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Feljegyzés egy iraton:  
„Az államkancellár úr őfőméltósága utasítására ad acta mennek, 

és annak idején Széchenyi ellen felhasználhatóak lesznek” 
 
 
A címben idézett mondat („Gehen auf Befehl Sr Durchlaucht des Herrn Staats 
Kantzlers Ad acta u. werden seiner Zeit gegen Széchényi benutzt werden 
können.”) azon a borítékon olvasható, amelyben egybefoglalta Sebastian Gervay 
báró, Metternich irodaigazgatója Széchenyi István 1835-ös védekező iratát s 
még további dokumentumokat. Gervay egy összefoglaló címkét is rávezetett a 
borítékra, ami híven kifejezte a bécsi politikának a gróffal szembeni averzióit: 
„Széchenyi István gróf üzelmeire vonatkozó irományok és annak önigazolása.”1 
Ez az anyag lett a bécsi lenyomata Széchenyi és Metternich 1835 április végi 
találkozásainak. Tanulmányunkban e dokumentumokat (természetesen a 
vonatkozó naplóbejegyzésekkel, levelekkel kiegészítve), s így a reformer gróf és 
a kancellár herceg egyik jelentősebb, hosszabb eszmecseréjét tesszük vizsgálat 
tárgyává. Elsősorban azért, hogy a szituáció mélyebb elemzésével a kapcsolat 
lényegéhez juthassunk közelebb. Nem az életrajzokra jellemző elbeszélő 

                                                 
1 A teljes felirat Széchenyi István védekező iratának borítékján: „Von Sr Durchlaucht 
dem Herrn Haus- Hof- und Staatskanzler zur Einsicht und hochgeneigten 
Zurückstellung. 14. März 1835. Graf Stephan Széchenyi’s Umtriebe betreffende 
Verhandlungen und dessen Rechtfertigung. Gehen auf Befehl Sr Durchlaucht des Herrn 
Staats Kantlers Ad acta u. werden seiner Zeit gegen Széchényi benutzt werden können.” 
Közli Viszota Gyula a teljes naplósorozat IV. kötetében, a Függelékben a 683. oldalon. 
A sorozatnak a tanulmányban felhasznált kötetei: Gróf Széchenyi István Összes Munkái 
(alább SzIÖM) X-XIII.; Gróf Széchenyi István Naplói I-IV. (továbbiakban SzIN I-IV.) 
Szerk., bev.: VISZOTA Gyula. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1925-1934. 
(Magyarország újabbkori történetének forrásai.) Széchenyi naplószövegeit, ha a 
vonatkozó részt közli, akkor a legismertebb naplóválogatás magyar fordításaiban 
idézzük. Lásd: SZÉCHENYI István: Napló. Vál., szerk., jegyz.: OLTVÁNYI Ambrus. Ford.: 
Jékely Zoltán és Györffy Miklós. Gondolat Kiadó, H. n.  [Bp.,] 1978. (alább sorszám 
nélkül SzIN). 
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technikákat alkalmazzuk, hanem inkább a szituáció- és szövegértelmezés útját 
választjuk.  

A vizsgált, 1835 áprilisi találkozásoknak a jelentősége egyrészt abban áll, 
hogy ekkor Metternich, mintegy figyelmeztetésül – a „kormányzati terrorizmus” 
kibontakozásának időszakában – szembesítette Széchenyit a róla készült 
besúgójelentésekkel. Erre kellett utóbb a grófnak egy védekező iratot készítenie, 
hogy tisztázhassa magát a vádak alól. Az esemény másik jelentőségteljes 
mozzanata az, hogy az 1825 végi két találkozásuk2 után nem volt ilyen intenzív, 
a magyar belpolitikát, Széchenyi helyzetét és szerepét érintő eszmecseréjük. Az 
eltelt tíz év alatt ilyen jellegű „beszélgetés” nem alakult ki közöttük, 
kapcsolatban álltak egymással, Széchenyi több alkalommal is járt Metternichnél, 
de beszélgetéseik, levelezéseik mindig aktuális problémákra vonatkoztak (az 
Akadémia pecsétje, a Hitel megjelenése, Metternich kaszinótagsága, Széchenyi 
al-dunai munkálatai), amelyeket részletes „megbeszélés” nem követett. Ebben a 
tekintetben Széchenyi naplója negatív adataiban is megbízható forrás, hiszen a 
gróf olyan jelentőségűnek tekintette a kapcsolatát a kancellárral, hogyha hosszan 
„vitatkoztak” vagy „helyzetet elemeztek” volna, akkor arra mindenképpen kitért 
volna bejegyzéseiben. 

A vizsgálathoz a „feleselő” források köre jó alapanyagot biztosít: hiszen 
korábbi forráskiadványok alapján feldolgozható a beszélgetés (Széchenyi 
naplóbejegyzése alapján); a besúgójelentés, amely a közvetlen előzménye volt a 
találkozónak; Széchenyi védekező irata, vagyis a vádra adott válasza; Metternich 
véleménye és jegyzetei az irathoz, valamint József nádor vélekedése az esetről. 
A dokumentumok teljes körét áttekinthetjük Viszota Gyulának egy 1925-ben 
megjelent tanulmánya3 és az általa szerkesztett naplókötet alapján.4  A kiváló 
                                                 
2 1825. november 12. és 1825. december 8. A találkozókról Széchenyi részletes 
naplóbejegyzést készített: SZIN II. 643-662. A kapcsolódó memorandumokat, 
dokumentumokat közli Viszota Gyula. Uo. 691-711. A Széchenyi-irodalom egyik 
kedvelt témája ez, úgyhogy a bőséges bibliográfiából itt csak három jellegzetes példát 
emelünk ki: ANDICS Erzsébet: Metternich és Magyarország. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1975. 47-57.; OPLATKA András: Széchenyi István. Osiris Kiadó, Budapest, 
2005. 141-157.; VISZOTA Gyula:  Gróf Széchenyi István élete és működése 1820-1825 
közt. (Történeti bevezetés) In: SZIN II. LXXXII-XCIII. Itt jegyezzük meg, hogy az 
ismert köztörténeti tényeket és a Széchenyi életére vonatkozó alapadatokat külön-külön 
nem jegyzeteljük, s a legújabb részletesebb Széchenyi életrajzokhoz (OPLATKA i. m. és 
CSORBA László: Széchenyi István. Officina Nova, Bp., 1991.) ill. Viszota Gyula 
bevezetőihez irányítjuk az olvasót.   
3 VISZOTA Gyula: Politikai eljárás Széchenyi ellen 1835-ben. Budapesti Szemle 199, 
1925, 250-266. (A továbbiakban a Viszota név önállóan erre a tanulmányra vonatkozik.)  
4 SZIN IV. 683-694.  
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forrásfeltáró Viszota Gyula elsősorban az eseményhez kapcsolódó forrásokat 
közölte (a tanulmányában is), s nem bocsátkozott részletekbe menő elemzésbe.5 

Mivel Széchenyi és Metternich államkancellár kapcsolata sokrétűen érintett 
téma a Széchenyi biográfiákban, ezért természetesen ez az esemény is többször 
meg lett említve. A szituációra már a 19. század végén felhívta a figyelmet 
Zichy Antal, amikor a Tudományos Akadémia megbízásából kiadott napló-
válogatás kötetében a Széchenyi naplóbejegyzések alapján (szakmailag nem 
megbízhatóan, kivonatosan, kommentálva – mint általában) rekonstruálta a 
szituációt.6 Viszont a „felfedezése” értékes volt, hiszen a naplókötetek és 
bejegyzések rengetegében csak felfigyelt az esemény sajátos jellegére, s így a 
biográfusok számára is felidézhetővé tette. Utóbb nagymonográfiájában még 
tovább lépett. Nem a rövid életrajzi-elbeszélő felvillantásában a helyzetnek (itt 
még a naplókötetnél is „egyszerűbben” járt el), hanem abban a tekintetben, hogy 
a védekező irat jelentőségét felismerve, azt az első kötetének függelékében 
közölte.7 Így természetes, hogy a következő számottevő életrajzba már néhány 
elemző mondat is bekerült a dokumentumról. Friedreich István egyrészt 
Metternich Széchenyihez való közeledéseként interpretálta a kapcsolatfelvételt, 
másrészt viszont az iratról megállapította, hogy abban Széchenyi „a védelem 
mellett kifejtette egész politikai rendszerét.”8 A 20. század első harmadban 
viszont olyan mérhetetlen mennyiségű forrásanyag látott napvilágot Széchenyi 
Istvánról, hogy súlyát veszítette Zichy közlése. Az életrajzok kánonszerű 
információs bázisába ez a „történet” nem feltétlenül tartozott bele. A következő 
nagymonográfia szerzője például valószínűleg azért nem utalt az eseményre, 
mert ő a Magyar Országos Levéltár (még korábban alig használt) hatalmas 

