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nyarától érkeztek az izgalmi állapot csillapulásáról, lelki közérzetének immár stabil 
javulásáról beszámoló első hírek, de igazából 1855-1856 táján ébredt fel a tartós ér
deklődés Széchenyiben a külső környezet, a világ s az emberek iránt. Állapotának ja
vulása olyannyira szembeszökő volt, hogy hamarosan közkeletűvé vált -  és még ma is 
az! -  a vélekedés: Széchenyinek valójában nincs és talán nem is volt semmi baja, s csu
pán önként választott menedékhelye az elmegyógyintézet.

Jelen ismereteink szerint azonban az egyszer már rohamban jelentkező pszichózis 
kóros alapja többé nem múlik el. A szélsőséges, izgalmi szakasz normalizálódik ugyan, 
de bizonyos, hogy előbb-utóbb visszatér. Már korábban is többször említettük, hogy 
a Széchenyit pszichózisra hajlamosító, alkatilag kóros lelki tényezők nem érintették 
értelmi képességeit, sőt javarészt ezek segítségével tudta fékezni beteges hangulatin
gadozásait. Miközben tehát a gróf természetesen pszichotikus maradt, mesterségesen 
lecsökkentett életterében nemcsak teljesen normális szellemi életet folytathatott (in
formációszerzés, kommunikáció, önálló véleményformálás stb.), hanem zsenialitása 
révén képes lehetett a kivételes színvonalú alkotómunkára is.

Innentől kezdve azonban már egy másik, a premorbid szakasztól lényegesen eltérő 
feltételek és körülmények között zajló periódusa kezdődik Széchenyi István életútjá
nak, a sorsának keretet adó kor és a lelkét, testét emésztő kór történetének.

Dávidházi Péter

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖRÖK DILEMMÁJA
Széchenyi és Deák vitája a hatalomról

A példa csak illusztrál, s tétele elavulását maga sem éli túl; a példázat elgondolkodtat, 
s korok múltán is tanácsadónk marad. Képzeletünk másfél évszázad óta szövi és szí
nezi a Széchenyi és Kossuth összecsapásairól szóló hiteles vagy apokrif történelmi 
anekdotákat; a magyar politikai gondolkodásmód két végletének e ragyogó alaptípu
sai mindmáig annyira elkápráztatják a szemet, hogy közös mitológiájuk árnyékában 
észre se vesszük az igénytelenül meghúzódó, de példázati mélységű történetet Szé
chenyi és Deák egyik vitájáról. Hitelességéhez nem férhet kétség: eredetileg maga De
ák mesélte el Csengery Antalnak, s a szürke eminenciás örökítette meg számunkra 
emlékbeszédében, amelyet korabeli szokás szerint a politikus halálának első évfordu
lóján, 1877. január 28-án mondott el az Akadémia ünnepélyén. Eszerint az 1840-es 
évek elején az elszigetelődött Széchenyi szövetségesül akarta megnyerni Deákot ahhoz 
a tervéhez, hogy mindketten vállaljanak hivatalt az udvarnál, s az uralkodóra, V. Fer- 
dinándra támaszkodva mintegy belülről buktassák meg Metternich hatalmi rend
szerét. Miután „a legnagyobb magyar” a haza nevében, sőt Deák becsületére apellálva 
sem tudott többet elérni szelíden kétkedő fejcsóválásnál, bevetette a végső érvet: „Nem 
emlékszik-e ön, minő szolgálatot tett Szokoli Mohammed nagyvezérnek Szigetvár ostrománál Szu- 
lejmán császárnak holtteste is f" De ki kapná ezúttal a nagyvezér szerepét? -  kérdezett
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vissza Deák. Majd a válaszra, miszerint ők ketten együtt játszanák azt, hűvösen csak 
annyit jegyzett meg, hogy neki erkölcsileg lehetetlen a rá eső részt elvállalnia. Ugyan 
miért, csodálkozott a gróf. „Nem tudja-e ön -  viszonzá Deák - ,  hogy Szokoli Mohammed 
renegát volt?”1

