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“legyünk mi [...] ha lehet mindenben: az oknak népe” 
Széchenyi István történelemszemlélete és A Kelet népe

“Magyarország még nem volt, de csak most lesz" - próbálja ismét meggyőzni 
önmagát és leendő olvasóit Széchenyi István a nemzet jövőbeli lehetőségeiről az 1840-es 
évek megváltozott politikai közegében.1 A  szöveghely pontos ismerete nélkül azt hihetnénk, 
hogy a Hitel zárómondataival van dolgunk, pedig ez a gondolat több mint egy évtizeddel 
később került lejegyzésre. A szállóigévé váló - fentebb a Garatból idézett - hasonló 
fogalomhasználat valóban már a Hitelben is megtalálható: —  “Sokan azt gondolják: 
Magyarország - volt; - én azt szeretem hinni: lesz! ” — , de a mondatok jelentését meghatározó 
szövegkörnyezet azt jelzi, hogy Széchenyi aktuális politikai célkitűzései sokat változtak a 
Hitel megírása és A Kelet népe vita között eltelt időkben.2

Az 1830-ban íródott Hitel zárómondatai - “ [...] nincs annyi gondom tudni valaha 
mik voltunk de inkább átnézni, idővel mik lehetünk s mik leendünk. A Múlt elesett 
hatalmunkbul, a Jövendőnek urai vagyunk. ” -, igazodva az előretekintés programadó 
szándékához a jövőért való cselekvés felhívását hordozzák magukban.3 Ettől jelentősen 
eltér és funkciójában is más aktualitást hordoz a közvetlenül A Kelet népe után íródott 
műben a hasonló fordulat gondolati környezete: “Magyarország még nem volt, de csak 
most lesz; [...] a magyar [...] még el nem érte léte főpontját [...] léte koránt sincs biztosítva 
még[... ]  felemelkedését eszközleni valóban nem csak nem könnyű és tccvolrul sem gyermeki 
játék, de maga nemében tán az a legszövevényesb működések egyike, melyek az emberiség 
évrajzaiban csak valaha is előadták volna magukat. ”4 Az eljövendő ezen későbbi 
megidézése során árnyaltabbá válik a Hitelben meglévő előretekintő bizonyosság és a 
szöveg végső kicsengése A Kelet népe vita közegében a veszélyekkel terhelt átalakulás 
nehézségeire és felelősségére hívja fel a figyelmet.

Széchenyi tehát több mint tíz év után is szinte azonos módon próbálja meg leírni 
múlt és jövő összekapcsolásával a nemzet jövőbeli lehetőségeit. A funkciójában lényegesen 
eltérő két műben a gondolatok hasonlósága azt jelzi, hogy a történelem sajátos szemlélete 
továbbra is beletartozik Széchenyi elméleti készletébe, de ebben a fogalmi körben a 
gondolatok kapcsolata nem pusztán hangzatos szójáték, hanem eszmerendszerének egy már 
korábban szervesült, sajátos eleme. A hasonló gondolatok ezen nemcsak időbeli eltérése, 
de jelentésbeli “környezetváltozása” egy funkciójában változó történelemszemlélet meglétét
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feltételezi a gróf gondolkodásában, ami az éppen aktuális politikai kívánalmakhoz más és 
más gondolati háttérrel kerül összerendelésre.

Széchenyi gondolati útjának elemzéseiben Angyal Dávid, Iványi-Grümvald Béla 
és Gergely András az 1830-as évekre kialakuló eszmerendszerben eg}' erős hatással 
rendelkező történelemszemlélet körvonalait jelölik ki.5 Széchenyi eszmélkedése során a 
gondolatok megszerveződése mögött mélyen átélten van jelen a történelem  sajátos 
szemlélete, ami jól nyomon követhető egységességet mutat a politikai pálya későbbi 
szakaszaiban is. A történelem ezen sajátos szemlélete azonban nem jelent valamilyen 
rendszerré alakított, önálló művel rendelkező történetfilozófiai gondolatsort, hanem sokkal 
inkább a konkrét megnyilvánulásokban - pl. a közvélemény meggyőzési szándékával -, 
m int egyfajta vélemény-alátámasztó érv kap funkcionális jelleget. Ennek a szemléletnek 
egyes elemei A Kelet népe vitapozíciójában újra aktuális jelentőséget kapnak és 
kölcsönhatásba kerülnek megalkotójuk stabil történelemszemléleti alapon álló politikai 
tevékenységével, állásfoglalásával és helykeresésével is.6

A Kelet népe vitában Széchenyinek a Pesti Hírlappal és Kossuthtal szembeni 
vádjaiban és kritikáiban - a Hitel és a korábbi időszak kapcsán már kimutatott - sajátos 
történelemszemlélet újra-aktualizálódását figyelhetjük meg. Széchenyi heves támadásában 
a nemzet fölemelésének és megtartásának történelmi távlatú tétje ezen történelemszemlélet 
köré szerveződik. A vita többrétegű értelmezési lehetőségei között egyik lehetőségként 
szerepel tehát az eltérő történelmi érvek szempontjából elvégzett összehasonlítás.

