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Kemény Zsigmond báró – Széchenyi kortárs „historikusa”, s a „legnagyobb 

magyar” eszmeiségének egyik legtekintélyesebb ismerője – életrajzi munkájában 

a gróf magyar történelemmel kapcsolatos vélekedéseihez a következő megjegy-

zést fűzte: Széchenyi „a históriát megkicsinyíté, hogy a múltról elvett súlyt a 

jövendőre vesse, s hogy a koporsóról az életre, a tettek nyomozásáról a tettek 

végrehajtására fordítsa a közfigyelmet”.1 

Láthatóan, az első nyilvános formájában a Hitel-ben megjelenő sajátos 

múltértelmezés az, ami az esszéista Kemény érdeklődését felkeltette, s amit 

végül is nagyon találóan úgy fogalmazott meg, hogy a gróf voltaképp a jövő 

érdekében fordult el a nemzeti múlttól, s a történelmi hagyományok tudatos 

„leértékelésével” lényegében a jelen feladataira kívánta a közvélemény figyel-

mét fordítani. S bár Kemény a kijelentéshez nem fűzött bővebb magyarázatot, 

történetírónk eszmefuttatásának úgy tűnik, van egy másik olvasata is. Ebben az 

odavetett mondatban annak sejtetése is benne lappang, hogy Széchenyi a nemze-

ti múltat sajátos történetszemléletén keresztül egyáltalán nem konvencionális 

formában, hanem „nemzetteremtő” (s tegyük hozzá: történelemformáló) szándé-

kainak megfelelően értelmezte át, s ennek értelmében fogalmazta újra: „Soha 

eszme nagyobb benyomást nem tőn a kedélyekre, mint Széchenyinek következő 
                                                        
1 Kemény Zsigmond: Széchenyi István. In: KEMÉNY Zsigmond: Sorsok és vonzások. Portrék. 
Szerk., utószó, jegyz.: Tóth Gyula. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1970. 246. (A hivatkozott mű a 

továbbiakban: Kemény Zsigmond [1851].) Kemény Zsigmond 1849 utáni történelmi esszéiben a 
Széchenyi-értelmezés hosszú évtizedeken át meghatározó gondolati kliséit fektette le. S bár 
Kemény távolról sem tekinthető a legautentikusabb Széchenyi-historikusnak, élénk 
kifejezésmódja, olykor rendkívül találó megjegyzései támpontokat jelenthetnek a későbbi 
kutatások számára is. Vö. VARGA Zoltán: A Széchenyi-ábrázolás fő irányai a magyar 
történetírásban (1851-1918). Akadémiai Kiadó, Bp., 1963. 9-28.; GERGELY András: A dualizmus 
kori történetírás Széchenyi-képe. In.: Magyar Tudomány, 1991. 8. sz. 900-902. 
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állítása: sokan azt mondják: ‘a magyar volt’, én azt hiszem: ‘a magyar lesz’.” – 

vallotta Kemény.2 De vajon mit jelentett Széchenyi gondolkodásában az a 

história, amit szántszándékkal „megkicsinyített”, s hogyan „vette el a súlyt” a 

nemzeti múltról a jövő érdekében? Vagyis: Széchenyi a jelen- és a jövőformálás 

igényével milyen módon kívánta értelmezni és történetszemléleti megalapo-

zottságú érveléséhez „utilizálni” a magyarság múltját és a történetiség folya-

matát? E rövid tanulmányban ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat. 

Arra a tényre, hogy mennyire nem vágott egybe Széchenyi és az általános 

korabeli közvélemény múltértelmezése, már a 19. század végén Beöthy Zsolt 

„Széchenyi és a magyar költészet” című tanulmányában ráirányította a figyel-

met. Beöthy felvetése szerint Széchenyinek a nemzeti múltat, s a történelmi 

nagyságot vitató, sőt nemegyszer elutasító múltértelmezése tulajdonképpen éles 

ellentétet mutatott nemcsak a históriai nagyságra egyfajta nosztalgiával tekintő 

egykori nemesi történelemszemlélettel, de a nemzeti költészet, s a történelmi 

eposz elmúlt dicsőséget fürkésző romantikus szemléleti világával is.3 Beöthy 

egy 1912-es tanulmányában Keményhez hasonlóan maga is úgy látta, hogy 

Széchenyi „A nagy jövő munkás hitében kész megtagadni multunk nagy emlé-

keit: ifjú nemzet vagyunk, hirdeti; a mi mögöttünk van, csak előkészület […]”.4 

Ezzel szemben – vallotta Beöthy – a gróf fiatalkorának költői (Berzsenyi, Köl-

csey, Kisfaludy, Vörösmarty) által közvetített nemzetkép – amelyből csupán 

„olykor-olykor hangzott ki a jobb jövő reménye” – mindenekelőtt a „nemzeti 

süllyedés szégyen”-érzetét, s „a romlás melancholikus borúját” közvetítette.5 

„Romlásnak indúlt hajdan erős magyar!/Nem látod, Árpád vére miként fajúl?/ 

Nem látod a bosszús egeknek/Ostorozó kezeit hazádon?//Sok századoknak 

vérzivatarjai közt/Rongált Budának tornyai állanak,/Ámbár ezerszer vak tüzed-

ben/Véreidet, magadat tiportad.” – írta Berzsenyi „A magyarokhoz” című 

költeményének 1796 körüli első változatában.6 A költő fenti sorait olvasva 

Beöthy problémafelvetése nagyon is indokoltnak tűnik. Kölcsey, aki a Nemzeti 

                                                        
2 KEMÉNY Zsigmond [1851] 246. 
3 BEÖTHY Zsolt: Széchenyi és a magyar költészet. MTA Bp., 1893. 63-68. (A hivatkozott mű a 
továbbiakban: Beöthy Zsolt [1893].) 
4 BEÖTHY Zsolt: Széchenyi magyarsága. In: Széchenyi eszmevilága. I. köt. 23-48. A sorozat: 
Széchenyi eszmevilága. I-III. köt. Bp., 1912., 1914., (III. köt. [s.a.]) 36. (A hivatkozott mű a 
továbbiakban: Beöthy Zsolt [1912].)  
5 BEÖTHY Zsolt [1893] 39. 
6 Berzsenyi Dániel: Kesergés. In: Berzsenyi Dániel Művei. Szöveggond., utószó, jegyz.: Orosz 
László Századvég Kiadó, Bp., 1994. 7-9. Széchenyi nemcsak hogy ismerte, de a Világ című 
művében – éppen a nemzet öregségével-fiatalságával kapcsolatos történetszemléleti 
eszmefuttatások során – idézte is Berzsenyi „A magyarokhoz” című költeményének utolsó 
versszakát. Vö. Gróf SZÉCHENYI István: Világ, vagy is felvilágosító töredékek némi hiba ‘s előítélet 
eligazítására. Pesten, 1831. (Reprint: Bp., 1984.) 74. (A hivatkozott mű a továbbiakban: Világ.) 
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hagyományok lényegi elemeinek vizsgálata során a magyar történelem nemzeti 

poézist ihlető hőskorát kereste, életének egy szakaszában maga is úgy vélte, 

hogy „Mennél inkább elhidegszik a jelenlét, annál hátrább vonulnak a régibb 

kor tündérképei, s a poézis, mely a forróbb élettel együtt ébredt és járt, lassan-

ként elvonja magát az életkörtől.”.7 Az olyan korszakban született költő, amikor 

„a hőskor határai észrevétlenül eltűnnek”, s „midőn az őtet körülvevő élettől 

elvonul”, „lángkebellel […], de kitisztultabb fejjel s gazdagabb ismeretekkel, 

[…] természetesen egy jobbat, szebbet, belsőjével rokonabbat keresni kénszerí-

tetteik.”.8 Szerencsésnek és boldognak mondhatja magát az a költő, aki „ezen 

jobbat, szebbet s rokonabbat saját hazájának régiségében felleli!”.9 „Mert a 

nemzeti poézis – írta 1826-os munkájában – a nemzeti történet körében kezdi 

pályáját, s a lírának később feltámadó s individuális érzelmeket tárgyazó 

zengése is csak ott lehet hazaivá, hol az a nemzeti történet régibb múzsájától 

kölcsönöz sajátságot, s személyes érzeményeit a nemzeti hagyomány és nemzeti 

megnemesített életkör nimbuszán keresztül súgároztatja.”.10 A történetbölcse-

lettel is foglalkozó Kölcsey hagyományértelmezése döntően a szerény, s gyakor-

ta inkább megteremtésre váró nemzeti múlt jellegzetes felfogásból vette funda-

mentumát, s munkáját áthatotta annak tudata, hogy nemzeti történelem nélkül 

nemzeti hagyomány és nemzeti közösség sem képzelhető el.11 Ezért is érezhet-

jük azt, hogy a 19. század eleji romantikus nemzeti líra egyik legfontosabb 

törekvése éppen a hiányzó nemzeti hagyományok „kipótolása” és megteremtése 

volt. Úgy tűnik azonban, hogy Széchenyi múltértelmezése és történelemfelfo-

gása a romantikus nemzeti líra szemléletével javarészt átellenesen fogalmazódott 

meg. Persze a kérdést túlontúl leegyszerűsítenénk, ha a Beöthy által kissé mes-

terségesen szétválasztott két szemléletmód és „múltértelmezés” eltérőségében 

csupán az örök értékek platonista hitétől átjárt költői lélek, a romantikus 

„múltteremtési” szándék, illetve a gyakorlatias politikusmentalitás különböző 

premisszáit és konklúzióit látnánk.12  

Hogy Széchenyi miként jutott arra a megállapításra, hogy a magyar nemzet 

tulajdonképpen nem is rendelkezik említésre érdemes történelmi nagysággal, azt 

                                                        
7 Kölcsey Ferenc válogatott művei. Szerk., vál.: Fenyő István Bp., 1975. 256-257. 
8 Uo. 257. 
9 Uo. 257. 
10 Uo. 258. 
11 Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A Nemzeti hagyományok időszerűsége. In: Valóság 1999. 6. sz. 
31-42. (A hivatkozott mű a továbbiakban: Szegedy-Maszák Mihály [1999].); S. VARGA Pál A 
gondviseléshittől a vitalizmusig. A magyar líra világképének alakulása a XIX. század második 
felében. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1994. 65-68. 
12 Az „örök értékek platonistának mondható rögeszméje” kifejezést Szegedy-Maszák Mihálytól 
kölcsönöztem. Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály [1999] 33. 
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az eszmerendszer részleges rekonstrukciójával kísérelhetjük meg nyomon követ-

ni. Csakhogy a kiindulópont megválasztása nem tűnik egyszerű feladatnak. 

