
 

 

TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XIII. Debrecen, 2005. 

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa 

 

Velkey Ferenc 

 

„a’ la Talleyrand játszottam [?]” 

Széchenyi István önértékelő dilemmája 1848 márciusában1 

 

 
„Az emberek azt mondják majd, kártyáimat finoman, a’ la Talleyrand játszottam 

ki! … Mivelhogy most miniszter vagyok … s ha Apponyi győzött volna, akkor is 

az maradtam volna.” – így gondolkodott el naplójában új szerepvállalásának 

esetleges megítéléséről Széchenyi István, már mint a Batthyány-kormány 

minisztere 1848. március 27-én.2 A bejegyzés apropóját az adta, hogy ő, az első 

                                                        
1 E tanulmány egy bővebb „48-as” Széchenyi vizsgálathoz kötődik, amelynek alapváltozata 2002-
ben kapott formát még az 1998/99-es évforduló egyik országos konferenciájának (Állam és 
társadalom 1848–49-ben, Debrecen, 1999.) tervezett kötetébe „Szívemből szólok.” Széchenyi 

István állásfoglalása a fordulóponton, 1848. március 14-én címmel. Még ugyanakkor elkészült egy 
rövidebb, az alapszövegtől lényegesen eltérő változat a francia olvasók számára az Institut 
Hongrois, Collegium Hungaricum (Párizs) tervezett kiadványa a Les Hongrois et l’Europe. la 
révolution de 1848/49. c. tanulmánykötet számára. Ebben a tanulmányban („Jouer à la 
Talleyrand?” István Széchenyi aux tournants du mars de 1848.) lett a gondolatmenet 
kiindulópontja és rendezőelve a címadó, alább idézett naplóbejegyzés. Azóta azonban egyik kötet 
sem jelent meg, úgyhogy időszerű lett a tanulmányok közlése. A francia nyelvű verziót 
természetesen most jelentősen átalakítottuk: kihagytuk azokat az utalásokat, amelyek a magyar 

olvasók számára közismertek, ill. az újabb irodalmi vonatkozások és szakmai megfontolások 
nyomán több helyütt kiegészítettük a szöveget (még titkon-tétován továbbra is bízunk a francia 
változat megjelenésében). A hosszabb forráselemző alaptanulmány, amely ennek a 
gondolatmenetnek is a háttéranyagát képezi, azóta tovább terebélyesedett (3 szerzői ív), de mivel e 
kötet terjedelmi korlátjait szétfeszítené, ezért más szakmai fórum útján kerül kiadásra 2006-ban 
Egy Széchenyi-beszéd „újraolvasása” – A „szívéből szóló” Széchenyi István 1848. március 14-én 
címmel.  
2 Széchenyi István naplójának idézésekor a Magyarország újabbkori történetének forrásai, Gróf 
Széchenyi István Összes Munkái (SzIÖM) sorozat vonatkozó köteteit követjük. Az 1848. március 

19-ig megszületett bejegyzéseket lásd: Gróf Széchenyi István Naplói I-VI.; (SzIÖM X-XV.) 
Szerk., bev.: Viszota Gyula. Bp., 1925-1939. (alább: SzIN I-VI.); az 1848. szeptember 4-ig 
következőket lásd: Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka I. Szerk., bev.: Dr. KÁROLYI 
Árpád. Bp. 1921. (SzIÖM VII.). Már több magyar nyelvű válogatás is készült Széchenyi 
naplószövegeiből. Ha a vonatkozó részt közli, akkor ezek közül a legismertebb és „48” 
tekintetében csaknem hiánytalan naplóválogatás fordításait követjük. Lásd: SZÉCHENYI István: 
Napló. Vál., szerk., jegyz.: Oltványi Ambrus. Ford.: Jékely Zoltán és Györffy Miklós. H. n. [Bp.,] 
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felelős magyar kormány közlekedési és közmunkaügyi minisztere, a „régi 

rendszerben” is jelentős hivatalt töltött be, 1845-től a Helytartótanács keretén 

belül fölállított Közlekedésügyi Bizottsági elnöke volt. S bár modern értelemben 

vett kormány akkor még nem létezett, – dicasteriumok (kormányszékek) útján 

igazgatták az országot –, de tanácsosi szerepvállalása mégis a Metternich-Appo-

nyi kormányzathoz kötötte. Amikor a bécsi (március 13.) és pesti (március 15.) 

forradalmak nyomán a rendszer megbukott, természetesen maga alá temette 

kormányzati elitjét: s a magyarországi politika jellegét Bécsből meghatározó 

Metternich államkancellár menekülésre kényszerült, és az ő irányvonalát feltétel 

nélkül követő Apponyi György magyar kancellár is hivatalát veszítette. 

Széchenyi István azonban nem tartozott a rendszer reprezentánsai közé, hanem 

éppen a polgári Magyarország megteremtéséért küzdő reformerek egyik vezér-

alakjának számított. Mégis igaz a naplóbejegyzésében felvetett dilemma: ha nem 

söpri el az európai forradalmi hullám a „régi-rendszert”, akkor ő továbbra is 

annak magas állású – de a tehetetlenség csapdájában vergődő – „minisztere” 

maradt volna.3  

Széchenyi nyilván nemcsak a „székcsere” formális szempontja miatt gondol-

ta végig új szerepének lehetséges megítélését, hanem azért is, mert pályája 

értékelhető (ill. félremagyarázható) volt úgy is, amely nyomán őt „talleyrand-i 

köpönyegforgatással” vádolhatták. Hiszen ő 1841 és 1848 között eltávolodott a 

reformellenzék politikai irányvonalától, meg-megújuló, éles tollharcot folytatott 

Kossuth Lajossal; s nemcsak hogy nem lépett be a liberális ellenzék pártjába 

(1847), hanem minden eszközével az ő ellensúlyozásukra, lejáratásukra 

törekedett; hivatalt vállalt (1845) és ha nem is értékrendbeli, de szoros politikai-

taktikai együttműködést alakított ki a kormányzattal. Ezzel szemben a március 

közepi forgatagban a reformellenzék kritikusából az ő liberális-koalíciós kormá-

nyuk minisztere, Kossuth ellenfeléből együttműködő társa, és az általa korábban 

sokszor (főként stratégiai, de tartalmi vonatkozásai miatt is) kárhoztatott ellen-

zéki program megvalósítója lett. A vita időszakában megfogalmazott érvei – a 
                                                                                                                                         
1978. (alább: SzIN [sorszám nélkül]). Az idézett bejegyzés helye: SzIÖM VII. 284., ill. SzIN 
1217-18. 
3 Széchenyi István pályájáról könyvtárnyi irodalom született. Nem teljes és nem egészen pontos 
bibliográfiája: SZENTKIRÁLYI Elemér: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez. Bp., 1987. 
Kiegészítésekkel ugyanez: gróf Széchenyi István minden írása. [CD-kiadvány] Logod Bt. 2001. 

Az életrajzok és monográfiák nagy száma miatt a politikai pályájára vonatkozó alapvető adatokat 
külön nem jegyzeteljük. Legújabb, a friss szakmai eredményeket integráló életrajza: Andreas 
OPLATKA: Graf Stephan Széchenyi. Der Mann, der Ungarn Schuf. Wien, Paul Zsolnay Verlag. 
2004. ill. magyarul legutóbbi bővebb életrajza: CSORBA László: Széchenyi István. Bp., 1991. 
Széchenyi 48-előtti kormányzati szerepéről a legrészletesebben: Viszota Gyula: Bevezetés. In: 
Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal II. (SzIÖM 6/II.). Szerk., bev.: 
Viszota Gyula. Bp., 1930. ill. ANDICS Erzsébet: Metternich és Magyarország. Bp., 1975. 209-259.  
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„forradalom” és a „függetlenségi ábrándkergetés” veszélyéről, a társadalmi 

stabilitás megőrzéséről, a „Gesamtmonarchie” keretének érinthetetlenségéről 

stb. – pedig arra utalhattak, hogy csak jelentős „fordulattal” csatlakozhatott 

„1848”-hoz. A közvetlen élmény is sugallhatott hasonló értékítéletet, hiszen 

Pozsonyban a március eleji napokban még erőteljesen szembeszállt a hatalmi-

politikai átrendeződést katalizáló kossuthi felirat-tervezettel. Egészen március 

13-a éjszakájáig ádáz küzdelmet folytatott azért, hogy az általa csak „osto-

baságnak” nevezett javaslatot megbuktassa, vagy lényegét elveszejtően mérsé-

kelje, s amellett, hogy különböző általános-lojális változatokkal próbálta helyet-

tesíteni, ill. enyhíteni (márc. 2., 12. és 13.), „eljutott” a teljhatalmú királyi biztosi 

(Bécsben elvetett) felajánlkozásig is (márc. 6-9.). Csak március 14-e reggele (a 

bécsi forradalom híre, amelynek részleteiről és következményeiről ő a nádor 

reggeli konferenciáján kapott pontos képet), jelentett fordulatot, amely amúgy is 

időszerűtlenné tette küzdelmét. Másnap márc. 15-én a dokumentumot Bécsbe 

vivő küldöttség prominens tagjaként a Ferenc Károly gőzösön már éppen ő tett 

javaslatot, a feliratra épített átalakulás hatékony garanciájára: egy olyan királyi 

kézirat megfogalmazását javasolta, amelyben V. Ferdinánd „alteregójának” 

jelöli meg István nádort. Bécsben (március 15-17.) családi, társasági és politikai 

kapcsolatrendszerét felhasználva tevékeny szerepet játszott az udvar megpuhí-

tásában és a kiegészített (radikálisabb) felirat elfogadtatásában. A bécsi siker 

után Pozsonyba visszatérve, mint éppen soros elnöke a kerületi üléseknek, 

kapcsolódott be a polgári átalakulást kiteljesítő alaptörvények rögzítésébe, s a 

„fordulat” formális lezárásaként Batthyány Lajos felkérésére miniszteri tárcát 

vállalt a kormányban (márc. 23.).4  

Eddig a tények és történések, amelyek esetleg alátámaszthattak, vagy 
                                                        
4 A vonatkozó forrás- és szakirodalom-rengetegből itt csak a legalapvetőbb néhány műre utalunk. 

Legrészletesebben, több korábbi pontatlanságot helyreigazítva Spira György ill. Varga János 
rekonstruálta a történéseket. lásd: SPIRA György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a. Bp., 
1964. 11-96.; VARGA János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Bp., 1971. 17-76. és 
jegyzeteik. A nagymonográfiák közül kiemelendő Viszota Gyula alapos és fontos forráshelyeket 
tartalmazó bevezetője: Viszota Gy., 1930. CCCX-CCCLX. A Széchenyi életrajzok 5-10 oldalas 
rekonstrukciói anyagukban ezekkel nem vetélkednek; interpretációjukról majd alább. Kormányzati 
szerepvállalására még: URBÁN Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp., 1986. 65-100. A 
vonatkozó források összegyűjtve is áttekinthetőek: Széchenyi István válogatott művei II. Szerk.: 
Spira György. Vál., jegyz.: Gergely András, Spira György, Sashegyi Oszkár. Bp., 1991. (alább: 