Helyben vagyunk. A szigetvári példa így, e kétféle értelmezés kettős fénytörésében 
lényegül át példázattá. Ha el tudnánk tekinteni a párbeszéd történelmileg kései idő
pontjától, Szokoli Mohammed csele Széchenyi követésre buzdító érvelésével és Deák 
enigmatikus tömörségű elutasító válaszával együtt olyan magyar locus classicusnak, 
sőt szinte eredetmondának is beillenék, amelyből levezethetnénk a hatalomhoz való 
kétféle tudati viszony évszázadok óta versengő hagyományait. Önmagában alig volna 
több hadtörténeti kuriózumnál a korabeli kútfőkben még szűkszavúan, későbbi fel
dolgozásaiban egyre meseszerűbb bővítményekkel elbeszélt epizód, miszerint az agg 
és beteg Szolimán császár 1566. szeptember 4-én, az ostrom eredménytelenségén fel
indulva szélütésben kimúlt, halálát azonban nagyvezíre, Mehmet pasa gondosan el
titkolta, a bebalzsamozott holttestet messziről láthatóan trónra ültette, s intézkedett a 
mindennapi ellátás és tiszteletadás ceremóniáinak változatlan folytatásáról, mígnem 
a császár nevében megadásra felszólított várat további rohamokkal sikerült elfoglal
nia.2 Csengery emlékbeszéde zárványként őrzi e régi esetet, beágyazva két jellegzetes 
reformkori álláspont máig nem avuló vitájába, s inspiráló dramaturgiájú ősformát kí
nál későbbi nemzedékek lelkiismereti vívódásainak ismerős témájához, mely az utóbbi 
évtizedekben talán időszerűbb volt, mint valaha. Az egyik álláspont szerint, amelyet 
itt Széchenyi képvisel, hasznos együttműködni a hatalmasokkal, mert hatalmuk jó 
ügyek előmozdítására kisajátítható; a másik szerint ugyanebben lappang valami kétes 
és gyanús, sőt szégyenletes, hiszen Deák célzása az együttműködést egyenesen a re- 
negátsággal hozza kompromittáló összefüggésbe. Mégpedig a szónak nemcsak eredeti 
jelentésében (mely szerint„a Renegátok ’Sidóból vagy Keresztyénből lett Mahometszerú Mó
rok”)?  hanem ekkorra már átvitt értelmében is, tehát általában a vallási hitehagyott- 
ságra, politikai hitszegésre, sőt mindenféle árulásra kiteijesztve. A példázat különös 
szereposztásában Széchenyi máskor is hangoztatott hasznosítási elve, az „utilisalni kell 
minden erőt”* meggyőződése, azaz egy öntudatosan romantikus lélek (paradox módon) 
célratörő pragmatizmusa kerül szembe a politikai eszközök erkölcsi felülbírálásának 
szigorú deáki követelményével, azaz egy földön járó józanságáról ismert reálpolitikus 
magas idealizmusával, s bármilyen meglepő, romantikus tisztaságeszményével. így 
van ez legalábbis addig, amíg a párbeszédben elhangzó érvek példázati (szimbolikus) 
jelentésére szorítkozunk, s egyelőre nem firtatjuk, hogy a terv kivitelezhetőségét ille
tően melyikünknek volt igaza, tehát volt-e akkoriban esély Metternich rendszerének 
megdöntésére.

Ha első megközelítésként e példázatot történelmi kontextusából kiszakítva értel
mezzük, sőt függetlenítjük a hatalommal szembeni hazai magatartásformák két alap
vető szemléleti hagyományától, amelyek (ha időrendben nem is) logikailag leszármaz- 
tathatók belőle, akkor az emberiség ősi tapasztalatát összegezi a hatalmi viszonyok sű
rű és kikerülhetetlen hálójáról. Amikor a nagyvezír saját céljaira felhasználja császára 
holttestét, a hatalmi játszma aligha új szabályait követi; a történetben szereplő II. Szu- 
lejmán sorsa bizonyosan nem elsőként példázza a halott nagyság kiszolgáltatottságát. 
„Minő aljas célokra használhatnak még bennünket, Horatio!” -  iszonyodik Hamlet, képze
letben végigjárván a mind méltatlanabb utat, melynek során Nagy Sándor teteméből
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por, a porból föld, a földből sár lett, mígnem e sárral esetleg éppen egy söröshordót 
tapasztottak be.5 Kimódoltan morbid képzettársítás, a temetői jelenet kísérteties hu
morához és melankolikus bölcselkedéséhez illő, de ha meggondoljuk, Shakespeare is 
csak ad absurdum vitt változatát mondatja el itt (néhány évtizeddel a szigetvári ostrom 
után) a példázatunkban felbukkant elemi igazságnak: a hatalom kihasználását a halál 
sem hiúsíthatja meg. A módszeren azóta sem haladt túl az idő, lélektani alapját sem 
kezdte ki a legújabb század: a nagy mauzóleum bebalzsamozott halottja mindmáig 
szolgálni kénytelen, hiszen mi mást tehetne, az egymást követő utódhatalmak legiti
mációját. S ha test már nincs, van név és emlékezet, ami ősként kisajátítható, az uralom 
genealógia általi jogszerűsítésének jól ismert nyelvi leleményeivel, ahogy ez Széche
nyi, Deák, Kossuth, sőt a XIX. század irodalmi nagyjainak utóéletében is gyakran 
megesett6 A példázat rejtett logikája ugyancsak sejteni engedi a hatalom kihasznál
hatóságának veszélyes másik oldalát: a hatalmasok szintén kijátszhatnak bennünket 
a maguk céljai érdekében, méghozzá akár akarunk együttműködni velük, akár nem, 
sőt halálunk után is. „Porod is neki szolgál”, ismerte fel az EGY MONDAT A ZSARNOKSÁG
RÓL keserű zárósorában Illyés. A hatalmi összefüggések ördögi köréből ebben az 
irányban sem törhetünk ki, ezért Széchenyi „utilizálási” taktikája óhatatlanul kétirányú 
kihasználás lehetőségét rejti magában. (Deák néhány évvel később egy némiképp ha
sonló ügyben ezt szemére is veti Széchenyinek, aki elismeri a kockázatot, de nem hiszi, 
hogy volna biztosabb módszer.)7 Példázatunk szereplői változó mértékben, de egy
aránt függtek egymás hatalmától. Hatalomnak nevezvén most annak minden alfaját, 
a befolyástól a tekintélyig: Széchenyinek, terve kivitelezéséhez, szüksége lett volna 
Deák hatalmára, majd mindkettejüknek V. Ferdinándéra (ahogy a nagyvezímek a csá
száréra); ám eközben Deák is részesülhetett volna Széchenyiéből, az uralkodó is meg
erősítést kaphatott volna mindkettejükéből, sőt Metternich is megtalálhatta volna a 
módját, hogy a maga javára fordítsa a rendszerébe állt új tényezők hatalmát, s nyeljen 
az átrendeződésen. A példázat legelvontabb értelme egy idődén modell: mindannyi
unkat egyazon erőtér tart fogva, s nincs menekvés.

