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A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa 

 

Czinege Szilvia 
 

„Eszembe jut végezetül: minderről Mett[ernich]-hel beszélni.” 
 

 

A címben szereplő mondat („Mir kommt endlich der Gedanke – mit Mett[ernich] – 

über alles diess zu sprechen”) forrása Széchenyi István 1825. május 26-i napló-

bejegyzése,1 amelyben Esterházy Pál herceggel folytatott beszélgetését rögzítette.2 

Esterházy kíséretében éppen diplomáciai küldetésben vett részt (X. Károly reimsi 

koronázására utazott), és hasonló okból kifolyólag jutott eszébe a kancellár: a 

beszélgetés során felmerült országokba kiküldetné magát („und mich nach diesen 

Ländern senden zu lassen”). Az utazás alatt folytatott eszmecserében szó esett 

előző évszázadok tendenciáiról, érdekről, nyereségről, fiatal államok fejlődéséről, 

más országok helyzetéről – vagy röviden, ahogy Széchenyi a beszélgetést 

címkézte: „államunk viszonyairól”. Vagyis Széchenyinek mindezekről jutott eszébe 

Metternichhel beszélni, megvolt benne a késztetés, hogy a kancellár elé tárja 

reformelképzeléseit.  

A tanulmányban Széchenyi István és Metternich két, 1825. végi személyes 

eszmecseréjét és azok forrásait teszem vizsgálat tárgyává, hogy bemutassam állami 

és államközi viszonyokról vallott nézeteiket, s hogy feltárjam összeütközésük okait. 
A módszer, amelyben maga a forrásszöveg vált a vizsgálat tárgyává, már nem 

újdonság a magyar történetírásban.3 Egy ilyen analízis olyan összefüggésekre, 

elemekre is rávilágíthat, amelyek a megszokott műfajok esetében nem feltétlenül 

                                                
1 Széchenyi István naplójának idézésekor a Magyarország újabbkori történetének forrásai, Gróf 
Széchenyi István Összes Munkái (SzIÖM) sorozat köteteit követem. Az 1848. március 19-ig a 
bejegyzéseket lásd: Gróf Széchenyi István Naplói I-VI. Szerk. VISZOTA Gyula. Magyar Történelmi 
Társulat, Bp., 1925-1939. (SzIÖM X-XV.) [továbbiakban SzIN I-VI.] Amennyiben a kötetekhez 
írt bevezetőkre hivatkozom, akkor annak szerzőjét és a megfelelő kötetszámot jelölöm meg. 
Széchenyi naplószövegeit, ha a vonatkozó részt közli, akkor a legismertebb naplóválogatás magyar 

fordításaiban idézem: SZÉCHENYI István: Napló. Szerk. OLTVÁNYI Ambrus. Gondolat, Bp., 1978. 
[alább sorszám nélkül SzIN] Az idézett bejegyzés helye: SzIN II. 542., SzIN 364. 
2 A szakirodalomban erre a beszélgetésre érdemben kitérnek: VISZOTA II. LXII. és OPLATKA András: 
Széchenyi István. Osiris Kiadó, Bp., 2005. 129. 
3 Lásd például ezzel kapcsolatban VELKEY Ferenc: Széchenyi István és az 1846-os „Deák-lakoma”. 
Kommentárok egy naplóbejegyzéshez. In: Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. 
Szerk. BALOGH Elemér és SARNYAI Csaba Máté. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2005.   
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jutnak kifejezésre. A forrás ugyanis „utalások halmaza”, egy olyan történeti tér, 

„amelyben mindaz megjelenik, amit a történeti mezőben valóságosnak 

nevezhetünk”. A kiindulási pont jelen esetben (egy szituációhoz kapcsolódó) 

szövegek „aprólékos vizsgálata”, amelyek azonban az utalások révén folyamatosan 

rányitnak a körülöttük zajló eseményekre. Ezekből kell kiválasztani az elemzés 

szempontjából releváns információkat, hogy a vizsgálat a kitűzött célokat elérje.4 

Ez a módszer a Széchenyi-Metternich kapcsolat olyan alapelemeit hozza felszínre, 

amelyek egy életrajzban vagy köztörténeti összefoglalásban „rejtve” maradtak.  

Természetesen rövid historiográfiai áttekintéssel kell kezdenem az elemzést, 

hiszen a Széchenyi-irodalomban nem ismeretlen témáról lesz szó, a nagyobb 

monográfiák mellett tanulmányok is szólnak találkozásaik egy-egy mozzanatáról.5 

Az első munka, amely a teljesség igényével szeretne szólni Széchenyiről, Falk 

Miksa tollából származik, aki még a gróf naplója nélkül írt a kancellárról és 

Széchenyiről. Az alaphelyzetet azonban jól megragadta: Széchenyi politikai pályája 

kezdetén igyekezett jó viszonyt kialakítani a „mindenható miniszterrel”, mivel 

tudta, hogy a bécsi körök bizalmatlanok minden újdonsággal szemben. A sorban a 

Zichy Antal által készített munkák következtek, – a Tudományos Akadémia 

megbízásából kiadott napló-válogatás, illetve Széchenyi-életrajz – amelyek már 

naplóbejegyzéseket használva ismertették a szituációt. A naplóból és a memorandumból 

származó idézeteket az esemény leírásához használta fel; munkájának jelentősége 

abban áll, hogy a szövegekből kiemelt részekkel felhívta a figyelmet az esemény 

jelentőségére, és így későbbi biográfusok számára is felidézhetővé tette.6  

                                                
4 Az elméleti hátérről bővebben: GYÁNI Gábor: A mindennapi élet, mint kutatási probléma. Aetas 12, 
1997, 1. sz; UŐ: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág, Bp., 2000; A történész 
szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Szerk. SZEKERES András.  

L'Harmattan – Atelier, Bp., 2003; Narratívák 4. A történelem poétikája. Szerk. THOMKA Beáta. 
Kijárat Kiadó, Bp., 2000.  
5 Széchenyi István pályájáról könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésre. Nem teljes bibliográfiája: 
Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez. Bp., 1987., illetve ennek 
kiegészítése digitális formában: Gróf Széchenyi István minden írása. Logod Bt., 2001. Ebben a 
rövid áttekintésben csak a kezdetekre és a legfontosabb munkákra utalok. Természetesen a 
szituációk további említéseit is fel lehetne sorolni, mivel itt nem említett szerzők is neuralgikus 
pontként kezelték a találkozókat. Részletesebb leírással azonban másutt nem találkoztam. A 
tanulmányok közül lásd elsősorban: VISZOTA Gyula: Politikai eljárás Széchenyi ellen 1835-ben. 

Budapesti Szemle 53, 1925, 199. k. 250-266; TAKÁTS Sándor: Széchenyi kaszinói és Metternich. 
Budapesti Hírlap, 1929. 161. sz; UŐ: Széchenyi István gróf reunionja és az Akadémia alapítása. 
Budapesti Szemle, 58, 1930, 217. k. 196-207; JAKAB Elek: Metternich hg. és gr. Széchenyi István. 
Pesti Hírlap, 1881. 278. sz; PACH Zsigmond Pál: Széchenyi, Metternich és az Al-Duna szabályozás 
1833-34-ben. Magyar Tudomány 36 (98), 1991, 10. sz. 1196-1208. 
6 FALK Miksa: Széchenyi István gróf és kora. Emich Gusztáv, Pest, 1868. 33-34; ZICHY Antal: 
Gróf Széchenyi István naplói. Adalék a nagy hazafi jellemrajzához. Athenaeum R. Társulat, Bp., 
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A következő számottevő életrajz szerzője, Friedreich István nem bocsátkozott 

hosszas elemzésbe, a kapcsolódó szövegek egy-egy lényeges elemét kiemelve hívta 

fel a figyelmet a kapcsolat neuralgikus pontjaira – elsősorban Széchenyi 

szerepvállalása állt a középpontban. Hasonlóképpen járt el Halász Gábor is 

történeti esszéjében, amelyben egy külön alfejezetben (Életpálya. Metternich) 

foglalkozott a két fél személyes tulajdonságaival, 1825-ös „összecsapásuk” főbb 

mozzanataival. Mindemellett fontos kiemelni – már csak az alcím miatt is –, hogy a 

szerző Metternichet Széchenyi életpályáján a nagy fordulat előidézőjeként jelölte 

meg. Hiszen éppen a vele való „összecsapás” miatt nem vállalta Széchenyi a 

kancellár által megvalósítható „hivatalnok-politikus” pályát, hanem nemzeti 

reformerként találta meg élethivatását. A legújabb szakszerű pályaképek is utalnak 

erre az eseményre; Gergely András bő egy oldalon vizsgálta az egész szituációt az 

alapelemeket kiemelve. Csorba László munkájában azt hangsúlyozta, hogy ha 

Metternich nem skatulyázza be Széchenyit, akkor akár birodalmi karriert is 

csinálhatott volna a segítségével. Fónagy Zoltán az „eltévedt bárány” és a 

„mindenható manipulátor” találkozója kapcsán elsősorban Széchenyi helyét jelezte 

az ellenzék és a kormány között.7  

A szakirodalomból a fent említettek mellett Viszota Gyulának a naplókötethez 

írt bevezetőjét, Andics Erzsébet és Oplatka András könyveit, továbbá Fülöp Tamás 

egy újabb tanulmányát, mint a kérdéssel legrészletesebben foglalkozó műveket 

nevezem meg. Viszota Gyula a találkozót kronologikusan, Széchenyi életrajzába 

ágyazva beszélte el a napló bevezetőjében. A találkozóhoz kapcsolódó szövegeket 

megemlítette, a fontosabb szöveghelyeket idézte is, ám ezek elemzésébe nem 

bocsátkozott. Andics Erzsébet munkája Metternich nézőpontjából készült, az 1825-

ös találkozót egy fejezeten belül szereplő alfejezet keretében írta le és elemezte, az 

ide tartozó szövegekből idézett, de elsősorban állításait alátámasztandó, tehát 

szövegelemzésre itt sem került sor. Oplatka András tematikusan tárgyalta 

Széchenyi életét, így egy külön fejezetet szánt a Metternichhel való kapcsolatának, 

amelyben a nagy találkozó áll a középpontban. A kapcsolódó szövegek itt is idézve 

vannak, ám részletes elemzésre itt sem került sor, a szerző a források alapján írta le 

az eseményt. Mindazonáltal a korábbi biográfiákhoz képest kitüntetett helyet 

kapott, és a neuralgikus pontok mellett néhány egyéb (pl. emberi) tényezőre is 

                                                                                                                    
1884. 173-178; ZICHY Antal: Gróf Széchenyi István életrajza. I. kötet. 1791-1831. Magyar Történelmi 
Társulat, Bp., 1896. 204-219. 
7 FRIEDREICH István: Gróf Széchenyi István élete. I. kötet 1791-1840. A Szent István Társulat kiadása, 
Bp., 1914. 159-168; HALÁSZ Gábor: A fiatal Széchenyi. In: Halász Gábor válogatott írásai. Magvető, 
Bp., 1977. 239-241; GERGELY András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1972. 62-63; CSORBA László: Széchenyi István. Officina Nova, h. n., 1991. 62-63; 
FÓNAGY Zoltán – DOBSZAY Tamás: Széchenyi és Kossuth. Kossuth Kiadó, h. n., 2003. 36-37.  
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kitért a szerző. A témával legutóbb Fülöp Tamás foglalkozott tanulmányában, 

amelyben az alkotmányosság kérdését középpontba állítva írt a találkozóról, és 

elemezte az ehhez kapcsolódó szöveghelyeket.8  

A Metternich-szakirodalom általam ismert munkái – elsősorban Srbik, Bibl – 

nem, vagy alig tárgyalják ezt az eseményt (kivételt képez természetesen a fent 

említett Andics Erzsébet), vélhetően azért, mert Metternich életében kevésbé 

játszott fontos szerepet, illetve alapvetően más volt a szerzők nézőpontja, mint a 

Széchenyi-életrajzírók esetében.9  

A fenti összefoglalásból látszik, hogy bár sokan foglalkoztak a témával, a 

találkozóhoz kapcsolódó szövegek egészében véve mégsem kaptak kellő hangsúlyt. 

