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Csorba László

Széchenyi és Kossuth vitájáról – 
170 évvel később

Azzal kezdhetjük, hogy amit Széchenyi és Kossuth vitájának nevezünk, nemcsak az, 
amiről ők egykor valóban eszmét cseréltek, hanem az a szellemi ráadás is, ami minderre 
rárakódott az azóta elmúlt 150–170 évben. A múló évtizedek során ugyanis sokszor 
gondolták úgy komoly koponyák, hogy e két szereplő személyiségében, „lelki alkatában”, 
gondolataiban, társadalmi elhelyezkedésében, azokban a szerepekben, amikbe beleke-
rültek, azokban a megoldásokban, amelyekkel próbálkoztak, ezekben több van annál, 
mint ami egykor közöttük történt. Olyan többlet, ami alkalmas arra, hogy a későbbi 
időszakokban is értelmezze azt, ami a magyar emberekkel, a magyarnak nevezett törté-
nelmi közösséggel történt. Az újabb és újabb korok problémái belevetültek Széchenyi 
és Kossuth kapcsolatába – és az Önök gondolkodásában is, az itt a jelenlevők szinte 
mindegyikének az agyában is ott van mindez. Méghozzá sokkal kevésbé az, amiről ők 
egykor valóban vitatkoztak, hanem sokkal inkább az, ahogy a későbbi időszakokban ebbe 
beleláttak mindenféle fontos dolgot a honfitársaink, ami azután bizony felülírta, átírta a 
régi valóságot. Új valóságok, új élmények születtek e változások hatására. 

Ha a nagy emberek életét műalkotásnak tekintenénk, akkor azt mondhatnánk, hogy 
természetesen mindaz, ami a szellemi hagyatékukkal később történt, az csak még gaz-
dagabbá, még izgalmasabbá, még lenyűgözőbbé teszi az eredeti személyiséget. Többek 
között ugyanis ezáltal derül ki az, hogy mennyivel többek voltak ők, mint egy véletlen 
történelmi pillanat esetleges szereplői. Hiszen minden műalkotásnak az az örök csodája, 
hogy ha új és ismét új helyzetekbe, új és új kontextusokba kerül, akkor is mindig új és 
új tartalmakat tud mondani. Bár elmúlik a kor, amelyben született, mégis annyi minden 
van benne, hogy újra és újra tud beszélni olyan emberekhez is, akik egész más világban, 
egész más problémákban születtek és élnek. Talán igaz ez a nagy egyéniségek, a fontos 
történelmi szereplők életművére is – talán így is tekinthetnénk rájuk. De a történésznek 
az a rögeszméje, az a sajátos önfegyelme, az az ő titokzatos mámora, hogy kizárólag azt 
próbálja figyelembe venni a történeti magyarázat során, amire a szakma szabályai szerint 
valamilyen bizonyítékot, tanúságot, forrást, támpontot talál. Vagyis az utólagos tágító 
értelmezés – ez a gazdagítás, ahogy előbb láttuk – a történelmi szereplőknél nem lehet 
olyan korlátlan, mint a műalkotásoknál. Én tehát most elsősorban nem arról szeretnék 
beszélni, miképp láttuk mi őket a későbbi korokban, hanem kifejezetten arról szólok, 
hogy egykor, a maguk korában ténylegesen, valóságosan miről vitatkoztak. 
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Bécsben, a Wilczek-palotában – akkoriban a Széchenyiéké volt, persze még nem így 
hívták – született Széchenyi István gróf. Gyermekkora természetesen Nagycenken zajlott. 
Pályájának indulása kapcsán szólnunk kell a nagyszerű szülőkről. Bár a Széchenyi-vagyon 
abban az időben még nem volt hitbizomány, a rokonoknak mégis ügyesen – a halálesetek 
véletlenjének és az okos birtokpolitikának egyaránt köszönhetően – sikerült elérniük, 
hogy az 1754-ben született Széchényi Ferenc újra szinte a teljes egykori Széchényi-va-
gyonnal rendelkezett. E családi vagyon eredeti felhalmozója és első gyarapítója még 
Széchényi György volt, a kiváló esztergomi érsek, sikeres gazdasági szakember, elegáns 
és tekintélyes nagyúr, egyben pedig az ellenreformációs politika roppant hatékony szer-
vezője és terjesztője. Öccsének ükunokája, Széchényi Ferenc azonban nemcsak a nagy 
vagyont élvezhette, hanem a szerelemmel teljes házasság örömeit is. Neje egy esztendővel 
volt idősebb nála, Festetics Julianna, korábbi sógornője (korán elhalt József bátyjának 
felesége), a jó barát Festetics György húga. Festeticcsel együtt tanultak Bécsben, és a kor 
nagyszerű eszméi, a felvilágosodás emberbaráti eszmevilága dobogtatta meg a szívüket. 
Nem tekinthető véletlennek, hogy ilyen indíttatást követően a fiatal Széchényit megra-
gadta a Habsburg Birodalom fejlesztésének, a magyar közélet jobbításának az lelkesedése, 
az a mámora, ami II. József császár egyéniségét és életútját is jellemezte, így hivatalt is 
vállalt e program szolgálatában. József nagyszabású kísérlete, a birodalmi modernizáció 
hatalmas programja azonban, mint tudjuk, kudarcba fulladt – ám mégis, halála után 
nem lehetett ugyanott folytatni, ahol korábban abbahagyták. Széchényi azonban már 
előbb félreállt, amikor azt tapasztalta, hogy a jozefinista modernizáció a magyar állami-
ság klasszikus történeti-politikai örökségét is fel akarja számolni. Számára ugyanis nem 
csupán az emberbaráti, hanem a hazafi szempontok is fontosak voltak. 

