellania” 
kérdések-feleletek formájában előterjesztett, kisebb közleményeket, gondolatforgácso-
kat, töredékeket jelent. A német nyelvű részeket saját fordításomban közlöm.) 
90 Uo. 447.  
91 Uo. 447. (Beszúrás tőlem: F.T.) 
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korszakban, hol igazi garanciát kapunk majd alkotmányunk (Verfassung) táma-
dásai ellen?” – tette fel a kérdést, majd egy optimizmussal átitatott metaforával 
így válaszolt rá: „Nincs olyan messze az az időpont, amikor az emberiség saját 
jogaiba lép majd, mint azt sokan gondolják. Az igazság fénye ég, és semmi sem 
képes ismét eloltani azt.”!92 Széchenyi ekkor még külön nem bontotta ki, hogy 
miként kaphat a magyar rendi alkotmányosság „igazi garanciákat”, szabadelvű 
értékrendjéből táplálkozó optimizmusa azonban kétséget kizáróan az abszolu-
tizmus vereségét, a polgári alkotmányosság győzelmét vetítette előre. Megszi-
lárduló értékrendjét mi sem jelzi pontosabban, minthogy ekkor papírra vetett 
gondolatmenetének logikája kísértetiesen összecsengett a közel egy évvel ké-
sőbb, 1826. november 16-án naplójába jegyzett liberális hitvallásával: „Az év-
század filozófiája küzdelem a képviseleti szisztéma és az abszolutizmus között. A 
képviseleti szisztéma végül győzni fog.”93 

Metternichnek és a hozzá hasonló gondolkodású kormányköröknek azonban 
– írta Széchenyi – sajnos ugyanúgy fogalmuk sincs arról, hogy mit is jelent egy 
alkotmány, miként egy laikusnak sincs tudomása az óra működéséről.94 „Mi 
tiszteljük és csodáljuk az önök óráját – adta a kancellár szájába a kormányzat 
érveit –, bizonyára jó lehet, ha már 800 éve működik – Mi csupán azt akarjuk, 
hogy két fogaskereket és a lánc felét, amik szintén régóta be vannak építve, kive-
gyük belőle.” De Széchenyi még ezt az aprónak tűnő változtatást sem képes 
elfogadni az abszolutizmusra törekvő kormányzat részéről: „Egyszerűen nem 
lehet velük megértetni, hogy a kerekek és a többi alkatrész az óra létéhez nélkü-
lözhetetlen!”95 A magyar rendi alkotmányosság évszázadok során kialakult 
struktúrája Széchenyi értelmezésében tehát egy olyan apró műgonddal kimun-
kált óraműhez hasonlítható, amelynek kompromisszumok által tökéletesített 
szerkezetében a legkisebb változtatás is a berendezés széteséséhez vezethet. 
Széchenyinek persze tisztában kellett lennie azzal, hogy ez a rendkívül szövevé-
nyes rendi-alkotmányos mechanizmus, melynek alapvető sajátossága a hatalom 

                                                 
92 Uo. 448.  
93 SZIN III. 1826. nov. 16. 101. (Napló [1978] 493.) 
94 Andics Erzsébet fordításában ez a következő módon jelenik meg: „M[etternich] és 
társai nem tudják, hogy mi is egy alkotmány, - ahogyan egy professzornak nincs fogalma 
az óra szerkezetéről.”. Széchenyi naplóinak kritikai kiadásában a vitatott kifejezés: „ein 
Profaner”-ként szerepel: „M. etc. wissen nicht, was eine Verfassung ist, - so wie ein 
Profaner keinen Begriff von der Machine einer Uhr hat.”. Ez esetben a kifejezés fordítá-
sára jobban megfelelnek a „profán”, „laikus” szavak, esetleg azok szinonimái. Vö. 
ANDICS Erzsébet: Metternich és Magyarország. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 49. 
ill. SZIN III. 448. 
95 Uo. 448-449. 
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két pólusának erőviszonyaiban fenntartott változtathatatlanság, a kiváltságos 
rétegek bonyolult alkukkal kimunkált előnyeit is magában foglalta. Így ez a 
szerkezet – az alkotmányosság egy torz, csökevényes és továbbfejlesztésre szo-
ruló formájaként – együttesen zárta keretbe az alkotmányos jogok védelmét 
hangoztató állagőrző törekvéseket, a rendi-ellenzékiségből kisarjadó liberális 
reformelképzeléseket, s a birodalom különböző konstitucionális adottságokkal 
rendelkező részeinek kapcsolatából származó konfliktusok lehetőségeit. 

„Nem, ebben a konstellációban, a fennálló rendszerben („Unter dieser 
Regierung nicht!”) valóban nem lehet megértetni, hogy valójában mit is akarnak 
a magyar rendek („Ständen”) elérni” – folytatta okfejtését. Mert miben is áll 
egy olyan kormányzati forma alapja, amely ténylegesen alkotmányos berendez-
kedésnek tekinthető? Széchenyi szerint – az alkotmányos monarchia klasszikus 
példájára hivatkozva – abban, hogy az ország képviselői a törvényhozást a ki-
rállyal közösen „működtetik”, a törvényeket vele közösen hozzák, módosítják és 
értelmezik.96 Csakhogy a Habsburg császárság államalakulatának politikai reali-
tása és a birodalom két felének törvényekben rögzített felbonthatatlan összetar-
tozása elsősorban arra intette a magyar rendi alkotmányosság képviselőit és ma-
gát Széchenyit is, hogy konstitucionális reformjavaslataikat – még ha ez várha-
tóan a birodalmon belüli konfliktusok felerősödéséhez vezethet is – az adott 
közjogi feltételrendszeren belül próbálják meg érvényre juttatni.97 Széchenyi 
politikai pályáját gyakorlatilag végigkísérte az a dilemma, hogy Magyarország 
gazdasági felvirágoztatását és polgári-alkotmányos átalakulását kizárólag a 
Habsburg birodalom vonatkozási rendszerében vélte megvalósíthatónak, a köz-
jogi kapcsolat felbontását a reformkor során ugyanis nemcsak a fennálló törvé-
nyek, de az európai hatalmi struktúra miatt sem tartotta kivitelezhetőnek. Al-
kotmányossággal kapcsolatos érvelését ezért – az organikus nemzetszemlélet 
sajátos nézőpontján keresztül – már 1825-től az a meggyőződés hatotta át, hogy 
a magyarság haladása és fejlődése egyes-egyedül a Habsburg birodalmon belül 
képzelhető el: „Minékünk érdekünket az Osztrák Monarchia általános jólétén 
belül kell keresnünk. A Magyarországra korlátozott független monarchia álma: 
nem illik már a mi életkorunkhoz! Ne követeljünk lehetetlenségeket.”98 