                                                 
5 Némi ellentmondást figyeltem meg Viszota Gyula munkáiban: míg tanulmányában a 
védekező irathoz készített jegyzeteket és a véleményt Metternichnek tulajdonította, 
addig a szövegközlésben mind a vélemény, mind a jegyzetek esetében gróf Reviczky 
Ádám magyar kancellár szerzőségét valószínűsítette. A jegyzetek valamint a vélemény 
stílusát (jegyzetelés, szóhasználat) és tartalmát (támadási pontok) tekintve szerintem 
Metternich tollából származnak, ezért a későbbiekben is e szerint folytatom az elemzést, 
de mivel még nem volt alkalmam megtekinteni az eredeti kéziratokat, ezért az 
álláspontom nem biztos, hogy végleges.  
6 Gróf Széchenyi István Naplói. Adalék a nagy hazafi jellemrajzához. Összegyűjti és 
kiadja a Magyar T. Akadémia. Összeállította: ZICHY Antal. Bp., 1884. 295-296. (Gróf 
Széchenyi István Munkái. I.) 
7 ZICHY Antal: Gróf Széchenyi István életrajza. 1. köt. A Magyar Történelmi Társulat 
kiadása, Bp., 1896. 357. és 606-616.  
8 FRIEDREICH István: Gróf Széchenyi István élete 1. köt. 1791-1840. A Szent-István-
Társulat kiadása, Bp., 1914. 396-398. 
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Széchenyi István Gyűjteményét gondozta, arra a forrásbázisra épített.9 Bizonyos 
tekintetben szelekciós-mennyiségi kérdés lett, hogy a szerzők a szituációra 
tettek-e hangsúlyt életrajzaikban. Általában a rövidebb biográfiákba nem került 
bele ez a Széchenyi–Metternich eszmecsere, vagy csak érintőlegesen.10 A 
későbbi irodalomból ezért csak három számottevő közlést idézünk föl. A 
sorrendben első a Bárány Györgyé. Ő az USA-ban megjelent könyvében a 
források pontos kivonatolásával foglalta össze egy szűk oldalon a történetet.11 
Csorba László életrajzában Metternich kommentárjait boncolgatta, s közben a 
jelenetet Széchenyi és a kancellár „első igazán kemény összeveszése”-ként 
interpretálta.12 Viszota forrásközlő publikációját leszámítva a leghosszabban 
Oplatka András (bő két oldalon) taglalta az eseményeket, és jelölte meg 
összefüggéseit. Itt a hangsúly a besúgójelentésre és Széchenyi védekező iratára 
került. Azok gondolatmenetét rekonstruálta a szerző, s főleg a bécsi politika 
szűklátókörűségét („sötét hátsó gondolatok”) emelte ki a szituáció alapján, hogy 
egy ilyen lojális politikust, mint Széchenyi ilyen egyoldalúan ítéltek meg.13 A 
vonatkozó szakirodalom (itt csak vázlatos) áttekintése meggyőzött minket arról, 
hogy a Széchenyi–Metternich kapcsolat e „jelenetével” érdemes külön 
foglalkoznunk, még ha az alapanyag forráskiadványokban már korábban 
(magyarul még nem!) napvilágot is látott. A konkrét elemzés előtt röviden 
összefoglaljuk a gróf és a kancellár kapcsolatának a jelenet előtti „előtörténetét.” 
 
 

A kezdetek 
 
Széchenyi István és Metternich ismeretségének kezdete nem köthető pontosan 
dátumhoz, mivel ezt rögzítő forrás nem áll rendelkezésre, de annyi bizonyos, 

                                                 
9 Vö. BÁRTFAI Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. III. 
1820-1920. Bp., 1926. 
10 Jó példa erre Németh László Széchenyi könyve, amelyben csak egy-két esszészerű 
mondat jut a szituációnak, pedig ő igen érzékeny volt máshol a Széchenyi – Wesselényi 
(Kossuth) – Metternich problematikára. Ennyi tér jutott erre. Lásd: Németh László: 
Széchenyi István. In: NÉMETH László: Az én katedrám. Tanulmányok. Magvető és 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1983. 512. (Németh László Munkái) 
11 George BARANY: Stephen Széchenyi and the Awakening of Hungarian Nationalism 
1791-1841. Princeton University Press, Princeton, New Yersey, 1968.  303-304. 
12 CSORBA 109.  
13 OPLATKA 252-254. 
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hogy a gróf ifjú éveire tehető.14 Széchenyi az évek alatt fokozatosan került 
közelebb a kancellárhoz, kezdetben a háttérből csupán figyelemmel kísérte 
Metternich tevékenységét, egyfajta eszményképként tekintett rá és 
Schwarzenbergre,15 majd később már kritikával is illette – naplójában.16 
Ugyanakkor arra is ügyelni kezdett, hogy milyen színben tűnhet fel Metternich 
előtt különböző tevékenységei kapcsán. Az egyik ilyen alkalom 1821. január 
27., amikor arról számolt be naplójának, hogy IV. György király koronázásán 
nem vehet részt kamarásként. Ezzel kapcsolatban mérlegelte helyzetét: „nem 
küzdhetek érte, mert ha túlságosan gyötröm és fárasztom magam e tisztért, akkor 
a végén a saját költségemen fognak Esterházy herceg kíséretében Angliába 
behajózni, márpedig ez volna a legostobább és legnevetségesebb dolog, ami az 
én helyzetemben egyáltalán előfordulhat.”17  

Politikai eszmecserére nem került sor közöttük 1825. november 12-ig, s ez 
alkalommal sem beszélhetünk igazi véleménycseréről, hiszen míg Metternich 
saját álláspontját előadta Széchenyinek, addig ő utóbb kénytelen volt saját 
mondanivalóját írásban benyújtani a kancellárnak, hiszen a találkozón nem jutott 
szóhoz. További találkozásaikra is jellemző volt ez a koreográfia, akárcsak az 
1835. áprilisi alkalomra. 

Metternich számára Széchenyi 1825 előtt nem volt számottevő személy. A 
látószögébe mint egy bécsi arisztokrata család ifjú (a társaságban forgolódó) 
tagja került. Támogatta őt szabadságok kérelménél, utazásokhoz útlevelet 
biztosított számára. A kancellár magatartása tehát inkább tekinthető 
atyáskodónak, semmint bizalmatlankodónak. 1825-ben aztán fordult a kocka, 
hiszen Széchenyi országgyűlési felszólalását követően titkosrendőri megfigyelés 
alá helyezték, s a vele szemben való bizalmatlanság egyre fokozódott. Ebben a 
                                                 
14 Széchenyi István és Metternich kapcsolatának korai történetéről: VISZOTA Gyula:  
Gróf Széchenyi István élete és működése 1814-1819 közt. (Történeti bevezetés) In: SZIN 
I. (Visszatérően). És OPLATKA (külön fejezetben) 141-158.   
15 Széchenyi apjának címzett levelében (1814. február 12.): „… Schwarzenberg und 
Metternich…, diese beyden Menschen, die für uns von Gott verlassenen Österreichern, 
ganz Lichtsterne sind – …” Az ekkor osztrák-birodalmi öntudattal rendelkező Széchenyi 
ezen szavakkal fejezte ki a két férfiba vetett bizalmát, hogy majd ők ketten jobb sorsot 
hoznak az osztrák nép számára a napóleoni háborúk okozta helyzet után. Gróf Széchenyi 
István levelei szülőihez. Szerkesztette: ZICHY Antal. Athenaeum R Társulat 
Könyvnyomdája, Budapest, 1896. 117.   
16 1821. július 27-én érzéketlennek, 1821. december 12-én unalmasnak nevezte a 
kancellárt, illetve 1822. március 1-jén megkérdőjelezte a kancellár képességeit, 
amennyiben a szerencsének tudta be esetleges sikerességét az orosz-török háború 
elkerülése kapcsán. SZIN I. 197., 229., 252.  
17 SZIN I. 123.  
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légkörben került sor az 1825-ös találkozóra, amelyen új benyomásokat 
szerezhetett a két fél egymásról, de célját egyik sem érte el a másikkal: 
Metternich nem tántorította el Széchenyit a politikai úttól, míg Széchenyi nem 
tudta megnyerni a kancellár bizalmát, s céljai érdekében „hasznosítani”. 1825 
végén és 1826 elején kapcsolatuk meglehetősen intenzív volt, majd ezt követően 
1830-ig relatív passzív. Az újabb lendületet a kaszinó valamint a Hitel hozta 
meg, illetve később Széchenyi királyi biztossá történő kinevezése. Metternich 
részéről azonban a bizalmatlanság végig kísérte kapcsolatukat, igaz a kezdetben 
Széchenyiről kialakított képet árnyalta valamelyest, de Széchenyi valódi 
szándékait ennek tükrében sem vette figyelembe.18 
 
 

A találkozók és a jelentés 
 
Széchenyi 1835. március folyamán többször megfordult Metternichnél, aki 
április 17-én hívatta a grófot.19 Április 21-én Széchenyi meg is jelent a 
kancellárnál. Metternich kioktatta Széchenyit; a gróf így idézte naplójában 
                                                 
18 Bővebben erről: VISZOTA bevezetői SZIN III., SZIN IV.; és OPLATKA 158-259. Az 
1825-ös találkozások, mivel szorosan kötődtek Széchenyi pályafordulatához, nagy 
jelentősegét kaptak az irodalomban, s majd mindegyik hosszabb-rövidebb életrajz 
foglalkozott érintőlegesen velük. Itt csak két közvetlenül rá koncentráló írást emelek ki: 
JAKAB Elek: Metternich hg. és gr. Széchenyi István. Pesti Hírlap 1881. 278.; HALÁSZ 
Gábor: A fiatal Széchenyi. In: Halász Gábor válogatott írásai. Magvető, Budapest, 
1977. A szituáció részletesebb, legújabb – más összefüggésben rögzített – elemzése 
éppen ebben a kötetben olvasható: Fülöp Tamás: „Én nem ismerek, sem el nem ismerek 
más alkotmányt, mint az angolt és a magyart” – az alkotmányosság fogalma Széchenyi 
reformkori politikai értékvilágában. In: Történeti tanulmányok XVI. Szerk.: VELKEY 
Ferenc. DE, Debrecen, 2008. (Acta Universitas Debreceniensis Series Historica LX.) A 
Metternich-szakirodalom általam ismert munkái – elsősorban Srbik, Bibl – nem, vagy 
alig tárgyalják ezt az eseményt (kivételt képez természetesen a fent említett munkája 
ANDICS Erzsébetnek), vélhetően azért, mert Metternich életében kevésbé játszott fontos 
szerepet, illetve alapvetően más volt a nézőpont, mint a Széchenyi esetében. Lásd erről: 
Viktor BIBL: Metternich in neuer Beleuchtung. Sein geheimer Briefwechsel mit dem 
bayerischen Staatsminister Wrede. Verlag von L. W. Seidl & Sohn, Wien, 1928.; 
Heinrich Ritter von SRBIK: Metternich, der Staatsmann und der Mensch. Band I. Verlag 
F. Bruckmann KG, München, 1925. Az 1825-ös találkozókról egy hasonló szituáció- és 
szövegelemző tanulmányt, TDK dolgozatot készítettem (CZINEGE Szílvia: „Eszembe jut 
végezetül: minderről Mett[ernich]-hel beszélni.” TDK pályamunka 2008.), amely 
sikeres intézeti bemutatása után vár a 2009-es országos megmérettetésre. Publikálására 
csak utóbb kerülhet sor.   
19 SZIN IV. 541.  
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Metternich szavait: „Én a kormány ellen beszélek. Mindenünnen 
egybehangzanak a jelentéseik. Pedig legutóbb egy véleményen voltam vele, 
miszerint W[esselényi] gazember. Ő becsületes embernek tart engem – ám én 
rossz úton járok, két párt között… Én – akaratom ellenére – sok bajt csináltam – 
így példának okáért a Kaszinók is politikai klubokká lettek stb. – Majd 
kikeresteti és megmutatja az ellenem készült jelentéseket…”20  

