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“Most nyíltan a kormány embere vagyok” 1
(A kormány helye Széchenyi István politikai tájékozódási modelljében)

“Mi indíthatott tehát vén napjaimban, mikor már igen sok ember lelép kályha mögé 
bújik és csak magának él, [...] a hivatali bárkában, még a barátság partját is oda hagyva, 
szerencsét próbálni nemzetünk javára?”2 -  tette fel a költői kérdést Széchenyi István bő egy 
esztendővel helytartó-tanácsosi kinevezése után Politikai program- töredékek című művében. 
A magyar történetírást méltán foglalkoztatta a Széchenyi által is felvetett kérdés, és forrásokkal 
adatolt, alapos válaszok sorát dolgozta ki annak a  problémának a tisztázására, hogy vajon a 
nemzeti és liberális célkitűzésű reformer miért vállalt szerepet egy értékrendjével ellentétes 
célú kormányzat tisztviselőjeként. Az egykorú politikai közvélemény azonban már túl sokat 
olvasott Széchenyitől Széchenyiről ahhoz, hogy érdem ben reagáljon a nemes gróf 
magyarázatára, s mivel a “töredékekben” megfogalmazott válasz sem adott hozzá semmit a 
Széchenyi által korábban unos-untalan ismételt tételhez, ezért újabb autobiográfiai vita nélkül 
vette tudomásul önértelmezését. Széchenyi István politikai helymegjelölése azon a 
kinyilatkoztatáson nyugodott, hogy a kormány kedvező eljárása nyomán megváltozott a politikai 
helyzet, ő ehhez alkalmazkodott, és a nemzetitek is ehhez az új helyzethez kell igazodnia. Mivel 
ez az egyszerűnek tűnő tétel igen bonyolult érvrendszer középpontjába került, ezért a 
gondolatmenet rekonstrukciója és a fogalomhasználat elemzése nyomán a nemes gróf 
kormányra tekintő politikai helymegjelölé-sét tesszük vizsgálat tárgyává,5 hogy utóbb még 
árnyaltabban kereshesse a történetírás a miért kérdésére a választ.

Széchenyi István politikai helyét magyarázó gondolatainak középpontjába a 
kormány és a változás fogalmait állította.

A kormány megjelölés alatt lényegében a bécsi politikai akaratot értette. Nem 
határozta meg, hogy az uralkodó, a Habsburg család, a tanácsadók, a különböző intézmények 
közül ki jeleníti meg az adott politikát. Néha a “fejedelem és tanácsadói” megjelölést 
alkalmaz-ta, de általában csak a kormány szóval élt, és így egy egységbe foglalta a politika 
döntéshozóit, beleértve a magyar “kormányszékeket” is. Különbséget csak igen ritkán tett 
és akkor sem kezelte külön a “magyar kormányt” mint önálló politikát, hiszen döntően azt 
is a “fejedelemhez” kötve értelmezte. Ez a kormányfogalom nem esett egybe saját program- 
irányával, hiszen nemcsak a Stádiumban* egykoron, hanem például a “kétgarasos tervben” 
is benne rejlett a kormányzati önállóság távlata. Széchenyi cikkeiben alkotmányjogi

95



szempontoktól eltekintett és eg)' “praktikus” kormány-fogalmat használt, ami inkább a 
konzervatívok felfogáséhoz és nem a reformellenzék árnyaltabb fogalmához állt közelebb.

A kormánypolitikát ő annak változásában mutatta be. Ezért sokszor történelmi 
visszatekintőt kapcsolt elemzéséhez, amellyel azt kívánta érzékeltetni, hogy m i volt az 
egykori kormánypolitika tartalma, és althoz képest miért jelentfordulatot a legutóbbi időszak, 
a történelm ijeién idő. A kormánypolitika átalakulása nyomán pedig a helyes és időszerű 
politikai pozíciót is a vó/tozós jegyében határozta meg. Nemcsak önnön új szerepét értelmezte 
a szükségszerű váltás bizonygatásával, hanem ezt ajánlotta a politikai orientációk új rendező 
elvének is. Politikai tájékozódásának központi fogalma tehát a szerepek átjárhatósága, azaz 
a változásvolt. Szinte politikai hitvallásává tette ezt: “Minden időnek megvan a maga kelléke. 
És szerencsés, ki annak változékonyságit nemes céljaira ildommal felhasználni tudja;”5 -  
írta a Politikai program-töredékekben. Kiindulópontja a kormánypolitika fordulatának 
regisztrálása volt. Nem annyira a történeti folyamatot elemezte, m int inkább a múlt és a 
jelen világos kontúrú elhatárolását, szembeállítását végezte el.

A történelmi múlt idő kormánypolitikája kapott negatív értékítéletet. Nem konkrét 
uralkodóhoz,6 konkrét időszakhoz kötve, hanem általában. Széchenyinek ezek a történeti 
eszmefuttatásai témánk szempontjából csak annyiban érdekesek, hogy milyen tartalom 
mentén bírálta az egykori bécsi politikát. Kritikájának irányait így foglalta egy ízben össze: 
“Az ausztriai kormány legközelebbi időkig, nem méltatá eléggé, sőt éppen nem  méltatta a 
m agyarnak sem nem zetiségét, sem alkotm ányát, de a közálladalm i bonyodalom  
egyszerűsítése végett folyton folyvást az egésznek egybeolvasztására s minden részek 
egybepontosítására törekedett;”.7 Az egykoron hibásan kitűzött birodalmi egység politikája, 
és ezzel összefüggésben, ebből következően a kormány nemzetellenes és alkotmányellenes 
iránya volt rendszerint Széchenyi bírálatának a tárgya. Nem valóságos eseteket emlegetett 
fel, hanem csak az általános tendenciát minősítette8 : a “kormány soha nem bírta felfogni a 
magyar nemzet típusát”.9

Néha igen keményen fogalmazott (“a kormány egykori bűnei a magyar nemzet 
átellenében [...] roppantak”10), de általában mentegette a múltra vonatkozóan is a bécsi politikát. 
Az élesebb mondatokat rendszerint eufemisztikus fordulatok követik. Ez a “technika” tudatosan 
vállalt pozíció eredménye, s nem egyszerűen lojalitásához köthető, hanem inkább sajátos 
reformstratégiájához, amely szerint a külső körülmények felhánytorgatása helyett, kellő 
“önismerettel” és reális helyzetértékeléssel lehet a nemzetnek önerejéből is haladni.

A cikkeiben elszórtan jelentkező, a kormányt a múlt kapcsán is felmentő, rendszeresen 
ismételt érveit a Politikai program-töredékekben több oldalon keresztül fejtegette. Egyrészt a 
kormány feladata mindig is nehéz volt a “közálladalom szövevényes volta” miatt; másrészt 
megpróbálta “depulátiokrabízván” “velünk tanácskozva [...] eszközleni a hon előmenetelét,”, 
azaz jóindulattal viseltetett a nemzet iránt; s harmadrészt a legfőbb érv: “bizony csak saját 
magunk vagyunk azon bánásmódnak szerzői mellyel minket a kormány eddigelé illetett,”, 
hiszen a  “nemzet maga dönti el, mily szellemben [...] fogkormányoztatni ”u

Minden ehhez hasonló gondolatsorvégén ugyanahhoz a megállapításhoz jutott el: 
az udvar hibás politikájára “bűnös hanyagságunk miatt [...] némileg jogosítva is volt”,12 
azaz a nemzet okolható elsősorban, hiszen tapadta nemzetiségét, alkotmányának csak
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nyomorult kiváltságos oldalát őrizte,13 s a kormány pozitív tendenciáit a sérelmi politika, a 
közjogi ellenzékiség jegyében kisiklatta. Bírálat és felmentés mindig együtt járt Széchenyi 
történeti fejtegetéseiben. Összességében azonban az ítélet kritikai jellegű maradt az egykori 
kormánypolitikáról: “ [...] nem tette meg a magáét’’,14 s “nyíltan vagy lappangva, de mindig 
működött a magyarság s a magyar alkoívánv eilen” .15

A múlt idő bécsi politikája csak annyiban volt Széchenyi számára fontos,16 hogy 
az ellentétet a jelennel megteremthesse. Az önértelmezéseket vizsgáló elemző számára igazán 
az a politikai üzenet bír jelentőséggel, amelyet Széchenyi a múlt és jelen összevetésével 
kifejezett. Azáltal, hogy nem jelölt ki a múltra vonatkozóan konkrét történeti időt, és 
általánosan bírálta a kormánypolitika egykori irányát, ezzel egy hosszú (többszázados) 
történelmi folyamatot lezáró fordulatnak mutatta a jelen időt. Rendkívüli módon felértékelte 
így kora kormányzati törekvéseinek “változását” . A távlatát a fordulatnak úgy sugallta, 
hogy a hosszú évszázadokon át tartó ellentét és hanyatlás után immár a közös akarat és a 
haladás kora fog következni. Akortárs olvasó számára immár csak azt kellett megmutatnia, 
bizonyítania, hogy ilyen korszakos jelentőségű a kormány újabb időben általa regisztrált 
politikai irányváltása.