A kancellár és a gróf dialógusa néhány hónappal később, 1826. februárjában 
sajátos formában tovább folytatódott. A megbeszélések azonban csak a két fél 
                                                 
96 Uo. 449. 
97 Vö. GERGELY András [1981] 65-68. ill. GERGELY András: Államjogi kapcsolat, állam-
jogi szemléletek az osztrák-magyar együttélés idején. In: A hosszú tizenkilencedik és a 
rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. ELTE BTK Új- és 
Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest, 2000. 159-166. 
98 SZIN II. 1825. szept. 28. 617. (Napló [1978] 402.) 
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álláspontjának további távolodásához vezettek. A kancellár ismételt fenyegeté-
sekkel teremtette meg az alaphangulatot, majd elkezdett amellett érvelni, hogy a 
magyar alkotmányosság a király kezét túlzottan megköti. Széchenyi így örökítet-
te meg a beszélgetés lényegét naplójába: „Metternich azt mondja, hogy a ma-
gyar alkotmánynak az az óriási hibája, hogy a király túlságosan korlátozva 
van!” De a gróf átlátott a hamis bizonygatás leplén, s gúnyosan így vonta le az 
elhangzottakból leszűrhető konklúziót: „Mindebből az abszolutizmust láthatjuk 
kikandikálni.”99 S amikor 1827 júliusában, a diéta utolsó munkálatai során a 
sóról és a korrelációkról kiadott királyi határozatok a kerületi ülésen napirendre 
kerültek, Széchenyi a következő sommás megjegyzéssel kommentálta – az egész 
országgyűlés, a rendek és az uralkodó kapcsolatát is jellemezve – első ország-
gyűlési tapasztalatait: „A határozatokat atyaian és becsületesen és jól gondolták. 
– Azonban egy abszolút uralkodótól valók – egyetlen alkotmányos szó sincs ben-
nük. Az alfája minden átkunknak, - hogy az uralkodó nem tudja, micsoda volta-
képpen a képviseleti rendszer.”100 A gróf számon kérő utolsó mondata sokat 
elárul arról a meggyőződésről, ami Széchenyi eszmeiségének alkotmányosság-
gal kapcsolatos aspektusait jellemezte. De a Metternichhel a magyar rendi al-
kotmányosság mibenlétéről folytatott korántsem egyenrangú dialógus csupán 
Széchenyinek az abszolutizmus elutasító álláspontjával szemben kialakított vé-
leményére deríthetett fényt. Érdemes megvizsgálni, Széchenyi értékrendjében és 
érveiben milyen szerepet kapott a rendi alkotmányosság a későbbiekben. 
 
Az 1825-27-es országgyűlés vitáinak időszerű kérdései törvényszerűen a magyar 
alkotmányosság problémáit is előtérbe vonták Széchenyi politikai gondolkodá-
sában. A napló bejegyzéseit olvasva mindinkább annak lehetünk tanúi, hogy 
Széchenyi a bécsi kormányzat és a rendek konfliktusait szemlélve – részben 
felülemelkedve és túllépve az ellenzékiség korábbi frazeológiáján, illetve politi-
kai-gondolkodásmódbeli hagyományain –, egyre karakteresebben adott hangot 
különvéleményének. A liberalizmus elvi magaslatáról fogalmazta meg kritikáját 
a vármegyei ellenzékiség, az elavult rendi-nemesi politikai módszerekkel szem-
ben is.101 Már a kerületi ülések első vitáin – ahol másfél hónap múlva akadémiai 
felajánlását tette – úgy vélte, hogy ott csupán egy olyan „antiliberális alkot-
                                                 
99 SZIN III. 1826. febr. 13. 19. (Napló [1978] 453.) 
100 SZIN III. 1827. júl. 31. 167. (Napló [1978] 519.) (Kiemelés tőlem: F.T.) 
101 Vö. BARTA István: Széchenyi és a magyar polgári reformmozgalom kibontakozása. 
Történelmi Szemle 1960, 224-240; GERGELY András: Egy nemzetet az emberiségnek. 
Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. Budapest, 1987. 9-99.; SCHLETT Ist-
ván: A magyar politikai gondolkodás története. I-II/1. Korona Kiadó, Budapest, 1996; 
1999. I. 13-79. 
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mány” védelmezése zajlik, melyben „400 000 lelket látunk, kik előjogaikat és 
kiváltságaikat olyan 10.000.000 emberrel szemben akarják megerősíteni, akikről 
az országgyűlésen szó sem esik!”.102 Széchenyi tisztában volt azzal, hogy ez az 
„antiliberális”-nak nevezett, s elsősorban a kiváltságosak jogait védő magyar 
„nemesi alkotmány” az évszázadokra visszanyúló Habsburg beolvasztási törek-
vésekkel szembeni küzdelem leghatásosabb garanciáit is jelentette. Hogy erre az 
„alkotmányra” a diéta viharos tanácskozásai során mennyiben lehetett támasz-
kodni, az Széchenyi számára is komoly dilemmát jelentett: „A kérdés naponta 
égetőbb lesz: Van-e alkotmányunk a valóságban, vagy csak látszatra?” – írta 
1825. december végén.103  

Mint a korabeli politikai közvélemény egészét, nyilván Széchenyit is erősen 
foglalkoztatta, miként lehet pragmatikusan felhasználni az alkotmányosság esz-
méjét a politikai érvek világában. Ellentétben a nemesi közjogi szemlélet általá-
nos megközelítéseivel, Széchenyi megnyilatkozásaiban az alkotmányosság fo-
galma nem szűkült le a feudális eredetű nemesi kiváltságok összességére. Épp 
ellenkezőleg, a feudális köz- és magánjog paragrafusait minden esetben úgy 
próbálta interpretálni, hogy azokban az egyéni szabadságjogok bővítése, az al-
kotmányos jogegyenlőség megteremtése természetszerűleg benne foglaltatik. 
Széchenyi a rendi alkotmányosság jelentőségét teljesen más aspektusból ítélte 
meg, mint a sérelmi-ellenzék, vagy az állagőrző konzervativizmus tábora. „Al-
kotmányunk 800 esztendő óta van – és csak néhányunknak van egyáltalán fo-
galmunk arról, mi is egy alkotmány!” – írta a diéta vitái során szerzett keserű 
tapasztalatokkal naplójába.104  