A lejegyzett mondatokból visszacsengenek az 1825-ös találkozások hangjai, 
amelyek bizonyíthatták Széchenyi számára, hogy még mindig azon kell 
fáradoznia, hogy Metternich bizalmát elnyerhesse. Jellemző erre az első két 
mondat, ugyanakkor azzal Széchenyi is tisztában volt, hogy figyelték, 
jelentéseket készítettek róla, de azokat még nem látta.21 Ám a Wesselényivel 
való kapcsolata bizonyosan nem hatott kedvezően Széchenyi megítélésére. 

Wesselényi Miklós báró az 1830. évi országgyűlésen vált a reformerek 
(Metternich szemében az újfajta oppozíció) vezetőjévé. Ez egyrészt adódott 
abból, hogy Széchenyi, aki alkalmas lehetett volna erre a szerepre, ekkor a Hitel 
babérjait aratta, az al-dunai tervekkel foglalatoskodott, s jelen sem volt 
Pozsonyban. Másrészt Wesselényi jó követi kapcsolatokkal rendelkezett, s nem 
elhanyagolható tény az sem, hogy kiváló szónok volt, s emellett rendelkezett 
egyfajta személyes varázzsal is.22 Így akarva- akaratlanul a reformerek vezetője 
és Metternich gyanakvásának egyik célpontja lett. Erre jó példa található 
Széchenyi naplójában, az 1834. július 22-i bejegyzésben,23 amikor a gróf 
Metternichnél járt, ahol a kancellár Ifjú Magyarországról és Wesselényiről 
beszélt neki, nyílván nem véletlen a kettő egy lapon való emlegetése, hiszen 
Metternich tartott attól, hogy Európa más területeihez hasonlóan a 
birodalomban, s így Magyarországon is kitörhet a forradalom,24 mivel jelen van 
egy újfajta oppozíció, amely vezetőjének Wesselényit jelölte meg. Nem véletlen 
a Széchenyinek szóló különbségtevés sem 1832. július 9-én: Széchenyi ekkor 

                                                 
20 SZIN IV. 541-542., SzIN 787.  
21 Széchenyit 1825 végétől figyeltette Metternich. A Széchenyiről készült jelentések egy 
részét közli SZIN IV. 659-713. A besúgók működéséről Széchenyit illetően: TAKÁTS 
Sándor: Gróf Széchenyi István reuniója és az Akadémia alapítása. Budapesti Szemle, 
1930, 217.; TAKÁTS Sándor: Széchenyi kaszinói és Metternich. Budapesti Hírlap 1929, 
161.   
22 TRÓCSÁNYI Zsolt: Wesselényi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 93-94.  
23 SZIN IV. 485.  
24 Metternich forradalomtól való félelméről és a forradalom elkerülésére vonatkozó 
intézkedésekről bővebben: ANDICS 58-77.  
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így jegyezte le a kancellár szavait: „Nem vagyok veszélyes – – – W[esselényi] 
gazember.”25  

Az 1832-36-os reformországgyűlés ideje alatt – amint ez közismert – az 
udvar két összefüggésben perbe fogta a bárót.26 Széchenyit súlyosan érintette ez, 
hiszen a barátja került nehéz helyzetbe, de olyan ügyben, amelyben ő nem értett 
egyet felfogásával. 1835 első felében a naplóban látványosan megszaporodtak a 
Wesselényivel kapcsolatos bejegyzések. 

Széchenyi és Wesselényi ismeretsége régre nyúlt vissza, barátság alakult ki 
közöttük, habár több eltérő, mint közös vonás volt bennük. Kapcsolatuk nem 
volt mentes a feszültségtől,27 amelynek legalapvetőbb okai az ország 
jobbátételére irányuló eltérő elképzelésekben gyökereztek. Ezt jól mutatják 
leveleik 1831-ből. Széchenyi így írt levelében: „… a fő czél… Ezen 
kormánynyal –… megszabadítni – kiláboltatni a hont nyomorúlt állásábúl!... A 
kapunál van egy el nem kerülhető revolutio!... csendes reformatiót hozni 
hazánkra a mi legszentebb tisztünk – és ez teljes meggyőződésem szerint – csak a 
felső táblán eredhet. – Te veszekedni és újjat húzni akarsz a kormánnyal! – Én is 
– csak hogy nem most –… ha az országgyűlés előtt nem egyeznénk –… kész 
vagyok a közjóért még azon szent kötelékjét a barátságnak is ketté szakítni, mely 
minket egyesít…”28  

Wesselényi válasza: „… mind ketten nagyon meg vagyunk győződve 
képzetünk s látásunk igaz voltáról: ezek pedig egymással nagyon ellenkeznek… 
Te mint eszközt akarod a Kormányt használni, éppen ez amannak veled tzélja;… 
Concessiók hogy minő szükségesek, egyformán érezzük, Te azt hiszed, hogy 
azoknak a felső Táblán kell eredniek: – én nem. Ezeket csak úgy reméllem ki 
vihetőknek, ha az idea a törvényhozó Test közt popularis lesz… A felső Tábla 

                                                 
25 SZIN IV. 277., SzIN 711.   
26 TRÓCSÁNYI 317-318., 339., 427., 449. Uő. erről külön kötetben is: TRÓCSÁNYI Zsolt: 
Wesselényi Miklós hűtlenségi pere. Abszolutizmus vagy liberalizmus. Helikon Kiadó, h. 
n., é. n. [1986.] A politikai perek időszakáról, menetéről, jellegéről több tanulmányt írt 
Pajkossy Gábor. Legutóbbi áttekintése: PAJKOSSY Gábor: A kormányzati "terrorizmus" 
politikája Magyarországon 1835 és 1839 között. Századok 2007/3. 683–721. 
27 OPLATKA 111-115.  
28 Gróf Széchenyi István levelei. I. Összegyűjtötte, előszóval és jegyzetekkel ellátta: 
MAJLÁTH Béla. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R Társaság, Budapest, 1889. 
(továbbiakban SZIL I.); 203-204.  (Gróf Széchenyi István Munkái IV.)  
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nem személyek, hanem interessék repraesentánsa: minden mágnás személye 
repraesentálva van az alsó Táblánál…”29  

Az alapvető ellentét tehát a kormányhoz való viszonyban rejlett, amely 
adódhatott eltérő örökségükből is. Megismerkedésük idején Széchenyi a 
császárra és királyra felesküdött katonatiszt volt, aki még azon töprengett, hogy 
mit kezdjen életével. Wesselényi öröksége az ellenzékiség volt, a szabadság 
védelme az abszolutizmussal szemben; modernizálás Erdélyből kiindulva, 
függetlenül a kormányzattól,30 amely szerinte az újítások legfőbb akadályát 
képezte.31 Széchenyi a kormány jó szándékára hivatkozva, azzal egyetértésben 
akart reformokat, míg Wesselényi ellenzéki mozgalmat szervezve akart 
védekezni a kormány reformellenes politikájával szemben.32 1831 után „útaik 
elágaztak”, de Széchenyi nem feledte a baráti köteléket.33  

Ezt bizonyítja, hogy amikor Széchenyi megtudta, mi történt Wesselényivel, 
többekkel együtt egy kegyelmi kérvényen dolgozott a báró ügyében.34 Március 
végén Pozsonyban Széchenyi találkozott Wesselényivel a kérvény miatt, ám a 
báró azt nem fogadta el, s ő maga írt egy másikat.35 Április 7-én Széchenyi 
Lederer Ignác főhadparancsnokkal beszélt Wesselényi érdekében,36 aki szerint 
okos dolog lenne Wesselényi perét felfüggeszteni, de Metternich mindenben 
összeesküvést látott, így nem függesztették fel az eljárást. Sőt Metternich még 
némi taktikázásba is belekezdett Wesselényi eltávolítása érdekében: a kormány 
számára előnyös lett volna, ha Wesselényi megszökik a per elől, mivel így a 
törvények ellen cselekedett volna, tehát magát ítélte volna el.37  

A fentiek tükrében megállapíthatjuk, hogy Wesselényi Miklós döntő szerepet 
játszott Széchenyi és Metternich újabb találkozójában, hiszen azáltal, hogy 
Széchenyi egykori „erényszövetségesének” felmentésén fáradozott, egyre inkább 
a megfigyelések középpontjába került, a besúgók minden lépését nyomon 
                                                 
29 Adatok Gróf Széchenyi István és kora történetéhez. 1808-1860. Összeállította: 
BÁRTFAI Szabó László: I. A szerző kiadása, Budapest, 1943 (továbbiakban: Adatok I.) 
148.   
30 SZÉCHENYI István – WESSELÉNYI Miklós: Feleselő naplók. Egy barátság kezdetei. 
Vál., szerk., …: MALLER Sándor. Helikon Kiadó, Budapest, 2004. 44.  
31 TRÓCSÁNYI 54.  
32 Velkey Ferenc: Egy barátság „átértelmezése” – Széchenyi István hírlapi cikkei 
Wesselényi Miklósról. In: Wesselényi emlékülés. Debrecen - Hadad - Zilah - Zsibó. 
Szerk.: TAKÁCS Péter. Fehérgyarmat, 1996. 84-87. (A Kölcsey Társaság füzetei 8.) 
33 SZIL I. 208-209.   
34 1835. március 28. SZIN IV. 534- 535.  
35 A kérvényeket közli SZIN IV. 675-682.  
36 SZIN IV. 537- 538.  
37 ANDICS 76.  
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követték. S így Wesselényi ügye közvetetten alkalmat teremtett Metternichnek 
Széchenyi újbóli megleckéztetésére. 