Ugyanis a Hitel Kemény Zsigmond által szabadon idézett, s napjainkra toposszá 

csontosodott optimista zárógondolatainak – „Sokan azt gondolják: Magyaror-

szág – volt; – én azt szeretném hinni: lesz!”13 – a fiatal Széchenyi gondol-

kodásában aligha bukkannánk nyomaira. Ugyanis a naplóban található bejegy-

zések egyre-másra arról tanúskodnak, hogy Széchenyi az 1820-as évek elején a 

magyarságot egy kivénhedt, elgyengült, haldokló nemzetnek látta: „Hazám 

haldoklása miatt szenvedek! Minden tünet egy haldoklóra vall. Semmi egészség, 

sehol fiatalság!”, „Minden azt mondja nekem, hogy Magyarország halott.”, 

„Minden nap jobban látom: Magyarország halott!”, „Magyarország merőben 

halott.” – lehetne csokorba gyűjteni az idézeteket az 1820-as évek végéről.14 

Azon talán lehet vitatkozni, hogy ez a nemzet létével kapcsolatos általános 

búskomorság – nem egy esetben közvetlenül az aktuális szerelmi bánat hangjai 

mellett – mennyiben tekinthető Széchenyi ambivalens, hullámzó kedélyállapota 

kivetülésének, s vajon ezek a nyomasztó gondolatok mennyiben befolyásolták a 

gróf apatikus lelki világát: „Borzalmas hangulatban vagyok –, Magyarország 

halott.”, „Néhány nap távolságra Magyarországtól, és már nem is sejtik, hogy 

mi a világon vagyunk. La Hongrie est morte –! [Magyarország halott!] – 

minden fáradozásom hiábavaló –!!! – Ismét a legmélyebb apátiába estem. 

Fájdalmat nem érzek, nem vagyok boldogtalan, – de minden a világon közömbös 

nekem. – Nagy vágyakozás Cr[escence] iránt. – Tőle távol minden szürkének és 

visszataszítónak tűnik föl nekem!” – írta naplójába gyakorlatilag ugyanazon 

fordulattal, s szinte egy hónapon belül 1829 nyarán.15 A fejlődésképtelenség 

látszatát keltő nemzeti állapotrajz és a külső világ rezdüléseire különösen 

                                                        
13 Gróf SZÉCHENYI István: Hitel. Pesten, 1830. (Reprint: Bp., 1984.) 270. (A hivatkozott mű a 
továbbiakban: Hitel.) 
14 Gróf Széchenyi István Naplói I-VI. köt. Szerk., bev.: Viszota Gyula. Fontes historiae Hungaricae 
aevi recentioris. (Magyarország újabbkori történetének forrásai.) Gróf Széchenyi István összes 
munkái X-XV. köt. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Bp., 1925-1939. III. köt. 1827. aug. 28. 
175.; 1827. dec. 3. 183.; 1827. dec. 31. 187. 1828. aug. 26. (A Napló sorozat a továbbiakban: 
SZIN.) A szövegidézeteket, amennyiben azt a kötet tartalmazza, a legteljesebb magyar nyelvű 
napló, a SZÉCHENYI István: Napló. Vál., szerk., jegyz., utószó: Oltványi Ambrus. Előszó: Sőtér 
István. Ford.: Jékely Zoltán, Győrffy Miklós. Gondolat Kiadó, Bp., 1978. c. munka fordítása 

alapján közlöm. (A hivatkozott mű a továbbiakban: Napló [1978]) Napló [1978] 523-530. Ha a 
bejegyzés magyar nyelvű fordítását a fenti munka nem tartalmazza, az esetleg létező magyar 
nyelvű fordítást külön jelzem. Hogyha a naplóidézetnek nincs irodalmi szintű magyar fordítása, a 
szövegrészt saját fordításomban közlöm. Itt szeretném rögzíteni, hogy dolgozatomban Széchenyi 
nyomtatásban megjelent megnyilatkozásait – bár tudom, ez sok esetben nehezítheti a 
szövegolvasást – eredeti nyelvi és nyomdai formájában, emendálás nélkül közlöm.  
15 SZIN III. köt. 1829. jún. 19. 319.; 1829. júl. 22. 326. Napló [1978] 595.; 599-600. 
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érzékenyen reagáló személység kapcsolata szinte megkérdőjelezhetetlen, hiszen 

a depressziós pillanatok naplóbejegyzései nem egy alkalommal futnak bele a 

nemzet halott, kivénhedt voltát elvitathatatlan módon hirdető következtetésekbe. 

Egy jellegzetes példa 1828 nyaráról: „De az, ami hajszol és mozgat, voltaképp 

nem is az érdeklődés valami iránt, – hanem az, hogy magam és gondolataim elől 

meneküljek, mert ha a téboly egyszer elragad, főbe lövöm magam. – Eszelős 

szerelem: a forrás, melyből minden cselekedetem fakad. Ez engem gyakran a 

Legmagasabbhoz lendít fel, és Cr[escence]-t egy angyal tisztaságával imádom, 

gyakran – [– – –]; gyakran azt hiszem, megőrülök. – Egészében a lét teher, 

irtózat nekem – és úgy érzem, elemésztődöm, aminek még örülök is. –Minden, 

amit elkezdek, sóhajtozás közben, erőltetve valósul meg. És ami Magyarországot 

illeti, napról napra határozottabban érzem, hogy teljesen halott, s hogy én és a 

hozzám hasonlók ár ellen úsznak – s végezetül meg kell fulladniok. Egészségem 

is egészen szánalmas. Teljes felbomlásban szenvedek. Megvallom, rettegek a 

jövendőtől.”16 Abban azonban nincs jogunk kételkedni, hogy ez a szemlélet a 

pályakép egy konkrét szakaszában nagyon is erőteljesen és rendszeresen vissza-

térő motívumként van jelen a gróf gondolkodásában. Ez a látszólagos ellent-

mondás joggal bizonytalaníthatja el Széchenyi értelmezőit: vajon miként lehet 

azt a Hitelben is visszatükröződő bizakodó, optimista nemzeti jövőképet felvá-

zolni, s az eljövendőt elvi meggyőződéssel formálni, ha a nemzettől a változás, a 

szebb jövő lehetőségét annak halott, öreg volta miatt elvitatjuk?  

Ezeknek a történetszemléleti jelenségeknek a magyarázata régóta foglalkoz-

tatja a Széchenyi-kutatókat. Több mint kilenc évtizeddel ezelőtt Angyal Dávid, 

Széchenyi történeti eszméinek rekonstruálója a Századok hasábjain egy rövid 

közlemény formájában örömmel tette közzé legújabb kutatási eredményeit, 

miszerint filológiai vizsgálatai során megtalálta, hogy Széchenyi közvetlenül 

honnan merítette a magyar nemzet életkorával kapcsolatos elképzeléseit.17 

Korábbi tanulmányaira utalva kifejtette, arra a meggyőződésre jutott, hogy 

Széchenyi, aki „már 1820 óta aggodalmasan vizsgálta a magyar nemzet 

állapotát, mert szerette volna megállapítani, milyen életkorban van a magyar 

nemzet, vajon elég fiatal-e még arra, hogy felújuljon ereje, vagy teljesen 

elvénhedt-e már” valójában már „a Hitel megírása előtt megnyugodott abban, 

hogy a magyar nemzet még elég fiatal”.18 Rövid érvelésében kitért még arra is, 

hogy véleménye szerint Széchenyi nemzeti életkor-meghatározási kísérleteinek 

nem Bentham – ahogy azt Kemény Zsigmond is pontatlanul sugalmazta – a 

                                                        
16 SZIN III. köt. 1828. aug. 03. 236. Napló [1978] 560. 
17 ANGYAL Dávid: Adalék Széchenyi István magyar történetphilosophiájához. In: Századok 1913. 
465-466. 
18 Uo. 465. 
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forrása, hanem a számos gondolati és kifejezésmódbeli azonosságot is mutató, s 

általa felkutatott mű a tényleges kútfője.19 A Széchenyi naplók tüzetes elemzé-

sével Angyal Dávid korabeli vélekedését ma már nem oszthatjuk maradék-

talanul. A napló ugyanis azt mutatja, hogy Széchenyi a Hitel megírása után is 

nem egyszer látta úgy, hogy „La Hongrie est complétement morte! [Magyar-

ország tökéletesen halott!]… Minden a rothadásra mutat!”.20  

Angyal megállapításaiban két dolog mindenképpen figyelemreméltó. Az 

egyik, hogy ezek a filológiai elemzések is kimutatták, hogy Széchenyi történeti 

eszméiben milyen nagy jelentősége van a nemzeti életkor meghatározásának. A 

másik – a pontatlan datálás ellenére –, hogy a Hitel megjelenése körüli időkben 

Angyal feltételezése szerint is határozott változás figyelhető meg a nemzet 

életkorának meghatározását illetően a gróf 1820-as évekbeli megnyilatko-

zásaihoz képest. Ennek pedig, feltételezéseim szerint szemléleti okai lehetnek. 