A tanulmányban ezért kísérletet teszek a két 1825-ös szituáció szövegközpontú 

elemzésére. A szövegek esetében vizsgálni fogom a keletkezési körülményeket, a 

szövegekben megjelenő motívumokat és szimbólumokat, hogyan jelentek ezek 

meg az írásokban, illetve magában a kapcsolatban. Továbbá kitérek a szituáció 

résztvevőire, eszméikre és értékrendjükre a forrásokban felmerülő vitás kérdések 

kapcsán.10 Célom a vizsgálaton keresztül az is, hogy a Széchenyi-Metternich 

kapcsolat lényegéhez juthassak közelebb. A két eseménysor ismétlődő ritmusa 

(személyes találkozó, memorandum és annak minősítése, majd újra személyes 

                                                
8 VISZOTA II. LXXXII-XCIII., ANDICS Erzsébet: Metternich und die Frage Ungarns. Akadémiai Kiadó, 

Bp., 1975. 47-57; OPLATKA 2005. 141-158; 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. (Acta Universitatis Debreceniensis Series 
Historica LX.) Szerk. VELKEY Ferenc. Debrecen, 2008. 101-140. 
9 Andics Erzsébet műve óta a magyar szakirodalomban nem jelent meg kimondottan Metternichhel 
foglalkozó monográfia. Kettős életrajzban szól róla: NIEDERHAUSER Emil: Talleyrand-Metternich. 
Pannonica Kiadó, Bp., 2004. Külföldi irodalomból lásd elsősorban 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. Srbik a kancellár munkáira, 
hátrahagyott irataira (Aus Metternichs nachgelassenen Papieren. Band 1-8. Szerk. Richard 
METTERNICH Winneburg. Wilhelm Braumüller, Wien, 1880-1884; [továbbiakban NP]) támaszkodott. 
Mindemellett regények is születtek a kancellárról: NÉMETH Andor: Metternich vagy a diplomácia 
magas iskolája. PolgART, Bp., 1999; HALÁSZ Zoltán: A kancellár esténként a császárnál teázik. 
Magvető, h. n., 1980. – ezeket azonban itt nem használom fel.       
10 A témáról és a korszak eseményeiről készült munkák nagy száma miatt az alapvető adatokat 
külön nem jegyzetelem. A fent említetteken kívül a következő kötetekre támaszkodtam: 

Magyarország története a 19. században. [ezután Magyarország története] Szerk. GERGELY András. 
Osiris Kiadó, Bp., 2003; Polgárosodás és szabadság. [továbbiakban PSZ] Szerk. VELIKY János et al. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1999; CSORBA László – VELKEY Ferenc: Reform és forradalom (1790-1849). 
Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998; ORMOS Mária – MAJOROS István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. 
Felemelkedés és hanyatlás. 1814-1945. Osiris Kiadó, Bp., 1998. Hasonlóan járok el a Széchenyi 
életére vonatkozó adatokkal, s az újabb részletes Széchenyi-életrajzokhoz (Oplatka, Csorba), ill. 
Viszota Gyula naplókötetekhez írt bevezetőihez irányítom az olvasót. 
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találkozó, memorandum és annak minősítése) is arra késztetett, hogy önmagában 

elemezzem Széchenyinek és Metternichnek ezt a sajátos politikai-kommunikációs 

játékterét.  

A Széchenyi Istvántól származó szövegek műfaji heterogenitása nagyobb teret 

enged a szerző nézeteinek és személyének vizsgálatára, mint Metternich esetében. 

Ezért érezhető a tanulmányban némi arányeltolódás e téren, de a lehetőségek a 

források terén korlátozottak.   

 

A találkozók 

 

A találkozók koreográfiáját a fent említett szerzők részletesen leírták, ezért a 

találkozók létrejöttének körülményeit, valamint az ezekről készült naplóbejegyzések 

azon részeit emelem ki, amelyek az elemzés szempontjából fontosak lesznek.  

 

Az első eszmecsere – 1825. november 12. 

 

A találkozó előzményének Széchenyi diétai szereplése tekinthető, illetve a tény, 

hogy Széchenyiben érlelődött a gondolat, hogy terveit, eszméit megossza 

Metternichhel.11 A kancellár, aki egyébként is rossz szemmel nézte az 

országgyűlés, és különösen a kerületi ülések menetét, kapva az alkalmon 

megfigyelés alá helyeztette Széchenyit, végül pedig úgy vélte, ideje a grófot jobb 

belátásra téríteni: eltántorítani a politikai élettől.  

A találkozó létrejöttének pontos körülményeit valamennyi vizsgált mű másként 

írja le. Oplatka András szerint Zichy Melanie volt az, aki Széchenyit Metternichhez 

küldte, hogy „öntse ki a szívét.” A részhez kapcsolódó jegyzetben ő maga is 

foglalkozott a kérdéssel,12 vagyis inkább felsorolta, milyen leírásokkal találkozott a 

                                                
11 Széchenyi és Metternich kapcsolatának korai (1825 előtti) történetével a fent említett szerzők 
egyike sem foglalkozott részletesen, csupán egy-egy mozzanatot ragadtak ki például Széchenyi 
katonai pályája, angliai útja kapcsán. Korábban, szakdolgozatomban részletesen foglalkoztam 
ezzel az időszakkal, amelyről néhány gondolat erejéig szólni fogok, mivel – ahogy a bevezetőben 
is utaltam rá – a kapcsolat lassan formálódott 1825-ig. Az ismeretség a rendelkezésre álló források 
alapján már 1812 előtt kialakult; Széchenyi katonai pályájának kezdetén több alkalommal is 
találkozott Metternichhel, útlevelet, ajánlást és feladatokat kapott tőle. Ebben az időszakban az ifjú 
gróf példaképként tekintett Metternichre. Ezt követően 1821-ig nem került jelentősebb bejegyzés 

naplójába, ami ezen attitűddel kapcsolatban változásra utalna. 1821. januárjában azonban egy ügy 
kapcsán (IV. György koronázására nem mehetett el kamarásként) mérlegelte helyzetét, hogyan 
reagálna Metternich, ha ő valamiképpen cselekedne. Tehát ekkor már fontos volt neki, hogyan 
látja őt az eddigi példakép, aki már nem is volt annyira az, hiszen a naplóban több alkalommal is 
kritikával illette Metternichet. A harmadik lépcsőfok, ami 1825-höz vezetett, a címben kiemelt 
gondolat: terveit meg kellene osztania Metternichhel. 
12 OPLATKA 2005. 477. 7. megjegyzés  
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kutatás során: Viszota szerint Melanie-t nagyapja (Zichy Károly) küldte a 

grófhoz,13 Gergely András szerint Metternich maga kérette Széchenyit.14 

Ugyanakkor Viszotának a II. kötethez írt bevezetőjében is Zichy Melanie az, aki 

rábeszélte Széchenyit a találkozóra, azonban itt még megjegyezte, hogy Metternich 

nyomására.15 Friedreich István szerint Metternich „észrevette”, hogy Széchenyi 

keresi vele a találkozás lehetőségét, ezért magához kérette.16 Andics Erzsébet pedig 

Viszota bevezetőjére hivatkozva állította, hogy Metternich kezdeményezésére jött 

létre a találkozó.17  

A kérdés tisztázásához rendelkezésre álló két forrás: Metternich Szőgyény 

Zsigmondhoz írt levele és Széchenyi naplója szintén bizonytalanságban tart 

bennünket.18 Metternich szerint saját megfontolásból kereste fel őt Széchenyi.,19 

akit már korábban is foglalkoztatott annak gondolata (s le is írta naplójában), hogy 

terveiről beszéljen a kancellárral. Ehhez azonban időpontot kellett kérnie. 

Metternich a jelentések útján értesült Széchenyi tevékenységéről, ami nyilván 

nyugtalanító volt számára, ezért rendre kellett utasítania pártfogoltját, amihez a 

legjobb alkalom a személyes beszélgetés. A Viszotánál olvasható kétféle „nyomás” 

valójában lehetett egy is, ha figyelembe vesszük, hogy Zichy Károly az államtanács 

tagjaként Metternich köréhez tartozott, az ő közbenjárása szintén lehetséges 

Melanie-nál. Ezeknek tükrében tehát megállapítható, hogy egyik említett 

körülmény sem helytelen, ki-ki a maga nézőpontja szerint értelmezte a helyzetet, a 

rendelkezésre álló forrásokat. 

Véleményem szerint a körülmények és kapcsolatuk fejlődési íve vezetett ehhez 

a találkozóhoz, amelynek gondolata mindkettejükben időben egyszerre érett meg – 

a motiváció természetesen más volt. Széchenyi katonai pályája során elég sokat 

találkozott Metternichhel, volt alkalma tevékenységét figyelemmel kísérni – 

ugyanez igaz a kancellár esetében is. 1825 azonban új helyzetet teremtett azzal, 

hogy összehívták az országgyűlést, amelyen Széchenyi is részt vett. Ezt Metternich 

nem nézte jó szemmel, ezért a fenti módszer alkalmazására ösztönözhette, Melanie 

pedig Széchenyit arra, hogy kihallgatást kérjen Metternichtől. Tehát mindketten 

                                                
13 SzIN II. 642. 5. lábjegyzet (1825. november 10.)    
14 GERGELY 1972. 61.  
15 VISZOTA II. LXXXII.  
16 FRIEDREICH 1914. 160.  
17 ANDICS 1975. 48.  
18 A vonatkozó részek. Metternich levele: „Bereits zu Pressburg habe ich gemerkt…, dass er sich 
gegen mich zu erklären wünsche. … Endlich kam er zu mir und fing damit an, mir den Wunsch zu 
äußern, sich gegen mich erklären zu dürfen.” (SzIN II. 702.) Széchenyi: „Beszél velem M[elanie], 
hogy én az az ember volnék, aki segíthet: öntsem ki szívemet Mett[ernich] kebelén… Megfogadtam 
M[elanie] tanácsát.” (SzIN 420-421.) 
19 Metternich levele Szőgyény Zsigmond személynöknek SzIN II. 702.  
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keresték a személyes találkozás lehetőségét. Metternich a háttérből kezdeményez(het)te 

létrejöttét, Széchenyi pedig – Melanie hatására – hivatalos úton.      

Az eseményről részletes naplóbejegyzés is készült,20 ebből a későbbi elemzéshez 

kapcsolódó részeket emelem ki: 

„Mi ellentétes hitvalláson vagyunk – mindazonáltal nézeteink több dologban 

egyeznek.  

Ő felületes – szereti hallgatni saját hangját – senkit sem hagy beszélni… 

[Miért lehet az igazságot csak alkotmányos országban napvilágra juttatni? – 

Mert más országban az egyik rész beszél és ítélkezik – a másik hallgat.]… 

»Eleinte sohasem foglalkoztam mind e sok üggyel, mely M[agyarország]ot 

érinti – Most azonban 18 hónap óta mindenben tájékozott vagyok« Tehát abból az 

alapból indul ki – hogy ő mindent tud. … 

»Én jobban megítélhetem a dolgokat, mint önök megannyian, mert én felülről 

nézem azokat, önök alulról. Egyáltalán, magasan kell állni etc.«… 

»– megmentettük a magyar alkotmányt. Mi vagyunk tehát alkotmányosok, önök 

nem! Az Isten szerelmére, hagyjanak minket cselekedni: ne akadályozzák, hogy 

megmenthessük az alkotmányt, amely kiváló, amelyet tisztelünk, amely igazolta 

magát, amely fennáll [!] 800 esztendő óta.«… 

»Csak a király kezdeményezhet! Törvényeket csak neki szabad értelmeznie.« 

Mett[ernich], a kancelláriában nevelkedvén, jól megtanul franciául és németül 

beszélni, írni. Drezdába megy [– – –] egy halom társasági-ismerettel bír – 

Párizsba megy, szerencsével kotyvaszt egyet-mást, a külügyek minisztere lesz, és 

végül Minden – ”21 

A következő naplósorokban már Széchenyi azon gondolatait olvashatjuk, 

amelyeket Metternich bőbeszédűsége miatt nem tudott szóban kifejteni; ezek 

képezik alapját későbbi memorandumának, amelynek tárgyalására a későbbiekben 

kerül sor. 

Az első találkozóról készült bejegyzés első mondatával Széchenyi jelezte, hogy 

miért nem tudnak Metternichhel közös nevezőre jutni: több kérdésben is 

egyetértenek ugyan (elsősorban gazdaságról, társadalomról, kereskedelemről, 

Magyarország állapotáról),22 de „ellentétes hitvalláson” vannak.23  

                                                
20 SzIN II. 643- 647; SzIN 421-424.  
21 Az aláhúzások Széchenyitől származnak. 
22 SzIN 422-423. Hasonló értelmű megnyilatkozások olvashatók későbbi bejegyzésekben is. 
Széchenyi például egy Metternichnek írott levelében (1830. március 17.) csaknem sóhajtozik: „Oly 
nagy azonban Magyarországon a tudatlanság és az önhittség a földművelés és a kereskedelem 
területén…”. (SzIL 147.) Továbbá ezzel kapcsolatban elég, ha csak a Hitel című könyvére 
gondolunk. Metternich egyik megnyilatkozása a magyar gazdasági állapotokról Széchenyi 
naplójában: „Ti még csak ott tartotok, ahol ökröt adnak pénz helyett etc. – Hiányzik nálatok a 3-ik 
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Széchenyi hitvallásának elemei az alább említésre kerülő második 

memorandumban fogalmazódnak meg, de röviden „szóljon” erről a gróf: 

„Komolyan elhatároztam [– – –] Magamat teljesen országomnak áldozom.” 24 – az 

alap. Ennek további két komponense: „… a fő czél… Ezen kormánynyal –… 

megszabadítni – kiláboltatni a hont nyomorúlt állásábúl!... csendes reformatiót 

hozni hazánkra a mi legszentebb tisztünk – és ez teljes meggyőződésem szerint – 

csak a felső táblán eredhet”25 – a kormány és a felső tábla.26 

Metternich hitvallásának egyik alappillére: „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.”27 Magát a régi rendszer kozmopolitájának és politikusának 

tartotta, így tehát ebben a rohanó korban akarta a régi rendet konzerválni. 