A Wesselényi-ügy mellett elhangzott a már korábban is megszokott lecke 
Metternichtől: szerinte ugyan Széchenyi becsületes, de még mindig rossz úton 
jár, két párt között. A „rossz út”, amit Metternich több alkalommal is 
felemlegetett Széchenyinek, a gróf politikai életbe történő belépését takarta, 
valamint ehhez kapcsolódott, hogy Széchenyi a kormány és az ellenzék között 
mozgott – ez már 1825-ben „beszédtémájuk” volt. Metternich idevonatkozó 
szavai Széchenyi naplójából: „Vonuljon vissza. Mind a két párttal meg fog 
hasonlani”; „Reszketek önért.”38 Metternich utóbbi mondatából némi 
atyáskodás vehető ki, de valójában nem Széchenyit féltette, hanem azon „károk” 
miatt aggódott, amelyeket Széchenyi esetleges fellépése okozhat a kormánynak, 
ezért mondta már korábban Széchenyinek, hogy „vonuljon vissza”. 

A leckéztetés folytatódott: Széchenyi sok bajt okozott, hiszen a kaszinók 
politikai klubokká lettek. Ennél a pontnál vissza kell kanyarodni 1830-hoz, 
amikor a kormányzat részéről a kaszinók megítélésében némi „változás történt”. 
A kaszinókat a kormány kezdettől fogva bizalmatlanul figyelte, s jelentésekben 
követték nyomon a kaszinók életét,39 mintha azok valamiféle politikai 
tűzfészkek lennének; a „vállalkozás feje” pedig nem más, mint Széchenyi.40 A 
gróf toborozta a kaszinótagok nagy részét, egy ilyen kísérletet tett Metternichnél 
is 1830. március 1-jén.41 A találkozás apropója azonban Hitel című munkája 
volt, amely 1830. januárjában látott napvilágot,42 de erről Metternich a 
jelentések alapján már korábban értesülhetett. Metternich vonakodott a tagságra 
igent mondani, de Széchenyi végül meggyőzte („Csak a nevét”), olyannyira 
hogy a kancellár még borügynökeit is felajánlotta. Ez tulajdonképpen csak egy 
reprezentatív funkcióval bíró tagság volt, hiszen mint, ahogy Metternich is 
érvelt, nem igazán tartózkodott Pesten. Széchenyi röviden így zárta az aznapi 
eseményeket: „EZT MEG CSÍPTÜK.” Azzal ugyanis, hogy Metternich 
kaszinótag lett, nevét adta egy intézményhez, amelyet a kormányzat 
bizalmatlansággal figyelt, s Széchenyi úgy érezhette, hogy ezáltal a kormányzat 
nézőpontja semlegesítődik a kaszinó irányába, Metternich tagsága lehetett erre a 
garancia. Azonban ha Metternich nézőpontjából vizsgáljuk a szituációt, akkor 
más a helyzet, hiszen továbbra is bizalmatlansággal tekintett a kaszinóra, 
                                                 
38 1825. december 8. SZIN II. 659., SzIN 434. és 1826. február 13. SZIN III. 17., SzIN 
452.  
39 A megfigyelés és titkosrendőri tevékenység intenzitásáról bővebben: TAKÁTS 1929. 
40 Ferstl Lipót jelentése Sedlnitzkyhez. Pest, 1830. február 10. SZIN IV. 659.   
41 SZIN IV. 24.  
42 OPLATKA 176.  
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valamint Széchenyire is; annak, hogy nevét adta a kaszinóhoz, nem tulajdonított 
különösebb jelentőséget. Ezt bizonyítja az 1835-ben elhangzott kijelentése is, 
vagyis a kaszinók kormány részéről történő megítélése csak Széchenyi számára 
változott 1830-ban, Metternich számára nem. 

1835. április 24-én este Széchenyi ismét Metternichnél volt,43 aki utalt rá, 
hogy a napokban beszélni szeretne vele – hogy megmutassa neki a róla készült 
jelentést. Így a besúgójelentés adta a közvetlen okot a szituációra. Az újabb 
találkozóra április 26-án került sor, amikor is Metternich egy titkos jelentést 
olvasott fel Széchenyinek.44 
Széchenyi közlése naplójában:  
„Metternich herceg ezt olvassa fel nekem »Széchenyi Ist[ván] gr[óf] legutóbbi 
Bécsbőli visszatérte óta az ellenzék leghevesebb tagjai újra vérszemet kaptak. A 
minisztérium, hangoztatta S[zéchenyi] gr[óf], nem egységes; s ha ez még nem 
mutatkozik is meg nyilvánosan, azért nem kevésbé igaz. Azért eltökélt kitartással 
az ellenzék mégis diadalmaskodhatik. 
Wesselényi M[iklós] b[áró]ra vonatkozólag Sz[échenyi] Ist[ván] gr[óf] azt 
állítja, hogy a miniszterek hangulata elnéző, következésképp reá nézve kedvező. 
Egyedül a magyar kancellár szegül még ellene szilárdan a pör beszüntetésének. 
Sz[échenyi] Ist[ván] gr[óf] egyébiránt aszerint szokta árnyalni beszédét, hogy 
mit tud annak az egyénnek szelleméről, kivel éppen dolga akad.« 
Fel voltam háborodva. M[etternich] herceg odaadta nekem a lapot. Válaszoljak 
reája. Szívesen megteszem.”45 Szívesen, mivel ilyen vádakkal még nem illették 

                                                 
43 1835. április 24. SZIN IV. 544.  
44 Viszota szövegközlésében szereplő, a védekező irathoz csatolt jelentés szövege (saját 
fordítás):  
„1.) Gróf Széchenyi István miután értesült Wesselényi elítéléséről Erdélyben, rögtön 
Bécsbe sietett, kipuhatolta a hangulatot, – 1835. március 23-án visszatért Pozsonyba, 
majd a Wesselényi báróval folytatott beszélgetés után még azon a napon visszatért 
Bécsbe. 
2.) A gróf a következőkkel foglalkozik: Wesselényi báró érdekeinek képviselete és ajánlja 
annak ügyét a miniszetereknek – Pozsonyban azonban az ellenzék képviselőivel is 
kapcsolatban áll, akiknek viselkedésére jelentős befolyással bír. 
3.) Utóbbi vizsgálódása nyomán követőinek meghagyta a hírt, miszerint a kormány 
centrumának tagjainak látszólagos egyesülése nem tart soká – ezért az ellenzék 
ragaszkodik követeléseihez, miáltal azokat a fenti esemény bekövetkezte után 
keresztülviszi. – 
4.) Egyáltalán semmi kétség afelől, hogy Széchényi egy jellemtelen alak, véleményét 
aszerint formálja, hogy mi felel meg tárgyalópartnere gondolkodásmódjának és 
kívánságának.”  
45 SZIN IV. 544-545., SZIN 787-788.  
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őt, s egyébként is szerette kifejteni saját véleményét a szóban forgó témákról – 
Metternich esetében ezt szóban nem tehette, ezért, ahogy 1825-ben is, írásban 
tette meg.    
 
 

A védekező irat és Metternich jegyzetei 
 
Széchenyi április 28-án elkészítette védekező iratát, amely három nagyobb 
egységből áll: az első részben múltjáról írt, ezután következik a vádak cáfolata, 
végül pedig megjelölte azokat a területeket, ahol a kormány rendelkezésére 
állhatna.46  

Először is leszögezte, hogy nincs abban a helyzetben, hogy válaszoljon arra, 
amit Metternich legutóbb közölt vele, mivel az nem egy a nézetei, tettei elleni 
szóló vád, hanem egy kép, amely Széchenyit alakoskodó, képmutató alaknak 
festette le. Másrészt nemes dolognak tartotta, hogy Metternich oly sok teendője 
között szakított időt arra, hogy mindezt nyíltan közölje Széchenyivel. 

Ezt követi a múlt elemzése, amelyben elsőként a katonaévekről írt, majd az 
1825-ös országgyűlés számára fontosabb elemeit emelte ki. Széchenyi tisztában 
volt azzal, hogy az országgyűlési szereplésével „sokak figyelmét magára 
vonta”,47 s ettől a pillanattól számította politikai életének kezdetét. Elismerte, 
hogy többször nem volt egy véleményen a kormánnyal, de a kormány ellenében 
soha nem volt, ellenzékisége csupán abból állt, „hogy azon fáradoztam, hogy a 
kormány figyelmét felhívjam annak érdekeire,… hogy a kormány azon 
dolgozzon, hogy ismét a törvények útjára lépjen.”48 

S amiért a kormány rálépett erre az útra:„… szavamat adom, s be is 
bizonyítom, hogy attól a pillanattól kezdve, amióta a kormány oly sok 
lojalitással és derekassággal végzi munkáját, nincs hűségesebb és ragaszkodóbb 
védelmezője, mint én.”49 

Ahogy később utalást tett rá, ez a „pillanat” 1830, így aki 1825-ben még a 
kormány ellen volt, az ekkortól azzal halad. Ugyanakkor kiemelte, igaz, hogy 
műveiben „tükröt tartott az ország elé” – de ezt nem a kormány ellenében, 
hanem inkább annak érdekében tette.  

