
SZÉCHENYI ISTVÁN 1791 -  1860

"...Csak ügy remélünk ránk és utódainkra 
nézve üdvöt, ha szellemi alapon emelkedik 
anyagi képzésünk; és nem viszont."
(A Kelet népe)

Hitel, Világ, Stádium
.Volt nekem sok esztendő előtt Pesten átuíaztomban 

egy különös álmom, ha szabad, elmondom. Messze távol
ban számos nagy tekintetű, vénnél vénebb urak, kiken 
hószín szakáll lengett, az akkor élőknek egy vasládát 
látszottak kijelelni, s őket kéróleg s fenyegetóleg arra 
bírni, hogy az abban rejtező kincset egész elszánással s 
férfiúi állhatatossággal védjék. Állottak a hív szó- és ta
nácsfogadók hosszú időkig a láda mellett, s bajnoki mód 
védelmezek — sok el is veszett miatta; — míg azonban a 
rozsda rágni kezdé a ládát, s ók éhez
tek. fáztak, sokat szenvedtek, fanya- 
rogtak mellette, s csak kevesen hasz
nálhatók a vén láda oldalát garád- 
képp. Szívszorongva szántam szegé
nyeket, s mennyire álomba merülten 
okoskodhatni úgy emlékezem, meg- 
szólitani kívántam őket: vennék ki a 
ládában hiába heverő kincset, s ad
nák kamatra, mert - - - midőn egy 
mennyei fény minden szót elolvasztott 
számban és szent rettegést ragyogó 
méltósággal az idők Szelleme. — s 
gondold csak. magyar ruhában — a 
kincset őrző számtalanok közibe lá
péit s felnyitó a vasládát, melyben 
semmi sem volt — egy kis kéziraton 
kívül s mondá: 'kik Benneteket annyi 
sanyarúság-túrésre kárhoztattak: a 
régi tudatlanság s megószült előítéle
tek atyái, nagyatyái szépapái s har
mad-negyed ősapái s a t. voltak, te 
kintsetek most valódi kincsetekre' — s 
oiuasd; 'A MAGYAR EGY GYERMEK 
NÉP, MOST SEMMI, DE MINDEN LE
HET. MERT LELKI S TESTI ERÓ REJTEZIK FIATAL KEB
LÉBEN. MINDEN LEHET, HA ÁT AKARJA LÁTNI. HOGY 
SEMMI. CSAK KÉT ELLENSÉGE VAN: AZ ELŐÍTÉLET S 
ELBIZOTTSÁG. SZÉP JÖVENDŐ VÁRJA. HA - - •' Itt egy 
a magyar fővárosban ablakom előtt sárban elakadt 
németfurmán tüdeit-fárasztó lovaira-kiáltozásával feléb- 
reszle. — s akaratom ellen is napestig feudális alkotmá
nyunk jutott eszembe.' [Világ, 1831.)
A német fuvaros fekete redingot-t, szürke mellényt, 

bársony cilindert visel. Ostorával üti a sárban elakadt lo
vakat. A lovak fejüket fel-felszegve nyerítenek. Lehelletük 
látszik, majd tűnik a téli szürkületben. Széchenyi István 
behajtja szobája kétszámyú ablakát s hátán összevont 
kezekkel nyugtalanul járkálni kezd. Az elmaradott, 
feudális magyar alkotmányról gondolkodik...

Szeretem Széchenyi Istvánnak ezt a történetét. Olyan 
számomra mint egy ósi zen-történet vagy Franz Kafka 
legjobb kisnovellái.