Ám újra megnyílt a cselekvés lehetősége 1790-ben, amikor József öccse, Lipót, a 
korábbi toscanai nagyherceg lépett a trónra, aki sokkal ügyesebb diplomáciával töreke-
dett a bátyjáéhoz hasonló politikai célok elérésére. A történelemben a drámai változások 
azonban sokszor a szereplők véletlen sorsával befolyásolják az eseményeket: II. Lipót alig 
két esztendei uralkodás után váratlanul meghalt. Fiával, Ferenccel pedig megszakadt a 
reformer uralkodók sora. Bár kellően értelmes volt ahhoz, hogy vigye a birodalom ügyeit, 
de nem volt hozzá igazi ambíciója: mindig szüksége volt valakire, aki helyette a stratégiai 
döntéseket meghozza. Előbb öccsére, Sándor Lipót főhercegre támaszkodott, majd Met-
ternich herceg lett a fő tanácsadója. Sándor Lipót sajnos úgy vélte, Magyarország részéről 
komoly elszakadási törekvésekre lehet számítani. Azt hitte, a nemesi reformerek tulaj-
donképpen vörös jakobinusok, és amikor 1795-ben egy viszonylag kisstílű, ártalmatlan 
összeesküvés nyomaira bukkantak, amelyet annak vezetője, a problematikus személyiségű 
Martinovics Ignác igyekezett veszélyesnek bemutatni, kíméletlen megtorlást tanácsolt 
az uralkodónak. Sokan ismerik azt a különleges, allegorikus képet, ahol az összeesküvés 
lefejezését úgy érzékelteti az ismeretlen rajzoló, hogy egy hatalmas fa virágai helyén a 
résztvevők portréit látjuk, egy óriási pallos pedig elvágja a fa törzsét. Ugyanakkor a kör-
nyezet realisztikus: jól fölismerhetően Budán, a Generális kaszálóréten vagyunk, vagyis 
a mai Vérmezőn; itt abrakoltatták a várbeli katonaság lovait és itt volt a vesztőhely. Ennek 
helyét egyébként a hagyomány a mai napig őrzi: a parkterületnek a Széll Kálmán tér felőli 
végében a gyalogos közlekedők ösvényeket tapostak ki kereszt alakban, és ahol az ösvény 
két szára keresztezte egymást, egyben megjelölte a vesztőhelyet is. Ma egy szimbolikus, 
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egyszerűre faragott kőszarkofág emlékezik az áldozatokra. Hogy hol temették el őket, 
azt a hatalom titokban tartotta – csak a dualista időkben, a századfordulón bukkant rá 
véletlenül a magyarázó vázlatrajzra a főváros levéltárosa. De ez másik történet már – tér-
jünk vissza Széchényi Ferenchez: az egyik kivégzett mártír, Hajnóczy József az ő titkára 
volt, így bizonyára megfordult a fejében, hogy a terrorfolyamat őt is elérheti. Talán ez 
is szerepet játszott abban, hogy miközben korábbi politikai tevékenységétől elfordult, 
egyben a személyiség belső változása is lejátszódott: bűntudat gyötörte, amelyből mély 
vallásos rajongással próbált kiutat keresni. Végül nagyszerű elhatározásra jutott: 1802-ben  
könyveit és régiségeit a nemzetnek ajándékozta, amivel letette a Nemzeti Múzeum alap-
jait. A jelenetet Than Mór megfestette a múzeum nagy lépcsőházi csarnokában: középen 
József nádort látjuk a Szent István Rend díszruhájában, amint éppen Széchenyi Ferenctől, 
aki a bal szélen az Aranygyapjas Rend ruhájában áll, átveszi az alapítólevelet. Ez a nemes 
gesztus jelezte, hogy lehetséges az emberbaráti és a hazafi gondolatok új típusú, aktív és 
modern szintézise, ami már a változás felé mutat. 

Pár olyan elemre utalok most, amelyeket részben már említettek kollégáim. A keleti 
utazás azért nagyon fontos a Széchenyi-történetben, mert itt ér célhoz a fiatal gróf világné-
zeti útkeresése, bekövetkezik szellemének egyfajta megállapodása. Elképesztő kitartással 
pótolja műveltségi hiányait, és rendszerezi azokat a gondolatait, amelyek a vallásra, hitre, 
katolicizmusra, erényre vonatkoznak. Megszilárduló vallásosságának központi motívuma a 
szigorú felekezeti előírásoktól való eltávolodás, és a cselekvés- és erényközpontúság, amely-
ben immár benne van a modern egyén, a modern személyiség szabad világnézeti választása. 

Angliai útjainak hatása is drámaian fontos – ahogy írta, három dolgot kell megvizsgálni 
Angliában: a lótenyésztést, a gépeket és az alkotmányt! Ezekkel kell foglalkozni, meg 
persze száz egyéb dologgal, amiben a szigetország előttünk jár. A gróf ugyanis rátalált 
élethivatására: föl kell emelni a magyar hazát – elérni azt, hogy olyan legyen, amilyen 
Anglia! Széchenyi eszmerendszerének kialakulásában Gergely András azt hangsúlyozza, 
hogy a sokféle eredetű benyomások végül miképpen összegeződtek a személyes élmé-
nyekben, hogy a megtalált igazi jó barát, Wesselényi Miklós báró hatására hogyan állt 
össze a tennivalók akcióprogram-terve a fiatal gróf gondolatvilágában. A titkosrendőrség 
is rájött, hogy Wesselényinek milyen komoly hatása volt Széchenyire. Hozzátehetjük, 
hogy ez a hatás nemcsak személyes volt, hanem koncepcionális jellegű: a reformprog-
ram kialakításában is nagyon fontos az erdélyi jó barát szerepe. Közöttük éppen az az 
eszmesúrlódás zajlott, amit Széchenyi a reformokról való közvélemény kialakításában a 
legfontosabb előfeltételnek tekintett. Minderről Wesselényi is ír saját könyve, a Balítéle-
tekről lapjain, csakhogy sokkal lassabban formálta rendszerré gondolatait, mint a barátja. 
Ha nincs a Hitel, akkor lehet, hogy ma a Balítéletekről-t ismernénk úgy, mint a magyar 
reformkor alapművét. De Széchenyi kivételes kommunikációs tehetség is volt, képes volt 
a megfelelő pillanat azonnali megragadására – így két könyvet is publikált már, amire 
Wesselényi megírta a magáét.