Széchenyi ítélete szerint a kormány az utóbbi időkben felismerte és “átlátta s meg 
van arrul most győződve, hogy7 ugyancsak más súllyal léphetne fel Európa mérlegében az 
ausztriai közbirodalom, ha Magyarország valódi lényegéhez képest kifejtve lenne.”17 Ez 
elgondolásának legtöbbet hangoztatott és leglényegesebb eleme: Abirodaimi kormány maga 
is megértette, hogy7 a Habsburg monarchia csak akkor lehet naggyá, ha benne Magyarország 
is felvirágzik, és minden olyan kísérlet, mely Magyarország ellenében vagy7 “lényegének” 
megsértésével járna kudarcra ítéltetne. Széchenyi az újabb bécsi politikának általa regisztrált 
szemléleti fordulatára irányította a figyelmet. Ezt a gondolatsort mindig azzal fejezte be, 
hogy7 deklarálta: a kormány a reformok mellett van; megváltoztatta politikáját: “mostani 
kormányunk fő emberei így7 vannak meggyőződve [...], hogy Magyarországot ha más okbul 
nem, legalább a közbirodalom szilárdítása végett, elő keli minden módon segítni és 
felvirágzásra bírni.”18 A beolvasztás, a rosszul értelmezett egységkísérlet tehát a múlté. 
Ugyanígy7 eltűnt vele együtt, az azzal egyébként természetesen együttjáró alkotmány- és 
nemzetellenes politika: “ [...] mai állásakormányimknakátellenünkben [...] valódi tavasz! 
[...] mind nemzetiség mind alkotvány dolgában ugyancsak jó lépést közelíte hozzánk [,..],”19. 
Rendszerint ezzel a deklarációval fejezte be Széchenyi a kormánnyal kapcsolatos elemzéseit, 
de sokszor még egy gondolati lépést hozzátéve kinyilvánította: “ [...] a haladás zászlaja[t... j 
a kormány vette kezébe [.. ,]”20.

Az aktuális politikai pozíció megválasztását Széchenyi ehhez a hangoztatott 
kormányzati irányváltáshoz kötötte. ívűvel a kormány a helyes útra tért, a reformok érdekében 
mellé kell állni -  rögzítette - ,  azaz a kormány támogatását tartotta időszerű szerepnek. 
M inden munkájában szinte m ániákusan deklarálta ezt az alapállást. A magyarázat egyben 
magyarázkodás is: az ellenzékkel vitában álló, s a kormányhoz egyre inkább sodródó 
Széchenyi önmaga helyzetét igyekezett igazolni.21 A politizáló közvélemény valóban éles 
váltásként értékelte az 1840-es évekbeli pozícióját. Egyik oldalról pozitív fordulatnak a 
konzervatívok, a másik oldalról negatív fordulatnak a reformellenzékiek.22 Széchenyi
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mindkét interpretációt visszautasította: a konzervatív elemzőkét azért, mert tartalm i 
módosulást véltek felfedezni pályáján, sőt saját korábbi elveivel meghasonlott embernek 
láttatták. A reformellenzékiekét azért, mert a politikai helyének fordulata nyomán elvi-tartalmi 
következetlenséggel vádolták. Széchenyi politikai következetességének a kérdése igen 
hangsúlyos szerepet kapott a körülötte kibontakozó vitákban. Voltak elemzők, akik egy-egy 
írását boncolgatva mutatták ki tétova következetlenségeit, megint mások pályafordulatát 
m agyarázták éles értékrendbeli m eghasonlással. A szakirodalom  is a vizsgálódás 
homlokterébe állította azt a kérdést, hogy a pálya egészét tekintve mennyiben lehet Széchenyit 
következetesnek tekinteni.”  A változó körülményekhez és változó helyzetekhez igazodó 
politikus esetében túldimenzionált a kérdés, nehezen vizsgálható. A következetesség 
problémája inkább Széchenyi politikai értékrendjének sajátos szerkezete miatt fontos, hiszen 
politikai érvelésében az 1840-es években kulcsszerepet kapott annak bizonygatása, hogy ő 
az, aki a téves ítéletek ellenére valójában következetes. így politikai önmeghatározásának 
is egyik kulcskategóriája lett következetesség fogalma.

A fogalom körülírása elsősorban a létező, gyakorlatban levő felfogással szembeni 
kritika (“ [...] következetesnek tenni becsesb mint következetesnek látszani f 24 ) jegyében 
fogant. Ezt fejezte ki a valódi jelzővel, amelyet sokszor társított a következetesség szó 
mellé. Az övé tehát valami sajátos, a korban szokatlan felfogás: “én politikai pályámon 
egészen másféle következetességet tűztem ki magamnak”25 - írta a Politikai program- 
töredékekben. A bírálat egyszerre szólt a kormány és az ellenzék oldalán levőknek, hiszen 
Széchenyi szerűit a politikai élet mindkét pólusára ugyanaz a téves gondolkodásmód jellemző. 
Egyrészt : “ [...] “kormánnyal kezdeni és kormánnyal végezni” így hangzik nálunk a 
következetesség körülti fallacia [,..]”26-fogalm azta meg a kormány irányától, minőségétől 
függ e tlen  “korm ányi sze rep ” ab szu rd itá sá t. M ásrész t “ [...] m ások oppositiói 
következetességre állítják honunk felüdülését [,..]”27 -  bírálta azokat, akik karakterként élik 
meg az ellenzéki pozíciót.

A politikai szerepeket ő alárendelt kategóriának, másodlagos jelentőségű szempontnak 
jelölte (“[...] kormány pártolása vagy ellenzése, s ekképp kormányzat vagy ellenzék, csak 
alárendelt s úgy szólván változható faktor,”28). A következetes politikus mércéje nem lehet 
helyzete állandósága,29 hanem csak értékrendjének hű képviselete. Meghatározta azt az 
irányadó tartalmat is, amely mentén ő a helyes következetességet elképzelte: a haza és nemzet 
java30, máshol hazai hűség és polgári erényn .

A következetes politikus tehát céljában, irányában és értékrendjében állandó, de 
poliükai helyzetében, a változó időnek megfelelően mozduló. Ez a magyarázat sokszor a vita 
önvédelmi pozíciójában kapott teret:22 “Ha következetlenséget, ezen, egy becsületes emberre 
nézve legémelygősb sárt akarnak rám kenni: ám lépjenek elő, [...] s mutassák meg: hogy most 
kevesebbé vagyok hű a magyarsághoz, az alkotványhoz; hogy most kevesebbé vagyok haladás 
embere; hogy most kevesebbé szomjazom minden hazámfiának “halhatatlan emberhez illő” 
polgárosítását;” -válaszoltaTrefort Ágostonnak-3. A hirdetett következetesség fogalom mentén 
viszont Széchenyi vállalta fordulatát: “ [...] valóban megváltoztatám politikámat.”34

Ezen a ponton kapcsolódott össze hangoztatott helyzetértékelése következetesség 
fogalmával. A helymegjelölés kiindulópontja csak az lehet, hogy a kormány hogyan viszonyul
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a vállalt politikai célkitűzéshez. Ezért sok helyzetben éppen az elvi következetesség követeli 
meg a pozíció megváltoztatását. Az önmeghatározás a kormánypolitikától kell, hogy függjön: 
“váljunk csak, hadd lássuk előbb, mit talál ki a kormány, s aztán álljunk hozzá, vagy viszont, 
a mint t.i. ínyünk szerint cselekszik vagy ellene.”35 Az önvédelem mellett ez a fogalom 
szolgál a cikk felvezető kérdésére adott válaszául is. “M i okbul változtatám kormányhozi 
állásomat? Megmondom. Elvileg azért, hogy magam ne változzam, de elveimhez maradjak 
hű, s következetes legyek inkább, mintsem  illyesnek csak látszassam,36

Politikai helyváltoztatását Széchenyi e gondolatsor mentén a kormányfordulat 
jegyében, és abból következően fordulatként értelmezte. A cikk címében szereplő “kormány 
embere ” kifejezés ritkán jelent meg írásaiban a maga leegyszerűsítő egyértelműségével. E 
szókapcsolat első előfordulása az 1843/44-es országgyűlési szerepléséhez kapcsolódott. 
1843. július 1-én a konzervatívok előtt határozta meg így önmaga helyét: “Konferencia 
Keglevich Gáb[or]nál. Nyíltan beszélek, hogy akormány embere [vagyok].”37 A nyilvánosság 
előtt is ugyanebben az időben (1843 július) jelölte meg ezzel a fordulattal Czégér című 
cikkében hitvallásszerűen politikai helyzetét: “Azelőtt nyíltan ellenzék embere voltam, s 
most nyíltan a kormány embere vagyok, mit éppen nem pirulva, de büszke érzéssel int itt 
ismét kitárok.”38 Utóbb Széchenyi kerülte ezt a megfogalmazást, s nemcsak a benne rejlő 
leegyszerűsítés, hanem a túl erős kötöttség miatt, s nyilvános megnyilatkozásaiban igyekezett 
új helyzetét annak viszonylagosságában, mozgásában bemutatni. Legtöbbször használt 
megfogalmazása: “ [...] olly arányban közelíték a kormányhoz mint amilyenben a kormány 
közelíte alkotványhoz, nemzetiséghez [...] Én azt hiszem semmi nem természetesb, és 
szilárdabbul következetesb.”39 Ez felelt meg egyébként legjobban a gondolati konstrukciónak 
is, hiszen magában hordozta az esetleges újabb változás lehetőségét. A lehetséges későbbi 
fordulat érzékeltetésére sokszor ellenzékisége felfüggesztéséről írt. Egy példa erre: “ [...] 
nem tehettem egyebet, [...] m int a korm ány közelítése következtében felfüggeszteni ideig 
óráig szükségtelenné sőt károssá vált ellenzékemet, s a kormány által pártolt politikai 
hitvallásom fővonásait pártolnom viszonlag.”40