A  .minden lehet" — nagy fordulat a magyar szellemtör
ténetben, mert teremtő eró jelenlétéről és hitről árulko
dik. Az elözó nemzedék még egészen másképp élte meg 
a nemzet sorskérdéseit. Berzsenyi Dániel A magyarokhoz

(1810) című ódájában .Romlásnak indult hajdan erós 
magyar'-rő\ beszél, és nem nagyon bízik a feltámadás
ban sem a maga. sem nemzete sorsát illetően. Kölcsey 
Ferenc 1823-ban Isten áldásáért könyörög Himnuszá
ban. s később. 1830-ban .Zrínyi dala" című költeményé
ben reményét vesztve vallja:
A  dicsó nép, mely tanult izzadni 
s izzadás közt hősi bért aratni 
Névben él csak, többé nincs jelen.
Berzsenyi is. Kölcsey is ismerte Herder jóslatát, mely 

szerint a magyarság történelmi küldetése az volt, hogy a 
kereszténység keleti védőbástyájaként feltartsa a Nyuga
tot fenyegető oszmán hódítást: és miután e feladatát 
teljesítette, lassan beolvad majd a németségbe...

Herdemek nem lett igaza. Boldogság lehetett Széchenyi 
Istvánnak tapasztalnia, hogy ami 1825-ben. a pozsonyi 
országgyűlésben megkezdődött -  lombosodik és erőre

kap.......akármily érdemei lehetének
elődeinknek hazánk körül — mit ta
gadni vagy kérdésbe venni nem aka
runk —, azon szerencse, hogy ne 
mondjam 'dicsőség' — mégis nekünk, 
újabbaknak jutott, hazánk állását 
magasb szempontbul fogni fel" — Írja 
diadallal már A  Kelet népé-ben, 1841- 
ben.

Széchenyi kijelentése mögött másfél 
évtized kitartó nemzetépitö munkája 
húzódik. Nemcsak az akadémia, a ka
szinó. a lóverseny, a híd Jelzi ezt. 
hanem a korszakra óriási hatást gya
korló művei is: az 1830-ban kiadott 
Hitel, az 1831-ben megjelent Világ és 
az 1833-ban napvilágot látott Stádi
um. Az 1841-ben publikált A  Kelet 
népe egy alkotói korszakot lezáró és 
új problémákat felvető mű egyben. 
Ezekkel a könyvekkel érkezik Ma
gyarországra a francia forradalom 
hármas eszméje: szabadság, egyenlő
ség, testvériség. Ezt próbáljuk nyo
mon követni.

A  Hitel 1830 januárjában jelenik 
meg. A  Könyv, amelyben Széchényi először érinti egy 
alapvető társadalmi átalakulás szükségességét. A  hatás 
rendkívüli. Széchenyi István szavai mögött ott az eleven 
eró. a megszenvedett világosság, a saját teremtó forrásai
ra. megismerésének kiapadhatatlan erejére épp most rá 
ébredt ember hite és boldogsága.

.Tőlünk függ minden -  írja Széchenyi csak akarjuk. 
S nem lelki, testi s országbeli javaink dicsérete emelheti 
fel hazánkat, hanem hátramaradásink s hibáink nagylel
kű elismerése, s azoknak férfias orvoslása. Annyi jó  és 
nemes uan bennünk, hogy a jónak mértéke könnyen le
vonja annak kisded súlyát, ami még hátra van." .Mind
ebből következik, — írja másutt —: hogy a józan kifejtés
re, megbirálásra s cselekvésre az önismeretnek — a szó 
egész kiteijedésében — használása az éleiben mindenek 
előtt szükséges." .Én inkább fegyvert fogni tanácsiok: 
azon fegyver pedig, melyet ajánlok, nem egyéb /..J 
kicsinosított emberfőnél Ebbúi ered minden, mert a böl
csesség erő és szerencse." .A tudományos emberfő meny- 
nyisége a nemzet igazi hatalma. Ezek statisztikája az or
szág legértékesb l„.l része. Nem termékeny lapály, he 
gyek. ásványok, éghajlat s a t. teszik a közerőt, hanem
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az. ész, mely azokat józanon használni tudja. Igazibb 
súly s erő az emberi agy velőnél nincs." De Széchenyi még 
melyebbre ás, amikor a megismerés alapjairól ir: m...a 
'teremtő erő' határozza el egy nemzetnek többiek közt 
ebbéli feljebb vagy alantabb létét. A gazdák kisebb vagy 
mélyebb tudománya mérlege az ország földművelési ere
jének. A vezérek több-kevésbjózan tanultsága s ügyessé
ge pedig a nemzet támadó vagy védő erejének skálája 
[...] szóval: a közintelligencia — értelmesség — azon Jel. 
melynél fogvást a bölcs a nemzeteket mázsálja. S az 
mennél nagyobb, annál kevesebbet szorul másokra, s így 
annál függetlenebb, szabadabb s erősb a nemzet. Ezek 
szerint mindegyiknek tehetségében áll. akármely ala
csony helyzetű legyen is — s ez mily kellemesen hevítő 
önérzés! — nemzete erejét nagyobbitni!"