A reform korban felhalm ozódó - a változtatás szükségességét is igazoló - 
történelemszemléleti érvek legfontosabb gyűjtőfogalma a haladás gondolata.7 A haladás a 
korszak gondolkodói és politikusai számára a polgári átalakulást, a tudományokban, a 
művelődésben meginduló fejlődést, a nyugati nemzetek mintájára bekövetkező társadalmi 
és gazdasági változásokat jelentette.8 A haladás gondolata összefüggésbe kerül a nemzet 
fogalmával is: haladás és nemzet egymást kölcsönösen feltételező relációba kerülnek, mert 
“a nemzetnek haladás nélkül nincs jövendője, nemzeten kívül és nemzet nélkül pedig nem 
lehetséges haladás” .9 A reformkor történelemszemléletében a múltból és jelenből táplálkozó 
nemzetfelfogás a haladás gondolatával összekapcsolódva a jövőben megvalósítandó céllá 
és a jelen  feladatává válik: a nem zeti lét kifejlesztésévé a haladás m enetébe való 
bekapcsolódás által.10 A múlt és haladás, történelem és fejlődés kölcsönös viszonyából 
levont eltérő következtetések más és más politikai programokat, eltérő koncepciókat 
jelölhetnek ki a nemzet ‘önmegvalósítási’ kísérletébe bekapcsolódó gondolkodók számára.11

‘'Nemzetiség [és] életet emelő haladás” “[...] a magyar élet kétfő ésmellőzhetlen 
feltétele [...] tömöríti tehát kulcsfogalmakká a nemzet kifejlesztésében szerzett évtizedes 
tapasztalatait az 1840-es évek elején Széchenyi.12 Nemzetiség és haladás egymás mellé 
rendelt fogalmai nemcsak történelmi viszonyulások sokaságát teszik érzékelhetővé Széchenyi 
eszméiben, de a m últban gyökerező nem zeti sajátosságok és a jövőbeli kifejlődés 
lehetőségégének kölcsönhatásai kijelölik Széchenyi történelemszemléletének alapelemeit, 
az organikus nemzetszemlélet és a haladás gondolatának sajátos kapcsolatát.
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A Kelet népe nyitógondolataiban egy m ár két évtizedes koncepció fontos elemei 
tűnnek elő: “Elünk még, nem vagyunk holt nemzetnek szerencsétlen rothadt tagjai [...] a 
halál küszöbén is erőt leltünk magunkban a tökéletes megsemmisülés ellen szegülnünkés 
‘az emberiség évrajzaiban hallatlan eset’ : a halottnak vélt magyar nemzetnek sikerült poraiból 
fö ltám adnia.13 Ha azonban m egvizsgáljuk az eszmerendszer kialakulásának korábbi 
szakaszát, láthatóvá válik, hogy Széchenyi csak hosszas évek vívódásai után győződik meg 
arról, hogy “a Magyar egy erőiül pezsgő fiatal nép, melly csudálatos magasságra emelheti 
magát, s minden lehet”.'4 A 20-as évek naplóbejegyzései arról tanúskodnak, hogy igen 
nehezen nyeri el végleges helyét Széchenyi gondolkodásában a nemzet fiatalságának tudata: 
“Minden tünet egy haldoklóra vall. Semmi egészség, seholfiatalság! ', “Minden azt mondj a 
nekem, hogy Magyarország halott. ” “Minden nap jobban látom: Magyarország halott!”'5

Majd saját tettvágyának is irányultságot adva a Hitelben megjelennek a nemzet 
fiatalságának jelei, egy sajátos elem kíséretében: “A mi hazánkban olly nagyság mellyet 
siratni lehetne, még nem volt. S  hála az egeknek, hogy nem volt! mert így még lehet! ”.16 A 
nemzet fiatalságát így igazolja: “A múltban nemzeti Nagyságot, legalább olyant, mellyen a 
magyar túl ne emelkedhetnék [...] nem találunk[ .. .] ”, de “E [...] meggyőződés a helyett, 
hogy elszomorított volna, inkább felvidámított [...] : hála az egeknek, úgy látszik még 
fiatal Nemzet vagyunk, nekünk még nem fénylik a múlt, ellenben más nemzeteknek nincs 
jövendőjük;— kik szerencsésebbek? ”'1 A nemzet tehát - vonja le a végső következtetést 
Széchenyi - fiatal és erőtől pezsgő, ez teszi lehetővé átalakíthatóságát, de ez jelöli ki egyfelől 
az átalakulás sajátos metódusát is.