A vázolt helyzetértékelésből, következetesség felfogásból és önértelmezésből 
természetesen az is következett, hogy Széchenyi az egész nemzet számára aktuális útként 
az ő útját ajánlotta: az elvi állandóságot, de a politikai helyzetbeli változást. Elsősorban az 
ellenzék meggyőzésének szándéka vezette, de a kormány megnyerését is figyelembe véve 
alakította érvelését. A politika erőinek szóló üzenetként kapott egy újabb, sajátos funkciót, 
önértelmezése. A számtalan ezt taglaló szöveghely közül egy visszatérő megfogalmazás: 
“Hozzuk ennélfogva mindenek előtt állásunkat a kormányhoz tisztába. Úgy hogy ha az 
alkotványt és nemzetiséget nyom, ám legyen az ország ellenzék, [...] Ha ellenben pártolja a 
ko nnány nemzeti és alkotványos ügyünket, akkor egyesítsük viszont vele legjobb erőnket.”41 

Az 1840-es évek vitairataiban, cikkeiben ez a gondolati konstmkció mindig -  több
kevesebb mélységgel kifejtve -  fontos funkciót kapott. Mégsem mondhatjuk, hogy csak 
egy funkcionális érvről van szó, amely magyarázat-magyarázkodás-önértelmezés-üzenet. 
Ennél többről: a politikai értékrendszer, tájékozódás egyik meghatározó részéről. Mivel 
ennek az elképzelésnek az elvi alapjait politikai pályájának a kezdetén, az 1830-as évek 
elején alakította ki, ezért felfogását csak akoncepció genezisének a tükrében vizsgálhatjuk.
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A tájékozódási modell genezise az 1830-as években

Széchenyi esetében a politikai tájékozódás egy szellemileg kimunkált, és nem egy 
a politikai viselkedésben elsajátított (szocializált) pozícióra épült. Elsősorban azért, mert 
1825-ig alig (lényegében: nem) volt kapcsolata a honi politika intézményeivel, irányával, 
azaz nem  is volt számára a magyar politika szocializálható. Nem nőhetett bele egy kész. 
meghatározott keretek szerint működő politikai szerepbe, mivel sem az aulikus, sem az 
ellenzéki politikai tradíció nem határozta meg egyértelműen környezetét,42 látásmódját, 
még abban a tekintetben sem, hogy az eszmélődő ifjút vitára, vagy szerepkorrekcióra 
kényszerítette volna.43

Igazán akkor vált fontossá számára, hogy a létező politikai erővonalak mentén 
elhelyezze magát, és kialakítsa tájékozódási szempontjait, amikor hirtelen az 1825/27-es 
országgyűlésen a meglévő érdekcsoportok közé került. Míg hivatása nem véglegesítődött, 
és életcéljává emelt “nemzetteremtő” feladata nem konkretizálódott, addig igen kevéssé 
foglalkozott a honi politika orientációival, a szembenálló irányzatokkal. 1825 után viszont 
szembesült a “választás” kényszerével. Az új irányt ekkor még nem jelölte ki önmagának -  
mint ahogy Gergely András a szituációt elemezte -  a felmerülő dilemmát az akadémiai 
felajánlással inkább csak elodázta, s így az tág mozgásteret, s nagy erkölcsi tőkét biztosított 
a számára ahhoz, hogy “nyíltan ne kelljen a pártok között állást foglalnia.”44 Metternich 
azonban m ár azért próbálta rábeszélni a visszavonulásra, és azért csillantotta fel előtte a 
katonai karrier lehetőségét45, mert éppen attól tartott46, ami Széchenyinek a későbbiekben 
vállalt elgondolása is lett: egy nem a rendi-sérelmi ellenzékiség sémájából építkező, de 
mégis a mozdulatlansággal szemben, a haladásért altár ellenzéki szerepet felvállaló politikai 
magatartás. Széchenyi már ekkor megfogalmazta a túlzásokkal szemben a mérséklet elvét. 
Abban a vetélkedésben, hogy “ki m ond erősebbet, hatásosabbat”, nem akart részt venni, de 
az irányzatok hangossága miatt a közepet még “kárbaveszett fáradtságnak” tartotta.47

Első jelentős politikai fellépései tehát jellegzetesen a későbbi irányok felé, a közepet, 
kiegyenlítő szerepet kereső illetve a pártokon kívül álló, független politika igénye felé 
m utatnak. V alójában ekkor m ég inkább csak tétova helykeresés és nem  tudatos 
szerepvállalás48 eredménye ez. Mint Metterniclmek benyújtott emlékiratai bizonyítják nyitott 
volt a kormány felé, de politikai szerepét mégis ellenzékinek kellett éreznie, hisz ismerte az 
uralkodó, Metternich, Cziráky stb. elutasító véleményét fellépéséről. Példaként egy napló- 
bejegyzése: “a császár rendkívül dühös ream, s Ferdinand főherceggel akar engem elintézni 
“Amiért ellenem beszélt és uniformisát megtépázta” .49 Leginkább kettős elhatárolódásban 
fogalmazta meg önnön szerepét, és sem az aulikus, sem a rendi-ellenzéki pozíciót nem tette 
magáévá.

Döntően csak az eszmei-politikai orientációk európai látószögében értelmezte saját 
nézőpontját. Abban a konstellációban egyértelműen a liberális szabadságmozgalmak és a 
polgári-monarchikus alkotmányosság mellett érvelt50. A jövő államformájával azonosult: 
“Az évszázad filozófiája, küzdelem a képviseleti szisztéma és az abszolutizmus között. A 
képviseleti szisztéma végül győzni fog. Mikor? Emberi szem előre nem láthatja”51, és a 
szent-szövetségi, abszolutisztikus uralmat elutasította: “M etternich szisztémája életével
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megszűnik. Az enyém csak halálom után kezdődik”.52 Megjegyzéseinek ez az elhatárolódó 
mozzanata azért jelentős, mert a kongresszusi Bécs forgatagában, majd utóbb Nápolyban, 
és később a császárváros társasági életében is az “udvari praktikák művészetét”, a politikának 
azt a kevéssé intézményesült formáját sajátíthatta el, amely Metternich környezetére volt 
jellemző. Utóbb ahogy életcéljában, úgy politikai gondolkodásában sem simult bele ebbe a 
környezetbe, hiszen eszméiődése az alkotmányos és nemzeti mozgalmak 1820 utáni európai 
fellángolásához és ideológiájához kötötte. Ahogyan romantikus én-tudata kiemelte a katona, 
hivatalnok, “főúri-közszolga”53 szerepből, ugyanúgy “alkotmányos polgár” hitvallása 
eltávolította bécsi környezetétől.54

Politikai tájékozódásának, helykeresésének a  kérdésében is a Hitel megírásának 
időszaka volt a választóvonal. A lehetőségek mérlegelése után (és az immár egyértelművé 
vált életcél irányadó biztonságában) Széchenyi b iztos alapokat keresett politikai 
elgondolásainak. A harmincas évek elejére határozta meg a politikai cselekvés iránytűjéül 
szolgáló kategóriáit, fogalmi tisztázással igyekezett a helyes szemléletet meghatározni. Első 
könyveiben kristályosodott ki elképzelésének elvi alapja, mely jelentősen később sem 
módosult (döntően ez jelent meg az 1840-es évek irataiban is), de természetesen annak 
keretein bellii saját pozíciója változott.

A Hitelben a  Néhány tárgyat megelőző észrevétel című részben foglalkozott 
hosszabban a politika színterén felvállalható szerepekkel, azok modem értelmezésével, 
írásaiban többhelyütt megfigyelhető, hogy egv-egy aktuális problémához távolról közelített, 
általános filozófiai érveléssel alapozta meg mondanivalóját. Nem volt ez másként a helyes 
politikai pozíció meghatározásának a dilemmájában sem. A Hiteiben lejegyzett bölcseleti 
gondolatsorával, ismeretelméleti eszmefuttatásával az “ellenzés" hasznosságát igyekezett 
b izonyítan i.55 K iindulópontja az az összefüggés, m elyet a “való megismerése” és a 
tökéletesedés között látott, azaz az, hogy a  fejlődés érdekében első lépésként nélkülözhetetlen 
az igazság felfedezése. Ahogy “semmi sem lehet az egész világi egyetemben nyomás és 
ellennyomás nélkül”, úgy “csak mindenoldalú vizsgálat által lelhetni fel az igazságot”56 - 
írta. A mindenoldalú vizsgálat, “a dolgok mibenlétének valódi ismerete” azonban megköveteli 
az ellenző észrevételeket, hiszen az önáltatét nem vezetheti az igazság megismeréséhez a 
mindenkori igenlés, az alattvalói hűségből lukadó hallgatás.

