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A magyar gondolkodás szövete történeti szálakkal igen gazdagon átszőtt matéria, 
szemlélete hagyományosan és erősen historizáló. A történeti relevanciájú közbeszéd 
egyik – ha nem legfontosabb – személyisége gróf Széchenyi István, akinek gyakorlati 
és gondolkodói életműve éppen úgy, mint misztifikált halála szűnni nem akaró témát 
ad könnyű- és nehézsúlyú, amatőr és profi történészeknek, nem beszélve azokról, akik 
a legkülönfélébb helyzetben és alkalomhoz előveszik és használják őt kútforrásként.  
A történelmi személyiség portréja a folytonos aktualizálás közben elveszíti a kontúrjait, 
a jellem és a gondolat sokrétűsége pedig a különböző „felhasználói szintek” elvárásaihoz 
egyszerűsödik. Így járt ezzel Széchenyi, de így áll a dolog – többek között – politikai 
partnerével és ellenfelével Kossuth Lajossal is. Ezért nem haszontalan, ha egy írás tisztán 
a történelmi karakter életpályáját rekonstruálja, rendet rak a számos, magyarázat és félre-
magyarázás által benőtt elbeszélés között. Tekintettel arra, hogy a hosszú és forrásokkal 
gazdagon tűzdelt olvasmányokat (többek között olyanokat, mint amilyeneket Csorba is 
írt Széchenyiről) csak igen kevesen rágják végig, a tetszetős kiállítású, olvasmányos könyv 
nagyon alkalmas arra, hogy aki kézbe veszi, benyomásokat szerezzen a „legnagyobb ma-
gyar” életéről.

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára által 
kiadott és Sopron városa, valamint a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott kötet gróf 
Széchenyi István születésének 225. évfordulójára készült el. Célja ezért elsősorban a tisz-
telgés és nem a legújabb, eddig publikálatlan kutatási eredmények közrebocsátása, vagy a 
meglévők újragondolása. A könyv nem túl hosszú, száztízegynéhány oldal terjedelmével 
könnyen, egyvégtében elolvasható, redukció, melyben az egyéni és a köztörténeti elemek 
aránya egyértelműen az első komponens javára  billen. 

A szerző csak terjedelmi okok miatt szelektál, miközben időrendben végigvezeti az 
olvasót Széchenyi István családi és egyéni szocializálódásának ösvényén, érintve fontos 
karrierállomásait és életútjának mérföldköveit. Így kap önálló fejezetet egyebek között 
a családi örökség, a gyermekkor, a katonaévek időszaka és a szerelem. Az előzmények 
láncolatából logikusan következik a korszakindító Széchenyi-művek – közöttük a legfon-
tosabb, a Hitel – megszületésének áttekintése, és a civilizátori teljesítmény bemutatása, je-
lentősebb terjedelemben a legemblematikusabbak: a Pestet Budával összekötő híd, a du-
nai út, és a vasúttal kapcsolatos tervek és vállalkozások története. Annak érdekében, hogy 
fényt derítsen Széchenyi közéleti habitusának, tetteinek indítóokaira, a szerző bemutatja a 
hőse működését körbefogó politikai és gondolati környezetet, az őt körülvevőkkel együtt.  
A szűk terjedelmi határok nem tették lehetővé, hogy részletekbe menően ismertesse, 
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mégis több bekezdést szán a leginkább vitatott, és legtöbbször felidézett két (vagy há-
rom) életrajzi elem, a Kossuthhoz fűződő kapcsolat és az öngyilkosság, illetve vele össze-
függésben a lélek betegségének bemutatására. 

Széchenyi reformműködésének lényegét úgy összegzi, hogy abban a részletek fon-
tosságának és az összefüggések felismerésének képességére helyezi a hangsúlyt. „Nem 
volt olyan szeglete a magyar világnak, ahová ne ajánlott volna valami újat és nagysze-
rűt” – szűri le róla, megállapítva, hogy alkotásai a „legszorosabb kapcsolat-hálóban” 
erősítették egymást, és a bennük rejlő struktúra a hatékony és modern Magyarország 
szerkezetét rajzolta ki. 

Annak dacára, hogy a könyv rövid pályaképet vázol, és nem csupán annak töredéké-
vel, az életrajz helyi vonatkozásaival foglalkozik, alkotója törekedett rá, hogy a gróf éle-
tének soproni, vagy a környékhez fűződő kapcsolatait rendre megemlítse. A családi bir-
tokokon és Nagycenken kívül fel-felbukkan Sopron megye és Sopron városa mint a gróf 
civilizatorikus reformjainak színterei és mint Széchenyi munkásságát méltató törvény-
hatóságok. Ugyanígy feltűnnek a Széchenyi életében kulcsszerepet játszó, vagy kevésbé 
meghatározó környékbeliek, Lunkányi (Liebenberg) János, Kis János, Felsőbüki Nagy 
Pál, Tolnai Antal. A helyi kapcsolatokat ráadásul nemcsak megemlíti, hanem illusztrálja 
is. A kötet élvezeti értékét növelő számos kép jelentős része két helyi közgyűjteményből, a 
Soproni Múzeum és a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum gyűjteményeiből való. 
A szöveg és a képanyag – értelemszerűen adódó, de mégis céltudatos – összekapcsolása 
Sopron és környéke Széchenyi-alkotásaival, emlékeivel és emlékezetével, jelentőssé teszi 
a kötetet helytörténeti szempontból is.

Csorba azok közé a szerzők (és előadók) közé tartozik, akik a szakmán túli körökben 
is elismertséget és népszerűséget vívtak ki maguknak. Számtalan egyetemi, tudományos, 
és népszerűsítő előadásában tesztelhette a közönség reakcióit, pontosan tudja tehát, mi-
vel lehet lekötni a hallgatók és az olvasók figyelmét. Finom tollából igazi olvasmánnyá 
áll össze a szöveg, mely a tudományosság szabályait tiszteletben tartva (Kiss Melinda 
munkájának köszönhetően vonzó küllemével is) népszerűsít, és ahogy az előszóban is 
olvashatjuk, szakembereknek, a nagyközönségnek, nemkülönben pedig a fiatalságnak is 
szól. A kötethez dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Dominkovits Péter levéltárigazgató 
írt beköszöntőt és kiadói előszót.