Áttekintve az ilyen jellegű bejegyzések naplóbeli felbukkanását, láthatjuk, hogy 

azok megjelenése és fokozatos visszaszorulása összefüggésben áll Széchenyi 

reformer-öntudatának és pályájának formálódásával. A Magyarország vénsé-

gére, kiéltségére, halálára utaló kifejezések tulajdonképpen akkor kezdenek el 

Széchenyi gondolati világában egyre gyakrabban megjelenni, amikor a gróf 

elkezdi saját „hazáját” gyakorlati úton is megismerni, s elkezd ráeszmélni – a 

romantikus-organikus nemzetszemlélet tükrén át – „magyarságtudatára”. Ennek 

a bizonytalan és tisztázatlan vonzalomnak, a „valahová tartozás” vágyának első 

hangfoszlányait az 1818-1819-es keleti utazás során készült naplójegyzetekben 

lelhetjük fel.21 „Rodostóban több magyar sírja található, többek között Rákóczi, 

Bercsényi ect. ect.” – írta egy rövidke bejegyzéssel naplójába Széchenyi a 

Boszporusz felé vezető úton, Rodostó mellett.22 Csakhogy ez a túlontúl szűksza-

vú bejegyzés a magyar vonatkozású történelmi emlékhely mellett egyelőre 

Széchenyi ekkor még igencsak hézagos magyar történelmi ismereteit és 

önmagában sem tisztázott nemzeti hovatartozását villanthatta fel.23 A tíz 

                                                        
19 CSAPLOVICS, Johann: Gemälde von Ungern. I-II. Pest, 1829. Az említett kötet Széchenyi 
könyvtárának címjegyzékében is szerepelt. Vö. BÁRTFAI SZABÓ László: Gróf Széchenyi István 
könyvtára. Bp., 1923. 30. 211. tétel 
20 SZIN IV. köt. 1830. ápr. 12. 34. Napló [1978] 635. 
21 Vö. FÜLÖP Tamás: A „volt birodalmak földjén” – Széchenyi keleti utazása 1818-1819-ben I. 
rész. In: Posztbizánci Közlemények V. 37-55. (A hivatkozott mű a továbbiakban: Fülöp Tamás 

[2002].)  
22 SZIN I. köt. 1818. szept. 19. 343. Az eredeti bejegyzés azt is mutatja, hogy Széchenyi a nevek 
pontos formáját sem ismerte: „In Rodosto sind die Grabmäler mehrerer Ungarn, unter andern die 
des Rakotzy – Bercsényi etc. etc. – ”. A fordítás Széchenyi keleti utazása 1818-1819. Vál.: 
STEINERT Ágota, ford.: Györffy Miklós Terebes Kiadó, Bp., 1999. 40. (A hivatkozott mű a 
továbbiakban: Széchenyi keleti utazása [1999].)  
23 Széchenyi, amikor Nikomédiában járt, minden bizonnyal arról sem tudott, hogy 1699 után oda 
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hónapos keleti út elején még jól kivehető, hogy Széchenyiben keveredtek az 

osztrák „birodalmi tudat” és a magyarság – eleinte főként kuriózumként megélt 

– értékei. A távoli tájakon azonban néhány vidék, némely hangulat önkéntelenül 

is felkeltette benne a magyarsághoz tartozás – érzelmekhez, élményekhez tapadó 

– emlékképét, amiből aztán a haza szeretetének érzése és megismerésének 

igénye egyaránt kisarjadhatott: „Újra meg újra eszembe jutott a csesmei 

csatorna, és a Balatonra emlékeztetett. A Mimas a Badacsonyra hasonlít. De 

minden nagyobb, és az egészet mintha más színek világítanák meg. Szegény kis 

hazám, gondoltam, bizony csúnyácska vagy. Persze nem ismerlek eléggé, de 

majd megnézlek, mert gyengéden szeretlek, földed és beképzelt lakóid ellenére. 

[…] Mégiscsak az a legkedvesebb, ami a miénk. És mégiscsak annak az 

országnak a levegője a legjobb, amelybe beleszülettünk, ahol gyermekkorunkat 

töltöttük, és legdrágább az a nő, akit ifjan szerettünk. Utazunk szerte a világban, 

megkedvelünk mindent, amivel találkozunk, de végül mégis mind visszatérünk a 

régi hazába, a régi kedveshez.”24 Mint azt az idézet is alátámasztja, Széchenyi 

múltszemlélete látszólag ezer szállal kapcsolódik, s nehezen eldarabolható 

egységet alkot nemzetfelfogásával. A személyes élményeket rejtő napló tanú-

sága szerint a haza, a hazafi kifejezések használata – egyelőre német nyelven, 

majd 1825 végétől mind gyakrabban magyarul is – és a hazaszeretet fogalmának 

csírái tehát csupán az 1810-es évek legvégén kezdenek el megjelenni a gróf 

naplóbeli gondolatvilágában.25  

Széchenyi múltértelmezésének vizsgálata szempontjából is érdekesnek tűnik, 

hogy a nemzeti kötődés érzésének kialakulása és az „osztrák birodalmi tudat” 

feloldódása főleg az utazások során, s a legtöbb esetben a más országokkal 

történő összehasonlítás pillanataiban erősödött fel.26 „Felhevült ‘s rendetlen 

képzelet e vagy a’ tavasz életkornak szóval ki nem fejezhető édes vágya? nem 

tudom: de azon álom; ‘egy nagy ‘s dicső nemzethez tartozni’, szivem legtitkosb 

hurjait édeni harmoniában ringatá mindenkor. Illyesekkel kérkedni nem mertem, 

                                                                                                                                         
internálták és ott temették el Thököly Imrét és Zrínyi Ilonát. 
24 SZIN I. köt. 1818. dec. 4. 461. A fordítás: Széchenyi keleti utazása [1999] 114-115. 
25 Vö. az Erényszövetség magyar nyelvű „alapdokumentumát”. SZIN II. köt. 1825. nov. 27. 653-
654. Napló [1978] 428. A hazaszeretet érzésével kapcsolatban: „November 5-én és 6-án vizslákkal 
vadásztam. Én egyedül, Esterházy V[incével]. Megállapítottuk, hogy a magyarok a németektől 
elkülönülnek, bármennyire felülemelkedtek légyen is mindkét nép előítéletein. A vér bizony 

különböző, s végül az ember semmit sem szeret úgy, mint a hazáját és honfitársait.” SZIN I. köt. 
1820. nov. 06. 79. Napló [1978] 180. 
26 Vö. „Jókor reggel Potsdamba. Nekem rendkívül tetszett. […] Sok-sok palotát és kívánatos házat 
– megnéztem –[…]– Ezután nyomorultul ebédeltünk a Remeténél – beteg lettem – csüggedt, 
életunt. A magyar ostobaságra és szegénységre gondoltam – Cr[escence] képe folyton előttem [– – 
–]. Magyarország nagyságára minden kilátásom eltűnt – reményeim letörtek. – Szívemben 
keserűnek, görcsösnek éreztem magam.” SZIN III. köt. 1829. júl. 26. 328. Napló [1978] 601. 
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sőt titokban tartám inkább; mert nagyobb kin alig van […] mint: hideg 

visszavonulással ‘s zárt kebellel találkozni a’ haza szeretettül lángoló tárt 

szivnek. Marathon mezein, Phile hasadási közt én is legédesbeket álmodtam ‘s 

milly kicsinynek, milly szüknek lelém hazámat! A’ rothadás szaga ébreszte fel, ‘s 

összezsugorodott mellembe temetém el szivem kinjait. Lelkem olly bágyadt volt!” 