Széchenyi helyes ellenzésnek azt tartotta, amelyik nem válik állandó karakterré, 
kitartó makacskodássá és így a valóság felfedésének gátjává. Egy francia írót57 idézve 
határozta meg a Hitelben az ellenzés mértékletességének elvét, azt, hogy “az oppositio 
olyan mint az epe, kell a test épségéhez egy kevés, de csak igen sok ne, s az a kevés is ugyan 
egészséges legyen.”5* Ezért használta a helyes ellenzés jelölésére a “fölvilágosító ellenzés” 
fogalmát, amely mindig a tárgyat követve és a dolgok változásait figyelembe véve az 
igazságot tűzi vezérfonalául. A Világ című munkájában formulázta e bölcseleti gondolatsort 
a legtömörebben és legtalálóbban: “Oppositióra legnagyobb szükség van: mert a Való, azon 
egyetlenegy célravezető kalauza az emberiségnek, csak eimesúriódások által szokott lépni 
a halandók közé. Hanem oly ellenzés, mely a tárgy ismerete előtt határozíatott már el, vagy 
csak kicsinységek körül bíbelődik - - soha nem idézheti fel az igazságot.”59

101



Az általános “ellenzés"’ fogalom politikai érveléseiben nemcsak a helyes politikai 
szerep meghatározásakor, hanem ezzel szoros összefüggésben a tévhitek elleni küzdelem 
eszközeként is szerepet kapott. A helyes önismeretet az egyéni tökéletesedés és a nemzeti 
fejlődés szempontjából egyaránt fontosnak tartotta. E tekintetben gondolati konstrukciója 
röviden, leegyszerűsítve a következő: Mivel a magyar nemesség nem érti viszonyait, nem 
látja át Magyarország válságát, hamis illúziókba ringatja magát, ezért fölvilágosító ellenzéssel 
rá kell döbbenteni az igazságra, meg kell mutatni neki a valóságot. Ha ezáltal a nemesség 
legyőzi előítéleteit, eljut a valós önismerethez, akkor láthatja meg elmaradottságát és 
Magyarország lemaradását és így a haladás ügye mellé fog állni.60

Széchenyinek a bölcseleti ellenzés-fogalmával körülírt pozíciója nem csak a politika 
szűkén vett világában értelmezhető. Párhuzamba állítható azzal az önmeghatározással, amely 
többször előtűnt naplójában, s főképp koncentráltan 1826-ban. “Nekünk a filozófia templárius 
lovagjainak kell lennünk a szó teljes értelmében”61 -  írta önmagára és Wesselényire 
vonatkoztatva. A “filozófus” ezekben a szöveghelyzetekben a “tudás”, az “ész principiumá- 
nak” letéteményese, akinek kötelessége a közgondolkodás átalakítása. Nem annyira politikai, 
m int inkább “értelmiségi” (a kiválasztottságban romantikus és elitárius62 ) küldetést vállalt 
m ár akkor (“Mi a filozófus feladata? Balítéletek ellen küzdeni.”6’ ), melyet később a Hitel 
és a Világ megjelentetésével valósított meg.6"1

Széchenyi bölcseleti “ellenzés” fogalmára épített politikai üzenetével elutasította 
a politikai alternatíva az 1825-ös országgyűlésen és az utána következő időben megismert 
hazai változatát.

Bírálta az ellenzékieket egyrészt, mert nincs reális önismeretük, mert “minden 
hátram aradásunkat a kormánynak tulajdonítják -. Az Appalto, a Harmincad okozza 
képzeletükben nyomorúságunkat”65 ; másrészt azért, mert akkor is opponálnak a kormánnyal 
szemben, amikor az törvényes úton jár, s szerintük “csak az igazi patrióta, ki minden intézetet, 
m inden rendelést kivétel nélkül rágalmaz”66 harmadrészt azért, mert “ a hivatalbelieket 
vagy Urunknál kedveseket igen gyakran hazaárulóknak, lelkek fenekéig elromlott s minden 
ármánnyal s rossz mesterkedéssel felruházott úri személyeknek”67 tartják; negyedrészt azért, 
mert szalmaláng-lelkesedéssel fel hévül nek és aztán alig gondolkoznak a hon gondjairól; és 
végül azért, mert a “tömeg tapsát kiérdemelni”68 akaiják és tetszelegnek függetlenségükben.

Ugyanilyen élesen kritizálta  a kormánypártiakat is, mind ennek a végletes 
ellenkezője miatt. Egyrészt, mert csak “kitüntetések, rangok, gazdagság kecsegteti őket”; 
másrészt azért, mert mindent mi az udvartól jön  helyeselnek, az a felfogás vezeti őket, 
“hogy aki uniformisban van, vagy valamilyen címe vagy fizetése van, az országgyűlésen 
soha a miniszterekkel ellenkező véleményen nem lehet”69, s végül azért, mert a haladás 
ellen vannak, mert a “hivatalt s felemelkedést vadászó [... ] mindenütt zavart, titkos egyesületet 
s több effélét lát.”70

Vizsgálva az aulikusok és a rendek politikai szerepét arra a meggyőződésre jutott, 
hogy mindezekért a hibákért az általuk együttesen meghatározott politikai keret tehető felelőssé. 
Mindkét irányzat “még a kérdés legfelszinesb tudása el őtt is már végképp határozta el magában, 
hogy a kormány vagy a nép embere lesz; [...] és ennél feszesen megmarad, legnagyobb 
igazságnak sem enged.”71 Hamis a közvéleményben és a pártoknál a következetesség felfogása,
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és ezért “az embernek, ha az országgyűlésen beszél minden első gondolata mellett, ha már 
kimondta, ki kell tartania, - hogy ingadozónak és jellemtelennek ne minősítsék.”72 így mind 
az ellenzéki és mind a kormánypárti szerep karakterré válik, és ezért a magyar politikai életben 
ki-ki “vagy mindig a kormány mellett, vagy mindig ellene van.”75 Széchenyi felvázolta e 
hamis alternatíva elkerülésének módját, “a characterkörülti zavart ideák” helyrehozását7'  a 
“fölvilágosító ellenzésből” következő új politikai magatartás tartalmát: Az ellenzéknek a 
dolgokat mérlegelni kell, nem lehet előre elhatározva, “hanem csak igazság határozhatja el 
s így meglehet, hogy az lesz leg- és legkonzekvensebb s változhatlanabb képviselője egész 
hazánknak, ki 1831-ben a kormánnyal, 1834-benanemzettel, 1837-ben megint a kormánnyal. 
1840-ben ismét a nemzettel tartand! - s így élte fogytáig; sőt ugyanazon egy országgyűlésen 
tán egy tárgyban a kormánnyal, másban a nemzettel, harmadikban megint a kormánnyal sat. 
tartand.”75 Nem az a következetes politikus, aki szilárdan áll pozíciójában, de véleménye 
változik, hanem az, kinek elvei állandók, aki “kirekesztőleg sem a kormány sem a nép embere 
soha sem lehet”76 -  érvelt.

Szemléletének középpontjában tehát nem a pozíció állt, hanem az elv, amelyet ide 
kapcsolódó soraiban olykor igazságként, közjóként, közboldogságként, a haza üdveként, 
de legtöbbször haladásként határozott meg. A hal adás Széchenyi volt számára az az ideális 
eszme, mely szerint mindenkor aktuális politikai szerepvállalását elképzelte. Szerinte ha a 
kormány a reformok ellen lép fel, akkor ellenzéki szerepet kell ellene vállalni, ha pedig a 
kormány a haladás mellett áll, akkor őt kell pártolni. Aszerint kell változtatoi a kormányzati
ellenzéki szerepet, ahogy a kormány változik a haladáshoz viszonyítva.

Széchenyi tehát az 1830-as évek elején konkretizálta azokat a szempontjait, 
amelyekre az 1840-es években is mindvégig alapozta érvelését. A politikai szerepek 
változtathatóságának elve, sajátos következetesség felfogása, a kormány irányára figyelő 
helymegjelölés, mind-mind már Széchenyi politikai tájékozódásának irányadó szempontjává 
vált politikai pályájának a kezdetén. 1830-tól 1848-ig saját politikai helyzetének meghatáro
zásakor ezt a kiindulópontot mindig figyelembe vette, hivatkozott rá. Természetesen eg)’ 
éiv ismétlése más-más politikai szituációban más-más aktuális üzenetet hordozhat. Ha ebből 
a szempontból csak a koncepció genezisére pillantunk, akkor is látható az aktualitáshoz 
illeszkedő sajátos feladat. A Hitelben leginkább Széchenyi annak a politikus-értelmiségi 
funkciónak a megjelölése érdekében teremtette meg a “fölvilágosító ellenzés” fogalmát, 
amely jegyében ő felvállalta a kritikus helyzetelemző szerepét. A Világban már sokkal inkább 
a létező rendi-ellenzéki pozícióval szemben (a Dessewfíy Józseffel folytatott polémia erre 
adott alkalmat, és Széchenyi ekkoriban nyitottabbá vált a kormány irányában) fogalmazta 
meg saját álláspontját, és állította politikai helymegjelölésének mércéjéül a kormány 
változását. Az érvelés funkciója a mindenkori aktualitás jegyében változott, de mégis sajátos 
(állandó) gondolati keretet adott Széchenyi politikai önmeghatározásainak.

Széchenyi szemlélete, melyet politikai pályájának elején elgondolt, túlmutatott a 
rendies struktúrán, a hagyományos közjogi, sérelmi ellenzék és az udvar ellentétén, az 
aulikusokés a rendek kötélhúzásán. Akialakuló alkotmányos európai értékrendnek jobban 
megfelelő, liberális értékelven nyugvó es a modem politikai kultúrát elősegítő elemként az 
eddigi alternatívát próbálta kétségessé tenni.
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Ennek a közelítésnek leginkább az adta újszerűségét, hogy “értékelvűén” és nem 
pozícionálisan határozta meg a politikai szerepeket. A cselekvés iránya: a polgári átalakulás, 
és a polgári nemzet megteremtése lett a riiérce, és az ehhez való viszony jegyében kelle tt 
immár a politika erővonalainak átrendeződni. A Hitel korszakos jelentősége többek között 
éppen abban fogható meg, hogy új irányt szabott, és a politikai közvéleményben új 
választóvonalat teremtett, s így' a liberális haladásgondolat mentén szerveződő “értékelvű" 
politika kétségessé tehette a terméketlen, aulikus -  rendi-ellenzéki orientációk kettősségét. 
Ez magában Széchenyiben is tudatosult, s mikor a híreket hallotta műve fogadtatásáról, egy 
ízben Lunkánvinak írt levelében megjegyezte: “A Hitel igen elválasztja a felekezeteket. Kis 
idő múlva tudni fogjuk, ki emberünk, ki nem. És ez nagy nyereség’.77 A magyar liberalizmus 
születése, a polgári-nemesi reformmozgalom megszerveződése (e folyamat része, s egyik 
elindítója volt Széchenyi) az 1830-as évek elején tette teljessé ezt politikai-szemléleti 
fordulatot.78 Bécsben is igen ham ar felfigyeltek a magyar politika átalakulására, és az új 
határvonalhoz igazodva alakították ki politikai stratégiájukat. Ennek egy igen korai példája 
volt még 1825-ben M etternich helyzetértékelése az országgyűlés kétféle ellenzékéről. О, a 
számára kedvezőtlennek tűnő tendenciákra igen érzékenyen reagálva figyelt fel arra, hogy 
Széchenyi politikai fellépése egy új, a kor szellemét jobban kifejező, és ezért a birodalmi 
kormány számára veszélyesebb ellenzékiséghez vezet.79