A védekező irat egy-egy pontjához Metternich jegyzeteket készített. Az elsőt 
éppen Széchenyi fenti kijelentéséhez tette: „az embereket cselekedeteik alapján 

                                                 
46 SZIN IV. 546. és 684- 692., ill. VISZOTA 255.   
47 SZIN IV. 685.  
48 SZIN IV. 686.  
49 SZIN IV. 686.  
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ítélik meg.”50 Vagyis Metternichnek sem sokat jelentett az, amit Széchenyi leírt, 
hanem sokkal inkább az, amit tett, amiről a besúgók jelentései tudósítottak, ezek 
pedig nem éppen arról adtak hírt, hogy Széchenyi a kormánnyal haladna. 

A következőkben szinte minden gondolathoz tett egy megjegyzést a 
kancellár. Széchenyi: „… és rosszul ítéltem volna meg helyzetemet, rosszul 
ítéltem volna meg a területemet, és csak csekély szolgálatot tettem volna a 
kormánynak, ha az úgynevezett oppozícióból hirtelen a kormány karjaiba 
vetettem volna magamat.” Metternich: „miféle szolgálatot tett a kormánynak.”51 
A kancellár itt továbbra sem lát túl a maga által Széchenyiről konstruált képen, 
hiszen hivatalosan is szolgálatot tett a kormánynak al-dunai királyi biztosként, 
nem is beszélve arról, hogy nemcsak Metternich előtt hangoztatta, írta, hogy a 
kormány oldalán áll. Wesselényi útjáról való letérésének okát is ez a tényező 
képezte. 

Ezt követően így írt Széchenyi: „Az én cselekedeteimben sem 
nemeslelkűséget,…”; Metternich: „egészen egyedi jellem.”52 Széchenyi: „… 
sem igazságszeretetet nem láttak, a kormány iránti általános bizalom sem 
növekedett, …” ; Metternich:  „???”53  

„Most meg, mondom, ezért sajnos sok szenvedély élénkült fel…” Metternich: 
„Ki élénkítette fel őket.”54 Itt Metternich Széchenyi korábbi tevékenységére 
utalt, arra, hogy munkáival az olvasóközönség soraiban olyan magvakat hintett 
el, amelyek gondolkodásra, cselekvésre késztették az azt befogadókat.  

„… a kormány 1830 óta lojális, és az az ember, aki 1825-ben a kormány 
ellen volt, 1830-ban azzal kell, hogy legyen, nem akar a jog, a méltányosság és a 
következetesség ellenében cselekedni.” Metternich: „szép frázisok egy 
képmutató szájából.”55 Metternich ezen véleményét megalapozottnak vélhette, 
hiszen például Széchenyi Wesselényi érdekében folytatott munkája nem éppen a 
kormány érdekében történt. A múltidézés utolsó momentuma az Al-Duna-
szabályozás királyi biztossága, amely mintegy bizonyíték arra, hogy Széchenyi a 
kormány oldalán áll.  

A második rész a 26-i találkozó, illetve a jelentés említésével kezdődik, és 
folytatódik a jelentés egyes elemeinek megkérdőjelezésével.  

Cáfolta, hogy az ő megjelenése okozta volna az ellenzék mozgolódását, 
mivel ő mérsékletre szólított, s ha a helyzet úgy kívánta, akkor a kormány 
                                                 
50 „man beurtheilt den Menschen nach seinen Handlungen” SZIN IV. 687.  
51 „was hat er der Regierung für Dienste geleistet.” SZIN IV. 687.  
52 „ganz eigner Charakter” SZIN IV. 687.  
53 SZIN IV. 687.  
54 „wer hat sie rege gemacht.” SZIN IV. 687.  
55 „schöne Phrasen in dem Munde eines Heuchlers.” SZIN IV. 687.   
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védelmére kelt. Tagadta, hogy azt mondta volna, hogy az ellenzék kellő 
kitartással felülkerekedhet – hiszen ő maga sem kívánna olyan kormányt, amely 
gyenge, s tele van zabolátlan és önző képviselőkkel.  

Wesselényivel kapcsolatban pedig mindig saját véleményét mondta el, s ha 
alkalma adódna, újból kifejtené vele kapcsolatos nézeteit. S bölcsebbnek látná, 
ha a báró perét felfüggesztenék, mivel „elnézéssel” is ugyanúgy el lehet a célt 
érni. Metternich megjegyzése: „Elnézés egy árulóval szemben! micsoda 
kívánság?”56  

A jelentés utolsó mondatához annyit fűzött Széchenyi, hogy „Hogyan és 
milyen alkalommal árnyaltam beszédemet, valóban nem emlékszem rá. 
Lelkiismeretem tiszta, ahogyan nézeteim is azok voltak és lesznek is. Irtózom a 
sötétségtől, és semmit nem tettem és teszek titokban.” Metternich megjegyzése: 
„Ez az előzmények ismeretében nem igaz.”57  

Továbbá nem ismerte el Széchenyi, hogy a „minden oldalról azonos tartalmú 
jelentések” valósak lennének. Megkérdőjelezte a titkosrendőrség munkájának 
becsületes voltát, hiszen mint írta „vannak azonban mondvacsinált jelentések, 
amelyek emberekről szólnak; és így engem is sokan a király szolgálói közül a 
kormány ellenfelének tartanak, mert ők engem beteges, elégedetlen hangulatban 
gyanúsítanak; mindenhol kombinációkat, terveket, s talán akár ’titkos 
szövetséget’ látnak – ott is, ahol nincs; és jelentenek – mivel tényeket nem 
találnak, hiszen azok nem léteznek…”58 

Ezt követi a harmadik nagyobb egység, amelyben Széchenyi arról írt, hogyan 
szolgálhatna leginkább a kormánynak: „Egy kis területen, de teljesen független 
helyzetben a közvetítő szerepét vállalni.” Erre Metternich: „micsoda hiúság, – 
egy hívatlan közvetítő a kormány és a nemzet között – Magyarországon a nádor 
a törvényes közvetítő”59 

A közvetítés, mint szerepvállalás szerves részét képezte Széchenyi 
eszmevilágának, ami már politikai életbe való lépésekor megfogalmazódott 
benne. Metternichnek írt első memorandumában így fejezte ki: „… 
megjegyeztem, hogy Ön… némely tekintetben, úgy látszik, nincsen jól 
informálva,… Ezért úgy vélem, valamelyes szolgálatot teszek Önnek, ha felhívom 

                                                 
56 „Nachsicht gegen einen Verräther! Welches Begehren?” SZIN IV. 689.  
57 „scheint nach den Vorgekommenen unrichtig seyn.” SZIN IV. 689.  
58 SZIN IV. 690.  
59 „welche Eitelkeit – ein unberufener Vermitler zwischen Reg(ierun)g u(nd) Nation – In 
Ungarn ist der Palatin der gesetzl(iche) Vermitler.” SZIN IV. 690.  
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a figyelmét némely dologra…”60 Az 1825-ös megfogalmazáshoz képest az 1835-
ös konkrétabbnak hat, de a szándék a közvetítésre megragadható már a korábbi 
szövegben is. A közvetítő szerepet illetően azonban nemcsak korábbi 
irományokban található utalás, hanem a később is fel-feltűnően Széchenyi 
politikai stratégiájának központi maradt. Csak két példa erre az 1840-es évek 
történetéből: 1843-ban volt egy újabb próbálkozása Metternichnél „közvetítő” 
szerepe ügyében, de kudarcra ítéltetett. 61 1847-ben pedig Apponyi Györgynek 
írt levelében nyilatkozott hasonlóképpen: „És folyvást ez lebegett előttem – 
midőn azt a rettentő döntést hoztam, hogy követté választatom magam; hogy 
tudniillik közvetítő emberként szolgálhatnék legjobban.”62 

Mivel az ilyen közvetítő elem hiánya okozta azt, hogy félreértések alakultak 
ki Magyarország és az osztrák kormány között, Széchenyi szívesen elvállalná ezt 
a közvetítő feladatot, és fel is szólította Metternichet, hogy rendelkezzék vele. 
Annak ellenére is, hogy „tudom, minden oldalról figyelnek, – ami valójában 
számomra nem egy kellemes és felemelő érzés,… Méltóságos Uram nyílt 
beszéde; … – a makulátlan lelkiismeretem azonban megnyugtatnak.”63  
 
 

Az irat sorsa 
 
Széchenyi a védekező iratot május 4-én adta át Metternichnek,64 majd a 
kancellár május 6-án jelezte a grófnak, hogy beszélni akar vele.65 A találkozót 
nyolcadikára beszélték meg, de Metternich akkor a császárnál volt, s jelezte, 
hogy nem fog visszamenni, ezért Széchenyi megadta bécsi címét, ha Metternich 
az ott tartózkodása idején hivatná.66 De erre nem került sor, s ezt követően sem a 
jelentés, sem a védekező irat nem került említésre Széchenyi naplójában.  
                                                 
60 Széchenyi István válogatott művei. I-III. Szerkesztette: SPIRA György. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1991. (továbbiakban: SZIVM) Az idézett részt lásd: SZIVM I. 
99-100.  
61 1843 folyamán Széchenyi két memorandumot írt Metternichnek, amelyekben 
Magyarország és a kormány működésének jobbátételéről írt, valamint javaslatokkal állt 
elő – szolgálatait újfent felajánlva. Az eseményről bővebben: OPLATKA 330-337.; a 
memorandumokat közli Gróf Széchenyi írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. I. Szerk., 
bev.: VISZOTA Gyula. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1927. 728-743. (SzIÖM 
VI/1.)   
62 SZIVM II. 285.  
63 SZIN IV. 691.  
64 SZIN IV. 548.  
65 SZIN IV. 548.  
66 SZIN IV. 549- 550.  
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Metternich elolvasta az irományt, s ezt is, mint Széchenyi első, 1825-ben írott 
memorandumát, jegyzetekkel látta el, amelyek fent közlésre kerültek, de ez 
esetben nem osztotta meg véleményét a gróffal. 