Széchenyi személy szerint nemigen talált ki semmi újat. Lángesze a létező ötletek, 
gondolatok egységes programba formálásában nyilatkozott meg. Logikus rendszerében 
a kezdő lépés a kommunikációnak jut: legelőször a magyar nyelvet kell modernizálni, 
vagyis egy Tudós Társaságot kell létrehozni, amely elősegíti a tudományok magyar nyel-
ven való művelését. Majd „közepesülni” kell, vagyis egy középpontban összegyűlni, ahol 
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az elit kapcsolattartását olyan fontos társasági intézmények segíthetik, mint a lóverseny 
és – az angol klubélet honosítására hivatott – kaszinó. 

Majd jönnek a nagy művek, amelyekben az 1830-as évek programját foglalja össze a 
gróf. Nincs itt mód mindebbe belemerülni, csak pár mozzanatot idézhetünk fel. Magyar-
ország világtörténelmi helyét egy gazdasági kulcsmotívummal érzékelteti: a Duna egy vak 
zsák! Mit jelent ez? A Duna nyugatról folyik kelet felé, ami lehetővé teszi, hogy a nyugat 
áruit, a nyugat eszméit elhozza a keleti tájakra. Magyarország számára ezzel megnyílik 
egy óriási lehetőség: mi itt vagyunk az útvonal kellős közepén, fantasztikus kulcsállam 
Európa szívében! Igen ám, de a Duna a Kazán-szorosnál és a Vaskapunál majdhogynem 
bezáródik, ahogy átrágja magát a Kárpátok sziklagerincén, olyan alacsony járású lesz, 
hogy nyáron át lehet ugrálni a sziklákon az egyik oldalról a másikra. Ezt a beszűkülést 
kellene megnyitni, és akkor egész éven át a hajózóút működhetne Konstantinápolyig! 
És vajon hol lesz majd ennek a fantasztikus kereskedő-útvonalnak a nagy, grandiózus 
elosztóállomása? Magyarországon kell lennie, méghozzá ott, ahol egy öreg, középkori, 
hegyi városka és a folyó túlpartján a frissen fejlődő gazdasági centrum összetalálkozik 
egymással – ha e két települést egy állandó híddal ügyesen összekötnénk egymással... 

A Londonba látogató Széchenyi számára a Hammersmith Bridge lendületes ívét és 
robosztus pilléreit meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt! Na, ezt kellene meg-
csinálni Magyarországon! Fölkereste William Tierney Clarkot, a tervezőmérnököt, és a 
naplójába berajzolta a függőhíd tervét, hogy miképp is kell elképzelni az állandó hidat, 
ami Budából és Pestből majd Budapestet fog csinálni. És a tervet tettek követték – megint 
csak nincs itt mód részletezni –, míg végül 1849 őszére elkészült a nagyszerű alkotás, a 
modern Magyarország szimbóluma.

Most pedig – miután röviden végigfutottunk Széchenyi pályáján –, forduljunk az 
észak-keleti tájak felé. Egy kisnemesi kúriát látunk Monok községben, ahol Kossuth 
László ügyvéd lakott, az Andrássy-birtokok jogásza, vagyontalan nemesi értelmiségi, 
Túróc megyei család sarja. Felesége, tyrlingi Weber Karolina az olaszliszkai postamester 
lánya volt, német eredetű család leszármazottja, akinek egyik fölmenőjét állítólag maga 
Antonio Caraffa tábornok végeztette ki Eperjesen 1687-ben, a híres „vértörvényszék” 
működtetése idején. Tehetséges Lajos fiukat az újhelyi piaristák iskolájába vitték, akiknél 
eminens tanulóként érettségizett. Fontos hangsúlyozni: az a tény, hogy egy evangélikus 
fiatalember katolikus iskolában végezte az első nyolc évet, a felekezeti elköteleződés 
túlzott szenvedélye ellen hatott, a vallási szűkkeblűség ellen, ami pedig oly sok nagyszerű 
elmét tett tönkre a múló századokban. Ez az élmény megnyitotta a fiatalember szívét, 
elméjét a tolerancia irányába.