Széchenyi tájékozódási szempontja nemcsak tartalmilag (a polgári átalakulás 
m ércéje), hanem  form ailag  (a helyváltoztatás lehetősége) is a m agyar po litika  
modernizálódása felé mutatott. A kelet népe körüli vitában Vörösmarty' Mihály (Hazav Gábor 
írói néven) e tekintetben Széchenyit, mint úttörőt üdvözölte: “Alkotmányos országban minden 
józan és becsületes embernek így kell gondolkozni; s majd kormány majd oppozició 
emberének lenni kifejletíebb alkotmányos életben annyira nem ellenm ondás, nem 
jellemárulás, hogy ugyanazon férfiak majd az oppozició fejei majd ismét magát a kormányt 
képezik. Nálunk azonban ez iránt még igen setét káosz uralkodott mind véleményben, mind 
gyakorlatban s gr. Sz-nek nem legcsekélyebb érdeme, hogy e sarkalatos kérdést a 
gyűlöletesség fészkébői aíkotmányszerű tisztaságba s politikai nézetek szabad mezejére 
helyezte át.”80 Széchenyi felfogása a formálódó polgári alkotmányos gyakorlat jegyében 
született, amit jól mutat az is, hogy mind a Hitel, mind a Világ ide vonatkozó szakaszaiban 
pozitív példaként hivatkozott az angol és francia politika működésére. A kialakulóban lévő 
politikai váltógazdaság sajátos interpretációjára építette elképzelését. Szintén igen jelentős 
ez a mozzanat, hiszen a rendi alkotmányosság nem “értékelvű” politikai mozgásra épült, 
hanem  az adott rendhez  tartozás döntően  m eghatározta  a szem élyek po litika i 
viszonyrendszerét. Orientáció teremtő erővel legfeljebb az bírt, hogy ki mennyire azonosult 
ezzel a viszonyrendszernél. A rendi magyar politikai gyakorlatban is csak így' különültek el 
aulikusok-rendiek, hivatalnokok-ellenzékiek, udvarhűek- “nem zetiek”, royalisták- 
antiroyalisták. Döntően a rendi kategóriákhoz, és ennek megfelelően szerephez kötötten 
működött a politika, és így igen könnyen formálissá válhatott. Széchenyi azzal, hogy szabad 
mozgást képzelt el a kormánypárti és ellenzéki szerepek között, ezeket a stabil pozíciókat 
támadta meg. A merev aulikus-rendi “frontvonalak” helyére az “értékelvű” mozgást, a 
rendszeres helyzetelemzésre épülő pozícionális változékonyságot állította. Felvállalt (és
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rendre magyarázatul állított) szemléletének jelentőségét, újszerűségét méltatva meg kell 
azonban állapítanunk, hogy elképzelése mentén nem volt könnyű “tájékozódni” a hazai 
politikai közéletben.

Az önm eghatározó szövegek korm ány-kepe

Széchenyi röviden körvonalazott politikai tájékozódási modellje alapján visszatérve 
az 1840-es évek önértelmező Széchenyijéhez arra a kérdésre kell választ kapnunk, hogy' 
mikorra tette, és milyen tények alapján határozta meg a kormány és ennek összefüggésében 
saját helyzetének változását. A könyvek, cikkek megfogalmazásai sok bizonytalanságra 
utalnak. Akormány a reformpártján van, álljunk mellé - szögezte le minduntalan Széchenyi, 
de a korm ány reform hajlandóságának kezdetét különböző és olykor egymást kizáró 
időpontokra tette. A Kelet népében az 1839/40-es országgyűlést tekintette fordulópontnak, 
a Garatban időben visszább nyúlt és kifejtette, hogy “m ár 1830-ban sem lehetett kételkedni 
a kormánynak őszinte és elvszerinti jobbrafordulásán.”81 A Wesselényi és Kossuth című 
cikksorozatában 1831-hez kötötte a kormány változását, a korszak végén pedig az 1847- 
ben megjelent Politikai program-töredékekben 1825-től számította regisztrálhatónak a 
megváltozott viszonyokat: “Az 1825-ki országgyűlés tán egyik legnevezetesb forduló pontját 
képzi a magyar eseményeknek. M ert [...] legelsőben kezdett arrul a kormány gondolkozni, 
hogy Magyarországot tekintve bizony más módokhoz kell nyúlnia, [...] ,”82 Ha dátum szerint 
jelölte meg a fordulat évét, akkor ezek az időpontok variálódtak, de legtöbbször csak 
bizonytalan nyelvi fordulatokban rögzítette a változás idejét mint: újabb időkben, a mostani 
időben , “elérkezett végre annak napja"83; illetve időfolyam atok m egjelölésével 
kronologizált: “Akormány 20,15 év óta mindegyre közelít a magyar nemzet kívánatihoz.”84

A két legsűrűbben előforduló időpont (1825, 1830) magyarázata az lehet, hogy 
míg a kormányzat az első esetben újra elkezdte betartani a rendi alkotmány játékszabályait, 
azaz Széchenyi interpretációja szerint rendi oppozícióra m ár nem volt szükség, addig a 
második időponttól a kormány továbblépve “vállalta a reformokat”, azaz mindenfajta 
ellenzékiséget (s így az “oppozícionális reformot” is) időszerűtlenné tett.85 Bár Széchenyi 
ezt világosan nem  fejtette ki, sőt az idősíkokat egybemosta, de megfogalmazásainak 
logikájából következik, hogy ez az alap kettősség teszi bonyolulttá kronológiáját.

Széchenyi kusza kronológiája jelezve, hogy nem pontos értékrendhez mérte a 
“kormány változását”, jó példákat ad arra is, hogy az aktuális üzenetek, szövegkörnyezetek 
mennyiben befolyásolták “önmeghatározását”. Azokban a gondolatsorokban, amikor korábbi 
ellenzékiségét, és annak tartalmát taglalta, rendre későbbi időpontra tette a “kedvező” 
időszakot, és saját ellenzéki korszakának kitágításával, felértékelésével érzékeltette, hogy 
milyen nagy változás állott be, s hogy ő nem következetlen “apostata”. Ezzel szemben 
akkor, amikor az ellenzék politikáját b írá lta -  s e kritikát visszavethette a harmincas évekre 
is -  rendszerint a kormány kedvező eljárásának kezdetét egyre korábbra datálta, s ezzel 
hangsúlytalanította saját egykori “ellenzékiségét” , és “korm ánypártiságát” Korábbi 
pályaszakaszára is visszavetítette. Olykor ugyanabban a munkában is mindkét önérteimező
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üzenetet egybekapcsolta. Ebből a szempontból “legkuszább” műve a Politikai Program
töredékek. Egyrészt 1825-re visszavetítette a “forduló pontot”8*5, és hosszan méltatta a 
kormány tevékenységét, viszont más szövegrészekben a maga ellenzéki időszakát tágította: 
“ [...] politikai pályám kezdete óta és legnagyobb része folytában szinte a legközelebbi időkig 
ellenzéki szerepet viseltem, [...] mert legelsőben is a kormány (legfőbb irányzata nemzet és 
alkotmányellenes) volt, s ekkép nem vala egyéb mint kötelesség: “ellenzékileg kiállni a 
gátra;”87 Széchenyi múlt képe a kormány és az én viszonyában rendkívül problematikus. A 
Politikai Program-töredékek alapján egyáltalán nem válaszolható meg az a kérdés, -  bár a 
szerző igen hosszan taglalta szerepét - ,  hogy hogyan is vezetett el Széchenyi útja vállalt 
“korm ánypártiságához”, mikortól és meddig volt ellenzéki. Viszont e szöveghelyek 
összevetése közben azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Széchenyi nem a tisztázás 
igényével írta le gondolatait, hanem azok magyarázatként, aktuális önértelmezésként kapták 
meg funkcióikat.88

Nemcsak a tétova kronológia, hanem az elemzések helyetti általánosságok is 
kétségessé teszik Széchenyi helyzetértékelését. “Valljon változott-e a kormány és változtak- 
e áltáljában véve a körülmények annyira miszerint ellenzéki taktika helyett ezentúl m ár a 
haladás mezejére ki lehessen lépni biztosan? [...] e két kérdés [megfejtése ...] annyi 
terjedelmességgel jár, miszerint teljességgel nem lehet célom e műtételt ezúttal részletesen 
és kimerítőleg megkísérteni.”89 -  magyarázkodott egyik cikkében. Méltán, hiszen később 
sem tette meg -  pedig lett volna tere rá önismétlésektől hemzsegő írásaiban - ,  hanem mindig 
csak kinyilatkoztatta, bizonyítás nélkül deklarálta, hogy “a kormány a mozgalom, a reform 
élére állott”90 -  kövessük őt.