A jegyzeteken kívül egy véleményt is írt a védekező iratról,67 amely azzal 
együtt bekerült a többi Széchenyire vonatkozó irat közé, hogy később esetleg 
felhasználhassák majd a gróffal szemben. 

A kancellár Széchenyi azon gondolatait látta el megjegyzéseivel, amelyek a 
gróf védekezésének fontosabb pontjait képezték: szerepvállalás, viszonya a 
kormányhoz, valamint az ellenzékhez. A mellékelt véleményben is ezeket írta le 
kibővítve, s ezzel kemény kritikát is megfogalmazott Széchenyiről. 

Széchenyi közvetítő szerepét támadta a leginkább, amit már az 
oldaljegyzetben megjegyzett, hogy van hivatalos közvetítő elem a kormány és a 
nemzet között, mégpedig a nádor. Másrészt a véleményben írta, ha Széchenyi 
szerint „a kormány bizalomra méltó”, akkor miért kell közvetítő elem a felek 
közé, hiszen akkor „az állampolgár kötelessége, hogy hozzá csatlakozzék”. A 
közvetítő elem csak megzavarná ezek kapcsolatát. Továbbá a kis szférában való 
közvetítés csak akkor lenne elfogadható, ha az egymással szemben álló felek 
felkérnének valakit erre. Ugyanakkor úgy vélte Metternich, a kis szférában való 
közvetítés kétértelmű, és amúgy nem tudja, ki lenne ilyesmire alkalmas. Ezek 
szerint Széchenyi nem tartozott a lehetséges jelöltek közé egy esetleges 
közvetítő szerep betöltése kapcsán. A közvetítő szerep vállalása által Széchenyi 
tévútra lépett Metternich szerint. 

A vélemény másik részében azt rótta fel Széchenyinek, ha már annyira 
bizonygatja kormányhoz való lojalitását, akkor „fátylat kellene borítani a 
múltra”, és a kornak nem megfelelő írói tevékenységét is vizsgálat alá kell vetni. 
„… és mivel éppen műveire hivatkozik, így meg kellene említenie, hogy az 
előszó, amelyet az állítólagos kiadó a munkához írt, éles ellentétben áll kormány 
iránti lojalitásával. Hiába rejtőzik ez alkalommal az állítólagos Z*** álarca 
mögé, akinek a művet ajándékba adta. Ez csupán egy pénzsóvár vagy forradalmi 
firkász közönséges fogása, egy szerep, amely méltatlan egy gróf Széchenyihez, 
aki a jó ügyek mellett állónak állítja be magát.”68  

A fent idézett részben Metternich a Stádium előszaváról írt, ami 1833-ban 
jelent meg a cenzúra megkerülésével Lipcsében.69 Néhány gondolat az 
                                                 
67 Közli: VISZOTA 263- 264. Vö. SZIN IV. 692-693.  
68 SZIN IV. 693.  
69 A Stadiumról bővebben: OPLATKA 212-220. Kalandos megjelentetéséről, a 
kormányzat ellenállásáról és a kötet sorsáról: VISZOTA Gyula: A Stadium 
megjelenésének és eltiltásának története. Budapesti Szemle 122. 1905. 
Különnyomatként. Bp. 1905. 
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Előszóból: „… mindennek az egész roppant világi egyetemben időszakként 
reformáltatni vagy pedig veszni kell.”70 „… más módokhoz kell nyúlnunk, mint 
eddigi törvényhozóink s országos embereink legnagyobb része!”71„… mind 
polgári intézetinkben, mind törvényinkben némi javításokra s változtatásokra 
legsürgetőbb szükségünk van…”.72 Az Előszóban egy változásokat sürgető 
szerző szólalt meg, a véleményben pedig a változásokat elkerülni akaró 
kancellár. Ezért kaphatott a Stádium ilyen nagy jelentőséget Metternich részéről 
a véleményben, s ezzel ismét Széchenyi szerepvállalását támadta. 

Metternich attól még, hogy a véleményét nem osztotta meg Széchenyivel, 
nem vette félvállról az iratot, hiszen jegyzetekkel látta el azt, valamint egy 
véleményt is írt hozzá, amit József főhercegnek is elküldött, akivel Széchenyi jó 
kapcsolatot ápolt. Nyílván így akarta Széchenyit kellemetlen helyzetbe hozva 
újfent megleckéztetni. De számára talán meglepő módon a nádor nem haragudott 
meg Széchenyire, mint az a Metternichnek adott válaszlevélből is kiviláglott. 
„Gróf Széchenyi István nyilatkozata nékem politikai hitvallásnak látszik, és 
amennyire én ismerem, azt gondolom…, hogy… inkább meg akarta ragadni az 
alkalmat, hogy érzelmeit kifejtse, és felhívja a kormány figyelmét arra az 
előnyre, amelyet befolyásának felhasználásával nyerhetne. Mivel a hiúság 
Széchenyi gróf jellemvonásainak egyike, így úgy gondolom, meglátásom nem 
téves.”73 

Az idézett részből látszik, hogy a nádor jobban ismerte Széchenyit, mint 
Metternich, aki azonban lépten-nyomon figyeltette a grófot, s informálódott róla. 
József főherceg felismerte Széchenyi valódi szándékát az irattal, hogy tisztázza 
magát, illetve felajánlja szolgálatait a kormánynak. Ellenben Metternich nem 
foglalkozott az irattal többet, s az 1835-ös szituációval sem. Széchenyi védekező 
irata a fent említett dokumentumokkal állományba került, a borítékra a címben 
idézett mondat került, illetve a fentebb idézett jelentést csatolták még hozzá.  
 
 

Feleselő szövegek a kormányról, Wesselényiről és a Kaszinóról 
 
Széchenyi védekező irata egy „vádra” adott válasz, hitvallásnak is tekinthető, 
amelyben (újfent) felfedte szándékait Metternich előtt, valamint cáfolta az általa 
nem valósnak tartott vádakat. Hosszasan fejtegette, hogy ő a kormány oldalán 

                                                 
70 SZIVM 411.  
71 SZIVM 413.  
72 SZIVM 423.  
73 Közli: Viszota 265. illetve SZIN IV. 693-694.  
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áll, és mindig annak érdekében cselekedett, ezért valótlannak tartotta a 
besúgójelentéseket, s ez egyben a titkosrendőrség működésének kritikája is. 
Majd pontról pontra végigment a jelentés egyes részein, s válaszolt is rájuk.  

Széchenyi kormányhoz való viszonya állandó „beszédtémájuk” volt, több 
szövegben is felmerült, ahogy a védekező iratban is. Nem véletlen, hiszen 
Széchenyi tudott a vele szembeni bizalmatlanságról, ezért újból és újból 
kénytelen volt erről írni. Az természetesen más kérdés, hogy hiába, hiszen 
Metternich itt is megkérdőjelezte azt képmutatónak nevezvén Széchenyit. 

A gróf kormány iránti attitűdje változáson ment keresztül 1825-höz képest, 
ezt mutatják írásai is.74 Az első memorandumában az alkotmányon esett 
sérelmekről írt: „… az ígéreteket ritkán tartják meg, a törvényeket mindig a 
király előnyére és a nemzet hátrányára magyarázzák, és ahol most,… mintha 
éppen halomra dönteni készülnének az egész alkotmányt.”75 Tehette ezt, mert 
1812-1825. között nem országgyűlés keretén belül döntöttek az adókról és az 
újoncállításról, azonban 1825 után a kormány ismét betartotta az alkotmány 
rendelkezéseit, így például háromévente összehívták az országgyűlést. 
Ugyanakkor memorandumaiban és naplójában is többször abszolutizmusról írt 
az akkori helyzetet jellemezve. 

A Hitelben (1830) Széchenyi a fennálló viszonyokért, az elmaradottságért 
nem a kormányt hibáztatta, hanem magukat a magyar mágnásokat: „A kormány 
érettünk mindent nem tehet,… nem a király hibája, ha rossz gazdák vagyunk,… 
nyíltan azon vallást teszem: hogy hazánk előmenetele s magasb felemelkedése 
legfőbb gátjai mi, tehetősb birtokosok vagyunk.”.76 Ugyanakkor az ellenzék 
jelenlétét az általa gyakran használt szófordulattal magyarázta: egyetlen gépezet 
sem működik ellenhatás nélkül.77 

A Világban (1831) már így írt a kormányról: „… az újabb időkben, midőn 
szinte minden oldalról nehézségekkel kellett küzdenünk, a kormány részéről a 
legkisebb akadályt se tapasztaltuk… Hogy pedig a kormány, fáradozásainkat 
sem előre nem segítette, sem azokat nem gátolta, hanem éppen nem avatkozott 

                                                 
74 Széchenyi kormányképéről összefoglalóan: Velkey Ferenc: „Most nyíltan a kormány 
embere vagyok” (A kormány helye Széchenyi István politikai tájékozódási 
modelljében.) In: Történeti Tanulmányok VII. Szerk.: TAKÁCS Péter. KLTE Debrecen, 
1999. 95-115. (Acta Universitas Debreceniensis Series Historica LI.) 
75 SZIN II. 693. A teljes szöveg: SZIN II. 691-697.  
76 SZIVM 326-327.  
77 SZIVM 168.  
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beléjük, azért legnagyobb köszönettel tartozunk.”78 Ezzel a kormány 
semlegességét hangsúlyozta. 