Széchenyi gondolkodásában a nemzet léte, vagy nemléte erősen átélt való. A 
nemzetnek életfunkciókkal való felruházása, a nemzetek létét és működését az emberi nem 
életritmusára leképező életkor-analógia Széchenyinél a romantikából nyeri eredetét: “A 
nemzetekben, ha szabad őket emberekhez hasonlítanunk, négy életkort látunk. A 
gyermekkorban és az ifjúkorban bontakoznakki a legszebb, legnemesb tulajdonságok[...] 
A emberiség érett korában [...] ama nemes lelkesedést minden nagy, nemes és önzetlen 
dologért immár nem láthatja az ember [...] A napi érdek és minden cselekvés fő  mozgatója: 
valóságok, nyereség, előny, hatalom. Aggastyán korban vannak viszont ama népek, 
mellyeknek ereiben a vér bágyadtan kering. ” 18 Vagyis: “Nemzeteknek úgy vannak 
életlépcsői, mint embereknek “[■■■] - de azzal a különbséggel, hogy az egyetlen
emberélet rövid, és szakaszai gyorsan leperegnek; egy nemzet létezésének évezredekig, 
szakaszainak évszázadokig kell tartaniok. ”19 Az életkor-analógia pontos gyökereit Angyal 
Dávid és nyomában Iványi-Grünwald Béla egyértelműen az európai romantika áramlatába 
helyezi el. Angyal a naplóbejegyzések filológiai elemzése során kimutatja, hogy az életkor 
analógiát Széchenyi mme de Stäel műveiből ismeri meg, majd őt követve Iványi-Grünwald 
is bebizonyítja, hogy Széchenyi a nemzetek életkoráról szóló megállapításokat Stäel bárónő 
műveiből merítette.20

A nemzetek életkor alapján történő megkülönböztetése olyan következményeket 
hordoz magában, hogy “régi népek fő  vágya nem lehet gyermek népnekfő iránya, valamint 
az ifjúságtól pezsgő sem osztozhatik az érettebb, vagy túlérett kor hajlamaiban. ”21 
Meghatározó eleme lesz Széchenyi nemzetfelfogásának ezen része, hiszen A Kelet népében
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így ír: "ma sincs még bevégezve nemzeti életünknek [...] gyermekszaka”, s "a férfikor 
soha be nem következik, sgyermekbül közvetlen aggastyán lesz”, ha nem jól alkalmaztatik 
a nemzet életkorának egyedül megfelelő taktika, ami csakis az óvatos, visszafogott és 
ellenőrzött haladás mentén eszközölhető.22 A nemzet haladásának saját maga által kijelölt, 
speciális menetét Széchenyi úgy próbálja igazolni, hogy gondolkodásában fönntartja a nemzet 
betegségének, gyöngeségének tudatát a későbbiekben is: “Magyarország beteg, súlyos 
beteg. ” “Súlyos beteget egyedül szerencsés véletlen, vagy [... ]  helyes orvosi szer gyógyíthat 
meg. Szerencsés véletlenekre azonban [...] bolond épit: Magyarország egészsége [...] az 
egész emberiséget érdekli, [...] az ausztriai köz birodalomra nézve életkérdés [... ]  's ekkép 
honi bajaink gyökeres felfogása [...] nélkül nem indulhat virágzásnak a 'magyar hon. ”23

A nemzet fiatalságának erőteljes hangsúlyozása miatt Széchenyinél sajátos módon 
leértékelődik a nemzeti múlt: “[...] nincs annyi gondom tudni valaha mik voltunk de annál 
inkább átnézni, idővel mik lehetünk" f i  A nemzeti múlt tudatos leértékelése a gróf történelmi 
érveinek deduktív módszerét történetieden területre siklatja,25 de ez csupán arra utal, hogy 
Széchenyi nem ‘történészként’, hanem sajátos céllal, mégpedig történelemszemléletének 
igazolására formálja ilyeimé a múltat. A nemzet múltja úgy válik fontossá Széchenyi történeti 
érveiben, hogy segítségével az átalakulás krízisét elkerülhetőnek tartja a más népek 
történelméből levont tapasztalatok figyelembevételével: “[...]  nézzük a külföldet -  
vérpatakokkal vásároltatott meg náluk mind az, mit nekünk, ha hiába nem folytak le előttünk 
az emberi kifej lésnek minden eseményei, ingyen lehetne [...] sajátunkká tenni. ”26 Ez a hit 
részben az organikus nemzetfelfogáshoz, részben Széchenyi azon hitéhez kapcsolódik, hogy 
a kormány valóban a reformok útjára lépett, amiről másokat és önmagát is igyekezett 
meggyőzni.27