Eperjesen a híres evangélikus kollégiumba járt, majd Patakon végzett a nem kevésbé 
híres ottani, református főiskolán, és a tehetséges, ifjú jogász átvette apja klientúráját 
Zemplén megyében. Hamarosan a vármegye szolgálatában is sok feladatot vállalt, táb-
labíró lett, részt vett az 1831. évi koleralázadás idején a megye védelmében. Azután 
kialakult egy olyan konfliktus, amelyet követően új irányt vett Kossuth pályája. A fiatal 
ügyvéd – a korabeli társasági szokásokat vigyázatlanul követve – elkövetett egy hibát, 
amit ellenfelei kihasználtak ellene, és végül olyan helyzet alakult ki, hogy el kellett hagynia 
Sátoraljaújhelyet. Következményeit tekintve kicsit hasonló a helyzet, mint amire Széche-
nyivel kapcsolatban Hermann Róbert utalt az előbb: ha a gróf megmarad katonatisztnek, 



68

akkor lehet, hogy a szabadságharcban valahol Eszéknél legyőz 15 horvát határőrt, de 
sokkal többre nemigen viszi – ám amiatt, hogy megszabadult a mundértól, országos 
távlatot kapott az életútja. Ugyanígy meglehet, ha Kossuth ott marad Zemplénben, 
akkor remek alispán lesz belőle, aki szervezte volna a megye életét, de semmi különös –  
így viszont, hogy Pozsonyba került, országos méretű feladatokkal birkózhatott meg a 
tehetsége! Távollévő főrendek kérték fel, hogy helyettük elmenjen a diétára és nem saj-
náltak némi pénzt áldozni arra, hogy az országgyűlési tanácskozásokról tudósítsa őket.  
Nos, a táblabíróról kiderült, hogy remek tollú szerkesztő: az országgyűlési vitákról 
roppant gazdag, szellemes, nyelvileg szórakoztató, a reformeszméket alkalmazó és nép-
szerűsítő, elképesztően pontos beszámolókat írt és küldött szét az országban. Ez volt az 
Országgyűlési Tudósítások, amelyet kezdetben csak zempléni barátainak küldött meg, de 
egyre növekedett iránta az érdeklődés, ráadásul az egyes példányokat rengetegen kölcsö-
nadták, sok százan olvasták. Nyilvánosságot és közvéleményt teremtett ezzel Kossuth, 
amely annyira megerősödött, hogy amikor az országgyűlés véget ért, immár arra tartott 
igényt, hogy most a megyei gyűlésekről és a városi vitákról kapjon tájékoztatást egy 
hasonló karakterű kéziratos újság, a Törvényhatósági tudósítások lapjairól. 

A bécsi udvar is érzékelte, hogy az ellenzéki mozgalom történetében új szakasz 
kezdődik és úgy vélték, ezt erőszakos eszközökkel le kell törni, meg kell akasztani.  
Terrorpolitikát kezdeményeztek, melynek során Wesselényi Miklóst, az új, immáron 
liberális reformellenzék országos vezérét, azután Lovassy Lászlót, az országgyűlési ifjúság 
hangadóját, és a közvélemény-teremtő Kossuthot is letartóztatták. A Budai-hegyvi-
déken mai napig megvan az Isten szeme fogadó egykori épületéből kialakított hajdani 
gyerekkollégium, fönn a Disznófőnél, és a közelében áll Tóth István szobra, a főváros 
első Kossuth-emlékműve, amelyet annak emlékére emeltek, hogy itt tartóztatták le 
1837 májusában a pár napi pihenésre visszahúzódó lapszerkesztőt. A talapzat dombor-
művén éppen a katonák kísérik őt a budai várba, a József kaszárnyába, amelynek a falán 
szintén emléktábla utal arra, hogy ott raboskodott Kossuth. A lapszerkesztő országos 
ismertsége és országos tekintélye itt születik meg, a börtönben és a perben való szikla-
szilárd helytállása során, a szólásszabadságért való kiállása következtében. Azért, mert 
nem engedett egy jottányit sem abból, hogy az állam polgárainak joguk van szabadon 
elmondani a véleményüket az állam kormányzatáról, így hazug az az érvelés, amely a 
kormányt a szent és sérthetetlen uralkodóval azonosítja. A tanácsosokat ugyanis mióta 
világ a világ, mindig lehetett bírálni és ha rossz tanácsot adnak, felelősségre kell vonni 
őket. Tehát ha mi a hazát szeretjük, ha annak kormányzatáról a véleményünket elmond-
juk, azt úgy fogalmazzuk meg, hogy különbséget teszünk a király és a tanácsosai között. 
Ezzel az érveléssel tehát Kossuth a modern polgári szólásszabadságot védte, az emberi 
és polgári jogok egyik legfontosabbikát, olyan következetesen, olyan tekintéllyel, ami 
aztán megalapozta a következő évtizedben játszott politikai szerepét. 

A korszak, a polgári átalakulás céljait világosan megfogalmazta a költő és politikus 
Kölcsey Ferenc: „jelszavaink valának haza és haladás!” Vagyis azt a gyakorlati programot, 
hogy a feudális, nyomorult, elmaradott kis hazából olyan fejlett, gazdag és okos országot 
kell csinálni, mint amilyen Anglia, úgy kell megvalósítani, hogy egyfelől benne legyen 
az emberi jogi gondolat, az emberi szabadság és egyenlőség liberális gondolatvilága, 
de benne legyen a mi történelmi örökségünk is, az állami és politikai önrendelkezés 
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hagyománya – az, hogy mi döntünk saját magunkról, egyén és közösség egyaránt. Ez a 
reformkor lényege, és kivételesen nagyszerű államférfiak álltak a küzdelem élén: az 1830-as  
évek vezérférfiai Széchenyi és Wesselényi, az 1840-es éveké pedig Deák és Kossuth. No már- 
most, aligha kétséges, hogy egy ennyire komplex, összetett, nagyszabású vállalkozást sok 
vita, feszültség kíséri, a módszerek, az irányok, a programok és tennivalók alakítása terén. 
Ez természetes, ez így van rendjén,. nem is lehet másképpen, mert ez a világ és az emberi 
cselekvés normális rendje: megvitatjuk a dolgokat, mielőtt nekilátunk a végrehajtásnak, 
a cselekvésnek. És aligha csodálható, hogy a negyvenes évek nemzedéke nem mindent 
látott úgy, ahogy a harmincas évek generációja. A viszonyt – persze a fiatalabbak szem-
szögéből! – Kossuth így fogalmazta meg egy roppant plasztikus képben: „Ha a törpe az 
óriás vállára áll, messzebb lát, mint maga az óriás.” Van ebben ideológia is, persze, meg 
teatralitás, de van benne logika is: aki később jön, több tapasztalattal rendelkezik, mint 
elődei. Ugyanazokon az alapokon áll, de többet lát, előbbre néz, mint a korábbi időszak 
szereplői. 