SzIVM II.) 382-431., de a szokásos háttéranyagok sem mellőzhetőek: SzIN VI. 733-751.; Adatok 
gróf Széchenyi István és kora történetéhez. 1808–1860. (később: Adatok…) Összeáll.: Bártfai 
Szabó László. II. Bp., 1943. 645-672.; Gróf Széchenyi István Levelei III. (alább: SzIL III.) – Gróf 
Széchenyi István Munkái VI. (MTA sorozat, később: SzIM) – Összegyűjt., jegyz.: Majláth Béla. 
Bp., 1891. 596-613. A bekezdés idézőjeles szófordulatai Széchenyi István ekkori 
naplóbejegyzéseiből ill. egy Tasner Antalhoz írott leveléből (március 5-6.) származnak. Lásd: 
SzIN VI, 737-751, SzIÖM VII. 275-286, ill. SzIL III. 599. és SzIN 1206. 
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elindíthattak volna egy olyan gondolatsort, amely a naplóbejegyzésben feltett 

vád („a la Talleyrand”) jegyében marasztalja el Széchenyit. Azonban ilyen 

jellegű nyilvános bírálat nem érte a grófot: az egykorú közvélemény általában 

elfogadta új szerepét. Egyetlen lap olyan megjegyzésére hívhatjuk fel a 

figyelmet, amely magyarázkodásra, s valószínűleg közvetlenül a napló idézett 

eszmefuttatására késztethette. Széchenyi március 25-én „későn este” tudósította 

titkárát Tasner Antalt arról, hogy megkapta a Marczius Tizenötödike című új, 

radikális hírlap 3., 4. és 5. számait.5 A pesti fiatalok lapjukban egy nappal 

március 23-a előtt – mielőtt Batthyány Lajos Pozsonyban a kormány névsorát 

közzé tette –, hírét véve a tervezett minisztereknek, meglepetéssel rögzítették 

Esterházy Pál jelöltségét, s utána megemlítették, hogy „szó van még Széchenyi 

Istvánról is.” Hosszabban vele nem foglalkoztak, de a szövegösszefüggés 

egyértelművé teszi, hogy a szerintük Esterházy és Széchenyi bontja meg az 

általuk elvárt „kompakt” ellenzéki (értsd: a korábbi liberális ellenzékből alakuló) 

kabinetet. Pozsonyi „miniszter-krízisről” írtak, arra utalva, hogy a „vegyes 

névsorral” felálló „koalíciós minisztérium” nem lesz tartósan életképes. Az 

Esterházyra vonatkozó kritikát – „ki hosszú éveken át Londonban a Metternich-

féle politikának hű orgánuma volt, ugyanazon kombinációban egy sorban nem 

lehet […] határozott szabadelmű férfiakkal” – pedig Széchenyi magára is 

érthette annyiban, amennyiben a forradalom előtt ő a reformellenzék ellenfele és 

helytartótanácsos volt.6 A gróf tehát éppen azokban a napokban (márc. 25-26.) 

olvashatta a fiatalok értékelését, amikor igen pesszimistán ítélte meg a kormány 

bécsi elfogadását, s többször azon gondolkodott, hogy helyesen döntött-e, 

amikor elfogadta Batthyány felkérését.7 A Marczius Tizenötödike folytatva – a 

már nyilvánosan is közzétett – kormány-lista elemzését márc. 27-i számában 

(Széchenyi nevét itt egyáltalán nem említve) Esterházy kapcsán még 

erőteljesebben fogalmazott: „Nekünk nem kell a Metternich politikának semmi 

maradványa. […] Ki képzelhette volna, hogy a Metternich-Kolowrath klub 

angolhoni képviselője egy pár év múlva a Batthyány-Kossuth kollégák közé 

szintúgy beilljék. A következetlen emberekben a világon senki sem bízhatik.”8 A 

rá tett közvetlen utalás és az Esterházyt bíráló de korlátozottan rá is érthető, 

alkalmazható megjegyzések magyarázatot adnak arra, hogy Széchenyi miért (és 

miért éppen akkor) mérlegelte a közvélemény lehetséges ítéletét.9 Konkrét vád 
                                                        
5 SzIL III. 605-606. 
6 Marczius Tizenötödike (alább: MT) 4. sz. 1848. március 22. 
7 Lásd különösen: SzIÖM VII. 280-284; SzIL III. 604-606.  
8 MT, 9. sz. 1848. márc. 27. 
9 Az alább többször hivatkozott Urbán Aladár monográfiával itt nem érthetünk egyet. Ő a márc. 
23-i kinevezéshez kötődő Babarczy Antal megjegyzés következményének tekintette Széchenyi 
(négy nappal későbbi) gondolatsorát. Babarczy a napló tanulsága szerint azt mondta az ünnepelt 
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azonban őt nem érte, s az idézett naplóbejegyzés jövő idejű formája, és általános 

alanya is azt erősíti („az emberek […] mondják majd”), hogy nem egy már 

megfogalmazott, hanem egy elképzelhető támadási ponttal szemben kereste az 

ellenérveket. Így a Talleyrandra vonatkozó szófordulat is tőle származik. 

Bár itt csak a rendszereken átívelő karrier tipikussá emelt korabeli 

példájaként utalt Charles Maurice Talleyrand-Périgord hercegre, de azért a 

naplószöveg hátterének feltárása érdekében az is megjegyzendő, hogy a korabeli 

általános képnél neki mélyebb ismeretei voltak a francia diplomatáról. 

Széchenyi István rengeteget olvasott Franciaország 1789 utáni történetéről, – az 

ő számára: – „jelenkor-történetéről.” 1847-ben éppen Lamartine könyve a 

„Historie des Girondins” gyakorolt rá – a magyar állapotok és a forradalmi 

Franciaország közötti párhuzamok felvillantásához is elvezetően – nagy hatást.10 

Memoárok és összefoglalások sokaságát nyithatta ki könyvtárában a forrada-

lomról, a napóleoni korról, a Bourbon-restaurációról, a párizsi szalonvilágról 

stb.11 A nemzetközi politika viszonyrendszerében mozogva – ebben a tekintet-

ben a magyar reform-elitben egyedülálló tájékozottsággal és kapcsolatrend-

szerrel bírt –, személyesen is megismerkedett a francia politikussal. 1814–15-

ben a bécsi kongresszus forgatagában, a bajor király kíséretébe beosztott fiatal 

magyar huszárkapitány távolról már figyelte a nagy-politika „játékosát,” napló-

jában két vele kapcsolatos anekdotát jegyzett fel. 1834-es angliai útja idején 

pedig többször időzött (ebédelt, vacsorázott) a Lajos Fülöp-i Franciaország 

londoni követénél, s később is szívesen idézte egy-egy frappáns megjegyzését.12 

Bár általánosan véve inkább imponált Széchenyinek Talleyrand politikai ügyes-

sége, szellemessége, de az 1848. március 27-ei naplóbejegyzésben döntését 

igyekezett a talleyrand-i karrier-út ellenpontozásával hitelesíteni. Itt idézzük a 

tanulmány elején feltett kérdésre adott válaszát, ami ezt erősíti: „Én azonban 

                                                                                                                                         
Széchenyinek aznap: „Én bánom, hogy excellenciád belé állott a minisztériumba, mert most tán 
nyer némi stabilitást” (SzIN 1214.). A források alapján azonban valószínűbbnek látszik, hogy nem 
a miniszterségről lebeszélő munkatársainak (Kovács Lajosnak és Tasner Antalnak), s nem annyira 
„híveinek” tartozott Széchenyi magyarázattal, mint inkább azoknak, akiknek kételye volt abban a 
tekintetben, hogy ő beleillik-e („hitelesen” beletartozhat-e) az új, polgári Magyarország 
kormányába. Vö.: URBÁN A., 1986. 99. és SPIRA Gy., 1964. 72-73., 81. 
10 1847 áprilisától szeptemberig olvasta Lamartine művét, és az első öt kötet után a hiányzó három 
beszerzésére is külön megbízást adott titkárának Tasner Antalnak. Vonatkozó levelét lásd: SzIL 

III. 510.; megjegyzéseire: SzIN VI. 556-557., 588., 619., 623. és 629. 
11 Könyvtárában közel száz mű foglalkozik Franciaország történetével, politikai viszonyaival. 
Lásd: Gróf Széchenyi István könyvtára. A Magyar nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke 
VIII. Közli: BÁRTFAI SZABÓ László: Bp., 1923. 
12 Az anekdotákra lásd az 1814. november 21. és az 1815. január 17. naplóbejegyzését: SzIN I. 50-
51. és 86.; londoni találkozásaikra: 1834. január 26., 29. és február 28. (SzIN IV. 447-448. és 
456.); hivatkozásaira például: SzIN VI. 701. és Adatok… II. 829. 
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egyáltalán nem játszottam. Bennem »ügyszeretet« volt a vis motrix [mozgató-

erő] – ez vezetett … ezért estem és esem a lábaimra és nem a seggemre!”13  

Ugyanezt a gondolatsort aznap (márc. 27.) még egyszer papírra vetette, 

abban a levelében, amelyet jószágkormányzójának és bizalmas munkatársának 

Lunkányi Jánosnak írt. Azonban a különbség sem lényegtelen (és nemcsak a 

napló szabadosabb nyelvi világa miatt). A levél szövegváltozata még egyértel-

műbbé teszi, hogy ő egy taktikázó-ügyeskedő politikai viselkedés-típussal szem-

ben jelölt ki ellenpontot, és nem egy konkrét, hanem egy lehetséges váddal 

szemben védekezett. Így érvelt levelében: „Ügyszeretetem, tiszta hazafiságom 

úgy hozta – hogy lábaimra estem; mert én is miniszter vagyok. Ha Apponyi 

győz, akkor is az volnék. – Ezt hangoztatják sokan Talleyrand nyomán: »A 

kártyákat ügyesen kijátszani!« Ámde én, mint mondám, nem éltem legkisebb 

furfanggal; szeplőtlen hű hazafiságom okozta – hogy lábaimról le nem estem!”14 

A szöveg kettős funkciója (levél/napló), kifejezheti egyrészt azt, hogy valóban 

mélyen átélt dilemma volt ez a számára; másrészt pedig azt is, hogy a nyelvi 

fordulat megkonstruáltsága (nem tudni, melyik változatban először) ragadtatta 

ismétlésre. 