Politikáját nagyban meghatározta az államok erőegyensúlyának tana, amelyet 

egyrészt elődje, Kaunitz, illetve tanárai, Christoph Wilhelm Koch és Nikolaus Vogt 

jóvoltából sajátított el. Metternich óriási öntudattal rendelkezett, biztos volt 

tévedhetetlenségében, és amiről egy képet kialakított, azon nem volt hajlandó 

változtatni.28 Életét végigkísérte művészet és beszéd iránti szeretete, valamint a 

forradalomtól való mániákus félelme.29 

                                                                                                                    
személy, aki tanult etc. Az pedig a kereskedő… Hátrébb vagytok, mint voltak a Hanza városok 500 

évvel ezelőtt.” 1830. március 1. SzIN IV. 24; SzIN 630.  
23 Vö. FÜLÖP 2008. 8.  
24 1826. június 20. SzIN III. 76; SzIN 477.  
25 Széchenyi levele Wesselényi Miklósnak (1831). Közli: Gróf Széchenyi István levelei. 1-3. 
Szerk. MAJLÁTH Béla. Athenaeum, Bp., 1889-1891. 203-204. 
26 Erről bővebben GERGELY 1972. 148-173. 
27 Golo MANN: Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Fischer Taschenbuch Verlag 
GmbH, Frankfurt am Main, 1992. 134-135. Ezzel kapcsolatban Metternich további gondolata: „Az 

életem egy utálatos időszakba esett. Vagy túl korán vagy túl későn születtem.” Idézi: BIBL 45.  
28 Ezt Franz Grillparzer is erősen hangsúlyozta a kancellárról készült tanulmányában: „der Fürst 
endlich anfing, seinen eigenen Lügen zu glauben, was immer der Zeitpunkt ist, wo der Betrüger in 
den Betrogenen übergeht.” Franz GRILLPARZER: Fürst Metternich. In: Franz GRILLPARZER: 
Sämtliche Werke. Band 9. Verlag der J. B. Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart, 1880. 30.   
29 ANDICS 1975; SRBIK 1925; BIBL 1928; Algernon CECIL: Metternich. A study of his period and 
personality. Eyre and Spottiswoode, London, 1933. és Ferdinand STROBL VON RAVELSBERG: 
Metternich und seine Zeit 1773-1859. Stern Verlag, Wien, 1906. munkái alapján. Metternich 
kortársai hasonlóképpen vélekedtek a kancellárról. Ezek közül kiemelném a már idézett Franz 

Grillparzert, aki Fürst Metternich című politikai tanulmányában elismerően nyilatkozott a Szent 
Szövetséget létrehozó és működtető diplomatáról, de kevésbé elismerően a politikusról, aki 
ragaszkodott a maga által alkotott „igazsághoz”, és a korszellemet figyelmen kívül hagyva 
kormányozta birodalmát. Élesebb kritikával élt Johann NESTROY Freiheit in Krähwinkel (Philipp 
Reclam jun. GmbH, Stuttgart, 1969.) című drámájában, illetve Heinrich HEINE Französische Zustände 
(Heinrich Heine Werke. Schriften über Frankreich. Szerk. Eberhard GALLEY. Insel Verlag, Frankfurt 
am Main, 1968.) című kiadványához írt előszavában – mindketten zsarnokként, türannoszként 
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Visszatérve a szöveghez, Széchenyi a következő mondatban a kancellár két 

tulajdonságát nevezte meg: felületes és sokat beszél. Metternich felületességét 

tovább érzékeltette a következő résszel: 18 hónap alatt minden tudás birtokosa lett a 

magyar ügyeket érintően. Nyílván ez esetben nem szabad figyelmen kívül hagyni 

Metternich nézőpontját: kancellárként egy egész birodalom működését volt hivatva 

felügyelni, amelynek Magyarország egy részét képezte, mindemellett egy Európát 

átfogó hatalmi egyensúly fővédnöke is volt. Ahhoz, hogy ennek a két feladatának 

eleget tegyen, elegendő, ha azon információk vannak birtokában, amelyekkel 

felülről Magyarországot kordában tudja tartani.  

Az egyik ilyen alapvető „információ” Metternich számára a magyar alkotmány: 

korábban, a külügyek irányítójaként még arra törekedett, hogy az alkotmány 

felszámolásával Magyarországot beolvassza a Birodalomba,30 1825-re azonban 

felismerte, hogy a magyar kérdést ilyen „egyszerűen” nem lehet megoldani. Így 

méltán nevezte magát és a kormányt az alkotmány védelmezőjének, mivel az 

összehívott országgyűlésen, és különösen az általa csak „szörny-intézménynek”31 

nevezett kerületi ülésen megjelenő liberális törekvések veszélyeztetik azt.  Az 

azonban, hogy az alkotmány védelmezőjének vélte magát, nem jelentette azt, hogy 

alkotmányosan is gondolkodott – ezt alátámasztja a következő mondat is, amelyből 

– Széchenyi szavaival élve – „az abszolutizmust láthatjuk kikandikálni”.32 

Ugyanakkor a magyar alkotmány fenntartása és megvédése politikájának alapját 

képezte, hiszen ennek konzerválásával tudta megőrizni a birodalom és 

Magyarország között kialakult viszonyt.  

Végül Széchenyi néhány kritikus szóval összegezte Metternich eddigi 

pályafutását, amelyben az jut kifejezésre, hogy a kancellár nem a tehetségének 

köszönhette azt, amit eddig elért, amennyiben Széchenyi pusztán a „szerencsés 

kotyvasztásnak” tudta be.33  

                                                                                                                    
írták le a kancellárt. A Junges Deutschland mozgalom egy másik kiemelkedő alakja Heine mellett 
Ludwig Börne, aki a rendszer kritikája mellett megoldási lehetőségeket is említett publikációban, 
hogyan lehetne egyik-másik problémát orvosolni. Ludwig BÖRNE: Die Waage. Eine Zeitschrift für 
Bürgerleben, Wissenschaft und Kunst. Erstes Heft. Frankfurt am Main, 1818.  
30 1810-12 folyamán több tervezetet is készített erről, illetve I. Ferencnek is felvázolta erre vonatkozó 
terveit egy beadvány formájában (1812. január 15.). Erről bővebben ANDICS 1975. 22-29.   
31 Metternich Gentznek írott levele, 1825. szeptember 28. NP 191. Idézi ANDICS 1975. 43.  
32 1826. február 13-i bejegyzés, amelyben egy hasonló mondatot kommentált ezekkel a szavakkal. 

SzIN 453.  
33 Metternich pályafutásával kapcsolatban Franz Grillparzer tett egy hasonló kijelentést a már 
említett tanulmányában: „Fürst Metternich war von Hause aus ein Mann von Ehre und Gefühl, 
entschlossen und mutig, der Verstand aber, in den diplomatischen Salons unter Weibern und 
Höflingen ausgebildet, mehr poliert als gestählt, mit Spitze ritzend, statt mit der Schneide trennend 
und durch eine glückliche Auffassungsgabe verführt, das Resultat des Untersuchung vor der 
Operation des Untersuchens antizipierend.” GRILLPARZER 1839. 41. 
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Az első memorandum és Metternich széljegyzetei 

 

Széchenyi azzal a szándékkal indult Metternichhez, hogy elmondja neki terveit, 

elképzeléseit, hogy politikai eszmecserét folytassanak. A napló tanúsága szerint 

erre azonban nem került sor, ezért Széchenyi a kormánnyal érintkezés egy 

másik útját választotta: memorandumot írt a kancellárnak.  

Széchenyi az iromány alapgondolatait az aznapi bejegyzés végén a találkozó 

hevében már rögzítette, s ez a néhány odavetett gondolat reprezentálja egyben a 

gróf alkotmánnyal kapcsolatos nézeteinek magvát: „Van Magyarországnak 

olyan alkotmánya, melyet a szokásos szóval alkotmányos monarchiának 

neveznek? Van, vagy nincs? Én úgy látom, van: mert a császár felesküdött rá. 

Miben áll azonban egy ilyen alkotmányos monarchia, és miben különbözik az 

abszolúttól? Főként abban, hogy egy alkotmányos királyságban az ország 

rendjeinek törvények alkotására, eltörlésére és értelmezésére a királlyal 

közösen van joguk. Egyszóval, hogy szabad belenézniök és beleszólniok –”34 A 

november 13-i bejegyzés utolsó mondata kapcsolódik az előző napi 

gondolatokhoz: „Én nem ismerek, sem el nem ismerek más alkotmányt, mint az 

angolt és a magyart.”35 Vagyis Széchenyi az alkotmány kérdése esetében 

leginkább azt sérelmezte, hogy azt nem tartották be. Hiszen, mint írta, 

Magyarországnak van ugyan alkotmánya, de figyelmen kívül hagyták, mivel a 

kormány a rendek hozzájárulása nélkül vetett ki adót, illetve követelt újoncokat. 

Az angol alkotmányra pedig az elmúlt évek tapasztalatai alapján mintaként 

tekintett, mint ahogy korábban írta naplójában: „Anglia alkotmánya olyan 

természetű, hogy a királynak csak jót mívelni van hatalma, – rosszat egyáltalán 

nem tehet.”36 Tehát nem cselekedhet az alkotmány figyelembe vétele nélkül, 

így nem kerülhet sor arra, ami a magyar alkotmánnyal történt. Utóbbin a napló 

tanúsága szerint csak annyi módosítanivalót látott Széchenyi, hogy annak 

figyelembe nem vétele többé ne történjen meg.37 

Ennek szellemében született meg november 12-17. között az első Metternichhez 

írt memorandum,38 amelyet november 18-án küldött el a kancellárnak. Metternich 

elolvasta és jegyzetekkel látta el az iratot, ami főként az ő „magas állásáról”, 

bizalomhiányról, az alkotmány és az abszolutizmus kérdéseiről szólt.  

                                                
34 SzIN II. 647; SzIN 423- 424.  
35 SzIN II. 649; SzIN 425.  
36 1815. november 4. SzIN 61-62.  
37 Vö. FÜLÖP 2008. 8-9.  
38 A memorandumokat és a kapcsolódó leveleket közli: SzIN II. 691-711. A két memorandumot, 
és az elsőhöz írt széljegyzeteket magyarul közli: Széchenyi István válogatott művei. I. kötet. Szerk. 
SPIRA György. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1991. 98-112. Továbbiakban: SzIVM I.   
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A memorandum elején Széchenyi köszönetét fejezte ki, hogy Metternich 

fogadta őt. Ugyanakkor ezt követően finoman jelezte a találkozó által 

benne keltett sérelmet: „Főméltóságod sohasem szólított engem, hogy 

közöljem Önnel nézeteimet a mostani országgyűlési ügyekről. ”39 

Kijelentését Metternich jólinformáltságára és magas állására apellálva 

tovább is vitte: „…felhívom Főméltóságod figyelmét több olyan tárgyra és 

körülményre, amelyet abból a magas állásból, melyet betölt, nem láthat 

olyan pontosan, mint én, akinek ott vannak a szeme előtt.”40 

Ez az első hely, ahol Metternich megjegyzést tett a szöveghez; ezzel 

kapcsolatban kifejtette, hogy éppen azért ismeri olyan jól a magyarországi 

állapotokat, mert felülről szemléli őket. Az indoka ehhez roppant egyszerű 

volt: „A magas álláspontok első előnye az, hogy a tömeg ítéletei felett 

állnak,… kiterjedt kontroll lehetőségét kínálják, mely a zárt szűk körben 

nemcsak sokkalta nehezebb, hanem gyakran teljességgel lehetetlen is.”41 

(Széchenyi ugyanakkor úgy gondolta, hogy Metternich felülnézetből 

éppenséggel csak felületesen ismeri a magyarországi állapotokat, s ezért 

ezen a téren segíthetne a kancellárnak.)  

Széchenyi kitért a bizalom hiányára is, amelynek következményeként 

„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.”42 Ennél a résznél ismét 

„felszólalt” Metternich, éspedig elég hosszan. Kifejtette, hogy a magyar 

alkotmány II. József idején volt veszélyeztetve, I. Ferenc uralkodásának 

idején igyekeztek azt betartani, eddigi uralkodása alatt – a háborús években 

is – hat országgyűlést tartottak, most újfent összehívták. További 

gondolataiban pedig azt fejtegette, hogy „miféle alapra épül hát a 

bizalmatlanság”.  

Az országgyűlés megnyitása után a rendek „igazodva törvényeikhez és 

szokásaikhoz” dolgoztak az alkotmány konszolidálásán – írta Széchenyi, 

munkájuk eredményére azonban megérkezett „a király rezolúciója, amelyet 

alig lehet másként magyarázni, mint hogy tartalmában a teljesen korlátlan 

monarchia elve fejeződik ki.”43 

 

                                                
39 SzIVM I. 98-99. 
40 Uo. 99. 
41 Uo. 
42 Uo. 100. 
43 Uo. 102. 
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Metternich az alkotmány megerősítése kapcsán vitatta, hogy a dolgok úgy 

történtek volna, ahogyan azt Széchenyi is látta. Említésre méltó Széchenyivel 

szembeni viselkedésére is utaló megjegyzése: „Az ellenfél helyzetét mindig 

vészjóslóbbnak érzem, ha azt kell nekem bebizonyítania, hogy a rosszat akarja, 

mintha én bizonyítom rá, hogy nem akarja.”44  

A kérdés az idézett részhez: kinek szempontjából rossz, s ki felől nézve jó? 