A korszak sok vitája közül a legnevezetesebb Széchenyié és Kossuthé. Akkor kezdő-
dik, amikor Kossuth kiszabadul a börtönből és – Landerer Mihály nyomdatulajdonos 
segítségével – engedélyt kap politikai hírlap indítására. Ahogy 1841 elejétől megjelen-
nek a Pesti Hírlap első számai, Széchenyi úgy látja, baj van. A reformok követelésének 
az a módja, ahogyan Kossuth ír és beszél, a gróf szerint veszélyeket rejt magában.  
De nem ellencikkeket ír, hanem egész könyvet, röpiratot szentel a bírálatnak. Ez a könyv 
lesz A kelet népe, amelyben így jellemzi álláspontját: „Én a’ Pesti Hírlap’ szerkesztőjének 
szándéka’ tisztaságárul de legkisebbé sem kételkedem, mit ujra és ujra kijelentek; elveit 
is jobbadán és legfőbb vonásaikban osztom; sőt egy cseppet sem vonakodom ezennel 
kinyilatkoztatni, hogy azokat legnagyobb részben magaméivá teszem, [...] ekkép egye-
dül «azon modor» ellen lehet és van kifogásom, melly szerint mint ő hiszi, «felemeli a’ 
hazát», mint hiszem viszont én «sírba dönti a’ magyart».” És hogy milyen ez a modor, 
így fogalmazza meg: „Kossuth Lajos’ kezében egy [...] hetenkénti hírlap nem lehet 
egyéb, mint a’ lehető legélesb fegyver; de ez, fájdalom, nem operálni, [...] de meggyil-
kolni fogja a’hazát, [...] ‘s pedig szoros tudományilag azért, mert az érzelem’ ‘s nem az 
értelem’ körébül emeli roppant hatású szózatát, [...] egyenesen franczia modor szerint 
működik, melly modor [...] nem más mint az, melly után indultak Mirabeautul kezdve 
Camille Desmoulins, Danton, St.-Just, Marat, Robespierre [...] kik egyenként jobbadán 
jók [...] valának, de a’ szív’ és érzelmek’ tévútaiba keveredvén, [...] végre olly vakbuzgó 
tébolyságba estek, hogy nyavalygó ábránduk szerint az emberiség’ diszére, felebarátaik’ 
jóllétére felcsordultig fertőzteték embervérrel a’ hazai oltárt”. Tehát röviden: Kossuth 
modora forradalmi őrjöngéshez fog vezetni. 

Igaz volt vajon ez a vád? A kortársak elsöprő többsége és az utókor szerint is ebben 
a gróf tévedett. Kossuth nem volt radikális forradalmár, hanem becsületes középutas, a 
liberális derékhad képviselője. Persze a támadásra felelni kellett, így Kossuth megírta 
Felelet című munkáját, amelyben finom iróniával említette: „én, megvallom, ha gróf 
Széchenyi István volnék, legüresb órámban is hasznosabb dolgot tudnék tenni, mint 
modor ellen 24 ivet irni”. Ahogyan a helyzetet fölvázolta, azt szociológiailag is pontos 
helyzetelemzésnek tekinthetjük. Széchenyi úgy hitte, hogy ő ébresztette fel a nemzetet, 
tehát joga van beleszólni abba, hogy a nemzeti reform jövője hogyan alakul. Ám nincs 
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olyan, hogy egyetlen ember fölébreszt egy egész nemzetet! A nemzet már ébredőben 
volt, így Széchenyi igazi teljesítménye abban nyilatkozott, hogy megértette: ébredéskor 
mi a teendő! És Kossuth a Feleletben nemcsak megismételte híres mondását a grófról, 
de pontosan megfogalmazta történelmi szerepét, jellemezte rendkívüli jelentőségét:  
„Ki korán jő, isoláltan [elszigetelve] áll, ’s az egyedülállónak lépteit maradandó hatás 
nem követheti. […] A’ ki későn jő, fényes nappal gyújt világot, ’s még hálát adhatunk, ha 
működése csak haszontalan. [...] Gróf Széchenyit a’ kor szükségeinek hatalma alkalmas 
perczben ragadta meg. Ő korának nyelvévé lőn; ő a nemzet jobbjai gondolatának szava-
kat adott. És hatásának titka itt fekszik. [...] Ujjait a’ kornak üterére tevé, és megértette 
lüktetéseit. És ezért, egyenesen ezért tartom én őt legnagyobb magyarnak.”

Már említettük, hogy a reformellenzék vezérkarában senki nem osztotta Széchenyi 
helyzetelemzését és aggodalmait. Sőt, Deák egy Wesselényinek szóló levelében arra 
figyelmeztetett, hogy veszélyes lehet a gróf túlzása: „Széchenyi akaratlanul apológiát 
írt az ellenünk használt terrorizmusra”. Persze, hiszen a terrorpolitikának épp az volt a 
logikája, hogy a magyarok a birodalomra veszélyes forradalmat csinálnak, ezért kell erő-
szakkal lecsapni rájuk. Ha tehát Széchenyi szerint is Kossuth forradalmár, akkor sajnos 
Metternichnek van igaza... 