A gondolatsor keletkezési körülményeit vizsgálva, az sem elhanyagolható 

szempont, hogy Széchenyinek néhány szokatlanul nyugodt, optimista napja 

következett március 26-a délutánjától. Megnyugvását közvetlenül az idézte elő, 

hogy akkor Bécsből hírét vette, hogy elfogadják a minisztériumot, pedig 

korábban meg volt győződve arról, hogy „Kossuth, mint fináncminiszter nem 

vihető keresztül”, s már azt mérlegelte, hogy a nádor és Batthyány lemondása 

esetén mi lesz az ő sorsa. A pozitív hírt ezért nagy örömmel nyugtázta 

(„Elámulok, Nyerő minden kártya, melyet Batthyány és Kossuth megjátszik!”), 

és még este meg is írta Tasner Antalnak, hogy azok az óvintézkedések, ame-

lyeket előző nap javasolt – a krízis nyomán egy „budapesti összekoccanástól” 

tartva fiai kimentésére gondolt – nem időszerűek. A „nagy örömről” szóló 

híradás („még mindig álmodok”) után március 27-én másik két legközvetlenebb 

munkatársának: Kovács Lajosnak („Én nem mondhatom … mily kéjérzés közt 

ringadoz lelkem!”) és Lunkányi Jánosnak („Végtére is nagy az Isten!”) is írt 

egy-egy igen optimista tudósítást. Az sem véletlen, hogy ekkor érezhette a 

                                                        
13 Széchenyi István a naplóját németül vezette, de olykor szerepelnek benne magyar, angol, 

francia, olasz, görög és latin nyelvű szövegrészek, mondatok, kifejezések. Az idézett szöveghely 
és folytatása hű példája a napló nyelvi világának, ezért itt az eredeti változatot is bemutatjuk: „Die 
Leute werden sagen, ich spielte meine karten fein, a’ la Talleyrand! … Weil ich jetzt minister bin 
… und würde Apponyi gesiegt haben, auch dasselbe geblieben wäre. Ich spielte aber nichts. 
Bennem «ügyszeretet» volt a vis motrix – ez vezetett …, ezért estem és esem a lábaimra és nem a 
seggemre!” SzIÖM VII. 284. 
14 SzIVM II. 421.  
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pillanatot alkalmasnak arra, hogy testvérének, Széchenyi Lajosnak levélben 

köszönje meg a magyar ügy bécsi támogatása érdekében megírt közbenjáró 

emlékiratait, s biztosítsa őt arról, hogy a veszteségek ellenére, a fő szempont, 

hogy „fajtánknak van jövője…” Sőt aznap (még mindig márc. 27-én) kezdett 

hozzá egy helyzetelemző, az átalakulás és a Batthyány-kormány iránti lojalitását 

rögzítő cikk megírásához. Spira György monográfiájában egy külön alfejezetet 

szentelt Széchenyi március 26-28-i optimizmusának („Hosszú álom után 

gyönyörű reggel”), s a politikai motívum mellett megemlítette, hogy abban 

szerepet játszhattak más kedvező hírek is: a tartóláncok (Lánc-híd) felszere-

lésének kezdete, anyagi helyzetének stabilizálódása. Kiegészítésül e sorba 

kívánkozik, hogy egy súlyos lelki-politikai tehertől is megszabadult 25-én dél-

után. Hiszen komoly belső feszültséget okozott neki, hogy éppen ezekben a 

napokban (márc. 19-25), amikor az átalakulás alaptörvényeit rögzítették, jutott 

rá, mint mosoni követre az egyik kerületi elnöki tiszt. És nemcsak vezetnie 

kellett a tárgyalásokat, hanem moderálni, sőt erélyesen rendreutasítani a nemesi 

érdekeket sértő törvények miatt felháborodott néhány követtársát. Azt nehéz 

megválaszolni, hogy következménye vagy okozója volt-e néhány napos lelki 

nyugalmának, hogy mindegyik nap sikeresen (mint a „mormota”) pihent: „20 év 

óta nem aludtam oly sokat és jól” – írta Tasnernek. Különösen akkor 

szembetűnő néhány napos megnyugvása, ha összevetjük ekkori naplóbejegy-

zéseit a korábbi napok nagy feszültséget mutató, szaggatott, felkiáltásokkal és 

rezignált félmondatokkal terhes szövegeivel, amelyekben fő motívum a 

„nemzethalál” rémképe, a „Szent Nemezis”, a „fátum” és „fúriák.” Bár a bizony-

talanságot kifejező „kockajáték” metafora mindegyik optimista megnyilatko-

zásában föltűnt (összesen hatszor), de a végkövetkeztetés („miután sokat 

nyertünk nagyon örülök. Bár ne kockáznánk tovább is.”) lényegesen különbözik 

a korábbi napok félelmétől: „Finis Hungariae” (márc. 24.); Ma eldől Magyaror-

szág sorsa! […] Magyarország el van veszve!” (márc. 25.). 15  

Széchenyi március 27-i kérdésfelvetése ennek az optimizmusnak a jegyében 

fogant. Hiszen ekkor nem azt firtatta pillanatonként, hogy a nemzet-léthez vagy 

halálhoz kerültünk közelebb; nem azt mérlegelte: életképes és maradandó lesz-e 

a polgári Magyarország; és nem azt elemezte, hogy helyes döntés-e csatlakozása 

az új kormányhoz; hanem azt, hogy hiteles-e a politikai közvélemény előtt 

minisztersége. Egy a szerepét elfogadó és abba beleilleszkedett politikus kérdése 

                                                        
15 Összefoglalóan: SPIRA Gy., 1964. 81-88. A cikket (Mi lesz belőlünk magyarokbúl) lásd: Pesti 
Hirlap és Jelenkor 1848. április 8. Azóta többször kiadva, legújabban: SzIVM II. 423-427. 
Március 26-28-i leveleire és naplóbejegyzéseire (az idézetek mind innen): SzIL III. 605-607.; 
Adatok… 666-667.; SzIVM II. 418-422. és SzIÖM VII. 283-285. Példák a korábbi és későbbi 
kételyes megnyilatkozásaira: SzIN VI. 746-751.; SzIÖM VII. 275-295. 
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ez. Tegyük hozzá, hogy maga a dilemma érdekesebb, mint a gróf arra adott 

válasza. Ő mindegyik szövegváltozatban az „ügyszeretet” és a „hazafiság” 

fogalmaival zárta ki azt a vádat, hogy pusztán taktikázott volna. A már 

felidézett, márc. 27-29. között keletkezett Mi lesz belőlünk magyarokbúl című 

cikkében, immár a nyilvánossághoz szólva ezt így rögzítette: „Gr. Batthyány 

Lajos többek közt engem is kiszemelt, és én tétova nélkül elfogadtam. És tán 

nagyravágyásbúl? Bizony nem! Minthogy engem soha nem indított politikában 

egyéb, mint ügyszeretet és fajtámhozi hűség.”16 Ezen a harmadik szövegszinten 

(napló/levél/cikk) már nem védekezett közvetlenül (a Talleyrand-motívum innen 

ki is maradt), de a válasza ugyanúgy formálódott, azt üzente: nemzeti és 

reformer elkötelezettsége volt az oka korábbi hivatalviselésének, s ez a magyará-

zata mostani miniszterségének is. A gróf tehát egész pályájának alapcéljára 

hivatkozott.  

Széchenyit a kortársak lényegében el is fogadták az „új rendszer” hiteles 

miniszterének. Ennek legegyértelműbb bizonyítéka, hogy a neve rendre szere-

pelt azokban a kormány-listákban, amelyek március elejétől (Kossuth felirati 

beszéde után) még a forradalom előtt játszottak el a gondolattal, hogy kik 

kerülhetnének (kik kerüljenek!) bele Magyarország jövendő polgári kormányá-

ba. Batthyány Lajos miniszterelnöki megbízatása (március 17.) után pedig 

általában számoltak (egy-két esetben bel- ill. „fináncminiszterként”; de általában 

a közlekedésügy felelőseként) a forradalmi átalakulásban is tevékeny szerepet 

vállaló gróf majdani tárcavállalásával. Természetesen Széchenyi miniszteri 

felkérésének voltak olyan egyedi körülményei – amint Urbán Aladár monográ-

fiája meggyőzően feltárja –, amelyek kinevezésének esetlegességeire hívják fel a 

figyelmet: Egyrészt az a mozzanat, hogy Batthyány őt nem vonta be a tárgyalá-

sokba, s ezért Széchenyi megnyilatkozásai telve voltak várakozással, kételyes 

vágyódással; másrészt pedig az a körülmény, hogy a személyét illető bizony-

talanságok miatt nem alakult ki konszenzus vele kapcsolatban, s a miniszter-

elnök „egymaga,” autonóm módon közvetlenül a névsor nyilvánosságra hozatala 

előtt (azaz március 22-e estéje után) döntött róla. Mindennek ellenére az 

sokatmondó adat, hogy a mindig emlegetett Kossuth ill. Deák név után, az ő 

nevét tartalmazták legtöbbször a névsortervek. Azaz a nagy számok törvénye 

értelmében megállapítható, hogy, még ha nem is zökkenőmentesen játszódott le 

„székcseréje,” az egykorú közvélemény inkább elvártnak és természetesnek 

tekintette kinevezését. 17  

                                                        
16 SzIVM II. 426. 
17 A „névsortervekről” és az út „zökkenőiről” lásd elsősorban: URBÁN A., 1986. 63-100. és 763-
766. Az egyszerűség kedvéért külön a vonatkozó forrásokat itt nem részletezzük, mivel Urbán 
Aladár könyve hosszasan idézi és vizsgálja őket. Ugyanez esszészerű rövid összefoglalásban: 
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A Pesten keringő jelöltlisták kisebb számban tartalmazták nevét, a fővárosi 

küldöttség március 20-án Pozsonyban Batthyány előtt szóvá tette, hogy „régi 

népszerűtlen neveket” is hallani, s a Marczius Tizenötödike idézett cikke is 

negatív felhanggal említette őt. Azaz a pesti radikálisok kevésbé fogadták el 

miniszterségét.18 De ehhez azonnal hozzátehetjük, hogy némely listán ott is 

szerepelt, s hogy a Marczius sem élezte ki Széchenyivel szemben álláspontját, 

sőt második cikkében már lojális elhallgatással takarta véleményét. Másik 

részről helytállónak tűnik Spira György észrevétele, hogy azért hágott a „közlel-