Széchenyi, amidőn arra tett kísérletet, hogy liberális „alkotmányosság” kon-
cepcióját a közvélemény előtt kifejtse, a magyar nemesi konzervativizmus „al-
kotmányosság-értelmezésével” is szembe kellett néznie. A rendi-ellenzéki poli-
tika fogalmi zűrzavara és álságos alkotmányosságtudata miatt többször adott 
hangot csalódottságának: „Mennél jobban végiggondolom az országgyűlés ügy-
menetét, annál inkább úgy látom, hogy honfitársaim a képviseleti alkotmányra 
nem teljesen érettek.”105 Majd így folytatta okfejtését: „Ez a mondat látszólag 
ellentmondást rejt magában, mert hisz az alkotmány 800 esztendő óta fennáll. – 
Ez lehet mind igaz, de az is bizonyos, hogy valahol kell valami más okának len-
nie, hogy ily sokáig kitartott – például a nyugtalan idők –, mert a magyarok nem 
érettek. De van bennük fogékonyság azzá válni.” – adta meg a pozitív végki-

                                                 
102 SZIN II. 1825. szept. 21. 609. (Napló [1978] 397.) 
103 SZIN II. 1825. dec. 30. 666. (Napló [1978] 440.) 
104 SZIN II. 1825. dec. 31. 667. (Francia nyelvű bejegyzés.) (Napló [1978] 440.) 
105 SZIN III. 1826. jan. 5. 5. (Napló [1978] 443.) 
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csengést fanyar élményeinek 1826. januárjában.106 Való igaz, ebből a szempont-
ból a diétán szerzett közvetlen tapasztalatai is azt a meggyőződését támaszthat-
ták alá, hogy a valóságban sokkal szélesebb az a szakadék, amelyet az angol 
parlamentáris rendszer és a magyar rendi országgyűlés működése között koráb-
ban feltételezett: „Angliában az ember a jobbítás eszközeként tekinthet a Parla-
mentre. Magyarországon azonban az országgyűlésre – csak az alkotmány meg-
tartójaként lehet gondolni! Magyarország – hogy úgy mondjam – alig tartozik 
már a nemzetek sorába.” – írta 1826. június 9-én.107 Ez a rendkívül sokatmondó 
rövid bejegyzés azt bizonyítja, Széchenyi tisztában volt az angol és a magyar 
„alkotmányosság” lényegi különbözőségével. Mindebből pedig, arra következ-
tethetünk, hogy az albioni és a hazai „konstitucionalizmus” párhuzamba állítása 
nem elsősorban az eszmei meggyőződés, hanem a politikai érvelés világába 
tartozott. Az érvek pedig döntően abból a sajátos történetszemléleti bázisból 
nyerték vitalitásukat, amelyben a nemzet jövője és az alkotmányos haladás szo-
ros összefüggésbe került egymással. 

Az 1825-27-es pozsonyi országgyűlés a feudális intézményrendszer komp-
romisszumos megerősítésén és a rendi alkotmányosság gyakorlatának folytonos-
sá tételén túl a reformgondolatok terén nem hozott valódi áttörést. A következő 
országgyűlés törvényalkotását előkészítő rendszeres bizottsági munkálatok 
azonban mégis fordulópontot jelentettek a reformok érlelődése, a rendi nyilvá-
nosság kiszélesedése és a liberális nemesség megszerveződése szempontjából. 
Személyes élményei mellett ez a közpolitikailag felpezsdült légkör késztette 
Széchenyi is egy alkotmányos reformprogram kimunkálására.108 Alkotmánykon-
cepciója így került szembe a konzervatívok alkotmányértelmezésével, amely a 
szokásjogok továbbélésében a fennálló társadalmi rendszer fenntartásának ga-
ranciáit, s a törvények magyarázatának privilégiumát kívánta láttatni. A libera-
lizmus alkotmányfelfogása azonban elfogadhatatlannak tartotta azt az elképze-
lést, amely az alkotmány fogalmát csupán a feudális jogok összességének tekin-
tette, s ez által nem a feudális jogrendszer nyitottságát, továbbfejleszthetőségét, 
hanem annak szokásjogokba zártságát hangsúlyozta.109 Ezért Széchenyi egyálta-
lán nem tudott azonosulni azzal az állagőrző nemesi alkotmányfelfogással, 
                                                 
106 Uo.  
107 SZIN III. 1826. jún. 9. 71. 
108 Vö. GERGELY András [1972] 88-89, VISZOTA Gyula: Széchenyi Hitel című művének 
keletkezése Budapesti Szemle 1916, 167. 321-351. (Különösen: 321-330.) 
109 MEZEY Barna: A modern polgári jogrendszer kialakulása a 19. századi Magyarorszá-
gon. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei 
Ferenc köszöntésére. ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, Buda-
pest, 2000. 335-352. (Különösen: 338-342.) 
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amely szerint a feudális államrendszer fennállásának nem nélkülözhetetlen elő-
feltétele, sőt, annak veszélyeztetője lehet egy deklarált alkotmányosság. 