De ha egyszer elkerülheteden, hogy valamennyire a hatalom is használja azt, aki a 
hatalmat használni akaija, s ha úgysem tehetünk mást (élve vagy holtan), mint hogy 
akarva-akaradan együttműködünk a hatalommal, akkor mitől lennénk renegátok, s 
egyáltalán hogy jön ide az árulás vádja vagy akár vélelme? Ezen a ponton már nem 
vonatkoztathatunk el többé a történed kontextustól: a hazai köztudatban az árulás 
szégyenbélyegét vagy legalábbis gyanúját nemigen kerülte el, aki bármilyen nemes 
indítékból együttműködött a (térségünkben oly gyakran idegen vagy annak számító) 
hatalommal; a sors méltánytalan iróniája, hogy az efféle inszinuádó olykor még egy 
Széchenyi Istvánt sem átallott célba venni. A példázatunkban általános intelemként 
felrémlő, nem pedig vádként nekiszegezett „renegát” bizony támadóbban is el-elhang- 
zott vele kapcsolatban; egy kommentár szerint Deák akkor vetette oda e szót Széche
nyinek, „mikor már e nagy hazafit az ellenzék többsége nyíltan renegátnak mondotta”.* Csen- 
gery változatában e vita idején éppen a jó barát, Wesselényi hányta szemére a grófnak, 
mégpedig „nem minden alap nélkül”, hogy a hatalmasokra támaszkodó poliükusi mód
szere miatt mindkét fél bizalmát kockára tette, megingatva erkölcsi hitelét.9 Más for
rásokból tudjuk, hogy e nézeteltérést Széchenyi és Wesselényi barátsága már koráb
ban megsínylette. Akár az 1840-es évek elején Deákot, egy bő évdzeddel azelőtt Wes
selényit próbáim Széchenyi megnyerni szövetségesül egy másik tervéhez: összejöve
teleket akart vele rendezni a magyar mágnások számára, hogy megnyeijék őket a
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nemzeti ügy szolgálatának. „Mit nem lehetne velők tenni”, idézi Széchenyi kifakadását az 
ORSZÁGGYŰLÉSI NAPLÓ-ban Kölcsey, „ha erőslelkúek egyesülnének őket vezetni?” Kölcsey 
sajnálkozva vette tudomásul, hogy Wesselényi ezt az ajánlatot 1830-ban elutasította, 
s a fődologban, „a haza felemelésében” egyetértő két politikust a részleteket érintő né
zeteltéréseik visszatartották a szövetkezéstől.10 Az esetre emlékező Wesselényi azonban 
még 1833-ban is hajthatadan, ugyanis egyáltalán nem részletkérdésnek tekinti eluta
sító válaszának okát, mely azután elhidegülésükhöz is vezetett: szerinte Széchenyi 
mindinkább átpártolt az udvarhoz. Mint Kölcseynek kifejti, „Széchenyi [...] már midőn 
a HITEI.-/ írta, hajlandó vala a kormánynak, ha csak szép szavakat is, adni; a VllÁG-ban 
pedig már nyilván mondá, miképpen az udvartól jót várni kell, de 1830-ban éppen azt kezdé 
beszélni, hogy az oppozkiót elhagyván, a nemzetnek magát az udvar karjai közé vetni legtaná- 
csosb”.11 Amiért a jó  barát is elfordult Széchenyitől, azt éppen politikai ellenfelei fo
gadták volna több megértéssel? A gyanúsítgatások olykor annyira felgyülemlettek, 
hogy a megmaradt hívek részéről valóságos hűségnyilatkozatra volt szükség eloszla
tásukhoz. „Nem volt idő, melyben Méltóságod nevéhez annyi bal felfogás, annyi félreértés, sőt, 
mondjuk ki, annyi méltánytalanság csatoltatott”, ezzel kényszerült fogadni az Akadémia 
1844. november 18-i ülésén Toldy Ferenc az országgyűlésről visszatérő alapítót, „de 
legyen Méltóságod meggyőződve, hogy e körben, mely első léteiét is Méltóságodnak köszöni, min
denki előtt tisztán áll, hogy Széchenyi István nem akart soha mást, nem munkált soha mást, mint 
a haza javát és becsületét”.12 Tehát még ezt is bizonygatni kellett, mert akadtak, nem is 
kevesen, akik kétségbe vonták.