– írta a keleti utazásra visszaemlékezve a Világ hazaszeretetről és nemzeti 

kötődésről elmélkedő soraiban.27 Széchenyi történetszemléletében a különböző 

nemzetekkel végzett összevetés – mind a történelmi tapasztalatokat, mind a 

korabeli fejlettség meghatározását illetően – több mint egy gondolati játék, s 

annak valódi funkcióját a magyar nemzet kifejlesztésének metódusára, ütemére 

vonatkozó koncepció kimunkálásában lelhetjük majd fel. Széchenyi ugyanis azt 

fedezhette fel a civilizáció, a kultúra, vagy az alkotmányos átalakulás szempont-

jából a nyugat-európai országok „állapotrajzában”, amit Magyarországgal kap-

csolatban minden szélesebb látókörrel rendelkező „reformer” indokoltan 

hiányolhatott. Joggal merülhetett fel a magyar nemzet vénségének, jövőre való 

képtelenségének tudata a lényegesen fejlettebb nemzetek láttán: „Úgy találom, 

Franciaország „túl van a krízisen”. Nagyobb biztonságot érzek itt, mint bárhol 

másutt. Irigység, égő irigység ennyi nagyság láttán. Magyarország halott! – – 

Én tisztességgel fáradozom… Ám nem éri meg a fáradságot!” – írta naplójába 

1834. január 6-án, a Francia Tudományos Akadémia ülésén tett párizsi látogatás 

alkalmával.28 S ahogy 1819-ben a távoli Kis-Ázsiában megígérte, Európa 

bebarangolása után, vette a fáradságot, hogy az ekkor még számára ismeretlen 

Magyarországot és lakóit is megismerje.29 Paradoxnak tűnik, de Széchenyi sok 

szempontból jóval később ismerte meg saját „hazáját”, mint Európát. Az otthoni 

valóság percepciójára alkalmat ugyan kínált az egyre kevésbé vágyott katonai 

szolgálat, de a személyes élmények is bizony gyakorta lesújtóak voltak: „Oly 

kevés műveltség és oly kevés természetes adottság és erő. – E kettő közül egynek 

lennie kell: vagy ész vagy erő. Debrecenben hozzám jöttek svadronom tisztjei, és 

a kapitány úgy csókolt meg, mint egy bajadér, és így szólított: „ÉDES 

BRUDERKÁM!” Mucsa. Unalom.”.30 Nem csodálkozhatunk azon, ha a Nyugat-

                                                        
27 Világ 74. 
28 SZIN IV. köt. 1834. jan. 06. 443. Napló [1978] 757. 
29 Széchenyi az 1820-as évekre kortárs osztályosaihoz képest már világot látott, tapasztalt 

utazónak számított. Borzalmakat, nélkülözést, fáradtságot tűrve még katonaként járta be a 
napóleoni háborúk alatt a kontinens nyugati részét, a német államokat, Csehországot, 
Franciaországot, Észak- és Közép-Itáliát, Nápolyt és környékét, majd 1815 és 1816 őszén életre 
szóló élményeket szerzett első két angliai útja során. 1818-1819-es keleti utazása pedig egy 
méretében, szervezettségében és céljaiban minden korábbi útjától eltérő valódi „tanulmányút” volt. 
Vö. FÜLÖP Tamás [2002] 42-43. 
30 SZIN II. köt. 1820. júl. 24. 53-54. Napló [1978] 168. 
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Európáról Magyarországra fordított tekintetet bántotta a szellemi és gazdasági 

elmaradottságban visszatükröződő különbség: „Úgy rémlik, mintha semmi 

szellem – semmi magyarság nem volna már az országban. – Le pays est mort – 

[Halott az ország.]”.31 A nemzet öregségének, elaggottságának tudatát az 

országban látottakon túl 1821. júliusában egy idős erdélyi nemessel folytatott 

személyes beszélgetés is tovább erősíthette: „Délután Marosújváron Mikes 

gr[óf]nál, kinek háza és udvara és magatartása olyan, amilyen 100 vagy 200 

esztendőnek előtte lehetett mindenütt Magyarországon. Sokat beszéltünk politi-

káról. Egy ifjú hetvenkedő reformról, kormányról, alkotmányról, stb. – olyan 

nevetséges egyoldalúsággal és szenvedélyességgel beszélt, hogy a fickót szívesen 

elnáspágoltam volna, ha nem félek, hogy a házigazdának valami atyafia, vagy 

éppenséggel a fia. Az öreg Mikes bámulatba ejtett e szentencia mély igazával – 

A MI LEG NAGYOBB HIBÁNK ÉS SZERENTSÉTLENSÉGÜNK AZ, HOGY 

MÁR NAGYON VÉN MAGYARORSZÁG!” – írta a saját gondolataival nagyban 

egybecsengő következtetést naplójába erdélyi utazása során.32  

Az ország és a nemzet elaggott, haldokló voltára utaló naplóbejegyzések 

azonban az 1820-as évek végétől kezdve egyre több esetlegességet mutatnak. 

Egyrészt a naplószövegek tanúsága szerint az 1830-as évek során a nemzet 

elaggott, haldokló voltával kapcsolatos feljegyzések fokozatosan háttérbe szorul-

tak, vagy egészen más jelentésösszefüggésbe kerültek. A bejegyzések ilyetén 

megritkulásának okait keresve, nincs indokunk azt feltételezni, hogy Széchenyi 

időközben végérvényesen elvetette volna a nemzethalál vízióját, hiszen a napló 

titkos magányában nem egy alkalommal bukkant még fel a gyászos gondolat: 

„Meg vagyok győződve, hogy Magyarország kimúlt –. Gonddal és bánattal tölti 

el a szívemet, hogy egy halott nemzethez tartozom. – Meddő minden 

igyekezetem. – Olykor egészen elgyöngülök.”.33 Sőt, a nemzethalál réme az 

1840-es évek vitákkal terhelt, küzdelmes éveiben – bár alapvetően más szem-

pontok mentén – ismét számtalanszor hatalmába kerítette a grófot.34 Ez a 

nagyfokú esetlegesség arra enged következtetni, hogy Széchenyi gondolko-

dásában a nemzet öreg, elaggott, vagy halott voltára utaló bejegyzéseknek való-

jában nem egy pontos és konkrét állapotrajz meghatározása volt a feladata. Úgy 

tűnik, hogy a nemzethalál vissza-visszatérő víziójával kapcsolatosan egy hely-

zetfüggő, s pillanatnyi benyomásoknak is kiszolgáltatott, de nem rendszeresen 
                                                        
31 SZIN IV. köt. 1832. dec. 19. 359. Napló [1978] 731. 
32 SZIN II. köt. 1821. júl. 28. 197. Napló [1978] 228. 
33 SZIN IV. köt. 1832. máj. 04. 262-263. Napló [1978] 708. 
34 Az 1848-as fordulat újra az esetleges nemzethalál rémét vetítette a gróf lelki szemei elé: 
„Nyugodtan és édesen alszom! Nem remélek immár semmit; Magyarország haldoklik! Isten akarta 
így! Lehet, hogy a magyar faj javíthatatlan, nem nemesíthető?!” SZIN VI. köt. 1848. márc. 25. 
Napló [1978] 1216. 
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végiggondolt, hanem sokkal inkább a célmeghatározó és feladatkijelölő 

érveléssel összefüggő, s az élmények szintjén megfogalmazódó jelenségre kell 

gondolnunk. Az ilyen jellegű bejegyzések konkrétumokhoz fűződő fluktuációja 

pedig arra utal, hogy az aktuális helyzetértékelésben bekövetkező esetleges 

változások bizonyos módosításra késztethették a gróf borúlátó körülmény-

értékelését. Mindezeket végiggondolva joggal merül fel az a kérdés, hogy 

Széchenyi vajon milyen történetszemléleti megalapozottságú gondolatok révén 

jutott – egyfajta szemléleti változások eredményeként – néhány évvel később 

arra a következtetésre programkifejtő és – pontosító művei lapjain, hogy „a 

Magyar egy erőtül pezsgő fiatal nép, melly csudálatos magasságra emelheti 

magát, s minden lehet”?35 

A napló alapján annak egyik okát, hogy Széchenyi gondolkodásában szinte 

folyamatosan fel-felbukkant a nemzet öregségét és halálát bizonygató szóhasz-

nálat, részint abban találhatjuk meg, hogy a gróf csak sokévi helykeresés és 

belső vívódás után lelte meg valódi „életcélját”, s fogalmazta meg „nemzet-

teremtő” hivatását.36 A bejegyzések közt ugyanis csupán az 1820-as évek 

derekán jelentek meg a célok elrendeződésére utaló bejegyzések: „Komolyan 

elhatároztam [---] Magamat teljesen országomnak áldozom.”.37 S miként arra 

Széchenyi eszmerendszerének kutatói nagyon pontosan rámutattak, a helyke-

resés bizonytalanságai közt a romantikus szerelem és a barátság élménye volt az, 

ami végül is utat mutatott a „nemzetszolgálat” irányába.38 Távolról sem 

                                                        
35 Világ I. 
36 „Továbbszolgálni, megházasodni, utazni: melyiket a három közül?” – tette fel a kérdést 
önmagának a közel harmincesztendős „fiatalember”. SZIN II. köt. 1820. nov. 21. 85. Napló [1978] 
180. „Tulajdonképp még nem tudom, mit tegyek. – Ingadozom: szolgálni, vagy nem szolgálni, – 
mint Hamlet élet és halál között. Magamnak is nevetséges leszek. – Vajon nem valamely elfojtott 
dicsvágy rejlik a lelkemben?” – írta egy évvel később is Naplójába. SZIN II. köt. 1821. nov. 14. 