Későbbi programadó műveiből tudjuk, Széchenyi az utilitarizmus tanai alap-
ján hitt a törvények megváltoztathatóságában, így bár látszólag tisztelte az „ősi 
alkotmányt”, de azt csupán kiindulópontnak tekintette a valódi alkotmányos 
átalakulás, a „képviseleti szisztéma” megteremtése felé vezető úton. „Ha az 
ember végiggondolja a magyar alkotmányt – a hiányosságait – hogy 800 éve áll 
fenn – akkor az ember csak álmélkodhatik. Ez összetartó erő fundamentuma 
azonban mindig a belső és külső veszedelem volt, melyben lebegett. Most, ami-
kor mindent gáncsolnak és kiegyenlíteni akarnak, és erre elegendő idő és nyuga-
lom van: még nagyobb veszedelemben forog!” – állapította meg a diéta lezárulta 
után.110 A rendi alkotmányosság és nemesi szabadság ellentmondásait felismer-
ve, Széchenyi a politikai érvek világában a „nyolcszáz éves” magyar konstitúci-
ónak elsősorban azokat az aspektusait aknázhatta ki, amelyekből a polgári átala-
kulás és az új típusú nemzeti közösség megteremtésének lehetősége is igazolha-
tóvá vált.111 Persze a gróf pontosan látta, hogy a kiváltságokra épülő rendi al-
kotmányosság átalakítása képviseleti alkotmánnyá lényegesen nehezebb feladat, 
mint egy abszolutisztikus országnak új alkotmányt adni: „Olyan ország, melynek 
vannak kiváltságai – és egyoldalú szabadságai, egy liberális alkotmányra nehe-
zebben tehető fogékonnyá, mint olyan nemzet, melynek semmiféle szabadsága, 
sem képviseleti rendszere nincs!”112 Hiszen míg ott, ahol a szabadság élménye 
ismeretlen, nem kell a privilégiumokról lemondani, de ahol korábban már létez-
tek „szabadságok”, a kiváltságokkal rendelkezőket arról is meg kell győzni, 
hogy az alkotmányos jogok mindenkire ruházásával az egyéni szabadság köre 
nem csorbul. 
 
A reformkor felélénkülő közjogi vitái arra késztették a közszereplés színpadára 
lépő grófot, hogy a közvélemény előtt is világosan kifejtse alkotmányos átalaku-
lással kapcsolatos nézeteit. Széchenyi 1825-ben még elnapolta a politikai hova-
tartozást kinyilvánító döntését, s az alkotmányosság kérdéseit illetően is inkább 
bizalmas feljegyzésekben foglalta össze formálódó elképzeléseit.113 Későbbi 
                                                 
110 SZIN II. 1825. dec. 31. 668. (Napló [1978] 441.) 
111 Ez tükröződik vissza abban is, hogy 1848-ban a független magyar minisztériumok 
létrehozásakor a liberális politikai elit a már fennálló, továbbfejlesztendő törvényekre 
hivatkozott. Vö. GERGELY András [1981] 50-51. 
112 SZIN III. 1827. jan. 04. 116. (Napló [1978] 501.) 
113 Gergely András eszmetörténeti vizsgálatai mutattak ár arra, hogy Széchenyi, az aka-
démiai felajánlás hírnevet és megbecsülést jelentő megnyugtató távolságából 1825 végén 
még nem foglalt el konkrét politikai „pártállást”. Vö. GERGELY András [1972] 59-61. 
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értékrendjét, alkotmányos felfogását azonban szinte megelőlegezi az ebből az 
időszakból származó, „Constitutio” című, vázlatosan fennmaradt, magyar nyel-
ven megfogalmazott írása.114 Az írás címének és nyelvének megválasztása azt a 
szándékot tükrözi, hogy Széchenyi a magyar politikum világában alkalmazható 
univerzális alapelvek kifejtésére tett kísérletet.115 Az értekezés felütése a liberális 
politikai értékrend alapján minden emberek felett gyakorolt hatalmat – nem ta-
gadva a hatalomgyakorlás szükségességét – „tyranismus”-nak tartott. Történel-
mi példákra hivatkozva kifejtette, nincs még egy „oly együgyü és simplex me-
chanika principiumokra” állított kormányzási forma, mint az „absoluta Monar-
chia”. Ám annak ellenére, hogy az emberek úgy tartják, „machinak között két-
ség kívűl az a legjobb, a mely […] legsimplexeb”, a szerző mégsem tudott azo-
nosulni a korlátlan monarchia eszméjével.116 Széchenyi „Constitutio”-felfogása 
elsősorban azért támasztott fenntartásokat az abszolutizmus kormányzati rend-
szerével szemben, mert az emberi (uralkodói) tökéletlenség következtében a 
korlátlan monarchia csak a legoptimálisabb feltételek mellett lehet alkalmas arra, 
hogy az „Emberiség boldogságát legsikeresebb” módon előmozdítsa.117 A gróf 
tisztában volt azzal, hogy az olyan „representativum Alkotmány”, amilyennek 
valójában a magyart is tartotta, „akár milyen jó és régi legyen is – idővesztésre, 
keveredésekre, és szörnyű fárodságra és munkálodásra ád kimeríthetetlen oko-
kat”.118 Egy ilyen, „constitutionális”-jellegű alkotmánynak a „mechanikáját” 
mindkét fél részéről csak „örökké tartó mozgásban és küszködésben lehet elkép-
zelni”.119  

Az alkotmányosság működése – beleértve az oly tökéletlen magyar rendi al-
kotmányosságot is – látszólag sokkalta komplikáltabb, mint egy abszolút monar-
chia „alkotmánynélkülisége”. Széchenyi véleménye szerint ez a látszólagos 
körülményesség, „keveredés és idővesztés” vezetett oda, hogy azok „a kik elöre 

                                                 
114 Constitutio 443-447. Széchenyi vázlatait megmutatta Xantus Ignácnak, jogi tanács-
adójának is, aki észrevételekkel látta el a munkát. Vö. SARLÓS Márton [1960] 34. 
115 Naplóbejegyzéseiben, s vázlatos feljegyzéseiben a párhuzamosan és egymás szinoni-
máiként használt latin eredetű „constitutio” és a német „Verfassung” kifejezések közül 
a képviseleti alkotmányosság fogalmának általánosabb tartalmát megjelenítő, s az angol 
nyelvben is meghonosodott változatát alkalmazta. A kormányzattal vitatkozó Széchenyi 
a szintén ez idő tájt készült Miscellania című írásában következetesen a „Verfassung” 
kifejezést alkalmazta. Vö. Miscellania I-III. és „Constitutio” című írások. In: SZIN III. 
447-452. ill. 443-447. 
116 Uo. 443. 
117 Uo. 
118 Uo. 444. 
119 Uo. 443. 
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látni, de kivált befelé látni a dolgok velejébe nem tudnak […] oly iszónyó mod 
gyülölik, és félnek attol, amit egy Constitutionak szoktak hívni a mai időkben”, s 
így a „constitutiot magát az ördög találmányának” tartják.120 Pedig az alkotmá-
nyosság ügye korántsem az ördög találmánya, hiszen ha a kifejezést szélesebb 
értelemben vesszük, akkor, mondja szerzőnk, még „Törökországnak is vagyon 
Constitutioja”. Hiszen az alkotmány legáltalánosabb – tudatosan relativizált – 
értelmében, még egy despotikus államnak is vannak bizonyos, az állam életét és 
a közállapotokat szabályozó alaptörvényei. Széchenyi azonban annak érdekében, 
hogy elhatárolja magát az ilyen jellegű félreértésektől, hangsúlyozta, hogy ő 
elsősorban „Constitutio alatt, egy representativum Alkotmányt, olyant mind a 
magyar és Anglus” fog érteni minden esetben.121  