A nemzet megtartásának és kifejlesztésének A Kelet népében megfogalmazott 
feladata Széchenyi gondolkodásában a magyar nemzettel kapcsolatban egy sajátos viszonyt 
implikál. A nemzet - vagyis a ‘nemzetiség’ - a világegyetem tökéletesedéséhez hozzájárulva 
nemcsak a jövőben megvalósítandó feladat lesz, hanem megőrzése, életben tartása - hiszen 
az organikus felfogás értelmében a nemzet meg is halhat - különösen lényegessé válik: “ha 
választani kellene inkább a nemzetiség, mint a szabadság”, mert a nemzetiség nem pótolható, 
inig elveszett szabadság visszaszerezhető.28 A nemzet soha meg nem szűnő továbbfejlesztése 
- ami az életben maradás elengedhetetlen feltétele lesz - a nemzet haladásában nyilvánul 
meg.

Széchenyi történelemszemléletének az organikus nemzetfelfogás mellett alapvető 
elemévé a haladás gondolata válik: “Meggyőződésem, hogy az emberi tudás határtalanul 
halad előre ”, szól a Napló 1826-ban.29 A szakirodalom a haladás gondolatát Széchenyinél 
két irányból eredezteti. A filológiai elemzések Széchenyi haladás-gondolatának gyökereit 
az angol felvilágosodás területén találják meg. Vagyis Széchenyi azért hitt a haladásban, 
mivel “abból a törvényből, hogy a jelen bölcsebb, m int a múlt, a jelenben, éppúgy m int a 
jövőben a haladás lehetősége következik.”30 Széchenyi célja a nemzettel kapcsolatban - a 
haladás soha véget nem érő tökéletesedést hozó menetében -, hogy “honunk szakadatlan 
haladhasson a világi köz polgárosodás mezején ”.31 Ez a haladás-gondolat leginkább a 
liberalizmus eszméihez kapcsolódik: “[...] testestül telkestül a szabadelmüség és haladásnak
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vagyok híve ”32 Széchenyi történeti eszméit vizsgálva Angyal Dávid részletes elemzésében 
Bentham, Hume, Young, Smith hatását mutatja ki.”  Iványi-Grünwald Béla a Hitelhez írt 
bevezetőjében a mű kapcsán szószerinti átvételeket fedez föl: “ [...] a Hitelben sokkal 
jelentékenyebb terjedelmileg is a Bentham hatás, mint eddig gyanították”, sőt egyenes 
átvételeket talál a filológiai elemzések kapcsán. Széchenyi tehát - mondja Iványi-Grünwald
- “törvényül fogadja el az általános haladás lehetőségét, melyben mindenkor részt vehet 
minden nemzet” .34 Széchenyinél a haladás-gondolat egyrészt a felvilágosodásból eredő 
perfektibilitás elméletével kerül kapcsolatba.33

De úgy tűnik a felvilágosodás csak részben fedi le a haladás gondolatának eredetét 
Széchenyinél. A második világháború előtti szerzőknél hangsúlyosan jelenik meg a haladás 
gondolatának keresztény-valláserkölcsi eredeztetése a Hitel írójának eszméiben. M ár Angyal 
Dávid is felfigyel a keresztény tökéletesedés gondolati elemeinek jelenlétére Széchenyinél : 
“A keresztény vallással - idézi Széchenyit - azt a lűtet is átvettük, hogy a halandó virtusai és 
esze által mindig magasabbra emelheti magát az Istenség felé”; majd Szekfű Gyula Három 
nemzedékében - részben a Széchenyi-kép koncepcionális megformálása érdekében a 
keresztény-germán jelleget túlhangsúlyozva - szintén vallásos irányt ad Széchenyi 
eszméinek.36 Iványi-Grünwald Béla - “a világ tökéletesedésébe vetett keresztény hit éltető 
történetfilozófiáját” megjelölve - az idealista haladáselmélet felé mozdítja el a Hitel elemzése 
során Széchenyi haladás-értelmezését.37