A Felelet visszhangja egyértelműen Kossuthnak kedvezett, de Széchenyi nem engedett, 
újra és újra kereste az alkalmat a szellemi csatára. Nincs itt mód és lehetőség minden 
kérdéskört számba venni, amelyről eszmét cseréltek a reformkor még hátralévő 7–8 
esztendejében. Csak párat emelhetünk ki, hogy illusztráljuk a témák sokféleségét és 
érdekességét. Mindjárt az egyik legfontosabb ezek közül az a kérdés, vajon a fölsza-
badítandó jobbágynépet szabad-e politikai jogokban részesíteni? Szabad-e szavazati 
jogot adni számára, hogy a közügyekbe beleszólhasson? Széchenyi kedvenc lapjában, a 
Jelenkorban írt erről, és egy bibliai jelenetet hozott fel álláspontja igazolására. Mindenki 
ismeri az evangéliumokból azt a történetet, amikor a helytartó megkérdezi a palotája 
előtt gyülekező tömeget, hogy az ünnepre való tekintettel kit engedjen szabadon: a rab-
lógyilkos Barabást vagy a názáreti prófétát? Mint tudjuk, a tömeg Barabást választotta. 
Ezt az akkoriban még történetileg hitelesnek vélt elbeszélést azért idézte fel Széchenyi, 
hogy igazolja: nem szabad a politikai jogokba bevonni a tömegeket, mert ostobák és 
műveletlenek, így rosszul fognak dönteni: „ítéletében mindig hibázott a nép, és még 
Krisztus urunkat is minoritásban [kisebbségben] hagyá Barabás átellenében”. (Jelenkor, 
1843. 2. sz.). Mit válaszolt erre Kossuth? Szerencsére szöveg szerint megvan a reagálása a 
Pesti Hírlap hasábjairól. Íme a szöveg: „„tudom, hogy a nép ítéletében gyakran tévedhet, 
s hogy Krisztus urunkat is minoritásban hagyá Barabás ellenében; [...] de azt is tudom, 
hogy a nép, tévedjen bár ítéletében, de ítél; s Krisztus urunknak halni kellett, mert a nép 
őt minoritásban hagyta Barabás ellenében.” Mit lehet akkor tenni? Volt válasza erre a kér-
désre is: „ellenben bölcseségnek tartom azon ügyekezni, hogy mit egyes értelmes ember, 
becsületes szándokkal a közre nézve jónak hiszen, az a közönség helyeslését megnyerje; 
mert – alkotmányos országban, az alkotmányos nép akaratja nélkül, azt még csak nem 
is boldogíthatjuk”. (Pesti Hírlap, 1843. 218. sz.) Hinni kell tehát a tanítás erejében, az 
emberi természet, jellem, erkölcs perfekcionizmusában, vagyis örök javíthatóságában, és 
abban, hogy aki gyakorolja a döntést, ha kezdetben hibázik is, idővel megtanulja majd, 
miképp dönthet a maga javára. 



71

Máshol azt írja Kossuth, hogy Széchenyi álláspontja így szól: előbb tanuljatok meg 
úszni és utána bemehettek a vízbe! Igen ám, de úszni csak a vízben lehet megtanulni – 
tehát vállalni kell a kezdeti rossz döntések kockázatát. Ritka bölcsességről tanúskodik a 
záró gondolat: az embereket akaratuk ellenére nem lehet boldoggá tenni. Ez a mélypszi-
chológiai felismerés egyben rámutat politikai felfogásuk drámai különbségére: Széchenyi 
nem volt demokrata, Kossuth viszont demokrata volt. Széchenyi azt gondolta, hogy az 
emberek buták és ostobák, hogy a saját ügyeikben jól döntsenek. Egy kiválasztott elitnek 
kell helyettük jól dönteni. Kossuth viszont azt gondolta, hogy az embereket a modern 
korban már nem lehet kizárni abból, hogy döntsenek, még ha buták is, még ha ostobák 
is. A feladat éppen ezért pontosan az, hogy olyan viszonyokat kell kialakítani, megszer-
keszteni, hogy lehetőleg minél kevésbé döntsenek rosszul önmagukról. 

Az 1840-es évek nagy csörtéi mellett persze akadtak olyan reformkezdeményezések 
is, amelyekben egyetértett a két nagy vitaellenfél. Széchenyi régóta kereste a megoldást, 
hogy a közteherviselést miképp lehetne elősegíteni, bevezetni. Nagyszerű gondolata 
támadt: egy óriási, országos pénztárat kellene létrehozni, amibe mindenki – tehát a 
nemes is – önként befizet egy bizonyos összeget. Pl. ha mindenki csak két garast fizet 
be telkenként, akkor is kijönne 6 millió fölötti summa, de vegyünk csak 5 milliót, és ha 
arra fölveszünk 100 milliós kölcsönt, abból finanszírozni lehetne a teljes infrastrukturális 
reformot, a vasútfejlesztést, a folyószabályozásokat, stb.! Kossuth azonnal üdvözölte a 
tervet, és csak annyit kért, hogy a fölhalmozandó összegből a jobbágyok is fölvehessenek 
az örökváltságra (terheik teljes megváltására) kölcsönt. 