A Rousseau „Társadalmi szerződés”-ének eszmei hatását magán viselő dol-
gozat gondolatmenete szerint a demokrácia és a despotizmus közti skálán csak 
azért létezik többféle „Constitutionális” forma, mert a kormányzottak és kor-
mányzók közti vetélkedésben az egyik fél mindig felülkerekedik.122  „[…] kivált 
egy régi Constitutioba(n) – egy rész sem nyerhet annélkül, hogy a másik rész 
nem veszt és így függ az alkotmány mindég az absolutismus és a Democratia 
vagy oligarchia között”.123 Ennek értelmében a szélsőséges változatok közt lét-
rejövő különböző alkotmányos szisztémák nemcsak nevük, hanem 
„mechanikcai principiumaik”, vagyis működésük alapján is különböznek egy-
mástól. A sokféle alternatíva és különbözőség ellenére Széchenyi az alkotmá-
nyosság univerzális jellegét – mintegy a halmaz elemeinek összetartozást jelentő 
kritériumát – a reprezentációban, vagyis a képviseleti jellegben határozta meg. 
Eszerint a képviseletre épülő alkotmány lényege az, hogy „az Executiva potestas 
(vagyis a végrehajtó hatalom), általjában semmi törvényt, az reprezentánsoknak 
béfolyása nélkül nem hozhat”, tehát „[…] egy constitutionalis országban semmi 
oly eset nem lehet, hogy a kormány provisoria törvényt hozni kéntelen volna.”124  

Széchenyi az önkény valamennyi formáját elutasítva azt hangoztatta, hogy 
„jobb törvény nélkül lenni, mind oly törvény alat, melyet az absolutismus ho-

                                                 
120 Uo. 444. 
121 Uo. 444. 
122 Első pillantásra is számottevő eszmei azonosságok figyelhetők meg mind logikáját, 
mind érvelését tekintve Széchenyi okfejtése és a „Társadalmi szerződés” különböző 
kormányzati formákkal kapcsolatos eszmefuttatásai közt. Vö. ROUSSEAU, Jean-Jaques: A 
társadalmi szerződés. (Bev., magy., jegyz.: J-L. Leclerce. Ford.: Mikó Imre) Bibliotheca 
Könyvkiadó, (s.l.), 1955. 162-197. 
123 SZIN III. 444-445. 
124 Uo. 445. (Beszúrás tőlem: F.T.) 
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zott”!125 Ezért az elmúlt diétára visszatekintve, a legfontosabb feladatnak „a 
meg romlott jó törvények helyre állítását” és „jó ujj törvényeknek felállítását” 
tartotta.126 A gróf az 1820-as évek derekán komoly energiákat fordított a rendi 
alkotmányosság vizsgálatára, s a konstitucionális államforma jellegzetességeinek 
meghatározására. Metternichhel folytatott egyenlőtlen diskurzusa azt mutatja, 
saját alkotmányos elképzeléseinek kifejtése érdekében a Habsburg birodalom 
elsőszámú tisztviselőjével szembeni nyílt konfrontációra is vállalkozott. Töredé-
kes feljegyzései azt bizonyítják, a programadás igényével fellépő Széchenyi 
saját alkotmányos nézeteiben tudatosan olvasztotta egybe az ideáltipikusnak vélt 
angol, illetve a kétarcú és bírált magyar rendi alkotmány legfontosabb jellegze-
tességeit. 
 
Szekfű Gyula a Három nemzedékben azt állította, hogy „Alkotmányos kérdések-
ben Széchenyit nem vezették elvont állambölcseleti elméletek vagy közjogi szem-
pontok.”127 A gróf 1830 előtti alkotmányelméleti kísérletei azonban azt mutat-
ják, hogy Széchenyit – jóllehet nem jogtudósként, hanem „politikusként” – nem-
csak foglalkoztatta a konstitucionalizmus problematikája, de pontosan látta a 
birodalom két fele közötti közjogi viszony dilemmáit.128 A programadó művek-
ben Széchenyi – az egyén tökéletesedését előtérbe állító nemzeti reform mellett 
– már egy olyan „alkotmányreformra” tett javaslatot, amely a fennálló törvények 
radikális megváltoztatását feltételezte. Széchenyi liberális társadalomátalakulási 
programját mind horizontálisan, mind vertikálisan leszűkítenénk, ha a grófot 
konzervatív reformeré átfesteni igyekvő Szekfűt követve azt állítanánk, hogy 
Széchenyi elsősorban azért ostorozta a magyar rendi alkotmányosságot, mert 
„az ősi magyar alkotmány nagy kerékkötője a halhatatlan léleknek, az erkölcsi-
ség kifejtésének”.129 Éppen ennek az állításnak az ellenkezőjéről győzhetnek 
meg bennünket a Hitel első fogalmazványaiban felbukkanó liberális alkotmány-
jogi gondolatok, hiszen a mű megírásához irányadó rendezőelvet kereső Széche-
nyi fogalmi készletében a „belső csend”, a „polgári erény” és a „nemzetiség” 
gondolata paritásos viszonyban szerepel az alkotmányos átalakulás megteremté-

                                                 
125 Uo. 445. 
126 Uo. 446. 
127 SZEKFŰ Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Budapest, 1934. (Reprint: 
SZEKFŰ Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. (Előszó: Glatz Ferenc) 
Maecenas Kiadó, Budapest, 1989.) 30. (Továbbiakban: SZEKFŰ Gyula [1934])  
128 „AZ AZ AUSTRIAI MONARCHIÁNAK ÉS MAGYAR ORSZÁGNAK HIBÁJA, HOGY 
AZ ISTEN A HARAGJÁBA KAPTSOLTA ÖSSZE […]” – vetette oda magyarul egy baráti 
vita során 1821-ben. SZIN II. 1821. okt. 20. 214. (Napló [1978] 238.) 
129 SZEKFŰ Gyula [1934] 30. 
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sének igényével: „[…] a liberális alkotmányt minden jó alapjának feltüntetni; 
[…] A polgári erény az alap, s aztán jő az alkotmány”.130 A vázlatok kétséget 
kizáróvá teszik, hogy Széchenyi egyre határozottabb konkrét elképzelésekkel 
rendelkezett az alkotmányos átalakulás programját illetően: „Én tsak akkor fo-
gom hinni hogy nékem Constitutiom és szabadságom vagyon hogyha a Kor-
mányba’ de facto béfolyásom lesz - (sic!)”.131  