Széchenyi 1825-ben a politikai útra lépvén kereste, hogy melyik ösvényt 
válassza. Az egyik ilyen ösvény lehetett volna a kormányé, de Széchenyi azon 
nem tudott haladni, Metternich meggátolta ebben, és saját maga is, hiszen saját 
eszméivel, elképzeléseivel akart szolgálni,79 ami azonban a kancellár számára 
elfogadhatatlan volt. Ennek ellenére azonban nem hagyott fel annak a 
lehetőségével, hogy rálépjen erre az ösvényre, hogy megnyerje Metternichet. 
1830 ismét jó alkalmat teremtett erre, hiszen – Széchenyi interpretációja szerint 
– a kormány jó útra lépett, mivel jó véleménnyel voltak a Hitelről. Mindebből 
kiviláglik, hogy milyen módon változott Széchenyi attitűdje a kormánnyal 
szemben, s ide kapcsolódik a védekező irat egy mondata, miszerint, aki még 
1825-ben a kormánnyal szemben állt, az 1830 után azzal halad.80 

A két dátum, 1825 és 1830, amelyeket a védekező iratban is több helyen 
említett, egyaránt fontosak Széchenyi politikai életében és a Metternichhez 
fűződő kapcsolatában. Egyrészt 1825-től számítja politizálásának kezdetét, 
amely politikai útkeresésének is kezdete. Másrészt a védekező irat elején is 
kiemelte, hogy Metternich ekkor „nyílt, férfias, mély érzésű beszélgetést 
folytatott” vele,81 aki által az egyik út lehetővé válhatna: a kormánnyal a 
haladásért. Azonban Metternich magatartásából, abból, ahogyan Széchenyivel 
szemben viselkedett, rá kellett jönnie a grófnak, hogy ez az út nem lehetséges, 
mivel a kormány nem akar változtatásokat, ezért is ragaszkodott Metternich a 
magyar alkotmányhoz, amelyet a rendi keretek konzerválására használt fel. 
Metternich egy jellemző megjegyzése, amely kapcsolódik a fentiekhez: „Az idő 
viharos léptekkel halad előre, heves lépteit erőszakosan feltartóztatni, hiú 
vállalkozás lenne… egy lehetősége maradt csak a rend védelmezőinek és 
barátainak: az idő megsemmisítő hatásait csökkenteni.”82 Az alkotmány 
megtartásával és betartásával lehetővé vált Metternich számára az események 
lelassítása, de azokat megállítani valójában nem tudta. Így tehát Széchenyi 

                                                 
78 SZÉCHENYI István: Világ. Vagyis felvilágosító töredékek némi hiba ’s előítélet 
eligazítására. Budapest, 1984, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 116.  
79 Erre egy jellemző bejegyzés a naplójában (1826. január 6.): „Az egyik rész akkor 
találja meg jobban a számítását, ha királypárti, a másik az oppozícióban.” Széchenyit 
elvei alapján egyik párthoz sem lehet hozzákötni, mindkettő nézeteiből vallott magáénak 
néhányat. SZIN III. 6., SzIN 106.   
80 SZIN IV. 687.  
81 SZIN IV. 684.  
82 Golo MANN: Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Fischer Taschenbuch 
Verlag GmbHm Frankfurt am Main, 1992. 134-135.  
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próbálkozásai is hiábavalóak Metternich felfogása szerint – de a gróf továbbra 
sem adta fel ennek az útnak a lehetőségét. 

1830 jelentősége a politikai életben: az alkotmányos keretek betartása, hiszen 
az 1825-1827. évi országgyűlés után 1830-ban, 3 év után ismét összehívták az 
országgyűlést, így érthető a védekező irat fent kiemelt mondata. Széchenyi és 
Metternich kapcsolatában is fontos a dátum, méghozzá a fentebb említett 
kaszinó megítélése miatt, hiszen az eddigi gyanús, bizalmat nem élvező 
szerepkörből került egy Széchenyi által semlegesnek hitt szerepkörbe. Másrészt 
a Hitel megjelenése is ehhez az évhez kapcsolódik, amelyről Metternich 
véleményét Széchenyi naplójában jegyezte fel: „Könyve sokat ártott önnek a 
magyar közvéleményben – de azért készült, hogy sértsen – – hisz mi sértene 
annyira, mint az igazság.”83 Ezzel mintegy elismeri Széchenyi művét, annak 
tartalmát, hiszen valószínűleg tetszett neki a magyar viszonyok ostorozása, 
továbbá az elmaradt gazdasági állapotokkal ő is tisztában volt, s az 1825. 
november 12-i találkozón is esett erről néhány szó. Metternich rendszere 1815 és 
1848 között mozdulatlan volt – politikailag, a gazdaság területén azonban 
támogatta a reformokat.84 Továbbá az említett időszak kapcsán nem 
elhanyagolható tény az sem, hogy a Habsburg Birodalmat külpolitikai 
tekintetben lefoglalták az Európában zajló események, ezért a belpolitika 
területén engedékenyebbnek mutatkozott.85 Majd az 1833-as münchengrätzi 
egyezményt követően a belpolitikára koncentrálva elkezdődött az ellenzék elleni 
támadás a koncepciós perekkel.86 

Ugyanakkor további szempontokból is fontos a dátum: Széchenyi intenzíven 
folytatta a Tudós Társasággal és lótenyésztéssel megkezdett társadalmi 
munkáját, amelynek az al-dunai munkálatok is szerves részét képezték a 
harmincas években, és egyúttal távol tartották a politikától. Széchenyi és 
Wesselényi kapcsolatában is jelentőséggel bírt 1830, ekkortól kerültek felszínre 
a politikát illető nézeteltéréseik. Ehhez nyílván hozzájárult, hogy Wesselényi ott 
volt Pozsonyban 1830-ban, és vezető szerepre tett szert, amíg Széchenyi késve 
érkezett. Wesselényi a reformok bázisának az alsótáblát tekintette, míg 
Széchenyi továbbra is a felsőtábla formálható mágnásaiban bízott. A két út 
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lehetősége előrevetítette az 1831. végi leveleket, amelyben nyíltan megnevezték 
stratégiai különvéleményük lényegét.87 

A védekező irat Wesselényit illetően igencsak alulírt, de Széchenyi azért 
egyértelműen barátja védelmére (inkább: megmentésére) használta fel az 
alkalmat. Nyilvánvalóan azért nem fejtegethette Széchenyi bővebben a 
Wesselényivel kapcsolatos nézeteit a kancellárnak, mert korábban a saját 
Wesselényivel kapcsolatos kritikáját megoszthatta vele. Erre utalnak Metternich 
idézett szavai is: „Pedig legutóbb egy véleményen voltam vele, miszerint 
W[esselényi] gazember.” S tegyük hozzá, hogy Széchenyi már csak azért sem 
védhette hatékonyan barátját, mert elsősorban őt okolta a kiélezett politikai 
légkörért, s az ellene indított eljárásért. Ambivalens viszonyát a sorsához nagyon 
pontosan kifejezte egy, a Metternichhel való találkozás előtt bő egy hónappal 
lejegyzett naplóbejegyzése: „W[esselényi] lép hozzám. Mily fájdalmas! Vele 
alkottam első eszméimet… «miként lehetne Magyarországot a sárból kiemelni!» 
Oly tiszta volt a szándékunk…, a dinasztia oly kedves, becses és… és tiszteletet 
parancsoló nekünk. – Egy célunk volt, hamarosan más utakra léptünk – – 
Rosszallok mindent, mit ő tett. – – A barátom maradt, kinek azonban – – oda 
tudnám nyújtani a méregpoharat… Megtagadni nem tudom.”88 E példaszöveg 
alapján is érthető, hogy Széchenyi miért nem fejtette ki bővebben a 
Wesselényivel kapcsolatos álláspontját a védekező iratban, hanem megelégedett 
barátja „kegyelmi” jellegű megmentésének kérésével. Sőt a Wesselényivel 
kapcsolatos beszédhelyzetet az is bonyolította, hogy az április 21-i első 
eszmecsere napján Széchenyi éppen az ő felmentése érdekében kilincselt 
Bécsben („Lejárom a lábamat W[esselényi] miatt. Károlyi L[ajos]nál… kinél a 
folyamodvány hever”), de a 3 órakor kezdődő „audiencián” („3 órára 
Mett[ernich] herceghez rendelnek.”) mégis azzal kellett szembesülnie, hogy a 
kancellár az udvar helyzetét mutatja be az ügyben drámainak, s valószínűleg 
dramatikusan is: „Megilletődve beszél velem. A császár beillenék egy szentnek, ő 
egy mártírnak”.89 S persze tegyük hozzá, a két vélekedés között áthidalhatatlan 
az ellentét. Metternich szerint Wesselényi valóban hűtlen, felségsértő, ez 
elégedetlenséget szító szeparatista, azaz „áruló” (ahogyan a széljegyzetében 
írta), amíg Széchenyi szerint egy tévútra bonyolódott, rossz stratégiát választó, 
ellenzékieskedő, de célja és szándéka szerint lojális liberális nemzeti reformer.  

A védekező iratnak van még egy érdekes pontja, amely Széchenyi 
színváltozásaira vonatkozik. A felhozott vádra a gróf így válaszolt: „És végül 
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»gróf Széchenyi azon ismeretek szerint árnyalja mondanivalóját, amelyeket az 
egyénekről birtokol.« - Hogyan és egyáltalán mikor árnyaltam mondandómat, 
valóban nem emlékszem rá. Lelkiismeretem tiszta, ahogy nézeteim is és lesznek 
is.”90 Nyilvánvalóan az eltérő kommunikációs helyzetekben ugyanarról a 
tárgyról, két markánsan más körben mozgó beszédpartnernek az ember nem 
egészen ugyanúgy érvel. Persze annak kultúránként és helyzetenként változik a 
normarendszere, hogy milyen határok között lehet a variánsokat etikusnak, egy 
következetes, őszinte ember megnyilatkozásának tekinteni. S mikortól 
szerepjátéknak, hazugságnak. Politikusok esetében megszokottabb, hogy 
helyzetfüggően különböző módon forgatják a szavakat, s nyilván a 
besúgójelentés Széchenyi ilyetén kétkulacsosságára hívta fel a figyelmet. A vád 
Széchenyi esetében nem is egészen alaptalan. Az általa vállalt közvetítő szerep, 
és az általa hirdetett utilizáló (felhasználó) politika eredményezhette, hogy (a cél 
érdekében) tudatosan alakította mondanivalóját. Csak egy példát szeretnénk 
hozni ennek érzékeltetésére abból a tartalmi körből (Metternich, Wesselényi, 
Kaszinó), amelyről tanulmányunk szól. 