íme az elkésett magyarországi fejlődésben megjelenő 
felvilágosodott gondolat, mely a megismerés szabadságá
ban, s ezt biztosítandó ember s ember közötti egyenjogú
ságban hisz. De a Hitel igazi fölfedezése, amely megren
díti a feudális magyar társadalom alapjait, még ennél is 
több. Széchenyi István tud még valamit. Tudja, hogy a 
gondolkodó ember szellemi tökéje önmagában semmit 
sem ér. Ahhoz, hogy a világban megjelenjék, pénztőkére 
van szüksége. Ez azt jelenti: a nincs
telen, ám gondolkodó embernek hitelt 
kell adni. hitelt, a szó minden értel
mében. Ennek alapja: a testvériség.
Nem gondolják, hogy forradalmi gon
dolat ez? És talán nem állunk távol 
az igazságtól, ha hozzátesszük, hogy
nem csupán 1830-ban az.......a hitel
híját tartom azon oknak: hogy a ma
gyar birtokos szegényebb, mint birto
kához képest lennie kellene, s magát 
nem bírja oly jóL mint körülményi en
gednék: hogy mezeit a jó  gazda nem 
viheti a lehető legmagasb virágzásra: 
s végre, hogy Magyarországnak ke
reskedése nincs. S így a hitelt {.../ 
gondolom s hiszem azon alapkőnek, 
melyen földművelési s kereskedési 
gyarapodásunk, egyszóval utóbbi fel- 
emelkedésünk s boldogságunk alapul
hat. Ezen hitelnél pedig még mélyeb
ben fekszik: a hitel tágasb értelem
ben. Tudniillik: hinni s hitetni egymás
nak."
A  Hitel megjelenését követő 1830-as 

évek Széchenyi diadalmas évtizede. Népszerűsége ebben 
az időben éri el csúcspontját, tevékenysége nyomán len
dületet nyer a polgárosodás. 1836-ban az országgyűlés 
elfogadja a hidtörvényt. melynek értelmében a hidon át
haladójobbágy. nemes, polgár egyaránt köteles hídpénzt 
fizetni. Ez az első precedens a magyar jogalkotásban, 
hogy különböző társadalmi osztályok tagjai azonos elbí
rálásban részesülnek. A hídtőrvény megalkotásának hát
terében Széchenyi tudatformáló tevékenysége húzódik.

A Hitel elméleti alapvetéseit gyakorlati tevékenysége 
nyomán mélyíti tovább. így válik világossá számára, 
hogy milyen veszélyek fenyegethetik az egészséges ma
gyarországi fejlődést. Az 1831 -ben megjelent Világ (Licht) 
már címében is a világosságra, az értelem elsődlegessé
gére utal. A  szellem szabadsága az. ami az országépitó 
Széchenyi számára a legfontosabb. így vall erről a 
Világban:

....szabad egypár szót a magyar tudós Társaságról szó- 
lanom. Midőn ezen intézet azáltal kapott lábra, hogy né
hányon közülünk némi kis áldozatot vivénk honunk áltá
rára, több jeles s magas fokon álló férfiak engem e tárgy
körűin részvételem miatt dícsérének, de egyszersmind ily 
színű megjegyzéseket is tevének: 'Kár volt oly nagy