Induljunk ki abból a helyzetből, ahol az ellenfél Széchenyi, aki jót (reformokat 

az ország jobbátételéért) akar, de ez a „jó” Metternich szemszögéből rossz, 

tehát Széchenyi azt bizonygatta neki, hogy rosszat akar. Így tehát burkoltan 

megüzente a grófnak, hogy veszélyesnek tartja.  

Széchenyi egy másik megjegyzése szerint nem lehet senkitől sem elvárni, 

hogy a házában lévő berendezések javításáról tanácskozzon, miközben maga a 

ház ingatag lábakon áll, s félő, hogy összeomlik. Metternich ezzel kapcsolatban 

részben igazolta Széchenyit: valóban nem lehet ilyen embert tanácskozásra 

szólítani – írta, de az ilyen embernek előbb meg kell vizsgálnia, hogy félelme 

megalapozott-e, vagy csupán szemfényvesztés. 

Az alkotmány kapcsán: „Főméltóságod azt tiszteli és vigyázza, ami régóta 

nagybecsű és régóta fennáll… bizonyosra veszem: a magyar királyság 

alkotmányát… tisztán és érintetlenül akarja megtartani…”45   

 Metternich: „A magyar alkotmány megtartását minden tekintetben olyan 

szigorú államhivatali kötelességnek s egyszersmind a jog és az ész olyan 

határozott parancsának tekintem, hogy az ellenkező egész politikai életem 

megsemmisítése árán találhatna akár csak meghallgatásra is.”46 Ezért szerinte 

nem kell attól tartani, hogy az alkotmányt egy okos király veszélyeztetné, annál 

is inkább, mivel a veszélyforrások máshol erednek, a bűnös kor képződményei. 

Továbbá garantálta, hogy a tiszta és vele őszintén megosztott kívánságokat 

teljesíteni fogja. 

A memorandum végén visszatérnek a főbb gondolatok, s közülük is első 

helyen a tény, hogy a két fél (a király és a rendek) részéről a kölcsönös 

felvilágosításra nem került sor, amit Széchenyi valódi szerencsétlenségnek 

tartott. A királyi leirat abszolutisztikus jellege körüli kérdések miatt kérte 

Metternichet, hogy a következő leirat adjon hangot az alkotmányosságnak, 

továbbá ragaszkodott az országgyűlés megtartásához – mindezekhez Metternich 

egyetértő megjegyzést tett. 

 A memorandumban és a naplóban láthattuk Széchenyi alkotmányról 

alkotott nézeteit. Metternich számára az egyetlen elfogadható alkotmányforma 

                                                
44 Uo.  
45 SzIVM I. 103.  
46 SzIN II. 695.  
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a rendi alkotmány volt, az ezen történő változtatás, vagy esetleg egy új 

alkotmány kiadása nyugtalan változásokkal járna, s ezáltal a rettegett 

forradalom törvényes kereteket öltene.47 Ez pedig nem érdeke az udvarnak, 

vagyis Metternichnek. Így Metternich két széljegyzete sem alaptalan: 

törvénysértés nem történt, hiszen összehívták az országgyűlést – 1825-ben, így 

az alkotmányon sem érdemes változtatni. De nem menti fel az alól, amit 

korábban sérelmeztek a rendek a november 9-i királyi leirat kapcsán; vagy az 

1791. évi 13. törvénycikk alól, amely előírta, hogy a király háromévente köteles 

összehívni az országgyűlést;48 erre pedig 1812- 1825 között nem került sor.  

Az alkotmány kérdéséhez kapcsolódik az abszolutizmus kérdése, mivel 

Metternich szerint „csak a király kezdeményezhet”, aki egyébként „túlságosan 

korlátozva van”; Széchenyi szerint pedig „a törvényeket mindig a király 

előnyére értelmezik”. Az abszolutizmus és az alkotmányos monarchia közötti 

különbségeket Széchenyi csak a naplójában fejtegette, a memorandumba már 

nem került bele ilyen konkrétan, csak utalások formájában, például a király 

leirata kapcsán.49  

Az alkotmány esetében felmerül még egy kérdés: az alkotmány 

konszolidálása. Ez alatt Széchenyi a fenti naplóbejegyzések tudatában olyan 

javítanivalót értett, amelyek az abszolutisztikus eszközök alkalmazásának 

lehetőségét korlátozzák. Metternich viszont nem tartotta ezt jó ötletnek, mivel 

sok az orvosolnivaló – tehát félő, hogy nagyon megújulna az alkotmány, s ez 

felbomlasztaná az eddigi kereteket. Ezért garantálta a meglévő alkotmány 

sérthetetlenségét, amely tehát ismét arra utal, hogy az alkotmányt egyfajta 

konzerváló tényezőként kezelte és használta fel. 

A memorandum előtt nem véletlenül került idézésre a november 12-i 

bejegyzés vége, amely tartalmazza ugyan az emlékirat alapgondolatait, de nem 

ugyanabban a formában és hangnemben. Az eltérés oka nyilván a címzettre 

vezethető vissza. A találkozó hevében a naplóban kiírt gondolatok az alatt a 

néhány nap alatt továbbformálódtak, a memorandumban a hangnem is enyhült – 

hiszen ez utóbbit mégiscsak a kancellárnak írta, akit terveinek meg akart nyerni, 

tehát megfontoltan formálta szavakká gondolatait. 

 

                                                
47 SRBIK 1925. 369-370.  
48 PAJKOSSY Gábor: Magyarország története a XIX. században. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, 
Bp., 2003. 53. 
49 „Nem kívánom megvizsgálni, mennyire igaz vagy hamis, hogy a mondott rezolúcióban az 
abszolutizmus elvét kell látni. Csak azt akarom megkérdezni, lehetséges-e, hogy a rendek, amelyek 
semmilyen más értelmet nem találhatnak benne, bizalommal legyenek ezek után,…” SzIN II. 694-695; 
SzIVM I. 102. 



 
 
 
 

„Eszembe jut végezetül: minderről Mett[ernich]-hel beszélni.” 

 186 

A második eszmecsere – 1825. december 8.  

 

A következő beszélgetésüknek Széchenyi bejegyzése alapján ismét monológ 

jellege volt, így idézte Metternich szavait:50  

„Ön visszás helyzetbe került.  – Az ön vége tragikus lesz. …  

Én önt felvilágosult és becsületes embernek tartom. Még nagy karrier áll ön 

előtt. Írásáért fogadja köszönetemet. Én erősen az eszmecserék mellett vagyok. 

… 

Önnek magatartását meg kellene változtatnia. Vonuljon vissza, nem mint 

valami tökfilkó, hanem mint okos ember. Még sok szolgálatot tehet. Önöknél 

oppozíció van, és fáklyavivők. Ha a császár megkérdezné tőlem, mi a teendő e 

tűzveszélyben, én azt tanácsolnám:» Ha új volna a ház, és a fedél fa és szalma: 

karddal és hóhérbárddal odasúlytani!« De a ház 800 esztendeje áll, és kváder 

kövekből való, – semmi veszedelem. A fáklyavivőknek azonban, az épületbe 

zárva, meg kell égniök.«  

A császár haragszik önre. Én mentegettem önt. Nemrégiben hivatott: »Most 

aztán itt van az ön híres Stepherlje – még a leiratom sem tetszik neki« etc. … 

Ha az országgyűlés elején eljött volna hozzám, megmondtam volna, mit kell 

tennie. – Vonuljon vissza. Mind a két párttal meg fog hasonlani. 

Rossz karriert csinált – de mindenre igényt tarthat még. [Számíthat rám.]…  

Én Bonaparténak,…., megjósoltam, mi lesz a vége – megbuktattam.” 

Metternich kioktatóan és atyáskodva beszélt, felolvasta Széchenyinek a 

memorandumhoz írt széljegyzeteit, és megpróbálta a grófot rábeszélni arra, 

hogy térjen vissza arról az útról, amelyre lépett. Az atyáskodó jelleg a 

magatartásformálás mellett a császár előtti mentegetésben is érzékelhető volt. 

Bár, ha Metternich voltaképpeni célját vesszük figyelembe, tehát, hogy 

Széchenyi vonuljon vissza a politikai szerepléstől, akkor nem feltétlenül 

tekinthetjük atyáskodónak a kancellárt, hiszen nem „pártfogoltjának” érdekei 

lebegtek szemei előtt, hanem sokkal inkább a sajátjai, vagyis Széchenyi 

veszélyes lehet, ezért el kell őt távolítani a politika világából. Itt figyelhető meg 

újfent a „jó” és a „rossz” kettőssége: Széchenyi veszélyes, mert rosszat akar – 

Metternich oldaláról nézve, de Széchenyi oldaláról nézve: ő jónak tartja azt az 

utat, amelyre lépett, hogy a haladásban szerepet vállaljon.  

A kancellár fokozatosan fölényeskedővé vált, már-már porba tiporta a 

kioktatott személyt, s leginkább akkor bánt Széchenyivel lekezelően, amikor 

Napóleonra hivatkozott: a francia császárnak is megmondta, mi fog történni 

vele, így most Széchenyi is hihet neki. El is mondta a grófnak, hogy mit tegyen 

                                                
50 SzIN II. 658- 661; SzIN 434-435.  
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a jó karrier51 érdekében, ami előtte áll: vonuljon vissza, s majd ő egyengeti az 

útját.  Végül  pedig annyit mondott lemondóan Széchenyinek, hogy legyen az, 

ami lenni akar. Széchenyi utolsó mondata – csak naplójának: „Nekem nem 

szabad soha semmi lennem, mert az emberek azt mondják: honores mutant 

mores.”52 – vagyis a „tisztségek megváltoztatják az erkölcsöket”. Pesszimista 

hangvételű befejezése érthető, hiszen vélhetően kellemetlenül érezte magát 

Metternich lekezelő bánásmódja miatt, s hogy ismét nem tudta kifejteni 

nézeteit. Az is érződik mondatából, hogy Metternich véleménye fontos volt 

számára. A kancellár tanácsolta: legyen, ami akar; ahhoz azonban, hogy jó 

színben tűnjön fel mind Metternich, mind a kormány, mind saját maga, mind a 

„másik párt” (azaz a rendi-sérelmi ellenzék) előtt, semmi sem lehet.  

 

A második memorandum és Metternich véleménye 

 

Mivel ez alkalommal sem igazán reagálhatott a kancellár szavaira, 

mondanivalója pedig volt bőven, egy második memorandum megírásába 

kezdett (december 11-én), amelynek a gyónás (Beichte) nevet adta. A cím 

Széchenyi azon felismerésére utal, hogy tisztában volt azzal – az eddigi 

„beszélgetések” alkalmával leszűrhette, hogy országgyűlési szereplése 

Metternichben rosszallást váltott ki, erre utal a december 8-i naplóbejegyzés 

pesszimista befejezése is. Másrészt gyónás alkalmával az ember olyan 

gondolatokat mond ki, amelyek a lelkét nyomják; ez esetben a korábban ki nem 

fejthetett nézetek képezik ezt a „lelki terhet”, hiszen ezek nélkül Metternich 

valóban „rossznak” ítélheti meg Széchenyi fellépését. A műfajból adódik tehát 

az emlékirat túlságosan kitárulkozó és őszinte mivolta.   

A memorandumot abból a helyzetből indította, hogy Metternich bízik benne, 

és tisztességes, felvilágosult embernek tartja őt – amit a fenti naplóbejegyzés is 

alátámaszt. Ez a kiindulási pont ezt követően az egész iratra rányomta a 

bélyegét.   

Ügyesen tárta fel gondolatait, hiszen nem „rohanta le” Metternichet rögtön a 

kulcsfontosságú problémákkal, hanem először megteremtette mondanivalójának 

atmoszféráját: „Soha életemben senki emberfiának nem fedtem fel még úgy 

egészen bensőmet, ahogy most megnyitom Főméltóságodnak.”53 Ezt követően a 

korábbi beszélgetés alkalmával is felmerült borkereskedelem kapcsán 

megemlítette, hogy bár ő annyira nem tájékozott a kérdésben, de úgy véli, hogy 

                                                
51 A „rossz karrier” valószínűleg a katonaévekre utal, amelynek során többszöri kérelem ellenére 
sem léptették elő Széchenyit. Vö. FRIEDREICH 1914. 164.    
52 SzIN II. 660; SzIN 435.   
53 SzIVM I. 105-106.  
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„számítási hiba” van benne. Majd csak ezután tért rá az alkotmányosság 

kérdésére, miután megteremtette annak az eshetőségét, hogy Metternich is 

tévedhet. 

Az alkotmánnyal kapcsolatban megmagyarázta az ellenzék létjogosultságát: 

„Semmiféle politikai gazdaság, amint semmiféle gépezet sem állhat fenn 

ellenzék vagy ellennyomás nélkül… hogy nevezetesen tudni lehessen, meddig 

terjednek a király jogai és meddig a rendekéi, arra való az országgyűlés… ha a 

király jogaiban marad, s a nemzet is a magáéiban, akkor a gépezet kompakt, az 

állam teste egészséges.”54  

Kifejtette, hogy az fájna neki a legjobban, ha őt félreismernék,55 illetve, ha 

olyan alacsony szolgálatokra késztetnék, amelyek ellenkeznek hitével és 

nézeteivel.  