kesedés a legnagyobb fokára” akkor, amikor Batthyány Lajos március 23-án 

Széchenyit, mint kormánya miniszterét megnevezte, mert őt a konzervatívok is 

megéljenezték. Bár Széchenyi inkább „megsemmisülve érezte magát” hallva, 

hogy a „legnagyobb taps” az ő nevének szól, de ez a momentum valóban teljes 

körű diétai elfogadottságára utal.19 

A reformellenzék körében nyilván nem okozott egyértelmű lelkesedést a gróf 

esetleges minisztersége, s az előtárgyalások megerősítik, hogy maradt némi 

bizalmatlanság március 14-e után is vele kapcsolatban. A döntést mindenesetre 

éppen az ellenzék vezetője, Batthyány Lajos hozta meg. Urbán Aladár föltárta a 

miniszterelnök döntése mögött meghúzódó politikai és személyi dilemmákat, 

ezért itt elegendő csak arra utalnunk, hogy Széchenyi nemcsak kívánatos lehetett 

több ok miatt (támogatóinak megnyerése, országos tekintélye, bécsi kapcsolatai, 

a koalíciós jelleg erősítése stb.), hanem alapvetően „belefért” a formálódó 

nemzeti-polgári kormányba. Tárcájához kötődő szakmai felkészültsége, egész 

reformer múltja, a fordulat melletti nyilvános kiállása márc. 14-én, lojalitása és 

aktivitása Bécsben március 15-17. között, elkötelezettsége az átalakulás 

alaptörvényei mellett a következő napokban, mind-mind elősegítették, hogy 

Batthyány az averziókat félresöpörve vállalja őt.20 Természetesen, ha a korábbi 

ellenzéki párt egységesen kormánypárttá alakult volna, akkor Széchenyi helye 

bizonytalanabb lett volna. A reformellenzék számára így az volt a kulcskérdés a 

jövőt illetően, hogy megbontója lesz-e a kormány egységének, s hogy kitartóan 

lojális lesz-e hozzá. Kinevezése napján Szemere Bertalan valószínűleg ezért 

próbálta nyilvános hűségnyilatkozatra késztetni, mondván: „Jelentsem ki, hogy 

ellenzéki (?!) vagyok.” Széchenyi persze ironikusan kommentálta e 

                                                                                                                                         
URBÁN Aladár: „Mi lesz belőlünk magyarokbul?” Széchenyi István a Batthyány-kormányban. 

Forrás, 1991. szept. 59-67. Lásd még: SPIRA Gy., 1964. 71-88.  
18 URBÁN A., 1986. 63-85. 
19 Spira György néhány adattal azt is igazolja, hogy a konzervatívok némi hátsó szándékkal, ill. a 
mérséklés és visszafogás jegyében támogatták Széchenyit. Lásd: SPIRA Gy., 1964. 79-81. és SzIN 
1214. További jellegzetes adatok: A forradalom és szabadságharc levelestára. (alább: AFÉSzL I.) 
Összeáll…, jegyz. és bev.: V. WALDAPFEL Eszter. I. Bp., 1950. 109-113, 119. és 125. 
20 URBÁN A., 1986. 90-100. 
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megfogalmazást, hiszen korábban is azt hangoztatta, hogy az ellenzéki-kor-

mánypárti fogalmak csak alárendelt kategóriák, s így furcsállotta, hogy az aznap 

megnevezett belügyminiszter még mindig az „ellenzék” szóval definiálja 

irányzatát.21 Mindenesetre a reformellenzéktől már csak azért sem érhette a 

„talleyrand-i köpönyegforgatás” vádja, mert ők tudták, hogy Széchenyi össze-

tettebb „politikai képlet” annál, hogy egyszerűen csak vállalt pozíciója, vagy 

annak változása alapján ítéljék meg. Ők érzékelték, hogy az 1848 előtti korszaka 

is telve volt az értékrend és szerepvállalás problémájával.22 

A reformellenzék valószínűleg azért sem kárhoztatta a Széchenyi pálya 

„fordulat-jellegét”, mert felfoghatta visszatérésként a gróf csatlakozását. A 

reformerek körében inkább az 1848-at közvetlenül megelőző pályaszakasza oko-

zott megütközést; mármint az, hogy alkotmányos és nemzeti „progresszistaként” 

miért vállalt szerepet egy lényegében abszolutisztikus, reform- és nemzetellenes, 

birodalmi nézőpontú kormányzatban. Akkor egy ízben a legaktívabb ellenzéki 

arisztokrata hölgyek, a két Zichy-lány (Károlyi Györgyné és Batthyány Lajosné) 

stílszerűen a „Bravo Talleyrand!” megjegyzéssel ironizált a kormányhivatal előtt 

álló gróffal.23 A reformellenzék a forradalmat megelőző időszakban bírálta 

Széchenyit pozíciójáért – akkor ítélték, s nevezték apostatának –, úgyhogy 

természetes, hogy az „újabb fordulatot” nem talleyrandi-váltásnak, hanem 

inkább a régi (1830-as évekbeli) Széchenyi újjászületésének fogták föl.24  

                                                        
21 SzIÖM VII. 280. Károlyi Árpád némileg félremagyarázta vonatkozó jegyzetében a szituációt. 
Tegyük hozzá, hogy Szemerének visszatérő témája volt Széchenyi politikai helyének 
lezáratlansága, s már a diéta elején pontosabb, „kételymentes” definíciót várt tőle. Így 
kommentálta ezt Széchenyi az 1847. november 26-án Tasner Antalhoz írott levelében: „Szemere 
minap provokált, hogy végképp definiálnám magamat, miképp elvégre ne legyek rejtély” SzIL III. 
563. Széchenyi kapcsolódó szövegeinek elemzése e tanulmány szerzőjétől: Velkey Ferenc: Egy 
pártnélküli pártcímke. Széchenyi István progresszista politikai önmeghatározásának hátteréhez. In: 

Széchenyi Magyarországa és Európa. Tudományos konferencia […] Szerk.: PELYACH István, 
KŐRÖSINÉ MERKL Hilda […] Széchenyi Társaság, 2004. 32-53. 
22 Széchenyi István korábbi politikai önmeghatározásaira és szerepének ellentmondásosságára 
lásd: ANDICS E., 1975. 237-259.; GERGELY András: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok 
a magyar reformkorról és 1848-ról. Bp., 1987. 182-201.; RÉZ Mihály: Széchenyi problémák. I. 
Széchenyi és az érzelmi politika. II. A következetesség és Széchenyi rendszere. Bp., 1907.; Velkey 
Ferenc: “Párt szólj, ki vagy?” Politikai önmeghatározások 1846-47 pártprogramjaiban. In: Az 
Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak. Tudományos emlékülés Zalaegerszeg, 1997. június 7. Szerk.: 
MOLNÁR András. Zalaegerszeg 1998.; és Velkey F., 2004.   
23 A szituáció (1845. február 24.) nem egészen egyértelmű a naplótörlések miatt, de így 
valószínűsíthető. Lásd: SzIN VI. 175.  
24 A számtalan korábbi kritika, vitairat közül, amelyekben Széchenyit hitehagyással vádolták, itt 
csak egy jellegzetes, 1848 elején megszületett és éppen a forradalom előtt befejezett szöveghelyet 
idézünk, A Pecsovicsok utolsó fortélya című röpiratból: „Gróf Széchenyi István, a hajdani a 
mostanitól annyira különbözik, mint ég a földtől. Amaz ébresztő, emez altató; amaz bíztató, emez 
visszariasztó, amaz a korszellem szószólója, emez azzal dacoló gyermek; amaz alkotmányos 
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Mindezért Széchenyi István 1848. március-áprilisi szerepvállalását az addigi 

közéleti pályájának egészére tekintve értékelték. Ez az idősík a grófnak a 48-as 

célkitűzésekkel való azonosságát erősítette, mivel a politizáló közvélemény őt 

tekintette a reformkor kezdeményezőjének, aki az 1830-as évek elején korszakos 

jelentőségű műveiben a reformigénynek világos irányt adott, haladáspárti közvé-

leményt hozott létre, megteremtette a magyar liberalizmus alapfogalmait, a 

polgárosodás és nemzeti felemelkedés érdekében számtalan vállalkozást kezde-

ményezett; s akinek neve a „legnagyobb magyar” állandó jelzőt kiérdemelve 

forrt egybe a nemzeti-polgári reform gondolatával. Már csak azért is legitimnek 

tekinthették Széchenyi új szerepét, mert sokak számára 1848 márciusa nem 

jelentett éles fordulatot, hanem azt a magyar reformkor betetőzéseként, a korábbi 

célkitűzések törvényes realizálásaként értékelték. Ennek a nézőpontnak az 

egyértelmű dominanciáját az inverziója is mutatja, t. i. az, hogy Széchenyit 

március közepétől a konzervatív arisztokrata hölgyek éppen azért bírálták, mert 

szerintük mindaz, ami történt (értsd: rendszer bukása ill. a forradalom), volta-

képpen a folyamat elindítójának a műve és felelőssége. Először (március 16-án) 

Liechenstein Zsófia hercegnő „… ki velejéig arisztokrata… felháborodásában 

úgyszólván keresztényi mivoltából is kivetkezik” s az ő vállára „rakja mindenért 

a felelősséget!” 25; utóbb pedig (márc. 22.) Szécsen Károly gróf majd Zichy 

Félix gróf felesége vonta kérdőre: „Ez voltaképpen az ön műve!”26 Valószínűleg 

1848. márciusában leginkább azért tarthatta hitelesnek a politikai közvélemény 

Széchenyi szerepvállalását, mert a viszonyítás lehetséges idősíkjai közül az ő 

esetében nem a közelmúlt, hanem a pálya egészének a nézőpontja volt a 

dominánsabb. 