Ilyen és ehhez hasonló megállapításokkal a Hitel lapjain természetesen nem 
találkozhatunk, de a régi törvények megváltoztathatóságának, megreformálható-
ságának igénye nem marad rejtve a sorok között.132 Széchenyi érvelésében a 
magyar rendi alkotmány megújításának legfőbb indoka, hogy a nyolc évszáza-
dos törvények már nem felelnek meg a jelenkor követelményeinek. A régi tör-
vényekhez való ragaszkodást egyszerűen „magában nem bizó, szűk eszü ’s fé-
lénk lelkű okoskodás”-nak nevezte, mert úgy vélte, ha a magyar alkotmány a 
zivataros idők ellenére is képes volt ilyen sokáig fennmaradni, jövője a változta-
tások révén sincs veszélyben: „És éppen azért, mert hazánk ’s alkotmányunk a’ 
legszomorubb helyeztetések közt ’s a’ legsarkalatosb változások által se bomlott 
meg, […] éppen azért a’ legnagyobb ujitások által, ha józanok, ma se fog meg-
rendülni, hanem mind erősbre ’s tartósbra fejtekezni.”.133 A Hitel írója egyálta-
lán nem félt az ésszerű, a fennálló viszonyokat figyelembe vevő törvényi változ-
tatásoktól, s reformprogramját a fennálló „antiliberális alkotmány” megrefor-
málására alapozta. A kiváltságokra és előjogokra épülő magyar alkotmány 
ugyanis Széchenyi szerint „hibás elrendezésével” és maga előtt görgetett „feles-
legeivel” gátolja a „legnagyobb rész boldogságát” és a „közjó előmozdítá-

                                                 
130 Az 1828 első feléből fennmaradt feljegyzések Széchenyi komoly dilemmáiról tanús-
kodnak a megfelelő fogalmak kimunkálásakor. Erre hívta fel a figyelmet, s az idézett 
részeket közli: VISZOTA Gyula: A százéves Hitel. Irodalomtörténet 1930, 135-144; ill. 
GERGELY András [1972] 83. Forrás: Széchenyi István: Hitel, Jegyzetek, Töredékek. MTA 
Könyvtár Kézirattár K257/2. 1-37. ff. (Gedanken I-II.; A belső csend alapjai; 
Emberekrül; Boldogság alapjai). 
131 Széchenyi István: Hitel, Jegyzetek, Töredékek. MTA Könyvtár Kézirattár K257/2. 59. 
ff. 
132 Részben egyet érhetünk Balogh Jenő 1942-ben írt tanulmányának megállapításaival, 
aki úgy értékelte, hogy a programadó művek nemcsak mondanivalójuk, de funkciójuk 
miatt sem tartalmaztak mélyebb magyar alkotmányjogi fejtegetéseket. Balogh Jenő: 
Széchenyi és a magyar alkotmányos szabadság. In: Emlékkönyv Dr. Viski Illés József ny. 
r. egyetemi tanár tanári működésének negyvenedik évfordulójára. (Szerk.: ECKHART 
Ferenc és DEGRÉ Alajos) B, 1942. 33-40. 
133 Uo. 261-262. 
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sát”.134 Széchenyi tehát nyilvánosság elé tárt érvelésében biztosította olvasóit, 
hogy „senki nem akarja a régi várat feldulni”, de mert a rendszer elavult, azt 
javasolta, hogy „maradjon meg a régi is, s álljon egyszersmind mellette fel uj 
systema”.135 Az alkotmányos reform így kettős dilemmát rejtett magában, hisz a 
régi „systema” részleges fenntartását, de egyszersmind annak szükségszerű to-
vábbfejlesztését írta elő. A magyar rendi alkotmányosság belső ellentmondásai-
ból és az ország közjogi kapcsolatrendszeréből adódóan ennek kivitelezése nem 
tűnt egyszerű feladatnak, Széchenyi alkotmányos reformjának ugyanis egyszerre 
kellett szem előtt tartania a rendi alkotmányosság körének elkerülhetetlen széle-
sítését, a kiváltságos rétegek érdekeinek csorbíthatatlanságát, illetve a birodalom 
speciális kapcsolatrendszerét.  

A rendi alkotmányosság reformja a programadó művekben már elkerülhetet-
lennek tűnt: „el van kárhoztatva a’ Magyar hátramaradás vagy elbomlás által 
veszni, ha t. i. alkotmányával a’ perfectibilitas öszve-nem-férhető”.136 Az alkot-
mányos jogok kiszélesítését Széchenyi így a magyar nemzetiség megtartásának, 
felvirágoztatásának egyik előfeltételeként kezelte: „minél több veszen részt az 
alkotmány bátorságot ’s hasznot hajtó vázában, annál nagyobb az erkölcsi te-
hetség, több a’ munkavágy, közönségesb a’ szorgalom, bizonyosb a’ kereskedési 
szükség, ’s legbizonyosbak nem csak a’ jó közösülések, hanem a’ nemzeti nagy-
ság és szerencse is!”137 Ezért volt szükség a politikai érvek világában annak 
bizonyítására, hogy a rendi alkotmány kiszélesíthető és reformálható: „ámbár 
szabadságunk csak egyoldalu ’s nem általányos, még is egy olly alkotmány vázát 
birjuk, melly szabad, ’s mellyet tágítni ’s reformálni lehet”.138 A Stádiumban, a 
változtatás elkerülhetetlenségének felismerésével Széchenyi már sokkal sarko-
sabban fogalmazott: „Ha alkotmányunkban, melly nemzetiségünkre […] annyira 
behatott és hat – mert a’ törvény életet vagy halált okozhat – nyolcszáz és annyi 
esztendeig éppen semmi nem javíttatott ’s változtatott volna […], akkor teljes 
meggyőződésem szerint most már nem is volna polgári létünk […], de más 
részrül azt is hiszem erősen, ugyan különb helyt foglalnánk a’ nemzetek sorában 
ma, ha ősi törvényhozóink ’s országos embereink az értelmi suly nagyobb kifej-
lődése ’s a’ magyar nemzetiség valódibb felemelkedése ’s terjesztése által ösztö-
nözve, időszakként, nem mindig csak felszinleg ’s palliativkép reszelgettek ’s 
                                                 