Azok a fordulatai, amelyek legalább felsorolásszerűen bizonyítékokat tartalmaztak, 
olyan kérdésekben szóltak dicsérőleg a kormányról, amelyekben külső nyomásra tett 
engedményeket: “[...] valami systemaváltozást nem vehetnek észre;” -kritizálta az ellenzéket 
- “ [...] noha m ár diplomatikai nyelvvé vált a magyar, minden három évben rendesen 
megtartatik az országgyűlés, és constitutionális és haladási kérdések körül kápráztatólag 
úgy állunk az előbbi sötét időkhez mint 100:10-hez”9'

Kinyilatkoztatásaiban csak a fordulatok jellege és iránya adhat az elemzéshez 
támpontokat. Kormányméltató megfogalmazásainak legjellemzőbb és leggyakrabban 
olvasható típusa a rövid, tömör, tényszerűséget sugalló kijelentés. Ezekben rendszerint az 
alkotmány, nemzetiség és reform fogalmait emlegette. Az alkotmány kapcsán arra utalt, 
hogy a kormány tiszteli a törvényességet (“kormány törvényes úton áll”92 ) és az intézmények 
működtetését nem gátolja. A nemzetiség tekintetében azt dicsérte, hogy a beolvasztó 
kísérletek megszűntek (“[...] most nem mutatkoznak az egybekeverési és idegen nedvvel 
eltöltési symptomák,”93 ), és a nemzeti nyelv, nemzeti kultúra szabadon fejlődhet. A reform 
hangoztatásával (“[...] a reform, a progressio zászlóját] maga a fejedelem tűzte ki,”94) 
pedig a kormány cselekvési irányát méltatta. Legtöbbször az alkotmány és nemzetiség 
együttes használatával, a lehető legáltalánosabban minősítette a kormányt, de olykor 
mindhárom jelleget összekapcsolta.95

Sokszor azonban kevésbé egyértelmű szófordulattal élt, s “[...] a kormánynak 
becsületes haladási tendentiáift]”96 ; “[...] hazánk üdvére célzó szándékait [,..]”97 dicsérte, s
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máskor pedig csak kezdeti lépésnek98 tekintette, és a jövőbe helyezte99 a kormányzat kedvező 
eljárását. Sőt olykor a változás lényegét abban ragadta meg, hogy a kormány passzívvá 
vált, s ezzel a nemzetnek a cselekvésre lehetőséget adott: “ [...]' a kormány az előtt tartott 
centralisatioi és egybeolvasztási útjátul eltérve, részin t közelített alkotványhoz és 
nemzetiséghez, részint tökéletes passivitásba helyzé magát, s hogy ekkép active és passive 
úgy áll politikai hitvallásomhoz, mikép [...] nekem Széchenyi Istvánnak vagy le kell lépnem 
a politikai pályárul, vagy' a kormány közelítésének ebbe mennem viszonlag;”100 -  érvelt 
Czégér című cikkében.

A kormány kezdeményező aktivitását vagy a nemzetnek még kedvező passzivitását 
fejtegető gondolatsoraiban g ram m atikaiig  is rendre ugyanazzal a szókapcsolattal101 élt, s 
ezért egy külön típusnak tekintendő a vagy legalább fordulattal átvezetett reálisabb 
arányosságra utaló összetett mondat: “M iután a beteget azonban nem gyötri a kormány 
részérül idegen elem többé -  mert szabad magyarnak lennie, és ha nem az, csak saját hibája 
-  s alkotványilag, legalább systematice nem ejtetik rajta mint azelőtt, egy halálos seb a 
másik után”107. Ezekben a tartalmilag egyirányú megfogalmazásokban legtöbbször a vagy 
legalább, de máskor csak a legalább ill. a vagy vezette fel gram m atikaiig  a kormánnyal 
szembeni minimális elvárás körülírását. Hogy a kormány politikája a nemzetnek kedvező, 
azonosult azzal ezekben a megfogalmazásokban, hogy az udvar alkotmányt és “nemzetiséget” 
szándékosan nem sért103 Az az általa hangoztatott érv, hogy Bécs nem támadja “készakarva”, 
“drasztikusan” az alkotmányt, s hogy időlegesen felhagyott “amalganizáló”, beolvasztó 
politikájával, már elegendő volt Széchenyinek, hogy bízzon a haladás sikerében és deklarálja 
a kormány reformpártiságát. Ezt bizonyítják a helyzetelemzések helyetti kinyilatkoztatások 
és az olykori bizonytalan megfogalmazások: “M ióta alkotmány és nemzetiség kivetkezési 
tervével felhagyott a kormány, vagy legalább olly következetes systémával nem eszközli 
azt többé, mint tévé azelőtt, [...] az alkotmányos és nemzeti sáncok nincsenek szünetleni 
megtámadásoknak kitéve, mint voltának azelőtt;”104 -  formulához szintén az “álljunk a 
kormány mellé” deklarációt csatolta.

Mivel Széchenyi a kormány pozitív változásait sosem a konkrét tények alapján 
elemezte, így nem is határozta meg pontosan azt a mértéket, amely a kormánypárti-ellenzéki 
szerepcsere alapjául szolgálhatott volna. Nem határozta meg az elvont eszmének, a 
haladásnak azokat az alapkritériumait, melyeket a kormánytól elvárt. Pedig tájékozódási 
modellje a pontos helyzetelemzést igényelte volna, hiszen, mint rendre kifejtette, a kormány 
politikájához igazította saját szerepvállalását.

Széchenyi általános kinyilatkoztatásai éppen arra utalnak, hogy' a számára nem 
volt kulcskérdés a korm ány aktuális irányának pontos m eghatározása.105 Politikai 
tájékozódásának így nem a politikai szituáció értelmezése a kiindulópontja, amelyből pedig 
ő mindent magyarázott, hogy a kormány a helyes úton van. Fordított irány látható. Amotívum 
elemzése is bizonyítja Németh László érzékletes meglátását: “A kormány belátta, hogy 
alkotmányosan kell kormányoznia bennünket. Hajlandó velünk anyagi reformokra kezet 
fogni. Úgy okos, hogy mi is lojálisak legyünk: építsünk és ne ellenzékieskedjünk. -  Ezt 
szerette mondani, s akkor volt virágnyílás a számára, amikor ezt a valószínűség látszatá\>al 
mondhatta a világnaks magának.”'06
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Az önértelm ező szövegek belső log ikáját is m egzavarja olykor több az 
alapmodelltől eltérő szempont. Bár rendre a kormány mozgásához kötve értelmezte a politikai 
szerepeket, de igen hangsúlyos szöveghelyeken azt a kérdést is felvillantotta, hogy “lehet- 
e kormány hajlama ‘s kézfogása nélkül biztosan és derekasan haladnunk?”,107 máshol a a 
monarchikus kapcsolat elemzése közben utasította el szinte időtlenül az ellenzéki pozíciót.108 
Széchenyi helyzetelemző írásaiban politikai tájékozódási modellje mellé olyan stabil 
szempontokat állított, amely ellentmondott változáscentrikus modelljének. S bár pályájának 
kezdetétől újra meg újra cselekvésében is szinte reprezentálta a poliükai mozgás lehetőségét, 
s a nyilvánosság előtt ismételte szempontjait, mégsem tudta a vállalt -  ahogy ő büszkén 
hirdette -  “szélforgony” szereppel demonstrálni és világos premisszák között modellálni 
saját helyzetét. Rendre kormánypárti reformerként határozta meg magát, mégis mindezért 
úgy tűnik, hogy ő nem elsősorban a kormány mellett, hanem az ellenzékiséggel szemben 
jelölte ki politikai helyét. A korábban feltett kérdésre Oppositio cikkében így válaszolt: 
“[...] konnányi hajlam és kézfogás nélkül mai világban sehol, ‘s ekkép tökéletes felforgatás 
nélkül - és illyes kivánhatna-e hű hazafi? - nagyobb szabásokban és szakadatlanul 
Magyarországban sem haladhatni [...] az igazi haladó [...] nem lehet [...] oppositiónak 
tagja!” 109

A politikai mozgást racionálisan értelmező kiindulópont, ezért nem alakulhatott át 
világos tájékozódási ponttá, m ert ezt m aguk a viszonyok, Széchenyi rendszerének 
sajátosságai, sőt Széchenyi egyénisége sem tette lehetővé. A meglévő intézményes formát 
elutasította, de ő maga kívülálló maradt, elvei nem vezethettek új intézményesülő formák 
felé. Az 1840-es években “aktualizált” következetesség fogalma inkább csak saját útját, 
szerepmozgását rögzítette, magyarázta, de a politikai orientációk rendezőelvévé nem 
válhatott.
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16. Elsősorban csak ennyiben fontos a téma értelmezőjének is. A történeti igazságtartalma Széchenyi 

megállapításainak lényegtelen, és amúgy is olyannyira elnagyoltak, minden konkrétságot 
nélkülözők Széchenyi fejtegetései, hogy ilyen mércével nem is mérhetőek.

17. Két garas ХШ. (Lásd: Vita П.) 89. old. A cikksorozat 1843 augusztusa és októbere között jelent 
meg a Jelenkorban.

18. Két garas ХШ. 93. old.
19. Oppositio II. (Lásd: Vita П.) 346. old.
20. A szentgróti levél elemzése X. 583. old.
21. Ez a jelleg leginkább Czégér című cikkében ragadható meg.
22. Lásd. Czégér I.
23. Az első már történeti távlatú Széchenyi értékelésben, Kemény Zsigmond jellemrajzában is ez az 

értelmezés egyik alapkérdése. Kemény Zsigmond : Széchenyi István. In: báró Kemény Zsigmond 
Összes Művei IX. közrebocsátja: Gyulai Pál. Bp., 1907. Elsősorban 164-168. old.