Ezek után következik a tényleges „gyónás”, amelynek első részében 

kifejtette, hogy „halálos ellensége vagyok a zűrzavarnak,… gyűlölöm az 

újítást,… megvetem a régi forradalmi jelszót…”.56  De ennek ellenére úgy 

gondolta, hogy az emberiség szerencséje a felvilágosodásban gyökerezik, „mert 

semmiképpen nem hagyhatom magam meggyőzni arról, hogy Isten az 

embereket csupán valaminő negatív boldogságra teremtette”.57 Ezt követően 

kijelentette, hogy bizonyos tekintetben liberálisan gondolkodik, így fellép a 

nyilvánosságért, a képviseleti rendszerért, szabad vallásgyakorlásért és 

lelkiismereti szabadságért. Majd degeneráltnak nevezte a magyar mágnásokat, s 

ebben a királyt is hibásnak tartotta, mivel nem hívta őket szolgálatra – a 

mágnások közé értve magát is: „Mi alkalmassá akarjuk tenni magunkat a 

szolgálatra, és a királynak… bizonyosan szüksége is lesz ránk.”58  

Őszinteségével próbálta bebizonyítani, hogy nem veszélyes, Metternich 

megbízhat benne, s úgy gondolta: ezáltal közelebb is került a kancellárhoz.  

A memorandum első részében az a hangvétel jelenik meg, amely tíz évvel 

ezelőtt jellemezte Széchenyi Metternichről tett megnyilatkozásait, amelyekben 

mintegy példaképként tekintett a kancellárra. A szöveg stílusa azonban inkább 

egyfajta eszmecserének tekinthető, hiszen Metternich illetve a gondolatai is, 

amelyek a találkozón elhangzottak, folyamatosan jelen vannak a sorok között.  

Folyamatosan hangsúlyt helyezett arra, hogy kiemelje Metternich nézeteinek 

elsőbbségét az övéivel szemben, noha – mint ahogy meg is jegyezte –59 nincs 

                                                
54 Uo. 106-107.  
55 Ebben a tulajdonságában megegyezett Metternichhel. SRBIK 1925. 264.   
56 SzIVM I. 108.  
57 Uo. 108-109.  
58 Uo. 110.  
59 Uo. 107.  
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pontosan tisztában annak alapelveivel. Viszont itt mutatkozott meg leginkább a 

politikai kapcsolat keresése, hiszen szembesítette saját hitvallását a 

Metternichével, illetve az „együttműködés” miértjére is több okot sorolt fel a 

szövegbe beágyazva. Széchenyinek ezen emlékirata közéleti pályafutásának 

egészét tekintve is jelentősséggel bírt, erre már Zichy Antal és Friedreich István 

is felhívta a figyelmet: politikai pályájának kezdetén már tisztában volt azzal az 

iránnyal, amelyet évtizedeken át követett.60 

Metternich december 11-én szintén írt, méghozzá egy levelet Szőgyény 

Zsigmond személynöknek,61 amelyet a magyarországi helyzet felvázolásával 

indított: „Magyarországon csak azt találom, ami ellen egész pályafutásom alatt, 

illetve az elmúlt tíz évben harcoltam.”62 Ezt követően kétféle ellenzéket 

különböztetett meg: „Magyarországon ma a kormánynak kétféle ellenzékkel kell 

megküzdenie. Az egyik a régi ellenzék, amely a fennálló viszonyok 

természetéből fakadóan helyezkedett ellenzéki álláspontra. A másik a 

korszellemet jeleníti meg.”63 Utóbbi rendetlenséget akar, minden törvényes rend 

felbomlasztását.  

Majd rátért Széchenyire, akit már régóta ismert, és sok jót tett vele – mint 

írta, s ez valóban így is volt, gondoljunk a szabadságokra, az utazásokra, 

amelyeket Széchenyi korábban Metternich által kapott meg. Amit azonban ezt 

követően írt, nem feltétlenül alapos ismeretséget feltételez. Becsvágyónak 

tartotta Széchenyit, akinek ismeretei felületesek. Úgy vélte, hogy azért ment el 

hozzá, hogy szembeszegüljön vele. Leírta a személynöknek találkozásaik 

menetét, s azt állította, hogy Széchenyi sokat beszélt, illetve a december 8-i 

találkozás leírása sem úgy olvasható a levélben, ahogyan Széchenyi naplójában. 

A leírások különbözősége abból adódhatott, hogy mindketten szerettek 

hosszasan beszélni, s ennek tükrében mérték fel a szituációt – másként. 

Metternich audienciái alkalmával megszokta, hogy csak ő beszél, mintegy 

előadást tartva az ott lévő személynek, így Széchenyinek már az a néhány 

megjegyzése is soknak tűnhetett a kancellár számára. Másrészt Széchenyi úgy 

ment Metternichhez, hogy ő ott előadhatja nézeteit, s ezeket megvitatják a 

kancellárral. Azonban ez nem így történt, néhány megjegyzésre volt csupán 

alkalma, s azokat sem tudta mindig végig elmondani. Így méltán érezhette, 

hogy nem jutott szóhoz, hogy nem beszélt semmit. Ebből kifolyólag tehát a 

helyzet megítélése nézőponthoz kötött, s így elfogadhatjuk Metternich fenti 

kijelentését. A kancellár Széchenyiről írott túlzó jellemrajza is az ő magas 

                                                
60 ZICHY 1896. 218. FRIEDREICH 1914. 165.  
61 SzIN II. 700-705. Az idézett részek saját fordításaim.  
62 Uo. 700.  
63 Uo.  
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pozíciójából adódott, azokat az információkat szűrte ki belőle, amelyek számára 

egy ember megítéléséhez (beskatulyázásához) szükségesek, s ehhez számára 

néhány információ is elég volt. Széchenyi Metternich számára korábban 

pártfogolt katonatiszt volt, s most politikai nézetekkel lép elé, egy mágnás a sok 

közül. Ezért írta Széchenyiről, hogy felületes, azt ekkor nyilván még nem 

tudhatta, hogy a gróf már jó ideje tanulmányozza a politikai életet, és ehhez 

kapcsolódó dokumentumokat, könyveket. Másrészről Metternich úgy vélte, 

hogy „magas polcon” lévén, jobban ismeri a birodalom és Magyarország 

dolgait, vagyis egy magyar mágnás, aki az egyik birodalomrészben él, nem 

ismerheti úgy az állapotokat, mint az, aki „mindenek felett áll”.   

 Metternich a december 8-i találkozó kapcsán azt kívánta bemutatni a 

személynöknek, miért tartotta Széchenyit elveszett embernek. Ő meghallgatta 

az elképzeléseit, de ugyanakkor megpróbálta rávezetni, hogy rossz úton jár. 

Ennek hatását fokozza a fent említett mondat, amelyben azt írta, hogy már 

régóta ismeri a grófot; ezzel tarthatónak igyekezett beállítani ezt a véleményét. 

Széchenyi „visszavezetése” is az előbb fejtegetett okból következik: egy 

felületes tudással rendelkező ember károkat okozhat a közéletben, ha elkezdi 

nézeteit hangoztatni, ennek következtében új dolgok jelennek meg (pl. a már 

említett magyar nyelvű felszólalások). Ahhoz, hogy a régi keretek 

fennmaradjanak, az ilyen újítóknak el kell magyarázni, hogy ezzel rossz úton 

járnak, és azzal szolgálnak a legjobban, ha visszavonulnak a háttérbe.      

A levél végén levont következtetése: a Széchenyi-Károlyi-féle klub az új 

típusú ellenzékhez tartozik. A feladat pedig (a későbbiekben is): „meggyőzni a 

régi ellenzéket, hogy az új szembehelyezkedik vele… Ha a pártok elválnak 

egymástól, akkor a bölcsesség megköveteli, hogy a jobbat védelmezzük, a 

másikat pedig meg kell semmisíteni…”64 Metternich ezzel a mondattal 

megfogalmazta a kormány politikáját, amelyet a harmincas években az 

ellenzékkel szemben követett, és amely végül a politikai perekhez is vezetett.65  

A kancellár az emlékirattal kapcsolatos véleményét nem fejtette ki 

Széchenyinek,66 hanem beterjesztette az államtanácshoz hivatalos tárgyalásra, 

és egy jelentést csatolt hozzá. Ebben így jellemezte Széchenyit: az emlékirat 

„… írója olyan emberek ma igen nagyszámú osztályához tartozik, akik valamely 

hűvös nézőpontból szemlélve merő fantasztáknak, nem pedig igazi, de jó 

szándékú bolondoknak mutatkoznak… elméjében minden szárnyalás; valamely 

                                                
64 SzIN II. 705.  
65 Bővebben: PAJKOSSY 2003. 191-236; VELKEY 1999. 61-90.   
66 A kancellár ebben a kérdéskörben nem volt már kíváncsi Széchenyi további véleményére, ezért 
nem is hívatta magához a grófot annak december 18-i, illetve 28-i bécsi tartózkodása idején sem. 
VISZOTA II. XCIII.  
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magaslathoz, valamely mértékegységhez viszonyított számítás nélkül, az értelem 

ellenőrzése nélkül”.67 Úgy vélte tehát, hogy az ilyen emberek, és Széchenyi is 

ész nélkül próbálnak a magasba törni, és nem lehet rajtuk segíteni, hiszen 

magukon sem tudnak. A jelentés utolsó mondatában megjelölte azt a szerepet, 

amelyben a gróf szolgálatot tehetne az udvarnak: „Széchenyi… legfeljebb 

hőmérőként szolgálhatna nekünk. Mutatja az őt körülvevő tömeg 

hőmérsékletét.”68 

Metternich felismerte, hogy Széchenyi nem a régi típusú ellenzékhez 

tartozik, hogy valami egészen újat képvisel, de az újdonság mértékével még 

nem volt tisztában. Emiatt szánta Széchenyinek ezt a szerepkört, ami ha a 

második memorandumot tekintjük, ellentétes a gróf elveivel.  

Ebből a rövid megjegyzésből is látszik azonban, hogy a két szereplő 

szándékai egymással hasonlóak voltak: fel akarták használni a másikat céljaik 

érdekében, azonban maga a konkrét cél teljesen eltért egymástól. Míg 

Széchenyi a kancellárt meg akarta nyerni eszményei számára az 

együttalkotáshoz, addig Metternich a grófon keresztül akart informálódni a 

magyar rendek tevékenységéről, a közhangulatról.  

A két utóbb említett irat érdekessége még, hogy mindkettő december 11-én 

keletkezett, egymástól függetlenül, „hasonló” témában. Ez arra is utalhat, hogy 

mennyire intenzív volt ez az időszak Metternich és Széchenyi kapcsolatában.  

Az 1825 végi szituációhoz kapcsolódik még két szöveg (Miscellania, 

Constitutio),69 amelyek nincsenek pontosan datálva, de az alábbiakban kiemelt 

néhány tényező utalhat a keletkezés idejére.70  

Széchenyi a Constitutio című értekezésében az alkotmányról, illetve annak 

fajtáiról írt, s rögtön az első mondatban megadta, hogy milyen szempontból: 

„Minden hatalom, melyet egy ember a másikon gyakorol, –… tyranismus.”71 

Széchenyi szerint az abszolút monarchia a legegyszerűbb elveken alapszik, de 

axióma lenne kijelenteni, hogy az emberiség boldogságát szolgálhatná. A 

képviseleti alkotmány ennél bonyolultabban működik, de attól függetlenül, hogy 

jó, még lehet rajta dolgozni. Széchenyi szerint: „Egy Constitutionalis Machinat 

tsak ilyen, örökké tartó mozgásban és küszködésben lehet képzelni… egy rész sem 

nyerhet annélkül, hogy részt nem vesz és így függ az alkotmány mindég az 

absolutismus és a Democratia vagy oligarchia között.”72 Ez a működési elv 

                                                
67 SzIN II. 711; SzIVM I. 111.  
68 SzIN II. 711; SzIVM I. 112.   
69 Közli SzIN III. 443-454.  
70 Vö. FÜLÖP 2008. 15-17.  
71 SzIN III. 443.  
72 Uo. 444-445.  
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azonban az abszolutizmusnak nem sajátja, mivel ez esetben a gépezet nyugalmi 

állapotban van, ugyanakkor csupán egy alkotóelem működteti – figyelembe nem 

véve a többit. A fenti leírás Széchenyinek egyik kedvenc tétele az alkotmányos 

monarchia bemutatására,73 miszerint az folyamatosan mozgásban lévő gépezet, 

amely több alkotóelemből áll, és ellenhatás készteti a folyamatos mozgásra. Az 

alkotmányos monarchia ekként történő mechanikai meghatározása összefüggésben 

állhat Széchenyi gépek iránti érdeklődésével.74 

Ezen a ponton újra el lehet olvasni Metternichnek az előző oldalakon 

szereplő megnyilatkozásait az alkotmánnyal és a király pozíciójával 

kapcsolatban, és párhuzamba lehet állítani az itt írottakkal, amennyiben 

Széchenyi értelmezése szerint az abszolút monarchiában a király és környezete 

az egyetlen alkotóelem – „csak neki szabad a törvényeket értelmezni”, ami az 

államgépezetet működteti; a többi rész, vagyis a rendek kimaradnak az ország 

irányításából. Metternich viszont alkotmányosnak látja ezt a felállást, sőt, 

szerinte még a „király van benne túlságosan korlátozva”.  