Nem könnyű a haladás gondolatának kettős eredete közötti határvonal pontos 
kijelölése, és míg úgy tűnik, hogy a keresztény perfektibilitás m orális kötelessége 
Széchenyinek a belső élményként megélt lelki folyamatok elrendezéséhez ad támpontokat
- “[...] a tökéletesbhez ellenállhatatlan vonzódás legszebb tulajdona az emberi léleknek” 
írja Széchenyi a Hitelben -, addig a nemzet vonatkozásában a tökéletesbülés racionális 
kategóriája lép érvénybe.38 Balás P. Elemér jogász-szemszögből végzett vizsgálódásaiban 
arra a meggyőződésre jut, hogy “Széchenyi vallásos lénye a keresztény perfekcioniznuis 
elvét vallja, ezzel pedig a haladásnak, a fejlődésnek a dinamikus elve nem ellenkezik, sőt a 
kettő bizonyos egyirányúságot mutat s az egyiknek hite a másikban való bizalm at könnyen 
megerősítheti.”39 Érdemes megjegyeznünk, hogy a két irányból érkező haladás-gondolatban
- a közvélemény számára készített megnyilatkozásokban - a felvilágosodás hatása 
hangsúlyosabbá és j ellegzetesebbé válik, mint a keresztény perfektibilitásé. A szöveghelyek 
vizsgálata arra enged következtetni, hogy a hangsúlyeltolódás során a racionális elem mellett 
a keresztény elvek inkább kiegészítői az organikus nemzetszemlélet és a Bentham féle észelvi 
perfektibilitás gondolatainak abban, hogy Széchenyi a haladás mellé állítsa és az átalakulás 
irányába mozdítsa saját kortársait.

Széchenyinél az egyetemes haladás “a nemzetek lépcsőin” át valósul meg 40 A 
nemzetek léte így - amint A Kelet népében is látható - különös felelősséggel telítődik: 
önmaga létének kifejtése által a nemzet az egyetemes haladáshoz járu l hozzá. Etmek 
megfelelően kötelességgé válik a nemzet létét befolyásolni képesek számára “ö magyar 
népet a világnak megtartani, és nem csak megtartani, de az emberiség díszére nemzetté, 
nagy’, erős, dicső nemzetté emelni” ,41
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Széchenyi gondolataiban a nemzetek ‘perfectibilitása’ az egyén tökéletesbülése 
által valósul meg. így kapcsolódik későbbi eszméihez a Hitelben megjelenő ‘kiművelt 
emberfő’, majd a Világban kiteljesített ‘lelki független em ber’ koncepció.42 A haladás az 
ember egyéni boldogulásával is összefüggésben van, mert az ember “egyedül azon haladási, 
azon soha nyug\’ásra nem lankadó előmeneteli szellemben, mellyel Isten önte keblébe, 
lelheti földi üdvét. ”43 A lelki függetlenségbe ‘integrálódnak’ az egyénnek olyan jellegű 
tulajdonságai, melyek által a nemzet és azon át a világegyetem haladásához lehet és kell 
hozzájárulni. “Minél nagyobb sikerrel küzd [...] [az] ember anyagi és kivált lelki kéjek 
kifejtése körül, minél nagyobb haladásban van, annál boldogabb; - s minél több jár el 
ebben jó  sikerrel, annál boldogabb az egyes polgárok öszvege is, a nemzet. ”44 Széchenyinél 
megfigyel hét övé válik, hogy az állandó tökéletesedés által megvalósuló haladás - a keresztény 
perfektibilitás belső igényének és a racionális haladásgondolat kereszteződésével - belsővé 
válik és az egyén tökéletesedésében realizálódik.45 A gondolatok linearitását jelzi, hogy a 
fentiekkel analóg módon van jelen a Hitelben megjelenő ‘belső csend’, majd később a 
‘polgári erény’, és a  Stádiumban a ‘bátorlét’ fogalma. Ezen kategóriák belső lényegéből 
azonban az következik, hogy Széchenyinél a nemzet hivatásának betöltéséhez csak igen 
szűk elitnek adatik meg a hozzájárulás lehetősége.46