Széchenyi maga is tett azért (s nemcsak a fentebb idézett néhány félmon-

datban), hogy ezen – egyébként is kézenfekvő – értelmezési időkeret jegyében 

lássák az ő helyzetét. Ennek érzékeltetésére fölidézzük a pozsonyi fordulat 

kulcspillanatában, az országgyűlés 1848. március 14-i kerületi ülésén elmondott 

beszédét, mivel ez a megnyilatkozása dokumentálta a diéta nyilvánossága előtt, 

hogy „csatlakozott” a Kossuth-Batthyány irányzathoz és célkitűzéseihez. A 

kronológiai rendet megzavarva hosszabban foglalkozunk a szöveg önreflexiói-

val, s a beszédhelyzet megértéséhez, röviden rögzítjük a felszólalását közvet-

lenül megelőző történéseket is: 
                                                                                                                                         
polgár, emez elfogult epés oligarcha; amaz erő-egyesítő, emez érdek bontó, amaz szívvel, emez 
szájjal magyar.” SzIÖM 6/II. 963.  
25 Özv. gróf Esterházy Vincéné, a szövegben eredetileg: „Vince S[ophie]-jánál” Széchenyi 
naplójában egy arányos gondolatsorral válaszolt. SzIN VI. 748-749.; SzIN 1208-9.   
26 A naplóban „Szécsen Leopoldine, később Z[ichy] Emilie” szerepel, amely férjük vezetékneve és 
leánykori nevük összekapcsolása (Honrichs Leopoldina bárónő és Reichenbach Emilia grófnő). 
Lásd: SzIÖM VII. 278.; SzIN 1213. 
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Közismert, hogy már március 13-án délelőtt hírek keringtek Pozsonyban a 

feszültségteljes bécsi történésekről, s különböző csatornákon keresztül folyama-

tosan áramlottak a fél-információk a császárvárosból. Széchenyinek az a 

megjegyzése, amelyet a „bécsi kravall” délutáni híreire reagálva aznap jegyzett 

naplójába, kifejezően tükrözi a pozsonyi közhangulatot: „Bécsben megkezdődött 

– – nem lehet kiszámítani, most mi történik.” Az első hiteles tudósítások 

(Metternich lemondásáról, a rendszer bukásáról, a sajtószabadságról stb.), 

amelyek március 14-én a délelőtti gőzhajóval érkeztek meg Pozsonyba, megerő-

sítették a várakozásokat.27 Széchenyi autentikus forrásból a nádor reggeli 

konferenciáján értesült a legújabb hírekről. Sőt, István főherceg gyors helyzet-

értékelése nyomán a döntő diétai változásra is előkészülhetett, mivel a nádor 

éppen az előző napon megerősített, eltökélt szándékát feladva –„Szilárdan kitart 

majd [a felirat ellen]…inkább távozik ígérte” (még akkor) – kinyilvánította, 

hogy a „Felírási Izenetnek föl kell mennie ...”28 A főherceg tétova gondolata 

(„Nem kellene-e Batthyány Lajost és Kossuthot megkérni a nyugalom 

fenntartására”) pedig már a hatalmi-politikai pozíciók átértékelődését is jelez-

hette a számára.29 Nem biztos, hogy mindenki ilyen jól informált volt, hiszen a 

követi kar időhiány miatt előzetes konferencia nélkül, de nagy várakozás 

közepette kezdte meg fél 11-kor az esedékes ülést. 

Az elnöki szavak után az ülés lényegi része Kossuth Lajos napirend előtti 

felszólalásával kezdődött.30 Ő jelentette be Metternich bukását, majd a bécsi 

                                                        
27 A pozsonyi közhangulatra a legrészletesebb, számtalan egykorú forrásra utaló összefoglalás: 
VARGA J., 1971. 46-49. Széchenyi élményeire: SzIN 1206. Egy hosszabb érzékletes egykorú 
tudósítás: Matuska János Matuska Istvánhoz, Pozsony, 1848. márc. 14. AFÉSzL I. 103-104.  
28 SzIN 1206. A nádor két egymás utáni napon tartott pozsonyi „konferenciáinak” sora 
érzékletesen mutatja, hogy milyen gyorsan peregtek az események. 14-i helyzetértékelésének és 
döntésének hátteréről: GERGELY András: Áruló vagy áldozat? István, az utolsó magyar nádor 

rejtélye. Helikon kiadó. h. n., é. n. [1989.] 47-51.  
29 Bár az eredeti naplóbejegyzésben nem szerepel kérdőjel („Soll man Louis B[atthyány] und 
Kossuth nicht bitten (!) Ruhe zu erhalten.” – SzIN 6. 745.), mégis egyértelmű, hogy a nádor még 
bizonytalan szándékát fejezte ki eldöntendő kérdés formájában. A többször idézett szerzők (Spira 
Gy., Urbán A., Varga J., Viszota Gy. stb.) mind egyöntetűen így értették ezt a sort, s ezért nem 
szerencsés, hogy a közismert naplófordításban (SzIN 1206.) nem értelemszerűen közlik a nádor 
szavait. Helyesen: SzIVM II. 401. 
30 A március 14-i kerületi ülés történései a korabeli sajtó alapján rekonstruálhatóak. 
Legrészletesebb tudósítást a Budapesti Hiradó (BpH) március 15-i, a Nemzeti Ujság (NU) március 

16-i, a Pesti Hirlap (PH) és a Pester Zeitung (PZ) március 18-i számai közöltek. Kivonatosan 
számolt be az eseményekről a Preßburger Zeitung (PrZ) március 15-én, a Jelenkor (J) március 19-
én és a NU híradását feléig átvevő Hetilap (H) március 17-én. A tárgyalást hosszabban taglaló 
szakirodalom ezeket a tudósításokat (elsősorban a PH-t) követte. Lásd: Kosáry Domokos: A 
forradalom és szabadságharc sajtója 1848 –1849. In: A magyar sajtó története II/1. 1848 – 1867. 
Szerk.: KOSÁRY Domokos és NÉMETH G. Béla. Bp., 1985. 32-34., VISZOTA Gy., 1930. CCCXIX-
CCCXXI. és VARGA J., 1971. 49-52. Kerületi naplót ezen a diétán nem készítettek, és a kancellária 
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események felvillantása kapcsán a magyar országgyűlés történelmi felelősségét 

hangsúlyozta. Rövid helyzetelemzésével összhangban felszólalása végén a 

legsürgetőbb teendőket taglalta: a nádor közbenjárásának kérésével a felirat 

haladéktalan elfogadtatását, a sajtószabadság elve szerinti sajtótörvény miha-

marabbi kidolgozását, és javaslat készítését a belső nyugalom védelmére. 

Beszédét hosszas és harsány éljenzéssel fogadták a rendek, és egy rövid 

megerősítő, egyetértő hozzászólás után javaslatát követve a többség a nádorhoz 

vonult. István főherceg egyetértően és együttműködően válaszolt, ami után a 

küldöttség jó része visszatért. Az ülésteremben ismét a napirend szerinti ill. azt 

érintő kérdéseket vetettek fel, de a többség igénye szerint az ülés már nem 

zökkent vissza a szokásos hétköznapi kerékvágásba. Az utóbb megérkező 

Kossuth ismertette a nádor nyilatkozatát, és folytatta elemzését újra megjelölve 

az aktuális teendőket. Néhány rövidebb, a feladatokat rögzítő beszéd után 

véglegesítődött az aznapi ülések koreográfiája, ti., hogy mind a felső- mind az 

alsótábla du. 3 órától országos ülést tart, hogy a feliratot szentesítő elegyes 

ülésre azonnal sor kerülhessen. Ekkor szólalt fel gróf Széchenyi István, aki, mint 

az 1847 novemberében kiküldött sajtóügyi választmány elnöke az ülésen lett 

megszólítva (Kossuth szólította fel a kerületi deputációt gyors munkára). Nem 

előre megírt beszédet tartott. Így felszólalásáról kéziratai között nem marad-

hatott fenn sem részletes szöveg, sem vázlat, sem gondolattöredék, azaz nagy 

jelentőségű beszédének csak áttételes hírlapi közléseit ismerjük.31 Aznapi 

naplóbejegyzésében is csak röviden (de sokatmondóan) utalt felszólalására: „Én 

                                                                                                                                         
hivatalnokainak titkos jelentéseiben ill. az országgyűlési titkosrendőrség jelentéseiben sem 
található a megszokott részletes naplószerű beszámoló erről az ülésről. (Valószínűleg a bécsi 
forradalom hatására „megzavarodott” a rendszer adminisztrációja.) Viszont egy jól szerkesztett és 

jól áttekinthető „jegyzőkönyv” található Takács Sándor hagyatékában, amely valószínűleg egy 
kancelláriai anyag másolata lehet. A beszédeknek csak rövid kivonatát tartalmazza, de a történések 
ebből követhetők a legpontosabban Lásd: MOL N 119. Archivum Regni, Takács Sándor 
hagyatéka, Országgyűlési és vármegyei iratok. 1847/48. Dob.: 8. Fasc.: 15. 662-667.  
31 A forráslehetőségek azonban csak részben korlátozottak, hiszen a bő és részletes sajtóanyag 
kárpótolja az eredeti kéziratot, a kerületi naplót illetve a hosszabb naplószerű titkos jelentéseket 
hiányoló kutatót. Széchenyi István 1848. március 14-i kerületi beszéde szerencsére kitüntetett 
figyelemben részesült, s így róla négy teljes (egész) és egy kivonatos (rövidített) sajtóközlés 
maradt fenn. A sort – időrendben haladva – a BpH március 15-i száma nyitotta meg, utána 

következett az NU 16-i, a PH és a PZ 18-i s végül a J március 19-i száma. Mivel e sajtótermékek a 
beszédet hasonló vagy majdnem szó szerint ugyanazon fordulatokkal adták vissza, ezért Széchenyi 
felszólalásának lényege és több megfogalmazása biztonsággal rekonstruálható. Itt most nem 
foglalkozhatunk a szövegváltozatok közötti tartalmi, hangsúlybeli különbségekkel és az apró 
(stiláris, nyelvi stb.) eltérésekkel, s itt a kiadás előtt álló másik tanulmányunkhoz utaljuk az olvasót 
(Lásd e tanulmány 1. jegyzetét). Széchenyi vizsgált beszédének legutóbbi közlése: SzIVM II. 401-
402.  
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szívemből szólok. Tetszik”32 