Széchenyi többféle alkotmányt nevezett meg, de kijelentette, hogy „némely 

principumok minden Constitutioban örökké valók”.75 Ezek közé tartozik az 

egyik legalapvetőbb elv, hogy az államfő nem hozhat törvényt a rendek nélkül 

– „Mert jobb törvény nélkül lenni, mind oly törvény alat, melyet az 

absolutismus hozott.”76  

Az értekezés végén számba vette az országgyűlés teendőit, és megadta a 

közjó előmozdításának követendő módjait. Az országgyűlés feladata, hogy 

helyreállítsa a régi törvényeket, újakat alkosson, valamint nemesítse meg a 

társadalmat, vagyis meg kell reformálni a társadalmat ahhoz, hogy mint 

alkotóelem részt vegyen az államgépezet működtetésében, és bázisává 

válhasson a reformoknak. Ennek lehetőségei, amelyeket követendőnek tartott: 

publicae és privatae. Az előbbi egy nyilvános utat jelöl, amelynek 

megnyilvánulása leginkább az országgyűlés lenne, ahol többen összefognának a 

megvalósítani kívánt cél érdekében. Az üléseken való felszólalásai ezt a célt 

szolgálták: a politikai intézmények bevonásával a reformok útjára lépni. A 

másik út a magánút, amelyen önállóan, egyéni úton, vagyis a „civil” szférából 

kiindulva lehetne valamit tenni az ország előrehaladásáért. Utóbbinál elég, ha 

„munkáira” gondolunk: írásai, kaszinó, lóversenyek etc.77  

                                                
73 A második memorandumban is hasonló leírással élt az ellenzék kapcsán – lásd a tanulmány előző részeit. 
74 A már említett angliai útja során a második tanulmányozandó dologként említi a gépeket az 
alkotmány után. Erről bővebben: GERGELY 1972. 104.  
75 SzIN III. 445.  
76 SzIN III. 445.  
77 Erről bővebben. GERGELY 1972. 64-67; OPLATKA 2005. 158-176.   
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A Miscellania feljegyzések német nyelven íródtak, és Széchenyi továbbra is 

az alkotmánnyal foglalkozott benne. Kérdés-felelet formájában azt a 

következtetést vonta le, hogy a magyar alkotmány nem liberális, a király és a 

rendek közötti kapcsolatot pedig a farkas és bárány történetéhez hasonlította. 

Az alkotmányt érő támadások elleni eszköz, „egy valódi garancia”, már 

hamarosan a birtokukban lesz, mivel „kigyúlt az igazság fénye és már nem lehet 

újra kioltani”.78 „Milyen választ kell adniuk a rendeknek a királyi leiratra!”79 – 

tette fel a kérdést Széchenyi. A kérdés megválaszolása előtt azonban tett egy 

kijelentést: „Van egy eset, amikor nem szabad egy eljárásban részt venni, 

mégpedig akkor, ha a vádló azonos a bíróval.”80  

Az udvarról és persze Metternichről kedvelt gondolatsorával kijelentette, 

hogy „nem tudják, mi is az alkotmány, – úgy ahogy egy laikus sem tudja, 

hogyan működik az óra. Mondják – »Tiszteljük és csodáljuk az órátokat – jó, 

hiszen már 800 éve jár – azt akarjuk, hogy még sokáig így legyen – egyedül mi 

veszünk ki belőle 2 kereket, a lánc felét etc.«. Világossá tehetjük előttük, hogy 

éppen az a két kerék etc. Szükséges az óra lényegéhez etc. Ezalatt a kormányzat 

alatt nem!”81 Ezért időt kell nyerni, és el kell menni Molnárhoz, informálni kell 

őt méghozzá írásban arról, hogyan is néz ki egy alkotmányos kormányzat: az 

ország képviselői a királlyal együtt hozzák, változtatják a törvényeket; valamint 

a november 12-i leiratról. Az információ-átadást követően lehetne őt a cél 

érdekében használni.  

A második rész végén pedig valószínűleg az első memorandum „váza” 

olvasható, mivel itt is központi helyet foglal el a bizalom és az alkotmány 

kérdése: „Hogy az ördögbe követelhetik, hogy ne legyünk bizalmatlanok?... 

Meg vannak győződve arról, hogy a király alkotmányos – így mi is azok 

vagyunk – mi ugyanazt akarjuk – bizalmatlanság uralkodik… – konszolidálni 

akarják az alkotmányt – mi is…”.82  

Mindez arra utalhat, hogy a Miscellaniák valószínűleg az első találkozót 

követően készültek, illetve erre enged következtetni még egy adat is, mégpedig 

a kancellár informálásának módja után tett zárójeles megjegyzés: „mivel nem 

enged szóhoz jutni”– ezért kell őt írásban értesíteni. Ez természetesen 

táplálkozhat Széchenyi korábbi élményeiből is, de a november 12-i 

naplóbejegyzés, valamint ezen iromány hangneme is arra utal, hogy az első 

találkozó már megvolt, és ennek hevében rögzítette a Miscellaniákat is. 

                                                
78 SzIN III. 448.   
79 Uo. 448.  
80 Uo. 448. 
81 Uo. 448-449.  
82 Uo. 450.  
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Másrészt e két írásának (napló, Miscellania) hangneme merőben eltér a 

memorandum hangnemétől; ami azonban nem véletlen, hiszen ha Széchenyi fel 

akarta használni Metternichet, akkor a vele való érintkezés módját és stílusát is 

meg kellett választania, hogy célját elérje, míg naplójában, amit saját maga 

számára írt, őszintén megnyilatkozhatott.  

Ez a mozzanat Széchenyi részéről egyébként is végigkísérte a kancellárral 

való kapcsolatát, már jóval a „nagy találkozó” előtt akadt erre példa. Itt egy 

olyan szituációt említenék meg, ami kapcsolódik a második memorandumhoz 

is. Széchenyi 1821. január 27-i naplóbejegyzésében olvasható,83 hogy Angliába 

szeretett volna utazni kamarásként IV. György koronázására, de „Metternich 

hercegnek közömbös ez – és én 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. De sokan vannak, akik csüggnek rajta – s magukat juttatják függő 

helyzetbe,… Hiányzik a bátorságuk, hogy saját szárnyukra bízzák magukat, 

vagy az erő, megállni saját lábukon?” Néhány évvel később a második 

memorandum vége: „Higgye el, Főméltóságú Uram, hogy igaz vonzalommal és 

őszinte ragaszkodással csüggök személyén.”84  

A két kijelentés között felfedezhetünk egy érdekes ellentmondást, ami 

főképpen az idő és a „címzett” különbségéből adódhatott. 1821 még az az 

időszak Széchenyi életében, amikor kereste önmagát, hivatását, ekkortól 

kezdett nála Metternich példaképből államférfi lenni, aki előtt nem mindegy, 

hogyan tűnik fel. Naplójában őszintén leírta a szituáció-élmény keltette 

gondolatait. Továbblépve a jelenetből, azokat vizsgálta, akik „függő helyzetben 

vannak”, és a bejegyzés végén feltette a kérdést: „Süllyedhetnék ilyen mélyre?” 

Itt tehát gondolkozott egy hivatalnoki szerepvállalás következményeiről. 1825 

pedig az útkeresés vége, amikor már tisztában volt azzal, hogy melyik hivatást 

válassza, ehhez pártfogónak akarta Metternichet megnyerni. Ennek egyik módja 

pedig a lojalitás hangoztatása, ami mindkét memorandumban kifejtésre került, 

és a második emlékirat utolsó mondatában is ez olvasható. A címzett, mint ok 

szorosan kapcsolódik az időhöz: 1821-ben még a napló, amikor a körülmények 

egyebet nem tettek lehetővé, 1825-ben már Metternich, aki előtt azonban nem 

mindegy, hogyan fejti ki nézeteit. 

 

 

                                                
83 SZIN I. 123. 
84 SZIVM I. 111.  
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A kapcsolat jellegzetességei  

 

Széchenyi és Metternich kapcsolatában több olyan elem is megfigyelhető, 

amelyek vissza-visszatérnek: a találkozók motívumai, Zichy Melanie, 

szimbólumok. 

Először is találkozásaikat tekintve emelem ki ezek közös jegyeit, bevonva az 

elemzés körébe a kapcsolat későbbi eseményeit. Ezek közül is elsőként az 

ebédeket, amelyek 1825 előtt még személyes jellegűek voltak, majd 1825-től 

kiegészültek olyan találkozókkal is, amelyeken a két fél (politikai, gazdasági) 

elképzeléseit vázolta fel. A nagyobb találkozók létrejöttének egyik sajátossága, 

hogy azok főleg Metternich kezdeményezésére valósultak meg,85 mivel Széchenyi 

nem akart gyakran kihallgatást kérni Metternichtől, nehogy terhessé váljon a 

kancellár számára.86 A „találkozók” között voltak olyanok, amikor Széchenyi be 

sem jutott Metternichhez, az előszobában kellett várakoznia, majd a naplójában 

méltatlankodott a helyzeten. Más alkalmakkor bejutott ugyan, de úgy érezte, hogy 

nem jutott szóhoz, mivel Metternich hosszasan beszélt; s naplójában rendszeresen 

fel is jegyezte ezen alkalmakat. Mivel azonban Széchenyinek is volt 

mondanivalója, s ezt meg akarta osztani Metternichhel, ezért más eszközhöz 

kellett folyamodnia, hogy kifejtse nézeteit a kancellár előtt. Így memorandumokat 

írt Metternichnek minden jelentősebb alkalommal.87  

Metternich az elsőt még igen figyelmesen kezelte azáltal, hogy 

széljegyzetekkel látta el az iratot, illetve, hogy a következő alkalommal ezt meg 

is osztotta Széchenyivel – ez azonban ilyen formában nem lett visszatérő 

motívum, mivel a második memorandum jegyzet nélkül maradt, egy jelentéssel 

együtt lett benyújtva az államtanácsnak.88 Metternich véleményét sem ez utóbbi 

alkalommal, sem később a védekező irattal kapcsolatban nem osztotta meg 

Széchenyivel. Így ha a „megbeszélés” nem is, de a Széchenyi irányábani 

hallgatás visszatérőnek tekinthető, a negyvenes években is ez volt jellemző.89  

                                                
85 A „nagyobb találkozásukhoz” tartozik az 1835. április 26-i is, ahol politikai megmérettetésre 
került sor: Széchenyit megvádolták, védekezni volt kénytelen. Erről bővebben: VISZOTA 1925; 
CZINEGE Szilvia: Feljegyzés egy iraton: „Az államcancellár úr őfőméltósága utasítására ad acta megy 
és annak idején Széchenyi ellen felhasználható lesz”. In: Történeti Tanulmányok, XVI. (Acta 
Universitatis Debreceniensis Series Historica LX.) Szerk. VELKEY Ferenc. Debrecen, 2008. 141-166. 
86 Jellemző példa erre Széchenyi 1821. január 27-i naplóbejegyzése.  
87 Jelentősebb alkalmak: 1825, 1835 és 1843. Bővebben: OPLATKA 2005. 141-158, 342-359; 
VISZOTA II., IV., V.  
88 Az 1835-ös védekező iratot Metternich olvasás után jegyzetekkel látta el, illetve egy véleményt 
is írt Széchenyiről. Ezeket közli: SzIN IV. 683-694.  
89 1843 folyamán Széchenyi két memorandumot írt Metternichnek, amelyekben Magyarország és a 
kormány működésének jobbá tételéről írt, valamint javaslatokkal állt elő – de Metternich nem 



 
 
 
 

„Eszembe jut végezetül: minderről Mett[ernich]-hel beszélni.” 

 196 

A találkozások, ebédek mellett nagy jelentőséggel bíró motívum egymás 

„figyelése” – természetesen különböző megfontolásoktól indíttatva. Metternich 

1825 előtt nem tulajdonított különösebb jelentőséget Széchenyinek, 

valószínűleg csak egy mágnásnak tekintette a sok között. 1825 végétől kezdve 

azonban érdekessé vált számára, hiszen figyeltetni kezdte, s minden lépéséről 

tudomást akart szerezni. Ebben jelentőséggel bírtak egyrészt Széchenyi 

felszólalásai az országgyűlésen, másrészt pedig a novemberi találkozó is, ahol – 

a források tanúsága alapján – először került sor a két politikai szisztéma 

összecsapására. Ezzel kapcsolatban Metternich részéről végig jellemző volt a 

bizalmatlanság. Széchenyi kezdetben példaképként tekintett Metternichre, egy 

korai levelében vezető csillagnak nevezte őt.90 Később azonban emberként és 

politikusként is figyelte, s naplójában nemegyszer kritikával illette a kancellárt. 

Találkozásaik alkalmával szinte mindig volt oka méltatlankodásra: nem jutott 

szóhoz, előszobáztatták, hűvösen viseltettek iránta.91 Ugyanakkor jellemző volt 

az al-dunai munkálatok idején, hogy amikor Metternichnél járt, igaz ugyan, 

hogy nem hallgatták meg munkájáról, de ezek az alkalmak naplójába puszta 

eseményrögzítésként kerültek be, többnyire megjegyzés nélkül. Továbbá 1834 

második felében, amikor tárgyalásai Metternich miatt akadályoztatva voltak, 

csupán egy alkalommal említette a kancellárt. Ez az időszak Metternich 

részéről nem igazán különbözött az 1826 és 1833 közöttitől, már ami 

Széchenyivel szembeni viselkedését illeti: hűvös, kioktató bánásmód, munkája 

iránti nem-érdeklődés. Változás Széchenyi magatartásában volt érzékelhető, 

amiért többnyire kommentár nélkül hagyta a számára nyílván kellemetlen 

találkozásokat.  