Széchenyi haladás-gondolatában a nemzeteknek, hogy létezzenek fejlődniük, 
haladniuk kell az állandóan önmagán túllépő korral: a történelem menetének kihívásai a 
nemzeteket haladásra, javításra, fejlődésre késztetik. A haladás fogalma és mikéntje - mint 
az átalakulásra buzdítás eszköze - erőteljes hangsúlyt kap az élvrendszerben, és nemcsak 
mint a szubjektum tökéletesedése, hanem mint a nemzet életben maradásának feltétele jelenik 
meg.47 Az organikus nemzetszemlélet és a haladás gondolatának kereszteződése a nemzet 
léte szempontjából a haladás menetének kényszerű fönntartását igényli az eszmerendszerben. 
A ‘rom antikus’ nemzetszemlélet és a ‘racionalistább’ haladáselmélet egymást kiegészítő 
kapcsolatában érezhetően egyfajta disszonancia támad.48 A felvilágosodás haladáselmélete 
(mivel a jövő értékesebb, mint a múlt, vagy a jelen) egy dinamikusabb, radikálisabb, 
optimistább színezethez tartozik, vagyis Bentham hatása Széchenyi gondolkodásában az 
állandó haladás, a törvények megváltoztathatóságának eszméjével egy radikálisabb irányt 
képvisel.49 Ez az optimizmus részben Széchenyinél is megtalálható, de csak a nemzetek 
haladásának egyetemes szintjén: “Az emberi-nem, mióta nemzedékrül nemzedékre mehet 
át az anyagon nyert diadalinak naprul napra növekedő sora, és alig mehet veszendőbe egy 
kikutatott igazság is, nemcsak alvásba visszaesni többé nem fog, de az eszmék szabadabb 
súrlódásánál fogva mindinkább s inkább ki fog  belőle törni a szellemi szikra! ”so

Az állandó haladás elvének elfogadásából következő optimizmus eleinte Széchenyi 
gondolkodásában is m egtalálható .51 Ez az optimizmus - “Semmi sem képes ezentúl 
feltartóztatni a civilizációt” szól a Napló 1326-ból - azonban a későbbiekben egyre ritkábban 
szerepel Széchenyi élvei között.52 Emellett Széchenyinél a haladás optimista szemlélete az 
organikus felfogás nemzeti létet féltő gondolatával mindvégig együtt jelentkezik és így a 
haladás - az aktuális politikai körülmények között - a magyar nemzet vonatkozásában nem 
válik optimistává Széchenyi történelemszemléletében. Nyilvánvalóan ennek egyik oka, hogy 
az organikus nemzetfelfogás erőteljesebb hangsúlyt kap az eszmerendszerben. Ez a
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hangsúlyeltolódás elfedi az eredeti haladás-gondolatból adódó optimizmust és a haladás 
állandó menetének kényszerű fenntartására ösztönzi Széchenyit. Ezt erősíti, hogy a hazai 
fejlődést továbbra is egyedinek látja: “Mellynép eseményei mutatnak illy lépcsőzetet, melly 
nemzet élete fejlődött ekkép ki? Egyé sem. ” “[...] tény s megcáfolhattan tény, hogy létünk 
a lehető legszövevényesb [sj kevéssé tagadhatni [...], hogy egyedül a lehető legnagyobb 
óvakodás, türelem és bölcsesség által tarthatja fen  magát a magyar”?*

A haladás optimista gondolatának deformálódása során a nemzetek életének 
ciklikusságán alapuló organikus fejlődés és az emberiség szintjén érvényesülő állandó haladás 
ellentmondásba kerül egymással.54 Ezen folyamat során Széchenyinél a haladás gondolata 
sok szempontból alárendelődik az organikus szemléletből adódó következtetéseknek.55 Ezzel 
párhuzamosan, mivel az időt, mely elmúlt “egy Isten sem idézheti többé vissza” - az 
átalakulás felelőssége egyre fokozódik Széchenyi érveiben.56 A Világban a magyar nyelvet 
a nemzet létével összekapcsolva így ír: “A nemzet jövendősége szoros kapcsolatban áll 
nyelvének fiatal s kifejthető, vagyfejletlen s holt létével”, ezért “a magyar nyelvnek [... ]  
minden esetre haladni kell”, hiszen a hátramaradás halálossá válik. Haladás és maradás 
‘kettős dilemmájából ' “melybe helyeze a sors, kilábolni tehát szinte lehetetlen ”, mert “el 
van kárhoztatva a Magyar hátramaradás vagy elbomlás által veszni, ha ti. alkotmányával 
aperfectibilitás összve-nem-férhető”.51 Vagyis, ha a nemzet nem képes az egyetemes haladás 
áramlatába bekapcsolódni, akkor elpusztul.