Jelentős vitakérdés volt az is, hogy a fiumei vasúttervet illetően miben különbözött 
Széchenyi és Kossuth koncepciója. A gróf az egységes, országos piac megteremtésének 
nagy ügyét a Pest központú sugaras vasúttervvel kívánta elősegíteni. Ezzel természetesen 
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Kossuthék is egyetértettek, de arra figyelmeztettek, hogy ha előbb épül meg a közvetlen 
Bécs–Trieszt vasúti összeköttetés, mint a vukovár–fiumei vonal, akkor a magyarországi 
terményexport nem a magyar, hanem az osztrák tengerpart forgalmát fogja gazdagítani. 
A vita tehát a vonalépítés sorrendiségére vonatkozott, de végül egyik tervet sem sikerült 
tettekre váltani. A trieszti összeköttetést az 1850-es években megvalósította a semme-
ringi vasút és így Magyarország elveszítette újkori történelmének egyik legkomolyabb 
lehetőségét, hogy javítani tudja pozícióit a birodalmi közlekedéspolitikában. 

Az akadémiai beszéd körüli vitában, majd a Védegylet miatti összecsapásokban 
Széchenyi egyre több hívét veszítette el és az 1840-es évek közepére politikailag elma-
gányosodott. Ám a cselekvésről nem tudott, nem akart lemondani, így végül tárgyalásba 
kezdett a konzervatívokkal, akik a Tisza-szabályozás elindításának ígéretével el tudták 
érni, hogy belépjen a kormányba és vállalja a Helytartótanács közlekedési bizottságának 
vezetését (ez tkp. a közlekedési miniszteri posztnak felelt meg). A reformerek zöme 
azonban nem Széchenyi, hanem Kossuth mögött sorakozott fel: barátai és támoga-
tói között találjuk Teleki Lászlót, Batthyányi Lajost, Deák Ferencet, Eötvös Józsefet.  
Bár természetesen ők sem minden kérdésben értettek egyet egymással, de a gróffal 
szemben Kossuthot szellemileg és gondolatilag is jóval közelebb érezték magukhoz, mint 
ahogyan azt majd a szabadságharc után a reformkort legendásító Kemény Zsigmond 
beállítja. Olyannyira, hogy az 1847–48-as országgyűlésen azért lehetett Kossuth az 
ellenzék vezére, mert Batthyányi Lajos és Kázmér grófok nem sajnálták a pénzt sikeres 
követválasztási kampányának finanszírozására. 

1848 tavaszán azután hatalmasat fordult a világ kereke és a Széchenyi-Kossuth vita 
aktív szakasza lezárult. Miután győzött a forradalom, a Batthyány-kormány soraiban 
immáron együtt küzdenek a korábbi nagy vitaellenfelek. Természetesen millió egy 
kérdésben továbbra sem értettek egyet, de a legfontosabbakban igen: Magyarország alkot-
mányos önkormányzatának és polgári átalakításának azokban a lépéseiben, amelyeket az 
április törvények tartalmaztak és írtak elő. Ezzel pedig 13 évvel korábban megvalósították 
Deáknak azt a híres mondását, amit 1861 tavaszán fogalmazott meg az országgyűlésen, 
imígyen: „Szeressétek jobban a hazát, mint amennyire utáljátok az ellenségeiteket.”

Ez a gondolat egyben arra is figyelmeztet minket, miért is nem lehet manapság a 
Széchenyi–Kossuth ellentétbe belevetíteni a modern magyar nemzet nagy lelki, tör-
ténelmi problémáit. Nem kettőjük között húzódott ugyanis a magyar történelem nagy 
drámai választóvonala! Széchenyi és Kossuth ugyanazon az oldalon álltak: a reform és az 
átalakulás oldalán. Márpedig ha ők a magyar világban összecsapó fő ellenfelek, akkor hol 
van Metternich, hol a bécsi udvar? Tehát nem az eredeti vitapozícióik, hanem a későbbi 
évtizedek, jó másfél évszázad történelmi élményvilága volt az, ami beléjük vetítette a 
magyar nemzet nagy sorskérdéseit. Ha azonban ma egy középiskolást megkérdezünk, 
azt tapasztaljuk, hogy képtelen Széchenyibe és Kossuthba belelátni napjaink döntő 
dilemmáit – egyszerűen eszébe sem jut, hogy őket használja gondolkodása metaforikus 
keretének. A világ megváltozott és ez a két ragyogó koponya már nem mindennapi küz-
dőtársunk: az aktuális politikai térből lassan visszatérnek a valódi történelem világába.

Végül egy rövid történetet hadd meséljek el annak érzékeltetésére, milyen hamis 
indulatokat keltve lehet megtéveszteni a tanulásra vágyó ifjúságot. Az elbeszélés szerint 
egy alkalommal a bencés diákokat a tanár úr fölviszi a Gellért-hegy tetejére. Letekintenek, 
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látják az alattuk elterülő csodavárost, és a tanár megkérdezi: „Na gyerekek, mit látunk 
odalenn? Mi folyik a hidak alatt?” „A Duna!” „Helyes, és mi íveli ott át?” „A Lánchíd.” 
„És a Lánchidat vajon kinek köszönhetjük?” „Széchenyi Istvánnak.” „No, és mi úszik ott 
a Lánchíd alatt?” „Gőzhajó.” „És a gőzhajózást vajon ki fejlesztette Magyarországon?” 
„Széchenyi István.” „Hát mi az a palota ott, a pesti hídfőnél?” „A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia.” „Vajon ki alapította?” „Széchenyi István.” „És mi füstölög ott hátul?”  
„A Nyugati pályaudvar.” „Hát vajon a vasúti közlekedést ki fejlesztette hazánkban?” „Széche-
nyi István.” „Derék! És ott jobbra vajon mi az a sárga épület?” „A Nemzeti Múzeum!”  
„Ki alapította?” „Széchenyi István.” „No nem Széchenyi István, hanem az apja, de azért 
a családban marad. Most pedig gyerekek – és a tanár úr benyúl a zsebébe, kivesz egy 
pénzérmét –, na gyerekek, kinek az arcképe látszik ezen a pénzérmén?” „Kossuth Lajosé.” 
No hát ha valaki megmondja, hogy Kossuth Lajos mit tett a magyar hazáért, megkapja 
ezt a pénzérmét!” Csönd. Mire a tanár így szól: „Na nem mindegy az, hogy a hazáért él, 
vagy a hazából él az ember.”