134 Gróf SZÉCHENYI István: Hitel. Pesten, 1830. (Reprint: SZÉCHENYI István: Hitel. Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984.) 214. (Továbbiakban: Hitel) Vö. 
GERGELY András [1972] 98-99. 
135 Hitel 217. és 258. 
136 Világ 248-249. 
137 Uo. 362. 
138 Uo. 342. 
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foltozgattak volna törvényinken, […]’s ha gyökeres […] reformátiók által, 800 
ezernyi sulyu talpkő helyett lassanként 10 millionyi sulyut raktak, […]’s az or-
szág minden lakosi felszabadításában biztak volna.”.139 Mivel az elődök képte-
lenek voltak a magyar alkotmányosság megreformálására, a 19. századra a rendi 
alkotmány organikus átalakíthatósága is veszélybe került: „[…] az „örökös ré-
ginél megmaradás” kivánsága, a’ „mindigi foltozgatás” és „sohai gyökeres 
segítség” következésében alkotmányunknak […] praxisa most valóban nem 
egyéb mint egy, számtalan abususbul egymásra halmozott, az idő szellemétül 
bizonyosan ’s könnyen sarkábul kifordíthatandó gyenge rakvány”.140 Ez a ro-
mos, düledező „rakvány” azonban, „melly a’ nemzet nagyobb részét szinte min-
den polgári jusokbul kizárja, ’s ekép azt t. i. a’ nagyobb részt, mind alkotmá-
nyunk, mind saját személyink természetes ellenségivé teszi” nem lehet alkalmas 
arra, hogy a polgári nemzet keretét adja.141 Ezért is érvelt úgy, hogy amennyiben 
„törvényeinket el nem rendezzük, ki nem tisztítjuk, elenyészésünk, elbomlásunk, 
halálunk bizonyos; ha ellenben módosítjuk, javítjuk s elrendeljük azokat, akkor 
megmenekedésünk, kiszabadulásunk s életünk lehető”.142  

Az utilitarizmus tanait követve Széchenyi alkotmányértelmezésében a jó 
konstitúció legfontosabb kritériuma, hogy képes a fejedelemtől a társadalom 
legalsóbb rétegéig valamennyi emberre a lehető legtöbb boldogságot sugározni: 
„a’ legfőbb igazság a’ legnagyobb boldogsággal synonymon, ’s ekép egy orszá-
gi moralis alkotmánynak lehető legigazságosb elrendelése is legtöbb boldogsá-
got hárít fejdelemtül lefelé a’ közönség minden tagjára”.143 A Stádiumban telje-
sen egyértelművé tette, hogy liberális alkotmányosságeszméjének megfelelően 
az „emancipáció”, vagyis a kiváltságok kiterjesztése jelentheti a nemzet jövőbeli 
fejlődésének alapját: „Honunk minden lakosinak a’ nemzet sorába iktatása bizo-
nyos életet terjesztend; 9 milliónak ezentul is abbuli kirekesztése ellenben 
elkerülhetlen halált hozand anyaföldünkre. Ez lélekisméreti vallomásom!”. Ezért 
a magyarság jövőjével kapcsolatos legsürgetőbb feladat „az igazi szabadságnak 
’s nemzeti létnek talpkövét rakni”, vagyis: „Hunnia minden lakosinak polgári 
létet adni!”144  

                                                 
139 Gróf SZÉCHENYI István: Stadium. Lipcse, 1833. (Reprint: SZÉCHENYI István: 
Stadium. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984.) 5. (Továbbiakban: Stádi-
um) 
140 Uo. 8. 
141 Uo. 67-68. 
142 Gróf SZÉCHENYI István: Hunnia. Pesten, 1858. (Reprint: SZÉCHENYI István: Hunnia. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1985.) 80. (Továbbiakban: Hunnia) 
143 Stádium 101. 
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Széchenyi politikai értékvilágában a nemzetiség felemelésének és megtartá-
sának világtörténelmi jelentőségű feladata a polgári átalakulással, s az alkotmá-
nyos szabadságjogok kiterjesztésével valósítható meg. Csak a „józan törvények-
re” épülő polgári alkotmány az, ami garantálhatja, hogy „a’ fejdelemtül lefelé 
mindenkinek sajátja ne koczkáztassék vagy csorbíttassék, hanem mindenkinek, a’ 
privilegiáltnak mint az anélkülinek, valódi haszna nagyobbíttassék ’s 
biztosíttassék”.145 A Stádium 12 törvényjavaslatában testet öltő alkotmányos 
reform legfontosabb feladata így nem más, mint a „szabadság és bátorlét” lehe-
tőségének biztosítása és az egyén önkénnyel szembeni oltalmazása.146 Széchenyi 
liberális szabadságértelmezése – ellentétben a kiváltságokra épülő rendi szabad-
ságfelfogással – nem az előjogokra és privilégiumokra, hanem a természet adta 
szabadság általános eszméjére épült. Véleménye szerint csak a helyesen értel-
mezett szabadság lehet a valódi nemzeti nagyság alapja: „a’ szabadság 
tagadhatlanul legmélyebb ’s valódibb talpköve is minden lehető hathatós előme-
netelnek” – érvelt a Világban.147 Széchenyi azonban be kellett, hogy lássa, ma-
gyarhonban „sokan köztünk még azt se tudják, mi az igazi szabadság”.148  