A beszéd lényegi része („a nagy események tárgyalása”) a szónok hezitáló 

gesztusával indult, mivel még el nem dőlt választáshelyzetként mutatta be 

személyes viszonyulását az új fejleményekhez. A „sokan örülnek és sokan 

búsulnak” majd mindenkit megjelölő játékmezőjében hangsúlyozottan egyedi 

helyet foglalt el: „ő nem tudja, örüljön-e vagy búsuljon”. Az érzelmi állás-

foglalásnak e dilemmája nyomán következtek a beszédben a jövőt fürkésző 

aggodalmak: a magasra emelt tét (Magyarország reményteli jövője vagy halála 

dől éppen el); a szomszédság tűzre lobbanása miatti félelmek („vagy reform 

vagy anarchia”). A kételyes kettősségek adták a felszólalás gondolati hálóját, 

azonban a helyzet bizonytalanságából kiinduló állásfoglalás mégsem a 

pesszimizmus irányába fordult. Elsősorban azért, mert a szónok érvelése közben 

nem a negatív tendenciákat sorjázta, hanem a veszélyek elkerülésének útját 

kereste. Az aggodalmat keltő bécsi eseményeket sem minősítette, – mint 

állapotot tudomásul vette –, és nem is az új helyzet ellen szólt, hanem annak 

helyes felhasználásáért. A beszéd második felében már nem a kételyek adták a 

fő szólamot, hanem a közösségteremtő gesztusok. A szöveg így az egyéni 

állásfoglalás dilemmájától emelkedik a közös (nemzeti) felelősség és cselekvés 

felhívásáig. Az „én-tudattól” visz az út a hangsúlyos „mi-tudatig”. A gramma-

tikában és retorikában kifejezett közösségvállalás mellett önmagában is jelentős 

üzenetértéke van annak a gondolatsornak, amelyben a gróf egyetértően 

hivatkozott két előtte szóló („Pest és Ung követeinek”) előadására, hiszen két 

olyan politikusról volt szó (Kossuth Lajos, Bernáth Zsigmond), akikkel az előző 

napokban is vitázott, és akiket politikai ellenfelének tekintett.33 Azt deklarálta, 

hogy ők (mármint Kossuth és Bernáth) jelölték meg a sikerhez vezető „kulcsot”, 

s a „rend” érdekében tett felszólalásukkal azonosította magát. Később még több 

közvetlenebb gesztust tett korábbi vitaellenfelének, Kossuth Lajosnak. Megerő-

sítette a nemzeti egységre vonatkozó gondolatát, sőt finoman továbbgördítve a 

gondolatsort a pártok fölötti egység eszméjét önmagára alkalmazva újraértel-

mezte vitájukat. Az ellentét – természetesen az aznapi szituáció fénytörésében – 

szinte eltörpült, és „csak” a „modor” körüli különbségre szűkült („a modor iránt 

nem volt egy véleményben”). A Kossuthtal őt összekapcsoló „cél” pedig („annak 

tisztaságát mindenkor elismeré”) jelentős hangsúlyt kapott.  

                                                        
32 SzIN VI. 748. 
33 Bernáth Zsigmond reformellenzéki politikus 1848-ban került Széchenyi „látószögébe”, amikor 
is visszatérő szereplője lett a naplóbejegyzéseknek. Március 12-én, amikor a nemes gróf egy általa 
egybehívott értekezleten próbálta a március 3-i feliratot ellensúlyozni, ő is „ellene” szólt, 
Kossuthot támogatta. Utóbb Széchenyi naplójában negatív típusa lett a forradalmi hevület által 
megérintett, hirtelenkedő politikusnak. Lásd ezekről: SZIN VI. 746-751.  
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Abban a tekintetben korrekt alapja volt Széchenyi megjegyzésének, hogy 

valóban, vitájuk első szakaszától kezdve minduntalan a „modor és taktika” 

fogalmaival jelölte ellentétüket. Ezzel a szópárral fejezte ki azt, hogy Kossuth 

elveit helyesli, szándékait és törekvéseit méltányolja, de politikájának 

metódusával nem tud azonosulni. A fokozatosan hevülő vitában viszont már 

nem tűnt hitelesnek, hogy célban és elvekben azonos úton járnak, csak a modor 

és taktika különböző. Az én és az ő egyre élesebben távolodott, s a polémia mind 

mélyebben bonyolódott személyes, politikai, társadalmi, felfogásbeli stb. elemek 

taglalásába. Nem szükséges itt Széchenyi „finom” üzenetének érzékeltetéséhez 

azt a tételt bizonyítani, hogy kritikája egykor nemcsak a „modor” körül forgott, 

és hogy vitájuk nemcsak a „modorról” szólt. Elegendő csak azt rögzíteni, hogy a 

megfogalmazás tartalmilag nem ellenkező, de mégis más hangsúlyú ismétlése, 

eltérő üzenetet hordozhat. Korábban Széchenyi úgy érvelt, hogy a célban 

egyeznek, de a modor…; március 14- beszédében pedig fordítva: a különbség 

csak a modor, de a célban megegyeznek. A most neutrális „csak modor” 

kifejezés helyén korábban rendre a Kossuth modora sírba dönti az országot 

feszültsége szerepelt. A Kossuthnak tett vitát-elfedő gesztus tudatosan megkom-

ponált, s az a szándék érhető tetten mögötte, hogy a beszélő a helyzet által 

diktált és a maga által vállalt „fordulatát” hitelessé tegye. A beszédben a 

hangsúly így a reformkor egészére (1830-48), a reformnemzedék közös céljaira 

került, és nem a programviták időszakára (1841-48). 

A gesztusok mellett Széchenyi a tartalmi azonosságot kifejezve is 

azonosította magát korábbi vitaellenfelei felfogásával. A tét veszélydimenzióját 

kiegészítette és ellenpontozta beszédnek két gondolatsora, amelyekben a 

történelmi „nagy lehetőséget” villantotta fel; a bécsi eseményeknek azokat a 

következményeit, amelyek Magyarország számára a „szebb jövőt” ígérik. Az új 

hatalmi-politikai feltételrendszer – a szónok szerint – az ország valóságos 

önrendelkezését, és új birodalmi pozícióját eredményezheti.  

Először a nemzet „nagyra nő vagy kimúl” dilemmáját követően hangzott el 

egy a helyzet távlatával azonosuló gondolat. Különösen hangsúlyos mondata 

lehetett a beszédnek a „Magyarország saját tengelye körül forogjon” kifejezés, 

mert három hírlap – ilyen hosszú szövegrész esetén egyedülállóan – pontosan 

ugyanebben a formában közölte. Ez a metafora az ország „önállóságának” 

megjelölésére korábban is föltűnt Széchenyi megfogalmazásai között, s egy 

jellegzetes példa megmagyarázza, hogy mit is értett alatta: „[…] a monarchia 

külön országainak egy napszisztémához kell hasonlítani, hol a külön planéták 

egy nap körül forogjanak ugyan, de saját tengelyeik körül is.”34 A szónok 

                                                        
34 Elhangzott az 1847/48-as országgyűlés válaszfelirati vitájában az 1847. november 22.-i 
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üzenete szerint, tehát az önrendelkező (és egyenrangú!) felek szövetségére épülő 

monarchikus kapcsolat realizálására nyílt esélye az országnak március 14-én. A 

helyzetértékelést két igen fontos önreflexió kíséri: egyrészt a szónok nemcsak a 

„jelenben” azonosította magát e célképzettel, hanem azt fejtegette, hogy az neki 

„régi óhajtása” volt, s így azt hangsúlyozottan a múltba is visszavetítette. Más-

részt pedig programjának lényegi feltételévé emelte az önrendelkezés megvaló-

sítását; rögzítve, hogy „e nélkül” az általa vágyott „progresszió” [haladás] nem 

mehet végbe.35 

A „reform vagy anarchia” dilemmája után bomlik ki a másik pozitív 

jövőkép egy hosszabb gondolatsor végén. A magyar „alkotmányos bázis” léte 

lehet záloga a jövőnek – folytatta a beszélő. Mivel az alkotmányosság amellett, 

hogy az átalakulás keretét teremti meg (reformtörvényeket hozhatnak), a törvé-

nyesség megőrzésével védelmet nyújt a bécsi forradalom által veszélybe került 

dinasztiának. A magyar nemzet új hivatása („föladata”) – a szónok retorikus 

megfogalmazásában – a törökök ellenei küzdelem Európát, kereszténységet védő 

magasztos szerepéhez hasonlatos: „bázisa legyen” és „védője a dinasztiának.” 

Ha a feltétel teljesül, – folytatta a szónok gondolatmenetét –, azaz Magyarország 

be tudja tölteni „trón megmentője” hivatását, akkor teljesedhet be az ország előtt 

felvillanó új távlat: „Most szűnhetik meg provincia lenni, most lehet 

anyaországgá!”36  

Nem volt véletlen e mondat után az ülésteremben felharsanó „zajos tetszés” 

(BpH, PZ). Hiszen a szónok által megjelölt cél, nemcsak, hogy egybeesett a 

reformellenzék terveiben korábban csak tétován megfogalmazott („Ellenzéki 

Nyilatkozat”), majd március 3-án cselekvésprogrammá emelt alkotmányosító 

célkitűzésekkel, hanem Széchenyi az irányt még vonzóbbá, távlatosabbá téve a 

Habsburg Monarchia Magyarország-központú súlyponteltolódását („anyaor-

szág”) helyezte kilátásba. E lehetőség nyomán (összekapcsolva a korábbi 

metaforával) a Monarchia naprendszerében Magyarország nemcsak egy lehet a 

saját tengelyük körül keringő bolygók (önrendelkező országok) között, hanem a 

naphoz (a dinasztia?!) legközelebb állva, azzal azonosulva központtá („anya-

országgá”) válhat.  

                                                                                                                                         
beszédében, majd november 26-án rövidebben újra. Lásd: Gróf Széchenyi István Beszédei. (SzIM 
II.) Összegyűjt. jegyz.: ZICHY Antal. Bp., 1887. 538. 540. és 545.  
35 A hírlapok szövegváltozatai alapján a következő változat összesíthető, egyes szám első 
személybe átültetve, ahogyan akkor valóban elhangzott: Régi (kedves/forró) óhajtásom, hogy 
Magyarország saját tengelye körül forogjon, mert e nélkül oly(/a) progresszió lehetetlen (/nem 
lehetséges), mi(lyen) után én sóvárgom (/a lelkem szomjaz). 
36 A közlések összevetése által valószínűsíthető változat: A magyar nemzetnek (most az) feladata, 
hogy […], (úgy) most bázisa (s védője/támasza) legyen a dinasztiának. Most (itt az ideje, itt/eljött 
a pillanat) szűnhetik meg provincia lenni, most lehet anyaországgá!    
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A szónok mindkét megfogalmazásban különös hangsúllyal foglalkozott az 

idővel. Először azt emelte ki, hogy az önrendelkezés neki „régi óhajtása”, utóbb 

pedig azt, hogy „most” lehet anyaországgá válni.37 A „most” egyrészt a jelenre 

utalva rögzíti az időt; nyomatékosítva azt fejezi ki, hogy a jelen történelmi 

pillanata (Bécs forradalma) hozta el a megragadandó lehetőséget, ismétléseivel 

viszont már a múltra vonatkozik: „most”, azaz nem korábban. Úgy is olvas-

hatjuk: Magyarország mindezidáig „provincia” volt, de „most”…, s úgy is, 

hogy ez a lehetőség csak most adódott; tehát ez a cél csak most lett (korábban 

nem volt) időszerű. Széchenyi István valóban hajlott arra (ezzel is provokálva a 

normatív közjogias szemléletet), hogy Ausztria és Magyarország de facto 

kapcsolatát az anyaország-provincia kettősséggel írja le:38 “[…] tettleg – ez bár 

tessék bár ne – bizony-bizony – írta egyik cikkében – csak ausztriai provincia 

vagyunk.”39 A március 14-i hangsúlyos „most” így valóban arra utalhat, hogy 

„most” (mármint a bécsi eseményekkel, és nem korábban) jött el annak a 

lehetősége, hogy Magyarország alávetett tartományból „anyaország” lehessen.  