Wesselényi helyzetértékelése, miszerint az 1840-es évek elején Széchenyi „a hatal
masok mint eszközök által vélvén a hazának legbiztosabban használni, ezeknek bizodalmáért, 
amit meg nem nyert, kockáztatta a nagyobb rész bizalmát”,13 mindkét felében sajnálatosan 
igazolódott. Egyrészt az udvar valóban fenntartással kezelte Széchenyit; maga a meg- 
dönteni szándékozott Metternich kezdettől fölényes biztonsággal tudta kipuhatolni 
igazi céyait, s egy jól szervezett rendőrállam mindenhová elérő információs csatornái 
révén állandóan szemmel tartotta. Már amikor 1825. december 8-án a közpályára lépő 
Széchenyi kihallgatáson volt nála, arról akarván meggyőzni a kancellárt, hogy az er
kölcsileg enervált magyar mágnásfiatalokat ő immár megszerzett patrióta tekintélyé
vel Őfelsége nagyszerű eszméinek megvalósítására ösztökélte, a diplomácia nagymes
tere metszőn annyit válaszolt, hogy kész elhinni e szándéknyilatkozat őszinteségét, 
amennyiben Széchenyi meg merné ismételni barátai előtt. S amikor a magyar főúr 
habozás nélkül beismerte, hogy ezt sohasem tehetné meg, a herceg visszavágása kí
méletlenül találta el a legérzékenyebb pontot: az eljátszandó szerepbe rejtett többirá
nyú árulás mozzanatát. „Nun, so sind Sie entweder ein Verráther an mir, oder an Ikren 
Freunden, dies heisst im End-Ausspruche ein Verráther an sich selbst. ”14 Habár a háromórás 
audiencia e részletét csak Metternich beszámolójából ismerjük, és Széchenyi napló- 
bejegyzésében minderre legföljebb a kancellárnak az a jóslata emlékeztet, miszerint 
a grófot álnok fivérnek fogják tartani, és mindkét párttal meghasonlik,15 a felajánlkozás 
érvelésmódja annyira hasonlít Széchenyi jellegzetes taktikai manővereire, hogy nem 
lehet a kancellár koholmánya. Nem mintha Metternich nem akarta volna lejáratni a 
máris veszélyesnek érzett magyar mágnást: már három nap múlva elküldi részletes 
beszámolóját a kihallgatásról Szőgyény Zsigmond királyi személynöknek, a pozsonyi 
országgyűlés elnökének, mint írja, bizalmasan, ám hozzátéve, hogy nem csodálkoz
nék, ha e beszélgetés valahogyan mégis kiszivárogna. A levél szerint Széchenyi külön 
jellemzett néhányat ifjú társai közül, akiket az őrületig megszédítettek bizonyos köz
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társasági eszmék.16 Köztudomású, akkor is az volt, hogy a kancellár éppen az ilyen 
elemek tevékenységét, sőt puszta létét gyúanyagnak, valósággal puskaporos hordó
nak tekintette, nem is titkolván, hogy velük szemben kíméletlen eréllyel kell eljárni; 
Széchenyi közlését, ha kitudódik, éppen ezért felhördüléssel kellett fogadniuk a ma
gyar politikai köröknek, szinte pártállásra való tekintet nélkül. Márpedig kitudódha
tott: a perszonális ugyan három hónap múlva meghalt, de elképzelhető, hogy addigra 
más is értesült az esetről, tőle vagy valamilyen bécsi forrásból; az ilyen gonosz kis hí- 
recskék szele mindkét oldalon fel-felszíthatta a gyanú parazsát. (Az utókor pedig, 
amelynek már módja nyílik Széchenyi naplójába, az udvarhoz benyújtott memoran
dumaiba, Metternich hátrahagyott irataiba és a korabeli kémjelentésekbe egyaránt 
bepillantani, s mégsem akarja kegyes kihagyások árán problémátlan eszménnyé stili
zálni hősét, egv Németh László lélektani érzékére szorul az ilyen epizódok méltányos 
elemzéséhez.)'7

Az a mélységes bizalmaüanság, amellyel a korabeli iratok tanúsága szerint az udvar, 
nagyrészt Metternich hatására, Széchenyi iránt viseltetett, igazolhatja számunkra De
ák makacs fejcsóválását: a beépülés általi hatalomátvétel terve az aggályosán éber el
lenféllel szemben aligha sikerülhetett volna. Az állhatatlan és kiszámíthatatlan fantasz
ta hírében álló Széchenyi egyike volt azoknak, akiket mint lehetséges izgatókat az 
1830-as évek derekán összeesküvés gyanúja miatt ügynökökkel figyeltettek Bécsből, 
alkalomadtán provokálásukra is készen.18 A kancellár elvégre a régi rend elszánt utó
védharcát vívta, s minden reformtörekvésből a gyűlölt újmódi liberalizmus és a nyo
mában leselkedő újabb forradalmak kénköves szagát érezte terjengem; hogyan is fe
lejthette volna el, hogy Széchenyi a hozzá benyújtott korai memorandumában (1825. 
december 11-én) minden takdkus önstilizálás ellenére sem tudta reformvágyát elfoj
tani? Hiába hangoztatta abban a szolgálatait felajánló magyar gróf, hogy ő is borzad 
az Egalité et Liberté forradalmi jelszavától, ha utána nyomban rajongva ecsetelte a tör
vény előtti egyenlőség eszményét; s hasztalan bizonygatta, hogy halálos ellensége a 
káosznak és újításnak, ha nem tudta elhallgatni, hogy a jobbításnak viszont barátja, 
bár az újítástól azt szerinte roppant nehéz megkülönböztetni.19 Éppen 1842 végén, 
körülbelül akkortájt, amikor Széchenyi a szigetvári csel megkísérlésére kapacitálta De
ákot, s amikor levélben kínálta fel együttműködését a kormánynak,20 Metternich azt 
fejtegeti báró Jósika Samunak, hogy a Széchenyihez hasonló szellemeknek nem sza
bad megengedni, hogy vezető pozíciót kapjanak, helyük a társadalmi hierarchia azon 
szintjén van, ahol engcdclmeskedniök kell, s ha Széchenyi erre nem hajlandó, mert 
nem ért egyet a kormány alapclveivel, akkor maradjon az oppozíció soraiban, ahol 
még mindig kevesebbet árthat, mint ha kormányzó hatáskörhözjutna.21 Árulkodó ige: 
a kancellár nagyon is tisztában volt azzal, hogy a felkínált együttműködés milyen 
veszélyekkel járhat. Egy hónappal azután, hogy 1845-ben Széchenyit kinevezték a 
Helytartótanács kebelében felállított közlekedési bizottság elnökévé, Széchenyi biza
kodva közli Kossuthtal, hogy most majd legalább a kisujját ráteheti a kormány gyep
lőjére, s annyi megalázkodás után nekivetheti a hátát a hatalomnak;22 hamarosan rá 
kell döbbennie, hogy mindez hiú ábránd: tulajdonképpen azért nevezték ki (ha meg
fordíthatom gyeplőmclaforáját), hogy őt fogják hámba, azaz ellenőrizhető módon 
szem előtt legyen, és a bakon ülők kedve szerint, visszafogottan húzza a szekeret.23 
Deák valószínűleg nem csupán erkölcsi megfontolásból hárította el Széchenyi javas
latát: reálpolilikusként érezhette, hogy az adott erőviszonyok közt az „utilizálási” terv 
bizonyosan visszájára fordul. (Őt magát azonban végül sikerüli Széchenyinek valame
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lyest utilizálnia; még az 1860-as években is mintha a nagy halott szellemujját fedez
nénk fel olykor a deáki politikában, sőt ha igaz Gyulai merész feltételezése, miszerint 
1854-ben Széchenyi azzal a célzattal vette meg Deák vidéki birtokát, hogy az „kénytelen 
legyen az év nagy részét Pesten tölteni s ott társadalmi úton befolyni a közvélemény alakulásá
ra”, akkor a sírjában porladónak közvetve még a kiegyezés előkészítésében is volt 
némi szerepel)