Alkotmányos reformprogramjának kifejtése során ezért elkerülhetetlenné vált 
egy új típusú szabadságfogalom meghatározása is.149 E liberális szabadságértel-
mezés szerint a közösségi szabadság megteremtésének záloga, hogy az egyén 
lemond természeti szabadságának egy részéről, vagyis az egyén „természeti 
szabadságának egy részét a’ társaságbeli szabadság megnyerése végett feláldoz-
za”.150 A képviseleti alkotmány szempontjából Széchenyi sokkal veszélyesebb-
nek tartotta a sok kis apró szabadság, vagyis a nemesi privilégiumok létezését, 
mint magát az önkényt: „egy képviseleti alkotmány mindaddig felette nagy ve-
szélyben van, ’s azt csak a’ véletlen tartja fen, mig egy felekezet szabadsága az 
egészre nézve csaknem több kárt okoz, mint a’ mennyit egynek legkorlátlanabb 
önkénye hozhatna”.151 Munkáiban ezért gondosan megkülönböztette a kiváltsá-
gokat jelentő rendi szabadságok (privilégiumok) és a „valódi” „társasági”, 
vagy „köz szabadság” fogalmát. A „polgári szabadság körei” közt állók – az 
angliai példa szerint – a „bátorlét, saját birtok, szabadság, törvény-előtti egyen-
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146 Vö. GERGELY András [1972] 102-103. 
147 Világ 337. 
148 Hitel 70. 
149 Széchenyi tulajdonképpen erre tett kísérletet a Világ Casino című fejezetében. In: 
Világ 382-444. 
150 Hitel 172. 
151 Stádium 202. 
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lőség” és a „sajtószabadság” kincseit bírják, melyek egyedüli előidézői a nem-
zeti nagyságnak és gazdagságnak.152  

Gergely András eszmetörténeti vizsgálatai mutattak rá, hogy Széchenyi prog-
ramadó műveiben a politikai szabadságjogok kiterjesztése lényegesen mértéktar-
tóbb módon jelenik meg, mint a magánjogi alapintézmények gyökeres megre-
formálása.153 Ennek a visszafogottságnak a hátterében minden bizonnyal a gróf 
„szelíd ’s convulsio-nélküli reformatió” iránti vágya, az alkotmányos átalaku-
lásban rejlő vélt és valós veszélyforrások felismerése húzódott meg. Az alkot-
mányos átalakulás társadalmi vetületeiben rejlő kockázatok mérséklését Széche-
nyi az egyén tökéletesedésére és a kiváltságok fokozatos kiterjesztésére alapo-
zott programmal vélte megvalósíthatónak. De a rendi alkotmány valódi képvise-
leti alkotmánnyá történő átalakításának talán legnagyobb veszedelmét Hunnia 
című művében már abban látta, hogy Magyarország „alkotmányos tartománya 
egy alkotmánytalan főországnak”.154 Ez a különbség azonban Széchenyi érvei 
szerint egyértelműen Magyarország javára billenti a mérleg nyelvét: „Volna a 
monarchia másik részének képviseleti alkotmánya, nekünk pedig nem, mirajtunk 
lenne akkor a sor, hazánk belső idegeit szerinte alkalmazni. De mivel Ausztriá-
nak képviseleti alkotmánya nincs, sőt ilyesről szinte még sejditése sincs, nekünk 
pedig hála az Egeknek, van, azért nem rajtunk áll az utánozás, hanem valóban 
mienk a szent kötelesség fentartani azt, akár utánoztatunk, akár nem”.155  

A gróf a környező országokkal való összehasonlításban is különleges szere-
pet tulajdonított a magyar rendi alkotmányosságnak, amely továbbfejlesztése 
révén akár integráló erővel is bírhat a soknemzetiségű történelmi Magyarorszá-
gon: „a Magyar, az emberek legnagyobb kincsével „szabad alkotmány szerkeze-
tével” bir.” […] szabad szerkezetü alkotmánya által viszont ő áll minden szom-
szédi előtt s annyira, hogy jóllehet több vele határos nép sokban igen is 
előhaladott már, mikben ő egy lépést se […] tett, s jóllehet minden kincse egye-
dül és kirekesztőleg csak a magát kifejthetés lehetőségében áll, azért […] határ-
talanul magasabban áll és kedvezőbb körülmények közt létez a magyar nemzet, 
mint a szomszédságában levők akármelyike.”.156 A Hunnia érveiben a magyar 
liberális reformmozgalom egészének azon meggyőződése tükröződik vissza, 
amely szerint az idejétmúlt és változtatásra váró rendi alkotmányosság kiszélesí-
tésével és az alkotmányos jogok mindenkire ruházásával a nemzetteremtés prob-
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lémái is megoldódhatnak.157 Széchenyi bízott a jogkiterjesztő asszimiláció poli-
tikájában; hitt abban, hogy a magyar rendi alkotmány körének kiszélesítésével a 
szabad tulajdonosok társadalmát megteremtő polgári átalakulás és a nemzetisé-
geket integrálni képes nemzeti átalakulás egyszerre valósítható meg.158 A ma-
gyar rendi alkotmány áldásainak kiszélesítése így egyszerre kínálta a kiváltságok 
megszűntetésének és az alkotmányosság eszméjének terjesztését. E civilizációs 
misszió Széchenyi politikai értékrendszerében a magyar nemzet világtörténelmi 
hivatásának és az egyetemes emberiség tökéletesedésének beteljesítését biztosít-
hatta. Így érvelt a Hunniában: „[…] ’szabad alkotmányi áldás’ a lehető legna-
gyobb földi jó, és e szerint minden ember, ki […] keresi a jó- s bátorlétnek talp-
kövét, […] szabad alkotmány áldásai alá fog törekedni; miből megint az követ-
kezik, hogy a magyar nemzet ujjászületése, minthogy szabad szerkezetü alkotmá-
nya van, nemcsak az austriai közbirodalomnak, de az egész földtér becsületes 
lakosát is közelébb állithatja józan emberi törekedésinek végczéljához, és ekép 
annak előmozditásából az egész jobb emberiségre háramolhat haszon.”159  
 
 
 
 
Tamás Fülöp 
 
„I will never know, and never recognize any other Constitution than the Eng-
lish and the Hungarian” – the Concept of Constitutionality in the Political 

Value System of István Széchenyi in the Reform Age 
 
The issue of representational constitutionality held special significance in the 
political value system of István Széchenyi in the Reform Age. In the 
constitutional reform concept of the Count one can find the idolized English-
type of Constitutional monarchy as well as the Hungarian estate 
constitutionality, deemed out of date, yet suitable for improvement. Based on his 
liberal values and his personal experience in Britain, Széchenyi considered the 
gradual creation of constitutional monarchy as the only way to transform the 
Hungarian society. Széchenyi was convinced that, despite its deficiencies, the 
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Hungarian estate consitutionality, which showed several similarities with the 
consitutional developments in Britain, could be extended and improved in 
accordance with the needs of bourgeois transformation. In the present paper, I 
made an attempt to investigate the theoretical components and the role of the 
concept of constitutionality in the political value system of Széchenyi 
throughout the Reform Age. 