220. Napló [1978] 240. „Szolgálhat az ember, ha magyar? Vagy mindent tűrni, elviselni; fizetni, 
szolgálni.” – kereste útját még 1823. tavaszán is. SZIN II. köt. 1823. ápr. 09. 352-353. Napló 
[1978] 291. 
37 SZIN III. köt. 1826. jún. 20. 76. Napló [1978] 477. Vö. „Szeretek egy tisztességes asszonyt 
angyali tisztasággal –, azon fáradozom, hogy lelkemet arra irányítsam, ami szép, nemes, erényes. 
Magamat, vagyonomat, virrasztásaimat a köz, a hazám javára áldozom, – és szinte senki sem ért 
meg, egy egész nemzetben.]”. SZIN III. köt. 1826. jún. 06. 65. Napló [1978] 473. Az ilyen 
bejegyzések 1820-as évekbeli megszaporodására Gergely András hívta fel a figyelmet. Vö. 
GERGELY András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Akadémiai Kiadó, Bp., 1972. 64. 

(Továbbiakban: Gergely András [1972] ) 
38 Vö. GERGELY András [1972] 46-50., ill. 63-64.; Velkey Ferenc: Egy barátság „átértelmezése” – 
Széchenyi István hírlapi cikkei Wesselényi Miklósról – In: Wesselényi emlékülés. A Kölcsey 
Társaság Füzetei 8. szerk.: TAKÁCS Péter Fehérgyarmat, 1996. 79-105. „Cr[escence]-hoz 
visszaküldöm a medaillont, melyet megtekintésre ő küldött nekem, – és egy harmadik személytől 
kell megkapnom az ő halála után – s rajta ez a felirat: Csak nemesedés és Magyarország üdve / 
Légyen a cél, mely minket egyesít – és aztán – Ha minden inog / Marad a hit.” SZIN III. 1829. 
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tarthatjuk véletlennek, hogy az 1820-as évek „hivatáskereső” naplófordulatai az 

optimistább nemzeti állapotrajz megjelenésével párhuzamosan bukkantak elő: 

„Miből tudja meg az ember, hogy egy ország, vagy inkább a lakosai, vagy egy 

város: fiatal? – Ez bizony nehéz. Az orvos rendelhet-e orvosságot egy betegnek, 

akinek nem ismeri életkorát, még ha betegségét ismeri is?! – Avagy egy 4 éves 

gyermek, egy 35 éves férfi, és egy 80 éves aggastyán egyformán kezelendő? Pest 

nékem minden tekintetben fejlődőnek tűnik fel – Padova ellenben halott város-

nak. Pesten minden vállalkozás sikerülhet és sikerülni fog – Padovában egy sem. 

– Hathat-é az orvosság, ahol nincsenek életszellemek? Bensőm napról napra 

nyugodtabb lesz: Végre világosan látom hivatásom. Eszméimnek, terveimnek 

ide-oda ingadozása lassanként megszűnik – és egész életem biztos, határozott, 

állandó irányba lendül. A filozófia templárius keresztjét nem a mentémen, sem a 

kabátomon akarom viselni, hanem a szívemben. Életem legyen a hazámnak, 

legyen az emberiségnek szentelve!” – írta 1826. november 16-án, a „képviseleti 

szisztéma” bizonyosan bekövetkező győzelmét hirdető eszmefuttatás egyik 

zárógondolataként naplójába Széchenyi.39 Úgy tűnik, hogy a nemzetek fejlődő-

képességének attribútumait fürkésző gróf a fejlettség jellemzőivel ekkor még 

távolról sem rendelkező Pestet e pillanatban a történelmi hagyományaival lénye-

gesen nagyobb múltra visszatekintő Padovával szemben egy sokkalta dinamiku-

sabb és fejlődőképesebb városnak kívánta tekinteni.40 Széchenyi aktuális hely-

zetértékelésében az az igazán érdekes, hogy tudjuk, a gróf egy fél évtizeddel 

korábban a várost egyáltalán nem olyan településnek látta, amely alkalmas a 

fejlődésre: „Pest egészében egy beteg ifjúhoz hasonlítható, mely tovább növek-

szik anélkül, hogy meggyógyulna, vagy megerősödnék.” – írta átutazóban 1820. 

júliusában.41  

Mindezek mellett a komor kép fenntartásában minden bizonnyal szerepet 

játszott az a tény is, hogy az ország vélt állapotának megjelenítése és Széchenyi 

lelki-fizikai hogyléte között a napló diszkrét világában végig egyfajta kölcsön-

hatást lehet felfedezni: „[…] betegen, bágyadtan, életuntan keltem föl. 

                                                                                                                                         
dec. 08. 370. Napló [1978] 621. 
39 SZIN III. köt. 1826. nov. 16. 102. Napló [1978] 493. 
40 Nem feledkezhetünk meg arról, hogy Széchenyi 1826. őszén kezdte meg a pesti kaszinó és a 
lóversenyek megszervezését, s 1827. augusztusában – követve Crescenciát – helyezte át állandó 

lakhelyét Bécsből Pestre. A Pest fiatalságával kapcsolatos érvelés monumentális vitairatában, A 
kelet népében is felbukkan: „Pest a jövendőnek, a fiatalságnak városa”. Gróf Széchenyi István: A 
Kelet Népe. Pesten, 1841. In: Gróf Széchenyi István: A kelet népe. Szerk., bev.: Ferenczi Zoltán. 
Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris. (Magyarország újabbkori történetének forrásai.) Gróf 
Széchenyi István összes munkái V. köt. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Bp., 1925. 327. (A 
hivatkozott mű a továbbiakban: A kelet népe.)  
41 SZIN II. köt. 1820. júl. 16. 49. Napló [1978] 166. 
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Magyarországot visszavonhatlanul holtnak látom.”.42 1836. aug. 14. „Nagy-

jából megint egészen jól. Ám bensőm összetörve. – P[álffy] F[idél] a kancellár. 

A Főherceg nem ír nékem, Ghika sem – Milos pök reám – nincs népszerű-

ségem… kezem-lábam megkötözve. [– – –] Magyarország halott, s valahány 

balgaságom, mikbe a 24-es és 25-ös esztendők előtt kezdettem, világosan áll 

előttem! ‘Aludni, nem gondolkodni, nem lenni’ – ez az, mire vágyom. –

Mindenben csalódottnak érzem magam. Azt hittem, szerencsém és sikerem kell, 

hogy legyen mindenképpen – s most – másként történik.” – írta a pillanatnyi 

élmények hatása alatt 1836 nyarán a nyilvánosság elől elzárt napló lapjain.43 

Annak eldöntése gyakorlatilag lehetetlen – s nem is tekintem feladatomnak –, 

hogy vajon a lélek, a kedélyvilág hullámzása vetül-e rá erősebben a nemzet 

állapotának „kórképére”, vagy a pillanatnyi benyomások hatnak ki a gróf 

pszichikai-fizikai helyzetére. A két jelenség kölcsönhatása viszont megkérdő-

jelezhetetlen. Ezzel együtt azonban azt is le kell szögezni, hogy a közvélemény 

számára készült feladatmegjelölő és programadó megnyilatkozásokban nyomát 

sem találhatjuk az ilyen kétkedő és pesszimista hangvételnek. Egy biztosnak 

tűnik: az 1830-as években a nemzetet sirató naplóbejegyzések felbukkanása – 

elsősorban a lelki-fizikai állapot ingadozásához kapcsolódva – lényegesen eset-

legesebbé és hangsúlytalanabbá válik, mint a korábbi években. Ráadásul nem 

hagyható figyelmen kívül, hogy a komor gondolatok átmenetinél tartósabb 

visszaszorulásának időszaka és Széchenyi eszmerendszerének megszilárdulási 

folyamata az 1820-as évek végén és az 1830-as évek elején nagymértékben 

egybeesett.44 Mintha az életcél, a hivatás rögzítése, s a jövőfelvázolás szándéka a 

nemzetre vetett állapotfelmérő pillantás látószögét is megváltoztatta volna. 

Hiszen az 1820-as évek végén a derűsebb, optimistább kép felvázolásának 

                                                        
42 SZIN IV. köt. 1834. szept. 06. 492. Napló [1978] 770. Vö. „Érzem minden eremben: ‘Nem 
vagyok mindennapi, közönséges ember, de teljességgel elhibáztam az életemet’ –, Most az élén 
állok a magyarországi morális reformációnak. Csak nagy szerepet tudnék játszani, közömböset 
nem, – azt azonban nem fogom eljátszani, mert nincs szerencsém és Magyarország halott – s így 
meg kell halnom. Avagy más szavakkal: ‘Benső becsem alapján nem tudok középszerű szerepet 
játszani –; ám diszkreditált mivoltom, vagyis voltaképpen a szétforgácsolt, eltékozolt múltam és 
Magyarország rothadó állapota nem engedik meg ragyogó szerepet játszhatnom, és így meg fogok 
halni – ami egyáltalában nem érint kellemetlenül, sőt egyenesen kívánom – – csak a fájdalmat 
tűröm nehezen. Továbbá sok más apróság is ugyanerre mutat. Például a kastélyom. „Ki fog halni, 

össze fog omlani – így kell történnie, elkerülhetetlennek tűnik föl előttem – de ha élek, nem hal ki, 
nem omlik össze, vagy máshová építtetik fel – következésképp meg kell halnom. Inkább ma, mint 
holnap. Szégyenlek Magyarországon lenni! –” SZIN IV. köt. 1831. szept. 07. 210-211. Napló 
[1978] 693. 
43 SZIN V. köt. 1836. aug. 14. Napló [1978] 822. 
44 Gergely András elemzése mutatott rá arra, hogy az eszmerendszer kialakulása, letisztulása és 
megszilárdulása ugyancsak erre az időszakra tehető. Vö. GERGELY András [1972] 148-149. 
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igénye pontosan összevágott azzal a periódussal, amikor Széchenyi konkretizálta 