Wesselényi helyzetértékelésének másik fele ugyancsak pontos: honfitársai, „a na
gyobb rész”, gyakran valóban kevésbé értették s bizalmatlanabbul fogadták a kiismer
hetetlen grófot, mint ahogyan nagy ellenlábasát, a Pesti Hírlap szerkesztőjét, aki a füg
getlenségi politika jól azonosítható szimbólumává tudott nőni, miközben karizmatikus 
érintésére az oppozídós érzelmi energiák legrejtettebb forrásai is felszínre törtek. Az 
utilizálás taktikája érdekében Széchenyinek talán akkor is ködösítenie kellett volna 
szándékai végcélját, ha alkatilag különben nem hajlamos rá: aki azt akaija, hogy má
sok akár tudtukon kívül is az ő malmára hajtsák a vizet, s ráadásul mindezt senki se 
gyaníthassa, az olykor szinte rákényszerül a félrevezetés eszközeire. De Széchenyi ti
tokzatosságra szomjazó természete mintha örömét is lelte volna a megtévesztő nyilat
kozatokban. Egyeden hibája önnek, vetette szemére egy barátja felesége már 1826- 
ban, hogy szüntelen misztifikálná („mistificiren”) az embereket, s gyakran mond olyas
mit, amit nem gondol, mint akinek egyáltalán nincs jelleme;25 a csípős megjegyzést 
Széchenyi kommentár nélkül idézi naplójában, de ilyenkor inkább elégtétel tölthette 
el, mint szégyenkezés. Maga Kossuth hüledezve ismeri be magának 1845-ben, hogy 
félórányi beszélgetés után legföljebb érzi, látszólag csapongó modora ellenére a gróf 
minden szavával egy bizonyos célt akart elérni, de hogy pontosan mit, azt a sok szö
vevénytől ő nem látja tisztán, s akkor sem tudná elismételni a hallottakat, ha kínpadra 
vonnák. S mindezt egy olyan beszélgetésről úja Kossuth, amelyben Széchenyi közölte, 
hogy bár a kígyó szerepét még nem cserélheti fel az oroszlánéval, azért már „nyíltab
ban” szólhat! Kossuth részletes naplójegyzetéből annyi mégis kideríthető, hogy Szé
chenyi ugyanazt a lélektani hadviselést folytatta vele szemben, amit két évtizeddel az
előtt Metternich próbált ki őrajta: fenyegető célzásokkal kezessé rémíteni, hogy enge
delmeskedjék.26 Csevegésképpen elejti, többek közt, hogy Lajos főhercegnéljárt, ahol 
az urak „kimondhatatlan dühbe vannak” Kossuth ellen, ő azonban elmondta a főherceg
nek, hogy a Kossuthhoz hasonló emberek tetterejét felhasználhatja, csakhogy meg
vásárolni nem lehet őket, „diesen muss mán entweder hangén, oder utilisiren, tertium non 
dalur”, a bécsiek haragjától minden kitelik, s ő igazán nem akarja ezek után csábítani 
Kossuthot, sőá „becsületes ember”, de lássa be, hogy különbözéssel semmire sem mennek 
ők ketten, „nekünk egymást utüisálnuvk kell”... Komornyik jő: egy másik látogató érkezése 
itt véget vetett a szóárnak, s Kossuth távozott, ha nem is megfélemlítve, de vala
mennyire mégis kizökkentve, ahogy az esethez fűzött végső kommentáijából kitetszik: 
„Ki mondja meg, mit akar e kígyó velem! »hangen oder utilisiren« s minthogy magamat az ő 
czéljaikra utilisálni nem hagyom, — tehát -  hangén!! És e kígyót embernek híjják!!”̂  Ha az 
utóbbiakat összehasonlítjuk Széchenyi pár szavas idevágó naplóbejegyzésével,28 annyi 
bizonyos, hogy a zavarbaejtő előadásból Kossuthban éppen az hagyta a legmélyebb 
nyomot, amit a gróf is legfontosabb üzenetének szánhatott. Körmönfont misztifikálá
saival és közvetett diplomáciai húzásaival Széchenyi nyilván sok mindent el tudott érni 
az ország érdekében, amit másként nem lehetett, ez azonban sajnos nem a bizalmat 
és rokonszenvet növelte személye és politikája iránt.