Magam is hallottam ezt a mesét előadni egy neves színészünktől, és szomorúan láttam 
a közönség boldog ujjongását, nyerítését a nemtelen poén hallatán. Nem fogták fel, hogy 
szeretett hősük teljesítményét kisebbíti, ha annak fölemeléséhez mások gáncsolására van 
szükség Széchenyi zsenijéből azonban semmit nem von le az égvilágon, hogyha elismer-
jük, hogy más történelmi szereplők is kiemelkedő szerepet játszottak az élet színpadán.

A történelem persze kicsit besegít a mérték hamisításában. Látjuk a nagyszerű 
hidat, a méltóságteljes akadémiát, a zseni egykori tevékenységének ma is élő, száz jelét.  
Ám amit a másik államférfi tett, lassan elfeledteti a múló idő. Ha ma kimondjuk a szót: 
jobbágyfelszabadítás, szinte csak egyszerű zörejsort hallunk. Már 168 éve, hogy nincsenek 
jobbágyok – és milyen jó hogy nincsenek!!! Ám épp ezért ez a szó egy mai középiskolás 
tanulónak majdhogynem ugyanúgy szinte érthetetlen kifejezés, mint az ősiség vagy 
a hitbizomány. Valami távolról dereng arról, hogy valami borzalmas dolog szűnt meg 
akkoriban. Talán aki Nádasdy Kálmán és Ranódy László híres filmjét, a Lúdas Matyit 
látta, annak van még némi fogalma arról, mi a deres, milyen a megalázó földesúri önkény. 
Kossuth Lajos azonban egészen pontosan tudta, milyen iszonyatos a jobbágynyomor, 
mert 1827-ben részt vett a jobbágytelkek megyei összeírási munkálataiban. 124 köz-
ségben (az ő aláírásával), elejétől végéig bejárta az összes jobbágyportát, szembesült 
a mai ésszel fölfoghatatlan nyomor bűzével, mindennapi emberpróbáló borzalmaival.  
Egy humoros epizódot öregkori leveleiben is fölidézett, amikor a köztisztaság kérdéséről 
írt Helfy Ignácnak: eszerint  amikor megkérdezett egy jobbágy öregasszonyt, fürdött-e 
már aznap, azt felelte: minek, hiszen már kétszer leizzadtam...! Tehát a mai eszünkkel 
egyszerűen fel nem tudjuk fogni, miféle félállati létből emelkedtek ki honfitársaink a 
jobbágyfelszabadítás révén. Ráadásul, amíg a földesúr és a jobbágy közötti szakadék 
kettéosztja a haza lakóit, addig közös nemzet sincs, mert csak egyenjogú emberek között 
működik valódi csoportszolidaritás. Visszatérve tehát a Gellérthegy tetejére, az élelmes 
diákoknak ezt kellett volna felelniük a bencés tanár bácsinak: „Az egyenjogú polgárok-
ból álló, egységes, modern magyar nemzet megteremtését, a jobbágyok felszabadítását 
köszönhetjük Kossuth Lajosnak – na, ide a pénzt, drága Tanár úr!”

Van egy forráscsoport, amely máig őrzi annak emlékét, hogy 1848 nyarán a jobbágytö-
megek pontosan tudták, ki tette értük a legtöbbet, kinek köszönhetik az embernyomorító 
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függésből való felszabadulást. A magyar népdal ez a forrás. Nem volt se tévedés, se vélet-
len, hogy Kossuth nevét foglalta bele a dalaiba az a sok millió ember, akik közül majd’ 
kétszázezren azt is vállalták, hogy fölcsapnak honvéd katonának és a vérükkel áldoznak 
azért, hogy a régi világ vissza ne jöjjön. Demagóg ízű a kijelentés, mégis igaz: nem a 
Tudományos Akadémiáért, nem a Lánchídért mentek harcba ezek az emberek, hanem 
hogy ne legyen soha többé deres és robot. 

Ennek a kis történetnek tehát az a tanulsága, hogy megértsük: az egyik zseni nagyszerű 
teljesítményének elismerése semmit nem von le a másik tetteinek értékeiből. Széche-
nyi és Kossuth vitáját ma két kiemelkedő államférfi olyan politikai viadalának látjuk, 
amelyben nem a nemzet örök, időtlen sorskérdéseiről, hanem a polgárosodást elősegítő, 
modern reformok részkérdéseiről folyt az eszmecsere. Nincs semmilyen kényszer, ami 
azt erőltetné, hogy az egyiket le kellene nyomni ahhoz, hogy a másikat fölemelhessük, 
hogy csak úgy dicsérhessük az egyiket, hogy közben igazságtalanul bántjuk a másikat. 
Nem félisteneket, hanem embereket látunk, tele mindnyájunkra is jellemző kicsinyes-
ségekkel, hibákkal, bántásokkal és következetlenségekkel – de akik egyben szeretetre 
méltó zsenik is voltak, akik lenyűgöző teljesítményükkel megteremtették azt a modern 
Magyarországot, amelyben ma is élünk.

Elhangzott: Széchenyi 225 – Emlékkonferencia, Balatonfüred, 2016. október 29. 