A Stádiumban a haladás - m int a nemzet életben maradásának kényszere - élet és 
halál kérdésére egyszerűsödik: “előrehaladás; és helybenmaradás közt forog nemzeti életünk 
és halálunk”.iS Nemzet és haladás fogalma elválaszthatatlanul összekapcsolódik: a nemzet 
fönnmaradásának egyetlen útja Széchenyi elgondolása szerint a világméretű haladásba való 
- a sajátosságokat is figyelembe vevő - betagozódás. Később önértelmezéseiben is megjelenik 
ez a gondolat, m int önálló koncepció: “Politikai felléptem nyavalyás álmábul erősen 
felriasztó a ’ magyart. ‘S  miután vastag ecsettel festém az alatta tátongó mélységet, mellybe 
ok\>etlen el fogna süllyedni, ha nem haladna ‘spedig szaporán nem haladna, iszonyatában 
úgy meghalló jobb része a ' haladási kürtöt, mikép igazi öröm volt látni, mint ügyekezett 
elsülyedéstül menekedni a ’ többség. Haladás ‘s pedig nemzeti és alkotványos, csakhogy a ’ 
régi Tomory 's [...] Verbőczy-félénél egy kissé nemesebb, liberálisabb ‘s nagyobb szabású 
haladás volt jelszavam. "59

És míg az egész emberiség vonatkozásában Széchenyi szám ára a haladás 
szükségszerűen, belső törvényekből következik, addig az egyes nemzetek számára az abba 
való bekapcsolódás csak mint lehetőség adódik: minden nemzet önmagát teheti alkalmassá 
a világméretű haladásba való bekapcsolódásra és így az életben maradásra. Ezért - az egyes 
nemzetek vonatkozásában (!) - a  haladás, a nemzet fejlődése nem szükségszerűen adódik, 
mivel az organikus elv következtében a nemzet fejlődése megrekedhet és a nemzet ezért 
meg is halhat.60 A haladás kérdése - mivel tehát a haladás lehetősége a nemzetek számára 
nem szükségszerűen adódik - az egyes nemzetek és így a magyar nemzet számára is 
kényszerítő erővé válik: ha a nemzet nem halad, akkor szintén elpusztul, hiszen “[...J haladás 
nélkül sem lehetünk boldogok”.61
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A haladás tehát - a nemzet halálának víziója mellett - a nemzetjövőjének kényszerévé 
válik. Ebben a haladási modellben - élet és halál válaszútján - csak a szabályozott és 
ellenőrzött haladás válik elfogadhatóvá: “Az emberben létező előmeneti szellemet [...] 
egyedül anyagi erő által kettétörhető bilincsekbe verni, vagy azt az emberi szükségek logikai 
lépcsőzetin túl korbácsolni egyenlőn bűn és azért egyiránt tilos."62 A Széchenyi által kijelölt 
átalakulásban tehát csak “[...] olly módon [lehet] haladni, mikép [a nemzet] léptei ellen az 
ellenhatás árját fe l ne bőszítse, és ezáltal előmenetelét lehetetlenné ne tegye”62 A Kelet 
népe vitában aktualizálódott történeti érvek a későbbiek során megerősítik megalkotójukat 
abban, hogy az adott szituációban programmérséklésre, óvatosabb haladásra van szükség. 
“Ollyasokat [...] kerülnünk kötelesség, mik nagy visszahatást szülhetnének, ollyasokatpedig 
éppen nem szabad művelnünk, miknek ellenhatásuk hihetőleg erősb fogna lenni mint hatásuk. 
Mert hiszen nemzeti lényegünk még nem erős, 's ekkép Uly procedura által [...] minden 
esetre hátralöketünk. ”64

Széchenyi logikája szerint a szabályos haladásból, vagy annak - az érvek 
megalkotója által - egyedül üdvösnek vélt irányából való kibillenés egyenes következménye 
a nemzethalál, így maga a kényszerű haladás is csak erősen korlátozott keretekben juthat 
érvényre. Ez az átalakulás menetének biztonságosabbá tételét követeli Széchenyitől, ami 
egyik okozója lesz a túlhevített ‘veszélydimenziók’ megszületésének.65 A társadalmi érdekek 
sértetlensége, az Ausztriához fűződő viszony, a nemzetiségi probléma a nemzet haladása, 
és a haladás biztonsága szempontjából válik lényegessé. És mert ‘a magyar még gyönge’, 
de “[...] csak haladás adhat vérünknek életet és e r ő f , a többi alkotóelem - így a kormány 
is - túlsúlya révén a haladást gátolhatja meg és a nemzet pusztulását okozhatja.66

A továbbra is alapvetően liberális elvek mentén álló Széchenyi az ellenzéki és 
konzervatív polarizáció pillanatában éppen eszmerendszeréből következően kerül politikai 
nehézségekbe. Ezen nehézségek okai között szerepelnek a taktikusan változó, ám a politikai 
szerepek mögött megcsontosodó történelemszemlélet érvei is.67 A Kelet népében az 
átalakulási procedúra messzire kivetített tétje a folyamat túlbiztosítását igényli, ebben a 
képletben azonban minden más liberális és haladó átalakítási terv, ami eltér a Széchenyi 
által kigondolt változattól a haladás biztonságosságát és így' a nem zet életét teszi 
bizonytalanná: “Egy idő óta nagyobb életre ébredt a ’magyar. És ezen lehetetlen nem 
ön’endenie. Mert élet nélkül nincs kifej lés, nincs élőménél. - [...] [de] valljon mind azon 
erő [...], melly most annyi hű kedélyt melegít [... ]  nem fog e olly viszszahatást szülni, melly 
még hátrább lök [...], mintvala azon pont, mellytül közelebbi időkben uj aerának indult 
vérünk. ”6S