24. Czégér I. 363. old. -  a kiemelések Széchenyitől.
25. Politikai Program-töredékek 695. old. -  a kiemelések tőlem: V. F.
26. Czégér I. 355. old.
27. Constatirozás (Lásd: V ta П.) 391. old.
28. Oppositio II. 352. old.
29. Egy jellegzetes példa: “ [...] oppositio szinte olly alárendelt fogalom s változó tényező, mint a 

kormány pártolása s abbani részvét, s hogy ekkép sem egyik sem másik nem szolgálhat hitvallási 
alapul, annál kevésbé következetességi hévmérőül.” -  Czégér I. 354. old.

30. A teljes szöveghely:”[.„] kormányi vagy ellenzéki szerep, ha igazi hűséggel viseltetik, soha nem 
egyéb, mint eszköz, míg a haza és nemzet java azon egyedüli cél melly után törekedni illő, sőt [...] 
kötelesség.” {Politikai Program-töredékek 704. old.)
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31. A fordulat szövegkörnyezete: “Ha nem szolgál politikában jellemmutatóul ellenzés vagy 
kormánypártolás, de hazai hűség és polgári erény; s ekkép ha sem oppositionális tengely, sem a 
kormányrúd nem symboluma a politikai következetességnek, de illyest mindig és minden 
helyzetben a becsületesen és emyedetlenül végbevitt hazafiúi kötelesség teljesítése képez egyedül;” 
(Politikai Program-töredékek 814. old.). Máshol hasonlóan: “[...] honunk [...] egykori boldogságát, 
addig én [...] a talpraesett hazai hűség következetességére építem,” (Constalirozás 391. old.)

32. Két jellegzetes példa: “nem fogtok [...] következetlenséggel vádolhatni; [...] mert hazafiúi 
eljárásomat siker végett a változékony időkhez és körülményekhez célszerűen alkalmazni 
iparkodám” -  Politikai Program-töredékek 696. old.; “[...] prókátori furfangságtoknak sem sikerült 
egy lépést, egy sort, de csak egy szót is felhozni, mellyet nemzeti és alkotmányos hűségem 
kétségbevételére használni tudtatok volna.” -  Politikai Program-töredékek 771. old.

33. A szentgróti levél elemzése ХШ. 605. old.
34. A szentgróti levél elemzése ХШ. 605. old.
35. Politikai Program-töredékek 821. old.
36. Czégér I. 362. old. -  a kiemelések Szécenyitől.
37. Gróf Széchenyi István Naplói I-VI. (SzIÖM X-XV.). Szerk., bev.: Viszota Gyula. Bp., 1925- 

1935. (később: Naplói). Széchenyi bejegyzéseit, ha azok ott szerepelnek, a legteljesebb 
napló-válogatás fordításait követve idézzük. Lásd: Széchenyi István: Napló. Vál. szerk., jegyz.: 
Oltványi Ambrus. Előszó: Sőtér István. Ford.: Jékely Zoltán és Györffy Miklós. [Bp.,] 1978. 
(később: Napló) 1013. old.

38. Czégér. I. 358. old.
39. Oppositio II. 345. old.
40. Czégér I. 363. old.
41. Czégér II. 379. old.
42. A családi hagyomány sem nyújtott közvetlenül politikai mintát, hiszen “meghasonlott” atyja 

korábbi politika dilemmáit, helykeresését alig ismerte, és csak azt a korszakát élte meg, amellyel 
nem tudott azonosulni. A család inkább számára a “lehetőség” keretét adta. A vonatkozó hatalmas 
Széchenyi-irodalomnak itt csak a két legújabb és biztonsággal követhető termékére utalunk. 
Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Bp., 1972. (később: Gergely András 
1972) és életrajzi jelleggel: Csorba László: Széchenyi István. Bp., 1991.

43. A szakirodalomban részletesen tárgyalt Széchenyi -  Wesselényi politikai elágazás egyik lehetséges 
magyarázata az, hogy Wesselényi, mivel Erdély megyei politikai életben és jellegzetesen ellenzéki 
környezetben szocializálta a politikát, ezért sikeresebben alakította annak irányát át 
rendszerátalakító programja mentén, míg Széchenyi csak kívülről látta, és így az első pillanattól 
elutasítóan reagált a honi ellenzékiség “szellemére”; nem tudott vele kapcsolatot létesíteni.

44. Gergely András 1972 62. old.
45. Naplóill. 1825. dec. 8. 659. old.
46. Metternich levele Szőgyényi Zsigmond personálishoz 1825. december 11-én. A hosszas 

fejtegetésből a kiinduló tézis: “In Ungarn hat die Regierung heute mit zwei Oppositionen zu 
Kämpfen. Die eine ist die alte und aus der Natur der Verhältnisse entspringende ungarische 
Opposition. Die andere repräsentirt den Geist der Zeit.” -  Naplói II. Függelék 700. old.

47. Naplói II. 1825. okt. 8. Lásd: Napló 410. old.
48. Vö. Viszota Gyula észrevételeivel. Lásd: Naplói II. Bevezetés LXXII. old.
49. Naplói II. 1825. okt. 16. Lásd: Napló 4\4. old.
50. Államfelfogásának alapelemei európai tájékozódása nyomán, utazásai, olvasmányai, külpolitikai 

észrevételei stb. hatására, már politikai fellépésének idejére, de még jóval terveinek, programjának 
tisztázása előtt kialakultak. Tanulmányozta az angol, francia alkotmányokat, szimpátiával figyelte

110



az abszolutizmus ellen, az alkotmányosságért küzdő spanyol, olasz, görög szabadságmozgalmakat. 
Valóban megértette a polgári alkotmányos államrendszerek lényegét. Példaként állhat itt 1815- 
ben Angliában leírt gondolata: “Egyébiránt Angliában nem olyan rendkívül fontos, hogy a király 
bölcs férfiú legyen, mint nálunk. Anglia alkotmánya olyan természetű, hogy a királynak csak jót 
mívelni van hatalma - rosszat egyáltalán nem tehet.” -  Naplói 1. 1815. november 4. Lásd: Napló 
61-62. old.

51. Naplói III. 1826. nov. 16. Lásd: Napló 493. old.
52. Naplói III.. 1826. nov. 26. Lásd: Napló 496. pld.
53. Erről elsősorban lásd: Halász Gábor: A fiatal Széchenyi. In: Uő.: Válogatott írásai. Bp., 1977.
54. Angliában Lady Holland liberális körének szalonjában találkozott először az ellenzéki-arisztokrata 

típusával, amely kétségtelenül már másik mintát adott a számára az “udvari praktika-művész” 
mellé. Azt a szempontot azonban nem lehet elmellőzni, hogy a Bécsben megélt politikai 
informalitás hatással lehetett későbbi politikai viselkedésmódjára, hiszen ő is szerette eiőnyben 
részesíteni a háttér-manővereket. Erről lásd Gergely András és Csorba László hivatkozott müveit 
illetve Viszota Gyula (Naplói I) bevezetését.

55. Hitel,Taglalat és a Hitellel foglalkozó kisebb iratok (SzIÖM П.) Szerk., bev.: Iványi-Grünwald 
Béla. Bp., 1930. (később: Hitel) 295-298. old.

56. Uo. 296.old. A két idézett szöveghely a könyvben fordított sorrenben szerepel.
57. így határozta meg könyvében. Iványi-Grünwald Béla kutatásai nyomán tudjuk, hogy a hivatkozott 

mű: Galerie Morale Et Politique par M. Le Comte De Ségur. Iványi-Grünwald Béla közvetlen 
átvételeket mutatott ki Széchenyinél Ségur munkájából. Hitel 296-97. old. és jegyzetei.

58. Uo. 297. old.
59. Gróf Széchenyi István: Világ vagy felvilágosító töredékek némi hiba és előítélet eligazítására. 

Pest, 1831. (később: Világ) 278. old.
60. A Hitel és a Világ vonatkozó részei alapján.
61. Naplói III. 1826. december 10. Lásd: Napló 497. old.
62. A templárius lovag kifejezés ebben az értelemben máshol is előfordult. A megtalált hivatás és 

életcél egyik “kulcsszövegében” így fejezte be gondolatsorát: “A filozófia templárius keresztjét 
nem a mentémen, sem a kabátomon akarom viselni, hanem a szívemben. Életem legyen a hazámnak, 
legyen az emberiségnek szentelve!” -  Naplói III 1826. november 16. Lásd: Napló 497. old.

63. Naplói III 1826. november 13. Lásd: Napló 492. old. A napló fordítója valószínűleg stiláris 
megfontolásból az ismétlődő “Vourtheile” szót egyszer előítéletként, később pedig balítéletként 
fordította. Azért fogadtuk el ezt a megoldást, mert a korban a két fogalom lényegében szinonimaként 
volt használatos. (Lásd: Wesselényi Miklós Balítéletekröl. Bukarest, [valójában Lipcse,] 1833.) 
s ammennyiben a balítélet szó tágabb jelentésmezőt jelöl ki, annyiban Széchenyi megfogalmazása 
is tágabb, mint a mai köznyelvi előítélet.

64. Erre az összefüggésre lásd: Veliky János: "Nekünk a filozófia templárius lovagjainak kell lennünk'' 
(“Fölvilágosító" elemzés és politikai célkitűzés a Hitelben). In: Szabó István emlékkönyv. Szerk.: 
Rácz István. Debrecen 1998. 293-301. old.

65. Hitel 278. old.
66. Uo. 281. old.
67. Uo. 409. old.
6S. Naplói II. 1825. dec. 31. Lásd: Napló 440. old.
69. Naplói II. 1826. nov. 20. Lásd: Napló 495. old.
70. Hitel 409. old.
71. Világ 268. old.
72. Naplói II. 1825. okt. 15. Lásd: Napló 414. old.
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73. Világ 262. old.
74. Uo. 268. old.
75. Uo. 277. old.
76. Világ 278. old.
77. Széchenyi levele Lunkányi Jánosnak 1830 május 17-én A szöveghelyet közli: Viszota Gyula: A 

kortársak Szécehenyi Hiteléről Irodalomtörténeti Közlemények 1935.
78. Terjedelmi okokból elegendő csak utalnunk az újabb reformkor irodalom, s így elsősorban Barta 

István, Dénes Iván Zoltán, Gergely András, Kosáry Domokos, Szabad György, Varga János 
vonatkozó munkáira.