Széchenyi mégsem alaptalanul ismételgeti e beszélgetés folyamán, hogy immár
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„nyíltan” vagy legalább „nyíltabban" szólhat, s nem véletlenül választja naplójában esz
mecseréjük minősítésére a „sincerisiren ”2ü igét: érveléséből valóban kirajzolódnak a ha
talommal való taktikai együttműködés mindazon indítékai, módozatai és céljai, ame
lyek őt Szokoli Mohammed példájának követőjévé tették, s politikusi magatartásának 
(máskor többnyire leplezett) racionáléját alkotják. Mintha csak kimondatlan feltéte
lezésekre válaszolna, mindenekelőtt kizárja mindazt, ami nem befolyásolja: mivel dús
gazdag, gondtalan és kiváltságos helyzetű, tevékenysége kiválasztásának szabadságát 
semmilyen kényszer nem korlátozza; a királytól fizetést el sem fogadna, rang nem ér
dekli, nevetségesnek tartotta volna azért iparkodni, hogy „Hofrath” lehessen, akit 
„Excellentiáznak”, elvégre „Széchenyi István ereiből sugárzik ki annyi fény, hogy ők nekem 
fényt nem adhatnak”. Ő az ellenségektől körülvett kicsiny magyarságnak akar használni 
a neki adatott kevéske időben; Kossuthot is csak arra kéri: higgye el, hogy ő „mindenek 
felett magyar" (mire a válasz: „ez egyről sohasem kételkedtem"), s politikai lépéseit mindig 
ez vezérelte. „És még is bántottam Önt, de hiúban, ennek így kellett lenni, ezt a’ haza java 
kívánta, [...] ha én Önnel, Wesselényivel kezet fogok -  már most a provisorium alatt volnánk. ” 
S az udvarral való együttműködése ugyanezt szolgálja, más utat nem látván: „én isme
rem a Bécsieket -  nélkülök nem megyen -  no hiúban, nem megyen”. Az utóbbi formula nyo
matékos megismétlése jelzi, amit Széchenyi pályafutásának számos mozzanatából 
úgyis sejthetnénk: szilárdan meg volt győződve róla, hogy a függetlenség útja járha
tatlan. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne fejezné ki nagyrabecsülését Kossuth iránt, 
s ne szorgalmazná az összefogást vele és azokkal, akik hozzá hasonlóan gondolkodnak: 
„utilisálnunk kell magunkat”, hangoztatja őszintén, „nekünk egymást utilisálnunk kell”, 
majd harmadszor is, búcsúzásképpen: „utilisálni kell minden erőt”.30 Önmagában is so
katmondó jelkép, hogy Széchenyi politikai hitvallása éppen Kossuth lejegyzésében 
maradt ránk; még inkább az, hogy szenvedélyes küzdelmeik során az oppozídós men
talitás apostola egyetlen percig sem vonta kétségbe a bécsi udvarral együttműködő 
ellenfele magyar elkötelezettségét. Széchenyi szellemének követői azóta is ritkán ta
láltak ilyen méltányos meghallgatásra.