A másik üzenet egy kézenfekvő, de többjelentésű önreflexió. Ha egy 

egyszerű, időre vonatkozó megállapításnak olvassuk – pályájának „régi” célja 

valósulhat meg – akkor is érzelmi töltést mutat: egy régi vágy beteljesülésének 

örömét. Az erős hangsúly viszont azt is kifejezheti, hogy nem új, hanem „régi 

óhajtása” a „saját tengelye körül forgó” Magyarország. A szónok a múlt és 

jelen összefüggésében azt sugallja, hogy nem változott meg, amikor ezeket a 

célokat megjelölte, hiszen az egyik mindig is vágya volt, a másikra pedig 

korábban nem nyílt lehetőség.  

Hogy megérthessük a Széchenyi-beszédben rejlő önértékelő politikai 

gesztusok „üzeneteit”, fölidézzük a korábbi vitaellenfél értékelését ugyanerről a 

                                                        
37 Az NU vonatkozó mondatában a most szó négyszer szerepel 
38 Széchenyinek a Wesselényi és Kossuth című cikksorozatában (1843) például többször 
megfigyelhető, hogy a kéziratban szereplő „provincia” – „anyaország” kettősséget, a titkára Tasner 
Antal kijavította „tartományra” („részre”) ill. „közbirodalomra”, míg végül a szöveg, az eredeti 
„provincia” helyén, az „ország” szóval jelent meg. (SzIÖM 6/I. 307-308.) A javítások hátterében a 
korabeli szóhasználat normája figyelhető meg. Magyarország önállóságának reformkori alapját 
képező 1790/91. évi 10. tck. éppen a Széchenyi által használt fogalmak ellentétében határozta meg 
az ország függetlenségét. A törvényszövegben a „[…] regnum liberum, et […] independens” 
(„szabad, és […] független ország”) ellentéteként szerepel a hosszú mondat végén a „[…] non vero 

ad normam aliarum provinciarum regendum et gubernandum” („nem pedig más tartományok 
módjára kormányzandó és igazgatandó.”) kifejezés. A reformkor közjogi gondolkodásában éppen 
a provincia (tartomány) kifejezés ellentéteként értelmeződött az ország szabadsága és 
függetlensége. Széchenyi szóhasználata tehát olyan „közjogi érzéketlenséget” mutatott, amit a 
kéziratot átnéző Tasner Antal és a kiadó is tendenciózusan javítandónak tartott. 
39 SZÉCHENYI István: Két garas. XIV. Lásd: SzIÖM 6/II. 98. További példák bőségesen még 
ugyaninnen: 94-98.  



 
 
 

Velkey Ferenc 

 

 
 
 

90 

szituációról és beszédrészletről. Kossuth 1880-as évek elején Torinóban 

lejegyzett visszaemlékezésében így kommentálta egykori vitapartnere 

megnyilatkozását: „Az én állásom az országgyűlésen március 14-ke óta egészen 

más volt, mint azelőtt. [...] És március 14-kével Széchenyi viszonya is 

megváltozott irányomban. Akkorig politikámnak Széchenyi határozott ellensége 

volt, akkoron álláspontomat magáévá tette, s ezt még egy nemével az 

apológiának is összeköti. Kijelentette ugyanis a március 14-kei ülésben, miként 

neki régi kedves óhajtása, hogy Magyarország saját tengelye körül forogjon [...]. 

E kijelentés legtekintélyesebb politikai ellenem részéről az éveken át 

reámhalmozott gyanúsításokért elégtételt szolgáltatott, mert hiszen éppen az volt 

a lényeges eltérés közöttünk, hogy ő kizárta programjából a közjogi kérdéseket, 

rosszallotta oda irányzott törekvésemet, hogy «Magyarország saját tengelye 

körül foroghasson» […]. E felfogás helyes voltát március 14-én nyíltan 

elismerte, s beszéde folytában még más elégtételt is szolgáltatott. […] Ez 

valóban nemes nyilatkozat volt, méltó Széchenyihez. Mondhatom is, hogy e 

perctől kezdve egy irányban haladtunk.” 40 Kossuth interpretációja szerint tehát 

Széchenyi 1848. március 14-én alapvető fordulatot vett: korábbi véleményét 

föladva elfogadta az ő álláspontját, nyíltan csatlakozott hozzá. 

Fontos tanulságai vannak Kossuth értékelésének. Amíg Széchenyi üzenete 

szerint az önrendelkező Magyarország értékcélja régtől fogva hozzá (is) 

tartozott, addig Kossuth interpretációja szerint, Széchenyi csak március 14-től 

képviselte, a tőle átvett, és hozzá (mármint Széchenyihez) korábban program-

szerűen nem kötődő értéket. Világosan érzékelhető, hogy a viszonyítás 

időkeretében tér el alapvetően a két közelítés. Hiszen egyik sem igazolható vagy 

cáfolható egyszerűen a „történelmi igazság” külső mércéjével. A Széchenyi által 

produkált forrásrengetegben (aminek értelmező pozíció nélküli elrendezésére 

amúgy sincs lehetőség), megragadható egy-egy olyan időkeret, s megjelölhető 

olyan nézőpont, amely alapján egyik ill. másik magyarázat is helytállónak 

látszik. Legalábbis abban a tekintetben, amit Kossuth sugallt, ti. hogy Széchenyi 

                                                        
40 KOSSUTH Lajos: Visszaemlékezések. Széchenyi István. (Alább: Kossuth L., Visszaemlékezések: 
Sz. I.) A Széchenyire vonatkozó memoár első részletei megjelentek egykor a Pesti Naplóban 
„Kossuth Iratainak IV-dik kötete. Visszaemlékezések. Széchenyi István” cím alatt – I-II. (PN, 
1885. április 7.), III-IV. (ápr. 9.) – két függelékkel (ápr. 11., 13.) kiegészítve. Végül ezek a 

részletek nem kerültek be a IV. kötetbe, mint ahogyan azok a további többé-kevésbé kidolgozott 
szövegek sem, amelyek az 1840-es évek és főként 1848 összefüggésében „emlékeztek” 
Széchenyire. A kimaradt töredékek és változatok java részét a kéziratok nyomán Viszota Gyula 
adta ki az egészet II. részként megnevezve (ő a PN-ben megjelent I-IV. részt összefoglalóan 
elsőnek jelölte). SzIÖM 6/I. Függelék XI. 766-786., ill. 6/II. Függelék XI. 1047-1094. Kossuth 
még hosszasan folytatta ezt a gondolatsort. Lásd: SzIÖM 6/II. 1051-1053. Ugyanezt a kérdést 
érintette kiadott memoárjában is. SzIÖM 6/I. 768-769.  
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meg kellett, hogy változtassa fölfogását ill. abban a tekintetben, amit Széchenyi 

sugallt, ti. hogy „óhajtása” (értékrendszere) állandó maradt.  

Kossuth nyilván az egykori közelmúlt összefüggésében mérlegelte Széchenyi 

„programját”. S valóban a gróf nyilvános irataiban a reformellenzéktől éppen 

eltérő tendenciát követve, pl. Politikai program-töredékek című művében (1847) 

azt hirdette, hogy a „komplikált erőmű” a „szövevényes” “abnormis” állapot, a 

„fölbonthatatlan házassági viszony” adott szerkezetét kell tudomásul venni, mert 

ez a történelmileg kialakult, és ezért egyedül elfogadható támpont egy bármilyen 

politika alapjának. És nemcsak kimondta, hogy Magyarország a közbirodalom 

„integráns része”, hanem hajlandónak mutatkozott arra is, hogy az egész 

érdekében az alkotmányos és alkotmány nélküli részek kompromisszumos 

összhangját egyengesse. Azonban a Széchenyi-pálya egészét mérlegelve az is 

igazolható, hogy neki „régi óhajtásai” közé tartozott az ország önrendelkezése, s 

a tevékenységének mindvégig maradt olyan mozzanata, amellyel ezt igyekezett 

erősíteni. Egy hosszabb körmondata Stádium című művében éppen azt rögzíti, 

hogy nem a közjogi-ellenzéki küszködés, hanem az eredményes gazdasági-

társadalmi modernizáció vezet az önrendelkezéshez. Így egykor (1831) 

Széchenyi: „Ha bizonyos és olcsó a pénz, a mit csak a hitel tehet, könnyű akkor 

segíteni bukott vagy bukandó nemzetiségeinken; hamvaikból felállnak megint 

lázáriánusink, […] vadonságok, posványok pedig vízcsatornákkal vígan átszelt 

kertekké, Dunánk egy rendes folyammá, Budapest egy kikötőhellyé válnak stb., 

s Magyarország végre nemcsak de jure, hanem de facto is, regnum per se et pro 

se existens, et independens [nemcsak jog szerint, hanem gyakorlatilag is 

önmagában és önmagáért létező független királyság] lesz a törvény értelmében.” 