Tűrte, ahogy Metternich bánt vele, hiszen utilizálni akarta, szinte kezdettől 

fogva.92 Ez egy fontos elem, mivel a kancellár részéről is jelentőséggel bírt. 

Széchenyi 1825 előtt utazásaiban, szabadságolásában játszott közre Metternich 

segítsége, de 1825-ben már azzal a szándékkal kereste fel a kancellárt, hogy 

elmondja neki elképzeléseit, amellyel megnyeri magának őt az 

                                                                                                                    
„válaszolt” neki. Az eseményről bővebben: OPLATKA 2005. 330-337. A memorandumokat közli: 
SzIÖM VI/1. 728-743.  
90 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 e szavakkal fejezte ki a két férfiba 
vetett bizalmát, hogy majd ők ketten jobb világot teremtenek az osztrák nép számára a napóleoni 
háborúk után. SzILSz 117.  
91 Erre egy későbbi (1833. december 6.), de találó bejegyzés: „Este Metter[nich] hercegnél, rám se 
nézett. Én az Osztrák Monarchia eljövendő korszakán dolgozom – – – s előszobáztatnak; 
kilincseltetnek etc. etc. etc. Fel vagyok háborodva, de tűröm.” SzIN IV. 433; SzIN 754.   
92 OPLATKA 2005. 156; GERGELY 1972. 105-106.  
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együttalkotáshoz. Minthogy azonban nem érte el célját, később folyamatosan 

azon fáradozott – szintén sikertelenül –, hogy megnyerje terveinek 

Metternichet, illetve, hogy őszinteségével bizalmat élvezhessen. Metternich 

részéről pedig Széchenyi a „hőmérő”, mint azt a Szőgyény Zsigmondnak írt 

levelében ki is fejtette. Vagyis információszerzésre akarta a grófot használni: 

rajta keresztül kívánt tájékozódni a magyarországi közhangulatról. 1845-ben 

már más megfontolások miatt nevezték ki Széchenyit a közlekedési bizottság 

élére: az újkonzervatívok Apponyi Györggyel az élen maguk mellé akarták 

állítani az ellenzékkel szemben.93 Tehát továbbra sem abban a szerepkörben 

„alkalmazták” Széchenyit, mint ahogy ő azt akarta és elképzelte. Kettejük közül 

az utilizálásban Metternichnek volt nagyobb sikere; részben pozícióját 

kihasználva, részben a Széchenyi által felkínált lehetőségekkel élve mozgatta a 

grófot – persze önmaga és birodalma érdekében. 

Egy következő kapocs kettejük között Zichy-Ferraris Melanie, Zichy Károly 

unokája és Metternich harmadik felesége. Az ő szerepe Metternich és 

Széchenyi kapcsolatában kettős jelentőséggel is bírt, nem említve, hogy a hölgy 

korábban gyengéd érzelmeket táplált a gróf irányába, de viszonzást nem kapott. 

Bár Széchenyit foglalkoztatta a gondolat 1825 végén, hogy feleségül vegye 

Melaniet: „Ha feleségül venném, mennyi jót alkothatnék ezáltal… és mégsem 

megy.”94 De korántsem érzelmi okokból, hanem a lány nagyapja, Zichy Károly 

végett, aki az államtanács tagjaként befolyásos pozícióval rendelkezett, és 

ezáltal segítségére lehetett volna Széchenyinek.95 Vagyis a találkozók után 

leszűrte Metternich negatív véleményét, és egy másik lehetőséget fontolgatott 

annak érdekében, hogy közelebb kerüljön tervei megvalósításához, és persze a 

kancellárhoz – ez azonban csak pillanatnyi gondolat volt.   

Melanie szerepe tehát kettős, egyrészt ő adta meg a végső lökést Széchenyi 

elhatározásához, hogy terveiről beszéljen a kancellárral.96 Vagyis a kapcsolat 

politikai szintre emelkedéséhez ő is hozzájárult. Másrészt a Metternichhel való 

összeházasodása után ő is jelen volt a két ember kapcsolatában. Jelenléte 

hangulatától függően változó, hol hűvös, mint a férje, hol pedig segítőkész és 

lelkes. Utóbbit alátámasztja Melanie egyik naplóbejegyzése, amelyben Széchenyi 

ott jártát írta le: „Este meglátogatott minket a Rasumovsky házaspár és Széchenyi 

Stepherl, aki nagyon szórakoztató volt, és sokat beszélt jövőbeni utazásairól. 

Megkapta útlevelét, aminek rendkívül örült.”97 (1832. augusztus 12.)98  

                                                
93 Erről bővebben ANDICS 1975. 239-254., OPLATKA 2005. 342-359.  
94 1825. december 18. SzIN II. 663.   
95 OPLATKA 2005. 142.  
96 SzIN II. 642- 643.  
97 NP V. 238.  
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A másik két bejegyzése, amelyben a grófot említette, csak egyszerű 

eseményrögzítés. Az egyikben azt közölte, hogy Metternich kapott egy levelet 

Széchenyitől,99 amelyben a gróf egy újabb aláírást kért a kancellártól a pesti 

kaszinó számára, amit Metternich meg is tett. A másikban azt rögzítette,100 hogy 

elkísérte férjét, amikor az megnézte azt a folyómeder-kotró gépet, amit Széchenyi 

hozott Angliából. Mindhárom bejegyzésben Stepherlnek nevezte Széchenyit, ami 

utalhat a korábbi érzelmekre is;  ahhoz képest azonban, hogy pár évvel azelőtt mit 

érzett iránta, s hogy Széchenyi az 1830-1835 közötti időszakból harminc 

alkalommal is említette naplójában a grófnőt, elég kevés a három említés. A 

jegyzésekből az is kiderül, hogy ezen évek alatt leveleztek is egymással, 

Széchenyi még az al-dunai munkálatok idején is szakított időt a levélírásra.  

Melanie gondolkodására és viselkedésére férje is hatással volt. Széchenyi 

több naplóbejegyzésében is olvasható, hogy ha Metternich hűvösen bánt 

Széchenyivel, akkor Melanie is közömbösen viseltetett iránta. Néhány 

alkalommal szólnak a bejegyzések Melanie kedvességéről, különösen akkor, ha 

férje rideg volt Széchenyivel szemben. Egy helyen a következőt jegyezte le 

Széchenyi: „Melanie haragosan »fel kell akasztani az öreg… az ifjú 

Magyarországot«!”101 Ez egy ebédnél hangzott el, hogy ezen Metternich is 

jelen volt-e, illetve, hogy ezen kívül mi hangzott még el, nem szól a napló. Az 

viszont bizonyos, hogy ezt Metternich is így gondolta, így Melanie férje 

véleményét képviselte, mert tudta, hogy férje mit gondolt a „kor 

képződményeiről”. Sőt, a megfogalmazás bizonytalansága arra utal, hogy az 

idézett szavak inkább férjétől származnak. 

Széchenyi 1833. december 11-én ezt jegyezte le naplójában: „Molly és 

Melanie őszintén segítettek nekem, hogy Clemens aláírjon.”102 Melanie olyan 

embernek nyújtott támogatást, akinek Metternich saját megfontolásból csak 

akkor segítene, ha ahhoz neki is érdeke fűződne. Ezzel tisztában lehetett 

Melanie is, akiben azonban nyilván éltek a régi emlékek, így közben járt 

Széchenyi ügyében. Ugyanakkor levelezett Széchenyivel, s naplójában 

Stepherlként említette a grófot. Vagyis Metternich nem befolyásolta 

maradéktalanul Széchenyivel szembeni viselkedését, bár az is lehetséges, hogy 

a kancellár nem szólt bele felesége társasági életébe. 

                                                                                                                    
98 A találkozás Széchenyinél is fel lett jegyezve; mindössze ennyi áll a naplóban erről: „Badenben 
Waldsteinnel – – …” Mivel ezután egyéb történésekről emlékezett meg, számára nem bírt a 
találkozás olyan nagy jelentőséggel, mintha csak kettesben lettek volna a kancellárral.   
99 1832. április 12. NP V. 227.  
100 NP VI. 10.  
101 1833. november 25. SzIN IV. 430.  
102 A Dunagőzhajózási Társaság részvényeit íratták alá a kancellárral. SzIN IV. 435.  



 
 
 
 

Czinege Szilvia 

 199 

Melanie kapcsán még egy fontos mozzanatot ki kell emelni: Széchenyi 

Melanie-n keresztül „belépőt” kapott Metternich szalonjába. Ezt alátámasztják 

Széchenyi naplóbejegyzései, amelyek arról tudósítanak, hogy Melanie hogyan 

viszonyult ezen alkalmakkor a grófhoz, vagy csak annyit, hogy találkoztak, de a 

legtöbb ilyen bejegyzésben szerepel Metternich neve is.103      

Széchenyi és Metternich beszélgetései alkalmával állandó téma volt többek 

között az alkotmány, amelyről mindketten szimbólumrendszer segítségével 

beszéltek.104 Ezt jól tükrözi Széchenyi korábban már idézett naplóbejegyzése az 

1825. december 8-i találkozóról, amelyben a Metternich által mondottakat 

idézte. Metternich szerint a „fáklyavivők” – ellenzék tűzveszélyt jelentenek a 

800 éve álló ház – alkotmány számára, tehát az ellenzék fellépésével, és ezzel 

reformok követelésével az alkotmány számára egy veszélyforrás jelent meg, 

amely könnyen válhat tűzzé, vagyis forradalommá. De, mint mondta 

Metternich, ha a fa- és szalmatetejű ház új lenne, akkor nyugodtan fel lehetne 

lépni erőszakkal, ugyan a ház gyúlékony anyagból való, könnyen leéghet, de 

könnyen is lehet pótolni. A magyar ház azonban 800 esztendeje épült, stabil 

kövekből való, veszélyes ugyan a tűz, de nem kell erőszakhoz folyamodni, 

hogy leszámoljanak a gyújtogatókkal – az alkotmány adta kereteken belül el 

lehet őket intézni. Erre sor is került a harmincas években, törvénysértésre 

hivatkozva koncepciós pereket indítottak a reformellenzék kulcsfigurái ellen, s 

több évi hallgatásra „ítélték” őket. Másrészt Széchenyi vonatkozásában 

„elegendő” volt a megfigyeltetés és a kioktatás, ami utalhat esetleg arra, hogy 

ekkorra kezdte Metternich felismerni Széchenyi különbözőségét az „új típusú 

oppozíciótól”. 

Ugyanez a szimbólum jelent meg Széchenyi első memorandumában is, 

amikor az ingatag lábakon álló házról írt. Továbbá a gróf esetében ide 

sorolhatóak a mechanikai hasonlatok is az első memorandum, a Constitutio és a 

Miscellania kapcsán, amelyekben az alkotmányt komplex, de tökéletesítendő 

szerkezetként ábrázolta, amelynek működésében zavart okoz, ha az egyik részt 

eltávolítják.  

Az alkotmányt tehát mindketten az állam működési feltételének tekintették, 

az eltérés azonban a működtetési elvekben mutatkozott meg. 

Mint már korábban szó esett róla, Metternich az új típusú ellenzékhez 

sorolta Széchenyit – a Szőgyény Zsigmondhoz írt levél alapján –, 

fáklyavivőnek tartotta őt is. S ez utóbbival nem volt egyedül, erről a kortársak 

is hasonlóképpen vélekedtek, természetesen más nézőpontból. Deák Ferenc így 

                                                
103 SzIN IV-V. vonatkozó bejegyzései   
104 Vö. PLETL Rita: A döblingi Széchenyi eszmevilága és stílusa. Kölcsey Intézet, Bp., 2005. 143-155.  
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írt erről éppen Széchenyihez intézett levelében (1841. március 20.): „Mi 

magyarok sokáig aludtunk… Felriasztott végre nehéz alvásunkból a Hitel és a 

Világ írója… Az észnek és igazságnak égi szikrájánál gyújtotta meg fáklyáját, 

és mi az ő fáklyájánál gyújtottuk meg apró mécseinket. Fényesen lobogott a 

fáklya világa, de a tér nagy volt, és sűrű volt a setétség, mely a tér felett 

elterült, s a fáklya nem vala képes a nagy tért egészen megvilágítani. Sok apró 

mécs gyúlt meg azonban a fáklyának lángjától, azok ismét más mécseket 

gyújtottak meg, … s így kezdett oszlani a setétség.”105  

Deák nyilván más szemszögből szemlélte Széchenyit, nem felülről nézte s 

nem potenciális veszélyforrásként mérte fel, hanem olyasvalakit látott benne, 

aki elindított egy folyamatot egy fényre éhes sötét „térben” – ez az idézett 

sorokból is kiolvasható. A mécsesek meggyulladásával hangsúlyozta Deák, 

hogy Széchenyinek a fáklyagyújtás után több követője is akadt, akik segítettek 

neki világosságot teremteni – amitől Metternich tartott. Ezzel kapcsolatban az 

sem véletlen, hogy a történeti irodalom a Hitel megjelenésétől számítja a 

reformkor kezdetét.106 Így akarva-akaratlanul is „világ” -ként tekintettek 

Széchenyire – pozitív és negatív értelemben egyaránt. A tény, hogy Széchenyi 

„világ”-ot hozott, nem volt kedvező Metternich politikájának, ezért akarta ő a 

grófot „eloltani”. 