sommát adni nyelvpallérozásra, oly nagy sommát, mely 
lyel sokkal okosb s hasznosb tárgyakat lehetett volna 
megpendíteni, mint vasutakat, vízcsatornákat, hidakat, 
manufaktúrákat s a t., szókoholó úgyis több i>an. mint 
kell. hanem mechanikai része honunk mibenlétének hi
ányos, annak javítására kellene inkább ügyelni.. f...j 
Mechanikai javitásoktúl remélik az értelmi súly nagyob
bodását. jobb közösülések s könnyebb kereseti módbul 
eleivnebb kereskedést, ebbúi pedig nagyobb szorgalmat, 
ezután tehetséget s időt, tudós társaságokat s több éjfélét 
állítni! Már vajon nincs-e tökéletesen felfordítva ezen 
egymásra -halmozás? Én azt hiszem, tökéletesen fedelén 
áll. mert nem az út csinálja az embert, hanem az ember 
az utat. s nem a vadember, hanem a már némileg kifejlett 
ember: s a nemzetiségre rakott közönséges értelmi súly 
fejti ki. nem egyet-kettőt, hanem a sokaságot azon emberi 
méltóságra, mely a henyélés s céliránytalan munkálást 
a nemzetbül lassanként kiirtja, szinte mindenkit magával 
s körülményivel megismertet, s a nagyobb részt elóbb- 
utóbb arrul győzi meg, hogy minél több vészén részt az 
alkotmány bátorságot s hasznot hajtó vázában, annál na
gyobb az erkölcsi tehetség, több a munkavágy. közőnsé- 
gesb a szorgalom, bizonyosb a kereskedési szükség, s bi

zonyosbak nemcsak a jó  közösülések, 
hanem a nemzeti nagyság és szeren
cse is."

....minél több vészén részt az alkot
mány bátorságot s hasznot hajtó 
vázában..."— node hogyan lehetséges 
ez. ha a magyar feudális alkotmány 
mindezt nem biztosítja? Hogyan kap
hat utat a nincstelen, ám .kimivelt 
emberfő" szellemi iniciativája? Vagy 
más szavakkal: mi szükséges ahhoz, 
hogy a szabadon gondolkodó és 
Széchenyi hitel-eszméi alapján még 
pénzhez is jutó jobbágy valóban sza
bad ember módjára tudja szellemi 
tőkéjét az egész nemzet javára tevé
kennyé tenni? El kell törölni a feudá
lisjogrendszert és fel kell szabadítani 
a jobbágyokat. Széchenyi István a 
következő szavakkal fordul osztályos- 
társaihoz a Stádiumban:

....minden lehetséges keserűség nél
kül barátságosan szólítom fel az igazi 
magyart, hogy semmi egyébért, csak 
igazság -szeretetért, mondjunk nemes- 

lelkúleg s önként azon hatalomrul le, mellyel részint a tör
vény. részint az usus [szokás], és tán legnagyobb mérték
ben az abusus (visszaélési, fegyverze minket, földesura
kat fel jobbágyink ellen, s emeljük ókét messze minden 
gyarló emberi szenvedelmink. indulatink s önkényes ha- 
talmaskodásink felül, az örök igazság s részrehajlatlan 
törvény magas széke elé, hol csak az erény lehet pajzs, 
s semmi más a világon."

Nem naiv önzetlenségről van szó. Széchenyi tudja: a 
közösség, a nemzet gazdagodása csak úgy képzelhető el, 
ha az arisztokrata lemond kiváltságairól, nem gyakorol 
hatalmat a nincstelen jobbágy fölött -  ez az egyenlőség 
jogi tekintetben: a gazdaság területén a hitelnek kell 
uralkodnia, hogy a gazdag ne zárja el pénzét, hanem 
hagyja mások által a nemzet Javára gyümölcsözően fel
használni— ennek alapja a testvériség... És hogy mindez 
nemesnek, polgárnak, jobbágynak, azaz: nincstelennek 
és vagyonosnak egyaránt világos igazság legyen: ehhez 
kell szabadság, szellemi alap — .tudós társaság", .tudó- 
látó-megismeró társaság" — a gondolkodó emberek 
testvéri közössége.

Széchenyi István ilyen országot álmodik.
Fenyő Ervin

Josef Krichubcr metszete, 1860
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