és pontosította célkitűzéseit és feladatait, s amikor gondolatai összesűrűsödtek 

egy határozott célú reformprogrammá. E két jelenség kölcsönhatásának első 

kétségbevonhatatlan jeleit a napló 1820-as évek végéről származó bejegy-

zéseiben, míg nyilvános manifesztálódását a Hitel sokat citált utolsó monda-

taiban láthatjuk meg.45  

Ahogy arra több elemző is rámutatott már, a jótékony változás 

szükségességének és lehetőségének felismerése, illetve a pozitív átalakulás 

optimista hite az, ami a Hitel zárógondolataiban kifejezésre jutott. Ebben pedig – 

ahogy Kemény Zsigmond is utalt rá – egy rendkívül erős jövő felé orientálódás 

figyelhető meg. A magyarság jövőképességének kinyilatkoztatása viszont logi-

kailag igencsak nehezen lett volna összeegyeztethető a nemzet vénségének 

előfeltételezésével. Vagyis figyelembe kell vennünk, hogy annak kimondásával 

„Magyarország nem volt, hanem lesz”, Széchenyi pesszimisztikus nemzeti 

állapotrajza és borús helyzetértékelése felülvizsgálatra szorult. Széchenyi törté-

netszemlélete, amidőn a cél („anyaföldünk felemelése ‘s boldogítása”46) pontos 

meghatározásával teljes egészében a jövő felé fordult, kifejezésvilágában és 

szóhasználatában már nem támaszkodhatott egy olyan kiindulópontra, amelyben 

a magyarság egy öreg, haldokló nemzet képében tűnik elő. Hiszen – a gróf 

szavaival szólva – a nemzet „holttestére” mégsem lehet épkézláb nemzeti jövőt 

építeni. Angyal Dávid, a gróf történeti eszméinek kutatója úgy látta, hogy 

„Széchenyi elmélete a nemzet ifjúságáról a Hitel megírásakor nem volt 

rögtönzés”, s bár a kételyek gyakran elragadták, „biztos támasza már ekkor is 

volt hitének”, hisz „különben nem fogott volna a nemzeti reformhoz”.47 Ebben a 

nemzet fiatalságáról vallott meggyőződésben – vélte szerzőnk – Széchenyi 

„igazi nagy és talán legerősebb támasza az [ő] történetphilosophiai rend-

szer[e]” volt.48 Egy tehát biztosnak tűnik: a Hitel zárómondatai – bármennyire is 

a közvéleménynek szóltak – azzal, hogy célt és utat kívántak mutatni, s egyfajta 

perspektívát akartak kínálni, voltaképp a nemzet elaggott, kivénhedt voltával 

kapcsolatos belső vívódásokat is diszkreditálták. Széchenyi azáltal, hogy 

                                                        
45 Ebből az aspektusból válik igazán beszédessé az 1826. november 16-i naplóbejegyzés odavetett 
mondata: „Pest nékem minden tekintetben fejlődőnek tűnik fel – Padova ellenben halott városnak. 
Pesten minden vállalkozás sikerülhet és sikerülni fog – Padovában egy sem.”, amely nem 

mellesleg közvetlenül a „Bensőm napról napra nyugodtabb lesz. Végre világosan látom hivatásom 
[…] Életem legyen a hazámnak, legyen az emberiségnek szentelve!” gondolatok környezetében 
helyezkedik el. SZIN III. köt. 1826. nov. 16. 102. Napló [1978] 493. 
46 Világ 367. 
47 ANGYAL Dávid: Gróf Széchenyi István történeti eszméi. Franklin, Bp., 1907. 23. (A hivatkozott 
mű a továbbiakban: ANGYAL Dávid [1907].) 
48 Uo. 
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programadó művében a kortársak előtt egy szebb nemzeti jövő lehetőségét 

villantotta fel, valósággal rákényszerült arra, hogy korábbi – a napló belső 

világában megjelenő – állapotrajzát revideálva, történetszemléleti megfonto-

lásokkal felvértezett argumentációját is ennek az optimista jövőképnek a 

szolgálatába állítsa. S bár ez a folyamat magától értetődően nem a nyilvánosság 

előtt zajlott, a lelki világ és a kifelé irányuló megnyilatkozások összehason-

lításából tudjuk, hogy a programadó művekben a nemzet állapotát leíró 

kifejezésmódban egy finom, de határozott változás figyelhető meg a naplók 

rejtett, pesszimistább ábrázolásmódjához képest. Széchenyi a programadó mű-

vek visszatekintő értelmezéseiben már úgy értékelte a nemzet állapotát, hogy a 

magyar egy olyan fiatal nép, amely a halálos álomból felébredt, s az életbe 

visszatért. „Csak kevés év előtt, mellyek alig tesznek egy két emberélet-hosszat, 

a’ lassu, de mindennapi elmagyaratlanodás, ha szabad ugy mondani 

‘elnemzetlenülés végpontjára látszott juttatni a’ Magyar létét. Valamint egyéb 

kisebb nemzetségek hatalmasbak által nyelettek el, ugy látszott a’ magyar 

sajátság külső értelmesség súlya által örökre elolvadni. A’ Nemzet mély álomba 

merült nagyobb része nem is sejdíté, hogy majd majd ki leszen törülve a’ 

Nemzetek sorábul; idegen bölcselkedők elhunyandását jövendölék; sokan keserű 

aggodalommal, mellynek kinzó fulánkját nyelv tökéletesen ki nem fejezé még 

soha, érzék Nemzetök közel végét. És igy vonaglott ‘s haldoklott a’ Haza több 

lassu ‘s terhes esztendőkig; mig végre honfiak szeretete ‘s egyetértése megen-

gesztelé az Istenek régi haragját; ‘s ők egy szebb hajnal-sejdítésre ébreszték fel 

a’ Magyart.”.49  

1831-ben Széchenyi tehát úgy értékelte, hogy a magyar nemzet néhány 

évtizeddel korábban – s ebbe, ha tágabban értelmezzük, tulajdonképpen a gróf 

fiatalkori tapasztalatai is „belefértek” – még a halálhoz hasonlatos állapotában 

létezett, s csupán az elmúlt időszakban mutatott határozottabb életjeleket. 

„Alkalmi historikusunk” a lassú öneszmélés, a „feltámadás” időpontját – közel 

sem minden ok nélkül – az 1790 körüli esztendőkre keltezte: „A’ halál ‘s élet 

közt vivódott Nemzet ujra lehelni, ‘s a’ honfiakat remény-sugár kezdé melegítni. 

Elhajíták magokrul idegen Nemzetiség bélyegit ‘s hosszu Önfeledés után a’ 

természet szent utjára visszatértek, ‘s ismét Magyarok kezdének lenni. 

Emlékezzünk 1790-dik ‘s az előtti időkre! Van e, ki nem értene? Élt megint a’ 

Nemzet és nőtt azóta, ‘s mind inkább erősödött. Gyönyörű átgondolni közel 

sírvermétül mint lépett vissza élők közé; a’ gyenge, a’ bágyadt mint 

diadalmaskodott ellenségin, ifjuságának ‘s belső erejének milly jeleit mutatá, 

midőn maga magát rontani mindig hiába igyekezvén, uj életre lobbant, a’ hogy 

                                                        
49 Világ XVIII-XIX. 
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kíméletlenebbűl tapodni kezdék; – tekintsünk vissza!”.50 A gróf visszatekintő 

értelmezése szerint a magyarság ekkor mutatta először világos jelét annak, hogy 

az „elmagyaratlanodás” és „elnemzetlenülés” útjáról a nemzeti öntudatra-ébre-

dés pályájára lépett.  

A Világ helymeghatározó és önértelmező sorai rendkívül pontosan adják 

vissza, mi játszódhatott le Széchenyi gondolkodásában, amíg a pesszimista, s 

magyarságot sirató borús nemzeti állapotrajztól eljutott a nemzet fiatalságának 

és jövőképességének felismeréséig. „S midőn a’ hon minden elemeit mély 

halálnak látszó, önfelejtett elmerülésben találám ‘s olly néma volt körültem 

minden, vérzett keblem egy darabig ‘s így fohászkodván fel ‘haj! boldogabb létre 

lenne tán méltó a’ Magyar, ‘s nemesbre tán én a’ halálra vált nemzet szeren-

csétlen tagja’ a’ haza sirboltjátul könnyező szemekkel szakadtam el, ‘s valamint 

a’ halandók gondolkozó ‘s hazátlan része, ugy én is egy álmetaphysika gátatlan 

térein keresém az én-állitottam lelki függetlenség alapját. […] Illy áltermészet, 

mellynek ragálya hazátlanok közt olly veszedelmes engem is egészen elfogott, ‘s 

lelkem minden rugóságát, minden erejét lebilincsezé munkássági köröm olly 

szük – izlésem szerint olly izetlen volt – ‘s bár mindig sejtém, de magamban 

tisztán ki nem mondám […] hogy végre, ha az örömek minden iskolái tárva 

állnak előttünk már, férfi korunkban szivösztöninket semmi nem tölthetibé, mint 

hazánk, vagy ha ez nincs, az emberiség hasznára ‘s boldogságára czélzó 

munkálkodásink.”.51 Ez a célt, feladatot és kihívást kereső elhivatottság-tudat 

sűrűsödött össze a nemzet felemelésének és kifejlesztésének világtörténelmi 

jelentőségű – a „születéshez csatolt”, s a „Mindenlét szebb ‘s tökéletesb 

egybehangzása végett” munkálkodó – haza iránti szolgálat kötelességtudatában. 