Arany János Széchenyi emlékezete című versében így írt a grófról: 

„… Ő megjelenve, mint új fény az égen, 

Felgyújtá az oltár szövétnekét. 

 

És ég az oltár. Ím, körébe gyűltünk, 

Szétszórt bolyongók a vész idején. 

Máris tüzénél szent lángra hevültünk, 

Fénye világol sorsunk ösvenyén. 

Oh, rakjuk e tüzet, hogy estve nála 

Enyhet találjon áldó magzatunk!”107 

Az idézett rész mondanivalója megegyezik a Deák által írottakkal, vagyis 

Széchenyi fáklyaként világosságot teremtett, s a sokak számára biztonságot 

jelentő tűz köré gyűltek a „bolyongók”, akik Deák szövegében mécsesekként 

jelentek meg. A „szent láng fénye” pedig meghatározta az azt hordozó emberek 

életét, akik azután nem hagyták ezt a tüzet kialudni, hanem átadták megőrzésre 

utódaiknak. Széchenyi nagyságát hangsúlyozza Deák esetében az égi szikra, 

míg Aranynál ezt az égő oltár jeleníti meg, utalva Széchenyi „úttörésére”.  

                                                
105 DEÁK Ferenc: Válogatott írások és beszédek. I. kötet. Szerk. MOLNÁR András. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 319.   
106 PAJKOSSY 2003. 190- 191.  
107 Arany János összes költeményei I. kötet. Szerk. SZILÁGYI Márton. Osiris Kiadó, Bp., 2003. 372.  
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Ez a szimbólum Széchenyi önvizsgálatában is megjelent, legtöbbször 1848-

ban, a „tűz” idején fordult elő naplójában. Széchenyi így írt erről (a teljesség 

igénye nélkül): 
„A civilizáció fénye lángol, ezt halandó többé el nem olthatja.”108 

„Irtózat a világosságtól és a dolgok felkavarásától! Aha –”109  

„Világot gyújtottam Magyarországon”110  

„Azt tanítottam: hozzátok rendbe a vén házat; tisztítsátok meg a szennytől, 

mely körülveszi etc. Az érintettek nem végezték el ezt… Kos[suth] és társai 

pedig jobbnak látták »felgyújtani!«”111 

„A halál bizonyosnak látszik, mert szalmaviszonyok közt élünk minden 

tekintetben; … Európa lángol; miért ne perzselődne fel Magyarország is … Ki 

az oka mindennek? Egymagában senki! Körülmények! Én világosságot vittem 

intézményeinkbe… B[atthyány] és K[ossuth] tűzbe borították őket.”112  

E gondolatokat olvasva nemcsak a ’világ’ szó előfordulásait lehet nyomon 

követni, hanem kirajzolódik előttünk Széchenyi és Metternich kapcsolatának a 

háttere, vagyis az, hogy milyen korban találkoztak: bejárta Európát a 

liberalizmus szelleme, amelytől a Habsburg kormányzat irtózott. Továbbá 

Széchenyi szerepe, helye ebben a korban: „fáklyavivő”, aki szavaival, írásaival 

világot gyújtott, s részben emiatt, illetve a „körülmények” és néhányak miatt 

1848-ban tűzbe borult Magyarország.     

Továbbá az önvizsgálat szempontjából és az 1825-ös szituációhoz 

kapcsolódva is említésre méltóak ezek a bejegyzések, hiszen ezzel mintegy 

elismerte, hogy – Metternich szavaival élve – rossz úton járt, és az alkotmány 

veszélybe került, mivel ő gyújtotta a világot, ami a forradalomhoz vezetett. 

Ugyanakkor a március 15-i bejegyzésben így írt Metternichről: „Szegény 

Metternich herceg – Ferenc császár rendszere, melynek az abszurdumhoz 

kellett vinnie… és [– – –] okozták bukásodat!”113 Némi sajnálat érezhető a régi 

rendszer leáldozása miatt, de szükségszerűnek ítélte a bukást, mivel a rendszer 

működése abszurdumhoz vezetett, így beteljesült Széchenyi korábbi jóslata: 

„Metternich szisztémája életével megszűnik. Az enyém csak halálom után 

kezdődik.”114 

                                                
108 1826. november 27. SzIN III. 107. Ehhez kapcsolódik még az 1827. február 18-i bejegyzés, 
amelyben a gondolatot azzal folytatta, hogy még a legjobban szervezett rendőrség, illetve 1000 

olyan fickó, mint Gentz sem tartóztathatja fel. SzIN III. 130. 
109 1833. április 2-5. SzIN IV. 372. (Ekkor épp Metternichnél volt az al-dunai munkálatok ügyében.) 
110 1842. március 2. SzIN V. 562.  
111 1848. március 16. SzIN VI. 749; SzIN 1208- 1209.  
112 1848. március 19. SzIÖM VII. 275-277; SzIN 1210- 1212.  
113 SzIN VI. 746-747; SzIN 1207.   
114 1826. november 26., SzIN III. 106.  
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Visszatérve a szimbólumokhoz, mások is használták ezeket a jelképeket, így 

Andrássy György is, akit Széchenyi naplójában így idézett:  
„…» emlékszel még, amikor Ostendében azt mondottam neked, HITELed 

micsoda tüzes csóvát fog dobni az államgépezetbe.«”115  

Ezek alapján nem véletlen tehát, hogy Metternich fáklyavivőnek tartotta 

Széchenyit, hiszen a kortársak is hasonlóképpen látták a grófot, ugyanakkor 

Széchenyi is annak tekintette magát. Összességében: Metternich szemében 

Széchenyi veszélyes „gyújtogató”, a kortársak szemében a „sötétségben” 

biztonságot jelentő „fény”-ként jelent meg, míg Széchenyi helyesnek tartotta 

saját útját, ezért próbálta Metternichet megnyerni, de az 1848. márciusi 

bejegyzésekből egyfajta kételkedés olvasható ki, hiszen világot hozott, de ezzel 

nem akart tüzet gyújtani. 

 

Összegzés 

 

Az 1825 végi találkozások legfőbb tanulsága, hogy a két fél kölcsönösen 

félreismerte egymást. Széchenyi második emlékiratából, annak túlságosan 

kitárulkozó, személyes hangvételéből érzékelhető részéről a félreismerés, mivel 

úgy hiszi, bízhat a kancellárban. Metternich pedig azért ismerte félre a grófot és 

szándékait, mert nem hallgatta meg őt. Ha meghallgatta volna Széchenyit a 

találkozókon, akkor sem biztos, hogy hitt volna neki, hogy bízott volna benne. 

Itt mutatkozott meg az igazi Metternich, aki kozmopolitának vallotta ugyan 

magát, a felvilágosodás szellemiségében nőtt ugyan fel, mégis konzervatívan 

gondolkodott, ragaszkodott a maga által konstruált elképzelésekhez, és hitt is 

bennük, amelyekbe ez a Széchenyi-féle újdonság már nem fért bele. Azt 

valóban jól leírta Szőgyény Zsigmondnak küldött levelében, hogy egy új típusú 

ellenzék jelent meg a magyar politikai palettán, s ennek részévé tette Széchenyit 

is. Ebben nem tévedett, hiszen Széchenyi valóban valami új típusú 

ellenzékiséget képviselt. Ezt bizonyítja a gróf 1826. január 6-i bejegyzése is, 

amely így szól: „Az egyik rész akkor találja meg jobban számítását, ha 

királypárti, a másik az oppozícióban. … Tiszteletet és megbecsülést csak az 

érdemel, aki, ha lelkiismerete parancsolja, kész mindkét párttal szakítani, és 

egymagában állni.”116 Vagyis Széchenyi elvei szerint egyik „párthoz” sem 

tartozik igazán, mivel elképzelései egyikbe sem illeszthetőek be 

maradéktalanul. Ezért a fenti lehetőség maradt Széchenyi számára, ha hű akar 
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maradni elveihez és elképzeléseihez, egy köztes utat kell felvállalnia, ehhez 

pedig Metternichet kívánta pártfogónak megnyerni.  

Az általam vizsgált szövegek jól tükrözik a gróf és a kancellár kapcsolatának 

legfőbb elemeit. Együttműködésük meghiúsulásának okát Széchenyi elég korán 

és jól megállapította – rögtön az első találkozó után készült bejegyzés első 

mondatában, hogy különböző hitvalláson vannak, így a kompromisszumra nem 

sok lehetőség volt. Viszont reménykedve a későbbi együttműködésben – mivel 

„nézeteik több dologban egyeznek” – nem mondott le a kancellár 

megnyeréséről. Erre az attitűdre épül Széchenyi részéről a kapcsolatuk; ezzel 

szemben Metternich folytonosan bizalmatlan és gyakran kioktatja a grófot.  

Az 1825 végi „beszélgetések” jelentősége nem csak abban állt, hogy 

politikai szintre lépett a gróf és a kancellár kapcsolata, hanem előrevetítették a 

későbbi találkozók, eszmecserék koreográfiáját és beszédtémáit is. Jelentősebb 

érintkezéseik alkalmával Metternich kifejtette mondandóját, míg Széchenyi írni 

volt kénytelen, de válaszok nélkül maradtak írásai. Ezt a hivatalos 

kommunikációs teret Metternich alakította ki, amelyben ő maga volt az irányító 

elnyomva ezáltal Széchenyit. Utóbbi számára viszont a személyes 

kommunikációs tér jelentett volna kedvező helyzetet, amennyiben a 

találkozókon kifejthette volna mondandóját, illetve reagálhatott volna a 

Metternich által elmondottakra. De a kancellár belekényszerítette ebbe a 

hivatalos térbe, így Széchenyi kénytelen volt alkalmazkodni. Beszédtémaként 

elsősorban a korszellem által életre hívott kérdések jelentek meg, 1825-ben az 

alkotmányosság kérdése, 1835-ben a perek időszakában hitvallását kellett 

megvédenie,117 1843-ban pedig, amikor ismét a kormánnyal való kapcsolatot 

kereste, arról írt, min kellene a kormánynak változtatnia ahhoz, hogy a dolgok 

Magyarországon jó irányba haladjanak.118 Hogy nagyobb változás e jegyekben 

nem történt az évek során, az betudható annak a mindkettejük jellemében 

meglévő makacs ragaszkodásnak, amellyel elképzeléseik és cselekedeteik iránt 

viseltettek. 

A tanulmányban kiemelt találkozók Széchenyi és Metternich kapcsolati 

görbéjének első csúcspontját jelölik. Ezt támasztja alá, hogy mindkettejüknél 

időben egybeesett a találkozás gondolata, illetve december 11-én mindketten 

hasonló téma kedvéért ragadtak papírt és tollat, igaz ugyan, hogy csak részben 

címezték egymásnak az irományt. Ezek az egybeesések a kapcsolat e 

szakaszának intenzív voltát reprezentálják. Mindemellett azonban a szakadék 

továbbra is fennállt a két politikus, a két hitvallás és a két ember között; ennek 
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főbb elemei: liberális – konzervatív, nemzeti – birodalmi látószög, 

reformpártolás – reformellenesség, bizalom – bizalmatlanság, önvizsgálat – 

tévedhetetlenség. Ugyanakkor közös jegyekkel is rendelkeztek: bőbeszédűség, 

ragaszkodás a saját elképzelésekhez, mindketten felületesnek tartották a 

másikat; a harmincas évektől pedig Melanie által még egy összekötő elem 

jelent meg közöttük. 

Széchenyi és Metternich egyaránt emblematikus figurái voltak a korszaknak. 

Érdekes, hol intenzívebb, hol pedig passzívabb kapcsolat fűzte őket össze. 

Kompromisszum a különböző hitvallások miatt nem jöhetett létre, s ahogy 

Széchenyi is írta, a felek nem értették meg egymást, annak ellenére sem, hogy a 

későbbiekben több alkalommal is „együtt” dolgoztak. 
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“Finally it came to my mind to discuss this with Mett[ernich]” 

 
The relationship between István Széchenyi and Chancellor C. L. Metternich is a 

well-discussed topic in Széchenyi biographies. This paper examines their first 

longer notable conference mainly to get closer to the essence of their 

relationship by analyzing the situation in depth. The analyses of the text 

undoubtedly revealed the significance of their encounters at the end of 1825 

with respect to their whole relationship. Besides being their first political 

“discussion” it also determined the choreography and also the topics of their 

encounters and conferences to-come. These “discussions” took place in a 

unique, formal space of communication in which Metternich gained the upper 

hand of Széchenyi, for whom a personal space would have been more 

advantageous. Even at this early stage it is possible to grasp the system of 

symbols they later used when they discussed political matters. The most 

important elements of this system are light, brightness, torch-bearers, fire and 

house. Melanie Zichy served not only as an agent between them, but also 

invited Széchenyi to Metternich’s drawing room on a regular basis. These 

discussions helped Széchenyi to finalize his credo, but also presented the 

opportunity for him to emphasize the notions they commonly shared in order to 

win the Chancellor’s confidence. However their opposing principles made it 

impossible for them to reach a compromise. 