Az a program, amit Széchenyi a Stádium e nagy körmondatában megfogal-

mazott, 1848-ban még alig érkezett el a félidejéhez. És ha a nemes gróf valóban 

az „önmagában és önmagáért” létező, s ilyen értelemben „független” Magyaror-

szág célképzetének jegyében “szabályozta” a Dunát, szépítette és építette Pestet 

stb., akkor valóban „régi óhajtását” láthatta beteljesülése előtt 1848. március 14-

én.41 

                                                        
41 A téma roppant gazdag irodalmával itt nem foglalkozhatunk. A felidézett szöveghelyek: 

Széchenyi István: Politikai programm töredékek. In: SzIÖM 6/II. különösen 702-716.; Stadium. 
Írta gróf SZÉCHENYI István 1831-ben. Lipcse, 1833. 66. Az ellenzéknek a Széchenyi felfogásával 
vitázó közjogi programjára lásd elsősorban Gyurmán Adolf egykorú, a program-töredékekkel 
vitázó röpiratát és uo. Varga János bevezetőjét. In: Hallgatásra kárhoztatva, Gyurmán Adolf 
kiadatlan röpirata. Szerk. bev.: VARGA János. Bp., 1985. különösen: 37. és 87-93. Áttekintően: 
SZABAD György: Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában. 
Akadémiai székfoglaló 1983. március 4. Bp., é.n.  
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A kossuthi közelítés, azért is figyelemreméltó, mert a „turini remete” nem 

élményszerűen emlékezett e napra, hanem vállaltan a „kezdet” reformkor- és 

Széchenyi-irodalmának vonatkozó állításait igyekezett korrigálni. Bár elhárította 

magától, hogy beleszóljon a történetírók vitájába, és ő rostálja meg „amit Falkok 

s Kemény Zsigmondok írtak, s meg azt is, amit Pócsi Zombath M[… valójában 

Schwarz Gyula], s vele egy irányban mások írtak,” mégis éppen e szakasznál 

hangsúlyozta, hogy „alkalmat vesz” „a tényállást tendenciózusan eltorzító, né-

mely történetírási valótlanságokat […] helyreigazítani.”42 A korszak első histori-

kusai, Széchenyi-elemzői, (Horváth Mihály, Falk Miksa) valóban éppen e 

beszéd kapcsán „a legnagyobb magyar” „48-as” aggodalmait és a folyamattól 

való távolságát hangsúlyozták. Példaként felvillantjuk Falk ítéletét, amely 

szerint Széchenyi „[...] reménytelen állapotának adott kifejezést a 14. márciusi 

országos ülésben.” Szavaiban pedig „még egy utolsó intés, egyúttal pedig a 

legnagyobb resignatio foglaltatott.” S immár az eseményekkel szemben tehe-

tetlen reformer „a vízbe fúlónak hideg nyugalmával” „akarat nélkül bízta magát 

a hullámokra.”43  

Ez a korai ellenpontozás markánsan megelőlegezte és kifejezte a szakiro-

dalom későbbi nézőpontjait. Az egyik vonulat, főképpen a századforduló körül 

és után született Széchenyi biográfiák (Zichy Antal, Friedreich István, Bártfai 

Szabó László és Viszota Gyula művei) a félelmekkel teli, forradalomtól tartó 

„48-as” Széchenyi felidézéséhez használták a 14-i beszédet háttérül.44 A másik, 

időben későbbi (a kossuthi értékelést folytató) vonulat viszont (Sarlós Márton, 

Spira György) alapvető fordulatként, az előző évtized politikájának „megtagadá-

saként”, a nemes gróf önmaga felett aratott „győzelmeként” értékelték és méltat-

ták e beszédet.45 Az a föltűnő, hogy mindkét (élesen szembenálló) értelmezést az 

1841-48 közötti vita idősíkja (viszonyítási pontja) uralja. Azaz a Széchenyi-

értelmezések két fővonulata – már ismerve 1848/49 lefolyását, következményeit 

– kevésbé tudta zárójelbe tenni a polémia időszakát, mint a Széchenyi 

                                                        
42 KOSSUTH L.: Visszaemlékezések Sz. I. Az első idézet a Pesti Naplóban megjelent I. részben. 
(SzIÖM 6/I. 769.), a második a kéziratok nyomán (SzIÖM 6/II. 1051.)  
43 HORVÁTH Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig. III. (3. kiadás) 
Bp., 1886. 368-369.; FALK Miksa: Széchenyi István gróf és kora. Pest, 1868. 250-251. 
44 Lásd: ZICHY Antal: Gróf Széchenyi István életrajza. 2. köt. Bp., 1897. 118-119. ; FRIEDREICH 
István: Gróf Széchenyi István élete 2. köt. Bp., 1915. 206-207. ; BÁRTFAI SZABÓ László: A sárvár-

felsővidéki gróf Széchényi család története. III. 1820-1920. Bp., 1926. 410. és VISZOTA Gy., 1930. 
CCCXX. 
45 SARLÓS Márton: Széchenyi és a feudális jogrend átalakulása. Bp., 1960. 136-137. és 141. SPIRA 
Gy., 1964. 32-51. Ugyanebben az értelemben: SPIRA György: A negyvennyolcas nemzedék 
nyomában. Bp., 1973. 23-24. Vonatkozó tanulmányai legújabban összegyűjtve is kiadásra 
kerültek: SPIRA György: Széchenyiről. Logod bt. h. és é. n. [Bp., 2005.] főként: 9-30., 93-108. és 
231-258.  
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„székcseréjét” természetesebben elfogadó kortárs 48-as nemzedék. Természetes, 

hogy az értelmező értékrendszere alapvetően befolyásolja a Széchenyi 

„fordulatára” vonatkozó interpretációkat: azaz olyan alapvető kérdések, hogy 

1848. március-áprilisát a reformkorhoz képest a folytonosság vagy a megszakí-

tottság jegyében értelmezi-e; hogy értékhierarchiát állít-e fel a reform és forra-

dalom között (bármelyiket leminősítve vagy elutasítva), hogy a pálya egésze 

tekintetében (erősebben vagy enyhén) folytatója-e egy széchenyiánus vagy 

kossuthiánus hagyománynak, s hogy milyen álláspontot vállal a „Pest és/vagy 

Pozsony” eltérő jelentőségét mérlegelő kérdésben.  

Folytathatnánk a sort további érték-párokkal, de itt már csak arra hívjuk fel a 

figyelmet, hogy a Széchenyi-beszédben tudatosan megerősített és az 1848-ban 

még természetesebben működő nézőpontnak is lett szakirodalomi kifejeződése. 

Azaz annak az értékelésnek, amely szerint a gróf „hitelesen” (gyökeres „fordu-

lat” nélkül) beleillett a 48-as kormányba, s szerepvállalása mögött nem valami 

Kossuth-ellenes pozíció rejlett, hanem természetes polgári-nemzeti-reformer 

„önazonossága.” Az előfeltevése ennek az interpretációnak az, hogy a magyar 

átmenet nem írható le egyszerűen azokkal az éles határvonalat sugalló fogalom-

párokkal, amelyet a történetírás általában (Vormärz – März ill. reformkor – 

forradalom) használ. Azaz Széchenyinek nem a reform és forradalom, a reform-

ellenzék és a konzervatívok, az udvarra figyelő középutas és a markánsan 

nemzeti álláspontok között kellett végletesen választania. A „törvényes forra-

dalom” kifejezés Deák István fogalomteremtő munkája nyomán éppen azért 

honosodott meg az újabb magyar szakirodalomban,46 mert azt fejezi ki, hogy 

Magyarországon vér nélkül, a törvényesség normáit betartva, sőt a jogfoly-

tonosságot biztosítva alakult át a rendszer; méghozzá a törvényszerkezetnek az 

alkotmányos értékű gyökeres fordulata által. S egyaránt benne volt/maradt a 

folyamatban a „forradalom” elkerülésének szándéka (Pozsonynak nem volt 

forradalmi öntudata, de még csak forradalom-élménye sem nagyon), és két 

forradalomnak (márc. 13. Bécs; márc. 15. Pest) a nagyon hatékony hatás-

mechanizmusa.47 Bár nem mindegyik megnevezett szerző azonosítható 

ugyanúgy ezzel az előfeltevéssel, de Kosáry Domokos, Urbán Aladár, Csorba 

László s legújabban Pelyach István és Oplatka András elemzése hasonló árnya-

latok jegyében értékelte a „48-as” Széchenyi egyáltalán nem „a’ la Talleyrand” 

                                                        
46 Lásd: DEÁK István: A törvényes forradalom: Kossuth Lajos és a magyarok 1848/49-ben. Bp., 
1994. A mű első, angol kiadásának címében szerepelt az egész átalakulásra vonatkoztatva a 
kifejezés: “The Lawful Revolution”.  
47 1848. magyar fordulatának különös sajátosságait legutóbb nemzetközi összehasonlításban 
Gergely András taglalta. GERGELY András: 1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és 
Közép-Európa 1848–49-es történetéből. Bp., 2001. Főként 258-259. 
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forduló pályáját. Az ő interpretációjuk azt erősíti, hogy Széchenyinek valóban 

1848. március közepén csak magyarázatra és önmegnyugtatásra, s nem 

magyarázkodásra volt szüksége.48 
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„I was playing a’ la Talleyrand [?]” 

István Széchenyi’s self-evaluating dilemma in March 1848 

 

 

The outset of this paper’s investigation is the fact that István Széchenyi, the 

Minister for Transport and Communal Labour of the first Hungarian 

Government established by the “legitimate revolution” in 1848 had a significant 

office in the “ancient regime” as well. From 1845 onwards he acted as Chair of 

the Board of Transport Affairs within the framework of the Governance Council, 

and his one-time political activity tied him to the Metternich-Apponyi 

administration. Although he did not belong to the representatives of the “ancient 

regime” – yet was taken as one of the leading figures of the reformers striving to 

bring the civic Hungary into effect – nevertheless, for this change of office he 

might have also been charged by the contemporaries – as he raised this dilemma 

in his Diary – with a Talleyrand-kind of volte-face. This, however, did not occur. 

István Széchenyi was unequivocally judged at that time as authentically 

belonging to the “new regime”. Primarily because his role in April-May 1848 

was not considered in the contemporary public in relation to the near past but his 

entire political career (1825-1848). This span of time strengthened the count’s 

identity with the aims of the 1848 revolution, since he was seen as the initiator 

of the Reform Age in the political public. His new role was taken legitimate just 

because March 1848 was not found in the political eye as a sharp turnover but a 

summit of the Hungarian Reform Age (1830-1848), it was though as a legal 

realization of former purposes. Historiography, on the other hand, since it was 

aware of the whole history of the Revolution and War of Independence of 

1848/49, and as it had a sharp boundary drawn between the Reform Age and that 

of the Revolution, it gave evaluations of the count’s place and change of position 

                                                        
48 CSORBA L., 1991. 156-169.; Kosáry D., 1985. 33. és Kosáry Domokos: Széchenyi és a 
nemzetközi politika. In: KOSÁRY D.: Nemzeti fejlődés, művelődés – európai politika. (Társadalom 
és művelődéstörténeti tanulmányok 4.) Bp., 1989. 58.; A. OPLATKA, 2004. 372-389.; Pelyach 
István: Széchenyi és a forradalom 1848 tavaszán. In: Széchenyi Magyarországa és Európa. 
Tudományos konferencia […] Szerk.: PELYACH István, KŐRÖSINÉ MERKL Hilda […] Széchenyi 
Társaság, 2004. 165-176.; URBÁN A., 1991. 59-67. 
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from different point (points) of view, as well as in the examination of 

Széchenyi’s role it laid a great emphasis to have it related to the period of his 

debate with Kossuth (1841-48), in the spirit of contrasting judgements. 

Investigating the key-text of the “turnover”, Széchenyi’s Parliament speech of 

March 14, 1848 the paper points out that in terms of both time spans the count’s 

career is possible to be interpreted authentically, though a contemporary 

viewpoint should be stressed to a greater extent.  



 

 