Majd így folytatta a gondolatokat: „Másokhoz csatolni magamat látszott 

legjózanabbnak, ‘s csak szaporán összehozott a’ barátság angyala olly rokon 

keblü honfiakkal, kikben királyhoz ‘s hazához hivség éppen olly tisztán ége mint 

bennem, ‘s kiknek tehetségeik az enyimeket sokkal tulhaladák. Hazánk 

eldarabolt, ‘s így olly mély álomban dermedező gyenge létét úgy láták ‘s olly 

keserűn érzék, ‘s olly nehezen tudák türni mint én; ‘s így a’ hon halál- vagy élet-

symptomáit ‘s azon módokat kezdénk vizsgálgatni, mellyek által a’ közönséget 

szolgálhatnók, ‘s azon nagy gondolat […] t. i. honunkat ájultságábul életre 

visszahozni, büszke önérzéssel mondhatom, elfért szívünkben.”.52 Széchenyi 

tehát a haza iránti szolgálat vágyával kezdte el – barátaival együtt – fürkészni 

„a’ hon halál- vagy élet-symptomáit”, mégpedig azzal a céllal, hogy a 

nemzetfejlesztés konkrét feladatait pontosan meghatározhassa. Így jutott, s így 

                                                        
50 Uo. 
51 Uo. 74-75. 
52 Uo. 76-77. 
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juthatott a gróf a programadó művekben arra a következtetésre – ahogy a 

Hunniában ezt ismételten megerősítette –, hogy a nemzet részben az önmaga 

által előidézett halálos állapotból az életbe visszatért: „Nem fogja hinni, nem-

nem fogja hihetni az utókor! Halálos álomba merülten majd ki vala törülve már 

a nemzetek sorábul a Magyar. Buta önfeledésben lábaival tapodta, a mi emberek 

közt legszentebb, – s szinte csak ez vala életének jele. Virradni kezd egy szebb 

hajnal, uj lelkesedés ébred, gyúl a honszeretet égi tüze, s feltámad hamvaibul az 

egész emberiség diszére egy nemzet, mely ezer viszontagsági közt soha, még 

soha nem fejtheté ki magát férfiúi korra. Ó, kinek nincs hazája, nincs honi 

bölcsője, nem értheti, mily kín, mily öröm, mily tébolyodásig kimagyarázhatlan 

érzés: imádni a hazát, azt mind mélyebb s mélyebbre sülyedni, s végkép élet 

nélkül meredve látni; s lenni viszont tanuja, mint ébred! mint fordul az élet felé 

vissza! – Igy tére sirhantjául nemzetünk ismét az élők közé.”53  

Ezek a mondatok is egyértelműen azt igazolják, hogy a Hitel megjelenése 

után – a nyilvánosság előtt a programadás és a jövőfelvázolás szándéka miatt 

egyébként sem vállalható – pesszimisztikus állapotrajzra utaló kijelentések nem 

csupán a verbalitás, de a gondolkodás mélyebb rétegében is funkciójukat 

vesztették. Sőt, az új értelmezés szerint – mintegy ellentétes előjellel – a gróf 

Magyarországot és népét nem elaggott, illetve haldokló nemzetnek, hanem 

álmából felébredő fiatal népnek tekintette. A politikai közvélemény számára írt 

Széchenyi-szövegek történetszemléleti megalapozottságú érvelésében a magyar-

ság már egyértelműen egy olyan fiatal és erőtől pezsgő népként jelent meg, 

amely keblében hordja a jövő lehetőségét, hiszen még „minden lehet”: „A’ 

magyar egy gyermek nép, most semmi, de minden lehet, mert lelki ‘s testi erő 

rejtezik fiatal keblében.” – szólt a Világ bűvös vasládáját felnyitó, s a benne lévő 

papírost olvasó „idők Szelleme” Széchenyi titokzatos álmából.54 Az 1820-as 

évek során határozott irányt vevő, de továbbra is többször változó helyzetér-

tékelés arra utalt, hogy a történetszemléleti megalapozottságú jövőkép szem-

pontjából a nemzet életkorának meghatározása a politikai érvek világában 

számottevő funkcionalitásra tett szert. A realitások és a remények persze olykor 

mást sugalmaztak: a gróf a nemzet fiatalságával kapcsolatos hitéről nemcsak a 

közvéleményt próbálta folyamatosan meggyőzni, de úgy tűnt, mintha ebbéli 

vélekedésében időközönként önmagát is meg kellett volna erősítenie. Erre utal a 

jövő érdekében vállalt „nézőpontváltást” ismét megerősítő alábbi gondolatmenet 

a tételes reformok kidolgozására írott könyvben, a Stádiumban: „El kell 

tökéletesen hinnünk továbbá, hogy férfi korunkat soha nem értük el még ‘s 

                                                        
53 Gróf SZÉCHENYI István: Hunnia. Pesten, 1858. (Reprint: 1985.) 2-3. 
54 Világ 103. 
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nagyok még soha nem valánk; mert ha elértük volna már legfényesb pontunkat 

‘s egykor valóban nagy Nemzet lettünk volna, akkor nem emelkedhetnénk ‘s 

nagyok sem lehetnénk soha többé, minthogy semmi, se nemzet, sem ember sem 

egyéb kétszer soha nem élt; ‘s igy éppen azért, mert némi nagysági pillanatok 

már több század előtt villanának honunkon keresztül, ha azok culminatiónk 

pontjai lettek volna, most bár akarnók bár nem, már közel állnánk a’ koporsóhoz 

– – ; ‘s ekép ha valóban keresztül éltük vala nemzetiségünk életét, minden 

iparkodásunk ezután csak gyáva fáradozás lenne, ‘s mi józanabbul tennénk, 

minden szorgalom és előre törekedés helyett nemzetiségünkön egyenesen feladni, 

honi dolgainkba többé nem avatkozni, mint pályavégzők, egy pár évi csendes élet 

‘s rólunk való gondoskodásért esedezni, némi élethosszabbító szerekkel éldegélni 

‘s végóránkat csendesen várva bé, veszteg üldögélni.”55 A gondolatsor 

kezdőmondatában szereplő imperatívusz („El kell tökéletesen hinnünk…”) 

egyrészt a meggyőződés megingathatatlanságát, másrészt a meggyőzés feladatát 

volt hivatott betölteni. Ugyanis ha Széchenyi korábbi – a közvélemény előtt csak 

a gróf közvetett utalásaiból ismert – állapotrajzát követve abból indulnánk ki, 

hogy a magyar nemzet már a múltban elérte élete csúcspontját, s a jelenkorban 

már a hanyatlás állapotában van, akkor a reformkor nemzedéke gyakorlatilag 

tétlenül üldögélve várhatná be a mindenképpen bekövetkező nemzeti végórát. A 

diakronikus gondolatmenet logikája a történeti folyamatok megismételhetet-

lenségét hívja segítségül az érveléshez: ha a nemzeti nagyság korábban már 

bekövetkezett volna, annak megismétlésére a történelem törvényszerűségei alap-

ján nem lenne mód, így, amennyiben a nemzet jövőjét előfeltételezzük, az 

korábban nem is következhetett be. Ráadásul a fentebbi előfeltevés – ismerte be 

programadó művében a gróf maga is – nemzeti jövő helyett csupán bénító 

tétlenségbe, fásult közönyösségbe torkollna: „mert ha ugy is jól van minden, és 

semmi convulsióktul [görcsös vonaglásoktól] vagy elnyomatástul félnünk nem 

kell, akkor maradjunk a’ réginél; ha Mohácsnál valóban meghalt már 

nemzetünk; akkor feküdjünk mi is szép elszánással ( ! ) – mellyhez egyébiránt 

semmi sem kell mint apathia [nemtörődömség], vis inertiae [tehetetlenség] és 

restség – nemzeti sirgödrünkbe”.56 Ennek a premisszának az elfogadásával 

azonban eltorlaszolnánk a jövő előtti utat is, s egyszer és mindenkorra lezárnánk 

annak a kérdésnek még az elméleti lehetőségét is, hogy „milly módokhoz kelljen 

tehát nyulni egy szép, bátorságos és dicső jövendő-készítésre”?57 Nem nehéz 

belátnunk, hogy erre a történetszemléleti kiindulópontra egy épkézláb reform-

program nem alapozhatta érveit. Hiszen „A’ szüz földben, a’ fiatal emberben, a’ 

                                                        
55 Gróf SZÉCHENYI István: Stádium. Lipcse, 1833. (Reprint: Bp., 1984.) 9. 
56 Uo. 10. (Beszúrások tőlem: F.T.) 
57 Uo. 
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serdülő nemzetben minden megfoganzik, – azokban, mellyek erejeket 

elvesztették, és már az élet határa végén vannak, – minden hervad.” – vallotta a 

Lovakrul című munkájában.58 

Ahhoz, hogy pontosabban megérthessük Széchenyi gondolkodásában miként 

játszódott le ez a változás, vegyük végül szemügyre azt a közvélemény elől a 

napló homályába burkolódzó logikát, amely szerint Széchenyi megindokolta 

önmaga számára a magyar nemzet elaggott, halott voltát. „Egy haldokló ország-

ban már a szerelem sem él, s ugyan miért legyenek az embernek gyermekei egy 

paralitikus országban?”; „Hogy Magyarország már elérte a zenitjét, és egy 

hullócsillag sorsában osztozik (mely méghozzá rendkívüli módon sohasem 

tündökölt), a következőkből szűröm le: a Magyarországra beköltözött idegen 

népek száma minden évben növekszik; az ősi magyar törzs közeledik a 

meddőséghez. A nemesség morálisan és fizikailag beteg. A házasság szentségét, 

a családatya méltóságát még hírből sem ismerik, etc. etc.”; „Nincsen jó magyar 

társaság: Magyarország hanyatlásának és gyengeségének ismertető jele!”; 

„Mindenfelé sivatagot, pusztaságot látok. A magyar nemzetiség lefelé sodródik. 