Két Széchenyi levelet idézünk ugyanarról a tárgyról (Metternich 
kaszinótagsága). A gróf az egyiket Metternichnek, a másikat pedig 
Wesselényinek írta. Az elsőben (1830. március 14.) barátjának így interpretálta a 
fentebb említett 1830 március 1-i szituációt: „Metternich casinotárs, azt hiszi, 
hogy a magyarságot protegálni kell.”91 Széchenyi naplója persze ellentmond 
ennek a sommás értékelésnek. Annak tanúsága szerint Széchenyi többször kérte 
Metternichet, hogy lépjen be a kaszinóba, s lelkesült örömmel nyugtázta a 
végeredményt („Ezt megcsíptük”). A levélben viszont úgy állította be a 
helyzetet, mintha Széchenyi a kaszinótagsággal Metternichnek tett volna 
szívességet, mert így a kancellár (szándéka szerint) támogathatja (felemelheti) a 
magyarokat. A Metternichnek írt levél 1830. március 17-i keltezésű.92 Ennek 
apropója nyílván az lehetett, hogy Metternich felajánlotta borügynökeit a 
kaszinó számára. Levelét a gróf igazán jól felépítette: bor, borkereskedelem, a 
gazdaság problémái, javaslatok, ismét a borügynökök, hogy a tárgynál maradjon, 
és végül a köszönet, amiért Metternich kaszinótag lett. Erről ekképpen: „Nem 
tudom hálámat eléggé kifejezni, amiért Őméltósága kaszinótag lett;… nagyon 
sokan biztos forrásokból tudják, hogy a kormányzat minden lehetséges 
felvilágosítás és egyesület ellen van…” A Metternichnek írott levél ezen részlete 
tulajdonképpen megegyezik a naplóban írottakkal, vagyis Széchenyi örült annak, 
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hogy a kancellár belépett a kaszinóba. Ez számára nemcsak a kormányzat 
kaszinó iránti attitűdjének semlegesítése miatt volt fontos, hanem Metternich 
megnyerése szempontjából is.  

Széchenyi tehát tudta kinek ír levelet, egyrészt Wesselényi Miklósnak, 
barátjának, aki valószínűleg nem lelkesedett Metternich kaszinótagságán úgy, 
mint ő. De a fent említett közlési mód elfogadhatóvá tehette számára a tényt, 
hiszen mégiscsak fontos volt a kormányzat nézőpontja. Wesselényivel ekkor 
(1830. március) még egy úton jártak, így nyílván, ha nem vette volna figyelembe 
Széchenyi kinek ír, akkor hamarabb kialakul(hatot)t volna a nézeteltérés 
közöttük. Másrészt az államkancellárnak írt levelet, aki segítségére lehetett 
terveinek megvalósításában. Ezért fontos a hangnem, a beszédstílus 
megválasztása, s Széchenyi ezt meg is tette; a közlést ahhoz igazította, akinek a 
levelet írta. Ezzel nem változtatta meg a történteket, a tényeket, de egészen 
eltérően értékelte. Azért a szituáció a megnyilatkozás-etika csak éppen 
elfogadható határvidékére helyezhető. Széchenyi jól tudta, kivel „beszél”, s így a 
megfelelő kontextusba ágyazta a mondanivalóját. 

Visszatérve a kaszinóra; a kancellár tehát 1830-ban nevét adta egy gyanús 
intézményhez, amely ezáltal elvileg már nem lett gyanús, de 1835-ben mégis azt 
vetette Széchenyi szemére, hogy „a Kaszinók is politikai klubokká lettek.”93 A 
helyzet tehát nem sokat változott 1830 előtthöz képest, ha Metternich ilyen 
kijelentést tett. Széchenyi a titkosrendőrség kritikájánál elejtett egy erre 
vonatkozó megjegyzést, egy választ Metternich fenti kijelentésére: „mindenhol 
kombinációkat, terveket, s talán akár ’titkos szövetséget’ látnak – ott is, ahol 
nincs.”94 

Még egy elemre kell kitérnünk a szövegek kapcsán, ez pedig a Stádium, 
amelyet Metternich a véleményében is megemlített. Az ok, amiért így külön szó 
esett róla, az a cenzúra megkerülése volt. 1833 őszén Lipcsében ugyanis 
engedély nélkül jelent meg a Stádium Otto Wigand kiadójánál, ahol később 
Wesselényi Balítéletekről című művét is kiadták. Otto Wigand könyvkereskedő 
volt Magyarországon, de politikai okok miatt kénytelen volt menekülni, 
Lipcsében telepedett le, ahol szintén könyvkereskedéssel valamint 
könyvkiadással foglalkozott. A kormányzat őt is figyeltette, s 1832-1837 között 
Metternich azon volt, hogy megakadályozza a tevékenységét, illetve azt, hogy 
magyar írások jelenjenek meg külföldön. Metternich utóbb nem tulajdonított 
nagy jelentőséget a Stádium szabad terjesztésének, mivel azt már 
megakadályozni nem tudta, de a mű további kiadásának elkerülésére adott 

                                                 
93 SZIN IV. 542.  
94 SZIN IV. 690.  



 
 
 
 

Feljegyzés egy iraton… 

 164

utasítást. Ebben a megjegyzésében viszont világossá tette, hogy a cenzúra 
megkerülést illojális eljárásnak tartja.95 
 
 

1835 jelentősége Széchenyi és Metternich kapcsolatában 
 
Az 1835-ös szituációban valamint az 1825-ös nagy találkozóban van némi 
hasonlóság, de a különbségek sem lényegtelenek. S talán leginkább a kapcsolat 
íve miatt fontos ez az esemény. 1825 előtt Széchenyinél meghatározó volt az 
útkeresés, kavarogtak benne a gondolatok, amelyeket Wesselényivel öntöttek 
formába, majd jött a találkozó és a memorandumok, a hitvallás feltárása. Az 
atyáskodó, pártfogó Metternichből kioktató, lekezelő és bizalmatlankodó 
kancellár lett, a megnyerendő, semlegesítendő ellenfél. 1826 elején 
Széchenyiben még intenzíven éltek az 1825 végi események – naplója tanúsága 
szerint –, de aztán jött egy relatív passzív szakasza kapcsolatuknak, amelynek 
nyílván több oka volt. A kaszinó és a Hitel adott újabb impulzusokat, Széchenyi 
1833-ban királyi biztos lett, méltán hihette, hogy bizalmat élvez. Így az 1835-ös 
helyzet számára hidegzuhanyként hathatott, leszámítva persze a tényt, hogy 
tudatában volt annak, hogy megfigyelik. Metternichnek ez egy újabb alkalom 
volt a kioktatásra, már csak Wesselényi miatt is. Hiszen, ha Széchenyi a 
kormány oldalán áll, márpedig királyi biztos, akkor miért pártfogol egy 
kormányellenes „árulót”; a kaszinókat nem is említve. A szituáció vége ugyanaz, 
mint 1825-ben: Széchenyi válaszok nélkül maradt. Alapvető különbség a két 
helyzet között, hogy míg 1825-ben ő ment, hogy nézeteiről beszéljen 
Metternichhel, addig 1835-ben megvádolták tevékenysége miatt, amelyet ő 
lojálisnak tartott.  

A szituáció és szövegvizsgálat nyomán egyértelművé vált, hogy bár 
Széchenyi megmaradt a lojalitás talaján, de ebben a védekező helyzetben 
egyáltalán nem a Metternichhel való „közös pontokra” tette a hangsúlyt. Nem 
bírálta (az egyébként szerinte tévútra tévedt) Wesselényit, hogy tisztábbra mossa 
magát, nem mentegetőzött, hanem öntudatos, bíráló módon kritizálta a 
rendőrbesúgók ténykedését, önmaga politikai helyét definiálta, s reformer 
elkötelezettségét erősítette meg.   
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VARGA János. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970, 295-298.; s főleg: VISZOTA 1905. 
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Szilvia Czinege 
 

Note on a Document: „By the Order of the His Excellency, 
the Minister of State, These Should Go to the Archives, 

and When the Time Comes, Can Be Used Against Széchenyi” 
 
The relationship between István Széchenyi and Minister of State C.L. 
Metternich is a widely-discussed subject in the Széchenyi biographies. This 
study investigates one of their most significant, longer correspondences, with the 
primary goal of getting closer to the essence of their relationship through an in-
depth analysis. We did not apply the narrative techique typical of biographies, 
but opted for the interpretation of situations and texts. The importance of the 
scrutinized meeting in 1835 lies in the fact that then Metternich, as a sort of 
warning, confronted Széchenyi with the informers’ reports about him. The circle 
of the responding sources is an excellent basis: on the basis of earlier-published 
sources the related conversation can be reconstructed (based on Széchenyi’s 
diary entry); the informer’s report Széchenyi was supposed to respond to; 
Széchenyi’s defense, Metternich’s opinion and his notes to the document, 
furthermore, Palatine József’s views of the case. Through the analysis of the 
situation and the text it has become obvious that — although he remained loyal 
— in this defensive situation Széchenyi did not try to come to an agreement with 
Metternich. He did not criticize Wesselényi (although he thought he had gone 
astray) in order to clear himself, he did not apologize, but he heavily criticized 
the activities of the police informers in a self-conscious, critical manner. He tried 
to define his own political position, and confirmed his commitment to reforms. 



 