79. A már idézett Metternich levél 1825. dec. 11-én Szögyényi Zsigmond personalishoz Naplói III. 
700-705.o!d.

S0. Hazay Gábor [Vörösmarty Mihály]: A kelet népe 1841-ben. In.: Gróf Széchenyi István: A Kelet 
népe. (SzIÖM V.) Szerk., bev.: Dr. Ferenczi Zoltán. Bp., 1925. 646. old.

Azt hozzá kell azonban ehhez a méltatáshoz tennünk, hogy Vörösmarty nem egészen értett 
egyet Széchenyi 1841-es helyzetelemzésével, csak annak alapjával. Fejtegetését így folytatta: 
“Még ugyan nem vagyunk annyira, hogy az oppositio emberei elveik főbbjeivel s így 
haszonvehetőségük lehető legnagyobb öszvegével menjenek át a kormányhoz; ama visszásság 
azonban, csak személyeket nyerni meg elveik nélkül; [...] egy sokkal szabadelmübb, boldogítóbb 
rendszernek adott helyet.”

81. Széchenyi István: Garat. In: Vita I. 132. old.
82. Politikai Program-töredékek 742. old.
83. E fordulat szövegkörnyezete is érdekes, hiszen ritka egyértelműséggel rögzítette a kormány jó szándékát. 

A teljes szöveghely: “[...] elérkezett végre annak napja, midőn a kormány magyar nemzetiség és 
magyar aikotvány alapján, maga akar cselekedni,” -  A szentgróti levél elemzése VU. 562. old.

84. A szentgróti levél elemzése DC. 570. old. Egy hasonló példa későbbről: “[...] ha visszatekintünk 
csak a legközelebbrül lefolyt 10, 15 évre is, lehetetlen legédesb örömérzetre nem fakadnunk, 
[...]” — Politikai Program-töredékek Iá i.  old.

85. Egyetértve Gergely András szóbeli közlésével.
86. Politikai Program-töredékek 742. old. -  korábban idézve.
87. Politikai Program-töredékek 711. old. A kiemelés tőlem -  VF. E munka más szöveghelyeiben is 

ellentétben a történeti helyzetértékeléssel az 1825 körüli időhöz kapcsolta oppoziciós szerepét. 
Néhány további példa: “ [...] politikai felléptemkor Magyarországban, természet szerint nem 
mívelhettem egyebet, mint a kormánnyal együtt minden részt megtámadnom, melly az akkori 
status quo-nak alkotmányos s nemzeties (rothadásnak induló) voltában minket tovább is fogva 
tartani szándoklolt;” -  Politikai Program-töredékek 768. old.; “[...] én [...] 1825-ben tartottam 
kötelességben járónak az ellenzékeskedést, midőn ma a kormány pártolását hiszem hazánk javára 
minden mértéken túl hasznosabbnak.” -  Politikai Program-töredékek 830-831. old.

88. Mindezért nem gondolati következetlenségnek, hanem ideologizálásnak tekintjük a kimutatható 
ellentmondásokat, s csak annyiban tarjuk fontosnak őket, amennyiben kifejezik Széchenyi 
helyzetértékelésének bizonytalanságát illetve taktikai szándékát. Az elrajzolások magyarázata abban 
keresendő, hogy Széchenyi reformpályájának kezdetétől nyitott volt a kormány irányában, de 
reformértékrendje, programja szembeállította vele, tehát visszatekintéseiben érezhette, 
magyarázhatta úgy pályáját (mégha ezzel némileg torzított is a valóságon), hogy az a kormányzattal 
való együttmunkálkodás jegyében telt.

89. A szentgróti levél elemzése IV. 535. old.
90. Politikai Program-töredékek 816. old.
91. Politikai Program-töredékek 830. old. Hasonló szöveghelyek: A szentgróti levél elemzése IV.
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538-539. old. és uo. XIV. 605. old.
92. A szentgróti levél elemzése VU. 552. old.
93. Politikai Program-töredékek 815. old.
94. Politikai Program-töredékek 825. old.
95. “A kormány annyira megváltoztatá nemzetiség és alkotvány tekintetében rendszerét, [...] a haladás 

zászlaj[...át] maga a kormány vette kezébe [...]” -  A szentgróti levél elemzése X. 583. old.
96. Politikai Program-töredékek 817. old.
97. A szentgróti levél elemzése X. 583. old.
9S. “[...] azóta, hogy a kormány valahára alkotmányos és nemzeties mezőre kezd lépni,” -  írta pl. a 

Politikai Program-töredékekben (744. old.).
99. “A kormány e fölött mint én gondolom, úgy szeretne velünk végezni [...] miszerint ne maradjon 

keblünkben tövis, [...] hanem megelégülten élhessük napjainkat. -  Ennélfogva [...] “nemzetiségünket 
is fogja respectálni, alkotmányunkat is” -  Politikai Program-töredékek 811. old.

100. Czégér I. 362. old.
101. Két jellegzetes példa: “ [...] mikor a kormány is jogszerüleg haladni akar, vagy tökéletes 

passivitásba teszi magát,” -  Oppositio II. 350. old.; “ [...] ápolják e két életforrásunkat 
[nemzetiségünket és alkotványunkat], vagy legalább békében hagyják,” -  Czégér I. 365. old.

102. Színpadi titkok 501. old. A kiemelés tőlem -  a szerző. Máshol is ugyanebben a kettősségben 
érvelt. A nemzet ügye a kormány részéről már nem hátráltatik, az alkotmány pedig alapjaiban 
nincs sértve: “ [...] a törvény nyelve magyar, és az alkotvány lényege, legalább fövonásiban 
készakarva nem sértetik [...]” A szentgróti levél elemzése 617. old.

103. “[...] a kormány szándéka irántunk nem csak abstarcte jó és becsületes, de nemzetiségünket és 
alkotmányunkat tekintve sem készakarva sértő,” (Politikai Program-töredékek 720. old.)

104. Politikai Program-töredékek 724. old.
105. Ezért nem is tartjuk szükségesnek a történeti “igazság” külső mércéjével szembesíteni Széchenyi 

állításait. Csak röviden annyit jegyzünk meg, hogy a bécsi politika iránya valóban változott, de ez a 
változás nem volt egyenértékű a Széchenyi által neki tulajdonított (vagy megelőlegzett) haladás 
felvállalásával. Főleg nem a nemzeti és alkotmányos jellegeket tekintve. Mint a hazai irodalomban 
legújabban Varga János kimutatta, (Varga János: Helyét kereső Magyarország. Politikai eszmék és 
koncepciók az 1840-es évek elején. Bp., 1982. 9-25. old.) a kormány technikai modernizációs 
programot dolgozott ki, de a fejlődést egy abszolutista hatalmi rendszerű, centralizált Birodalomban 
képzelte el. így Magyarország felé ez az új “refonnpolitika” csak a taktika változásaiban mutatkozott 
meg. A módszer módosult és látványos eltérést jelölt, de a kormánypolitika tartalma és célkitűzése 
ugyanaz maradt Az újabb Széchenyi-irodalomban ezért kudarcra ítélt, önellentmondásos 
vállalkozásként interpretálták Széchenyi kormánypártiságát. Lásd: Andics Erzsébet: Metternich és 
Magyarország Bp., 1975 -  a teljes Széchenyire vonatkozó fejezet. Még egyértelműbb konklúzióval: 
A liberális platformú és alkotmányos elveket valló Széchenyi “haladó tartalmú refonnokra” akart 
szövetkezni “egy alapjaiban konzervatív platformú és abszolutista kormánnyal.” -  Varga János i.m. 
162. old.

106. Németh László: Széchenyi István. In.: Uö.: Az én katedrám Bp., 1969. 511. old. A kiemelések 
tőlem -- V. F.

107. Oppositio II. 346. old.
108. Majd mindegyik a korszakban megjelent írásában. Lásd elsősorban: Politikai Program-töredékek 

702-750. old.
109. Oppositio II. 346-347. old.
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Ferenc Velkey

“Now I  am openly the man o f  the government”
The role of the governm ent in the political-orientation model of István Széchenyi

From time to time István Széchenyi came back to the explanation of his own political role in 
his pamphlets published between 1840-48. His rationalisation was based on the assumption that the 
cause of national reform took a good turn following changes in the government in Vienna and when 
he joined the Hungarian government he just conformed to this new situation. This simple and often 
repeated statement corresponded with his concurrent political “messages” but still cannot be re
garded as the “apologies” of a reformer drifting towards the government. The analysis of Széchenyi’s 
earlier, inventive works — Credit, Light etc. — demonstrated that the notion of the convertibility of 
political roles, the sense of a unique consistency, and the observing of the governments inclination in 
his political self-determination were already all governing themes of the beginning of his reform 
career. His political-orientation model, devised in the 1830s, was a tool of Hungarian political 
modernisation for when Széchenyi talk about the freedom of changing political stance between gov
ernmental and opposition roles he attacked the static aulic-feudal “vanguards” and he replaced it with 
a “value-oriented” (according to the measure of civic progress) movement, a positional flexibility 
based on regular situation report. It was not easy, however, to orientate in harmony with his avowed 
ideas in Hungarian political life and that was epitomized in the confusion of his political self-deter
mination expounded in the 1840s.
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