Én az ár ellen úszom. Meg fogok fulladni; c’est naturel. [Ez természetes.]”; 

„Úgy rémlik, mintha semmi szellem – semmi magyarság nem volna már az 

országban. – Le pays est mort – [Halott az ország.]”; „Minden elaggott korra 

vall. Még maga a nyelv is. Mégis, ha azt, ami még rejlik benne, apránként 

felfedezem: lelkemen reménysugár cikázik át, úgy érzem, egyszer még teljes 

életet kell nyernie! Virulhat-é azonban a nyelv, anélkül, hogy a nép is ne 

viruljon? – A nyelv a népet magával ragadja.” – írta naplójában a vizsgált 

években.59 Széchenyi tehát az ország gazdasági helyzete, lakóinak szellemi-

erkölcsi körülményei, a magyar nyelv állapota – vagyis elsődleges benyomásai, 

s a külső jegyek – alapján vélte úgy, hogy a magyar nemzet hanyatló, kivénhedt 

és haldoklik. Ezért következtethetünk arra, hogy a programadó művekben 

kinyilatkoztatott nemzetfiatalság gondolata nem elsősorban valamiféle később 

megtalált, s az ifjúság tényére utaló külső attribútumoknak köszönhette létét, 

hanem a grófnak – a hivatás megszilárdulásával és a nyilvánosság elé lépésével 

összefüggő – megváltozott, s optimistább helyzetértékeléséből vette eredetét. 

Azzal, hogy Széchenyi célt kívánt mutatni, s jövőképet akart adni a magyarság 

számára, ki kellett mondania, hogy a magyar nem egy aggastyán nép, hanem 

                                                        
58 Gróf SZÉCHENYI István: Lovakrul. Pesten, 1830. (Hasonmás kiadás: Gróf SZÉCHENYI István: 
Lovakrul. Szerk., utószó: Téglási János. Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága, 1991, [s. l.] 
10. 
59 SZIN II. köt. 1820. jún. 06. Napló [1978] 163.; 1821. ápr. 28. 156. Napló [1978] 209.; SZIN III. 
köt. 1827. ápr. 11. 146.; 1828. jún. 06. 210. Napló [1978] 511., 544.; 1832. dec. 19. 359. Napló 
[1978] 731.; SZIN III. köt. 1827. aug. 29. 175. Napló [1978] 523. 
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fiatal, „amely még minden lehet”. Talán érdemes még arra utalni, hogy az iménti 

naplóbejegyzések alapján úgy tűnik, a gróf éppen azon – a későbbiekben 

„kiművelt emberfő”-ként, „központosulás”-ként, „elmesúrlódás”-ként, „hala-

dás”-ként, „nemzetiség”-ként, stb. definiált, s a gazdasági-társadalmi fejlődés 

részét képező – értékeknek a hiányából következtetett a nemzet elaggott voltára, 

amelyek egy másik aspektusból a jövő lehetőségének garanciái és a nemzet-

teremtő szándék konkrét céljai is egyben. A történetszemléleti logika aspek-

tusából a nemzetvénség látszatát keltő tapasztalati kiindulópontok tehát arra 

utalnak, hogy a gróf olyat várt el a nemzeti jelentől, amit csak a megvalósított 

jövő teremthetett meg. A magánjellegű, illetve nyilvános megnyilatkozásokban 

eltérő módon megállapított nemzetéletkor, valamint a nemzet öregségének vagy 

fiatalságának – a lelki világgal is szorosan összefüggő – kritériumfeltételei, s 

azok ingadozásai pedig arra engednek következtetni, hogy a gróf 

történetszemléletében az ifjúság vagy vénség kérdése elsősorban retorikus-

argumentációs feladatot látott el. Azzal, hogy Széchenyi a közvélemény számára 

készült megnyilatkozásaiban érezhetően tartózkodott a nemzet vénségének, 

öregségének kinyilvánításától, s határozottan deklarálta annak fiatalságát, 

tulajdonképpen helyére kerül a logikai rend: a nemzet tehetetlen és haldokló 

teste, vagyis a múlt, nem elnyeli és feltartóztatja a jövőt, hanem lendületet ad és 

mozgásba hozza a jelent. Nem a múlt és a jövő meddő fürkészése, hanem a jelen 

helyes értelmezése adhatja meg a jövő kérdéseire az adekvát választ: „Míg más 

nemzetek a’ jelenben látszanak élni, ‘s jellemzetük megelégedés és jó kedv, 

mintha már elérték volna a’ nagy természetbeni állásukat, osztályrészüknek már 

birtokában volnának; a’ magyar – kinek egész létét olly sötét titok fedi – vagy 

nem remél többé semmit, ‘s a’ multban hiszi örökre eltemetve hir- ‘s nevét, vagy 

a’ nagy idők’ folyamátul vár lelki sebeire írt, ‘s néha de csak átfutó csillámként, 

a’ messze jövendőben sejti nemzeti fényét, ‘s látja megnyilni egét.”60 Széchenyi 

érvei szerint, ami elmúlt, az már egyébként sem alakítható, a jövő pedig csak 

egy olyan lehetőség, ami a jelenben gyökerezik. Talán ezért is érezhetjük olyan 

találónak Falk Miksa ide vonatkozó megjegyzését: „Széchenyi megvetette a 

multat, a magyar ember egyedüli büszkeségét, s egyuttal oly jövőt ígért neki, 

milyenről addig senki nem is álmodott; kigunyolta a nemzet fájdalmát, hanem 

egyszersmind merész reményeket költött az ország romjain, melynek romlásához 

már minden szem hozzá szokott; s aztán ennek áraul nagy elhatározást követelt, 

melytől már minden sziv elszokott. […] mind ezért szikrányi pietast sem táplált 

keblében a nemzet multja iránt.”61 A múlt tehát – vélte Falk, követve Kemény 

                                                        
60 A kelet népe 216. 
61 FALK Miksa: Széchenyi István gróf és kora. Ford.: Áldor Imre és Vértessy Arnold Pest, 1868. 
50-51. 
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Zsigmond okfejtését – Széchenyi előretekintésében nem érdemelt kegyelmet, vagy 

szánakozást. A hangsúlyt ebben a konstellációban nyilvánvalóan a múltról a jövő 

felé tett eszmei mozzanatban fedezhetjük fel, s ebben az értelemben valóban 

elfogadhatjuk Angyal Dávid – Kemény Zsigmond megállapításaira támaszkodó – 

okfejtését, aki úgy vélte, hogy „nem volt semmi ellentmondás Széchenyinek abban 

a diagnosisában, hogy a nemzet vén és fiatal volt egyszersmind”.62  

 

 

Tamás Fülöp 

 

From the perception of the „aged nation”to the manifestation 

of the „nation’s youth” – The definition of the age of the Hungarian nation 

and its function in the historical view of István Széchenyi 

 

 

Through the past one and a half century the researchers of Count István 

Széchenyi’s ideologies and political career have frequently called attention to 

the fact that in the manifestations of the count a regularly recurring ideological 

background can be touched upon, based on consistently applied considerations 

of a clear-cut historical picture. The analysis of Széchenyi’s view of history 

seems to justify that one of the fundamental issues of these considerations was a 

strive to define the age of the nation and a parallel constant reflection. 

Through my examinations, I came to the conclusion that the value system of 

Széchenyi’s historical ideas was primarily grounded on the peculiar 

interpretation of the past, which was mainly reflected in the optimistic picture of 

the national future in his program-setting works. The youth diary notes of his 

show however that an acceptance of the young age of the nation and its 

capability of change and development deriving from this was not always a 

constant part of the count’s system of ideas. It was in relation to the demand of a 

prospect of a national future – in some respect in an „unhistorical” way – that the 

author of the „Hitel” came to the conclusion which scarcely corresponded to the 

contemporary public view that the Hungarian nation did not show the symptoms 

of decay but the „life-characteristics” of youth, and it is because it could not 

have remarkable historical traditions recalling the vaning past greatnesss. 

According to the arguments of the count the youth of the nation seemed a 

possibility through which – by way of herself being perfected and developed – 

Hungary could contribute much to the progress of mankind.  

                                                        
62 ANGYAL Dávid [1907] 22. 
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Reconstructing the intellectual path through which Széchenyi was moving 

from the remarks frequently arising in the 1820s diary notes proving the elderly, 

age-worn, fatally ill, dying condition of the nations up to the conviction of the 

nation’s young age set out in his programming works could shed light on several 

issues of the count’s intellectual and political value system in the fields of his 

view of history and ideological history. 



 

 