A felsőbbséget eszközül használó s vele ezért együttműködni kész politizálással 
szemben 1849 után csak nőtt a közvélemény bizalmatlansága, s maradék híveinek a 
népszerűtlenséget kellett vállalniok. A deáki passzív rezisztencia korszakában nem is 
várhattunk mást, hiszen ennek étosza éppen a gyűlölt megtorló hatalommal való 
együttműködést sújtotta kiközösítő megvetéssel. Meglepőbb azonban, s a kurucos ha
gyomány rögzülésére vall, hogy még a kiegyezés után is nehéz dolga volt mindenki
nek, aki az oppozíciós érzület kényszerpályáiról akár csak egy-egy kivétel elfogadta
tása erejéig le akarta téríteni kortársai (ekkoriban igencsak anakronisztikus) meggyő
ződését. Gyulai Pál még 1876-ban is mintha épp e hagyomány láthatatlan ítélőszéke 
előtt próbálná megfellebbezni a magyar kultúra két fáradhataüan építőjének várható 
elmarasztalását. Úgy látszik, szükségesnek érezte, hogy mentegesse Kazinczyt és 
Toldyt, amiért egyikük „sem volt határozott politikai jellem”, s a hatalommal együttmű
ködve vagy legalábbis azzal ujjat nem húzva szolgálták hazájukat. „Kazinczy mint fiatal 
ember hivatalt vállalt II. lózsef alatt, de ugyanakkor munkáival és később nyelvújításával leg
inkább akadályozta a nyílt és leplezett németesítő törekvéseket; Toldy került minden nyílt összeüt
közést bárminő kormánnyal, de irodalmi buzgalmával, a múlton és jövőn csüngő lelkesedésével, 
hathatósabban gyöngítette az újabb németesítő rendszert sok zajos hazafinál. ” A társadalmi fel
forgatástól viszolygó Gyulai érezhető helyesléssel fedez föl mindkettejüknél olyan ma
gatartást, amelyhez hasonlót Széchenyi utilizálási kísérleteiben láthattunk: „kiváló tisz-
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lelettel viseltettek az aristokratia és főpapság iránt, hogy megnyerhessék őket a magyar irodalom 
és tudomány ügyeinek”’.31 Tegyük hozzá: életük egészét tekintve Toldy jobb példa mind
erre, mint Kazinczy, aki mégiscsak valamiért raboskodott 2387 napig Kufsteinban. 
Irodalomtörténet-írásunk atyja már fiatalkorában is kizárólag a konstruktív ered
mény szemszögéből mérlegelt mindent, s legbensőbb barátjával szembeszállva azért 
helytelenítette a CONVF.RSATION-LF.XICON pőrét, mert e társadalmilag veszélyesen 
bujtogató skandalum ráadásul meddő: a végül úgyis megjelenő lexikon „nem lesz sokkal 
jobb” általa.32 Nemhiába támogatta őt Széchenyi, aki pedig szarkasztikusán is tudott 
ítélni róla;33 nyilván használható embernek tartotta munkabírása, forradalomtól vi- 
szolygó evoludonizmusa és alighanem éppen a hatalommal való együttműködési 
készsége miatt. S az a Toldy Ferenc, aki a szabadságharc leverése után előadást tudott 
tartani a bécsi akadémián, s akit mindmáig nem tudtunk tisztázni Bécsbe küldött titkos 
jelentéseinek ódiuma alól, hatalmas életműve ellenére valóban rászorult Gyulai ékes
szóló védőbeszédére az utókor oppozíciós értékrendű tribunálja előtt. Toldy és néme
lyik hasonló magatartású kortársa nemegyszer később is rászorult volna a védelemre; 
viszontagságos utóéletük folyamán alkati konzervativizmusuk építő apolitikusságát a 
mi századunkban gyakran kiáltották ki reakciósnak és hazafiatlannak, s a „renegát” 
szinonimái is beárnyékolják emléküket. Az egykori példázat ennyiben jóslatnak is be- 
illenék.

Az évforduló, vegyük egyszer komolyan a divatos metaforát: korok párbeszéde. 
Hogyan látjuk végül Széchenyi és Deák máig meg-megújuló, örök vitáját a mostaná
ban unos-untalan hánytorgatott „utóbbi negyven év” tapasztalatai birtokában, s for
dítva: a két klasszikus politikai beállítódás előtörténetének fényében mit tanulhatunk 
közelmúltunk szereplőinek megítéléséről? Manapság ugyanis valamiféle egymásra 
mutogatósdi dívik: szinte mindenki a mások lelkiismeretét vizsgálja, inkvizítori buz
galommal kutatva az egykori és persze okvetlenül kompromittáló együttműködés rej
tegetett nyomai után, s alig leplezhető kéjjel süti az árulás, lehetőleg mindjárt a haza
árulás bélyegét bárkire, akit bűnösnek talál. Sovány vigasz, ha az egyáltalán, hogy mint 
láttuk, régi szokás még azokat a nagy hazafiakat is leárulózni, akik vitathatatlanul nem
zetük érdekében szánták el magukat a hatalommal való együttműködésre. Nem a kö
zelmúlt igazi bűnöseinek felmentését szorgalmazom, legföljebb a könnyelmű ítélgetés 
felelődén passziójától szeretnék elriasztani az emlékeztetéssel: Széchenyi és Deák hi
ába gondolkoztak eltérően Szokoli Mohammed fortélyáról, a címkét mindketten meg
kapták.34 S hogy a triász harmadik nagysága se maradjon ki: bizonyos körök 1849 
nyarán tudni vélték, hogy a függetlenségi nyilatkozat kimondására Kossuthot bécsi 
ügynökök vették rá, hogy az orosz intervencióhoz ürügyet szolgáltasson.35 Bizony üd
vös volna, ha viselkedésünkkel legalább utólag megcáfolnánk Deák Ferenc keserű sza
vait, aki Széchenyi egyik indítványára válaszolva azzal intette további fontolgatásra a 
grófot, hogy „ezen gyanakodni s gyanúsítani oly igen hajlandó nemzetnél" fokozott óvatos
ságra van szükség. 6 Megfontolandó továbbá, ami a példázatból szintén kiviláglott: 
valamennyire mindannyian egyazon hatalmi erőtér foglyai vagyunk, kiszolgáltatva 
annak, hogy míg használni akaijuk, használjon bennünket. Vagyis mindenki együtt
működött valamelyest, akarva-akaraüan, s amire szükségünk volt, azt bizonyos érte
lemben el kellett fogadnunk, ha úgy tetszik, azoktól. Persze, tudom, minden az ará
nyokon múlik, vannak fokozatok; tegyünk különbséget, ha egyáltalán lehet, azok közt, 
akik építeni akarván működtek együtt a hatalommal, illetve akik nem tudtak ellenállni 
a hatalom érzéki csábításának.37 De Széchenyi István születésének kétszázadik évfor
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dulóján emlékezzünk szavára, miszerint lehetnek korszakok, amikor hiába, egyszerű
en „nem megyen” (mutatis mutandis) Bécs nélkül, és ne követelünk utólag lehetetlent, 
legalábbis másoktól ne, egy oppozídós értékrendű hagyomány történetieden abszo
lutizálásával. Talán szenvedtünk, s volt, aki a bőrét vitte a vásárra, de a hódítót nem 
mi űztük ki, s egyébként sincs jogunk az erkölcsi fölény magasából kinyilatkoztatni 
megfellebbezheteden ítéletünket. Ha valamire tanít ez a példázat: mindenekelőtt ön
kritikára, azután másokkal szembeni méltányosságra, s igen, amire újabban talán a 
legnagyobb szükségünk volna a gyűlölködés közepette: a csak magának felelős lelki
ismeret kikezdheteúen nyugalmára.

(Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-emlékülésén, 1991. május 7-én.)
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14. Aus Metternich’S nachgelassenen Pa- 
pieren. IV. (Autorisirte deutsche Original- 
Ausgabe.) Kiad. Richard Mettemich-Win- 
neburg. Wien, 1881. 239. o. Lásd még 235- 
249. o.
15. SZÍN. II. 658-659. o.
16. Metternich: I. m. 237., 239-240. o.
17. Németh László: Széchenyi. In: Az ÉN 
KATEDRÁM. TANULMÁNYOK. Bp., 1969. 438- 
441.0.
18. Lásd erről Andics Erzsébet: METTERNICH 
És Magyarország. Bp., 1975. 82., 92. o.
19. SZÍN, II. 705-711. o.
20. Széchenyi István levele báró Gervay Jó
zsefhez. In: SZIKL. I. 716-719. o.
21. SZIKL. I. 722. o. VÖ. Andics: I. m. 239— 
242. o.
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22. Kossuth naplóbejegyzése 1845. szeptem
ber 15-én. In: SZIKL. II. 626. o.
23. Kiábrándulásának folyamatára lásd An- 
dics: I. m. 243-259. o.
24. Gyulai Pál: Emlékezés D eák Ferencre. 
Budapesti Szemle, 1904. június. Kötetben: Gyu
lai Pál: Bírálatok Cikkek T anulmányok. S. 
a. r. Bisztray Gyula és Komlós Aladár. Bp., 
1961. 257. o.
25 . SZÍN. III. 75. o.
26. Metternich: I. m. 235-249. o.; SZÍN. II. 
658-660. o.
2 7 . Kossuth naplóbejegyzése 1845. szeptem
ber 15-én. SZIKL. II. 624-627. o.
28. SZÍN. VI. 258. o.
29. Uo.
30. SZIKL. II. 626-627. o.
31. Gyulai Pál: T oldy Ferencz. Gyulai Pál: 
Emlékbeszédek. I. Bp., 1902.102. o.
32. Toldy Ferenc levele Bajza Józsefhez 1830. 
május 29-én. BAJZA JÓZSEF És TOLDY FERENC 
LEVELEZÉSE. S. a. r. Oltványi Ambrus. Bp., 
1969. 499. o.; Toldy Ferenc: EMLÉKBESZÉD

Bajza J ózsef felett T oldy Ferenc irodal- 
mi beszédei. II. Bp., 1888. 17. o.
33. Egy akadémiai felolvasását hallván, 1842. 
november 27-én, Széchenyi egyenesen sza
márhoz hasonlítja Toldyt; lásd SZÍN. V. 650. o.
34. Még Csengery is fölidézi emlékbeszédé
ben, hogy az 1843. évi országgyűlés előtt so
kan hazaárulónak nevezték Deákot; lásd 
Csengery: I. m. 52-53. o.
35. Ferenczi Zoltán: D eák élete. II. Bp., 
1904.220. o.
36. Deák Ferenc levele gróf Széchenyi István
hoz 1844. március 4-én. Deák Ferencz emlé
kezete. Levelek 1822-1875. Bp., 1890.348. o. 
37.1990 szeptemberében a televízió Stúdió '90 
című műsorában Balassa Péter „értelmiségi 
bűnbeesésnek" nevezte, találóan, azt a nem új 
keletű jelenséget, hogy „a szellem embere” kép
telen megszabadulni „a hatalom erotikájától", s 
így a nyers erőszaktól megbabonázva mazo
chista módon azonosul az agresszorral; való
ban meg kellene próbálnunk kigyógyulni 
ebből.

Lányi András

„EGY KARAMAZOV 
A FOGALMAK VILÁGÁBAN”

„Mondják, a kevesekben él a nemzet, 
de épp ezek azok, akikben leginkább 
változik s elüt magától."

(Babits Mihály: 
A MAGYAR JELLEMRŐL)

Széchenyi István élete a magyar romantika legsajátságosabb és minden bizonnyal 
egyik legnagyszerűbb alkotása. Regénnyé, műalkotássá formálni eleiünket—ez igazán 
romantikus gesztus. Mert a romantikában nem a megcsömörlött életből való elyágya- 
kozás a legromantikusabb, hanem az, hogy e vágy mégis az életben akar teljesülni. A 
költő az életét költi meg, költeményébe lesz szerelmes, és az illúzióperspektíva enyész- 
pontján leli halálát, kompozídós okokból, mint Petőfi Segesvárnál, Byron Missolun- 
ghinál és Széchenyi Döblingben. Ez az igazi Gesamtkunst.

A romantika hőse az Én, aki művének szerzője, hőse; a világ csak mint az Én sor
sa van jelen. Széchenyi sorsa Magyarország lesz. Pályája akkor kezdődik, amikor hős