Ebbe a gondolatvilágba illeszkedik bele a Pesti Hirlap dinamikusabb átalakulási 
programjával szemben megfogalmazott kritika. A Kelet népe ezen vizsgálati szempontok 
szerint - szervesen illeszkedve Széchenyi eszmerendszerébe - támadás a Kossuth-féle 
átalakulási elvek ellen, a történelemszemléleti érvek mentén. Széchenyi mindjárt a vita 
elején - a kossuthi koncepció lényegére tapintva - a 14. vezércikk elemzésénél fölméri a két 
program távolságát. A Hírlap gondolatait szabadon idézve felháborodása szétömlik: “mintha 
egyenesen így szólna hozzám: Te riasztottadfel a nemzetet(l) halálos álmábul; Te gyújtód 
meg a haladás fáklyáját; miért akarsz tehát megállni(?) ”, majd így folytatja a szerkesztő
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szavait magára vonatkoztatva: “ha volna — és az tán Te volnál - ki túlságos önhittségében 
a világkereket (Hl) - tán csak nem a Pesti Hírlap szerkesztője által forgatott kereket - 
megakasztani, vagy a józan(???) haladásnak, mellyet kormánybölcsesség vezetf???) kor 
sziiksége(?) parancsol, nemzeti lelkesedés(!H) intéz, útját állni akarná, ha volna ilyen - 
dehiszen mi erősen hisszük, hogy nincs. Ha van e nemzetnek rendeltetése - van pedig - ezt 
minden esetre jó  tudni - az bizonyára teljesülni fog  velők és általok - ha nekik tetszik, 
nélkülük, sőt ellenük ha kell ”.69

Széchenyi történelmi érveiben a Stádiumban még alakíthatónak vélt korszellem -  
“sokkal józanabb, az idő szellemének irányt adni, mint az által hajtatni; módnélkül józanabb 
annak parancsolni, mint végül kénytelenül engedni” - úgy tűnik nem hajlandó többé 
engedelmeskedni a jó l kitervelt haladás egyre szűkebbnek bizonyuló kereteiben.70

Széchenyi sok nézőpontú kritikája és több síkon megindított támadása A Kelet 
népében a nemzet megtartásának és felemelésének történelemszemléleti érvét hordozza 
m ag áb an .71 Széchenyi a vádak  expresszív fölsorolásával nyilván nem  Kossuth 
történelemszemléletét támadja, de a történelemszemlélet felől szervezi meg kritikáit és saját 
történeti eszméit aktualizálja újra. A Kelet népe vitapozíciója ‘a magyarságot az 
emberiségnek m egtartani’ elv mentén helyezkedik el, és ebből a világtörténeti-hivatás 
tudatból bomlanak majd ki a támadás mélyebb tartalm i felületei. A szándékosan kiélezett 
helyzetben - ahol “nemzeti létünk körül tudomásunk ma csak az, hogy nemzetünk él, s 
hihetőleg élni fog; tovább semmi” - a magyarság feladatai fölértékelődnek: “a magyar 
népnek nincs csekélyebb hivatása, mint képviselni-Európában egyedül heterogen sarjadék 
-  ázsiai bölcsőjében rejtező, eddigelé sehol ki nem fejtett, sehol érettségre nem virult 
sajátosságát. ”72

Széchenyi a vitát tudatosan olyan világtörténelmi nézőpontba helyezi, melyben a 
magyar nemzet átalakulási folyamata - az egyetemes haladás menetébe állítva73 - nem 
kevesebb felelősséggel jár, m int “az emberiségnek egy nemzetet megtartani, sajátságait 
[...] kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit, s így egészen új, eddig nem ismert alakokban 
kiképez\>e, végczéljához, az emberiség feldicsőítéséhez vezetni [ - J ”f  A nemzet haladásának 
tétje Széchenyi logikája szerint a nemzet létén keresztül az egész világegyetemre és 
valamennyi nemzetre hatással van. A nemzet átalakulásának felelőssége az egyetemes 
tökéletesedés közegében természetesen fölértékelődik: valamennyi nemzet tökéletesedése 
nélkül a világegyetem hiányt szenved. A nem zet életben tartása és legtökéletesebb 
kifejlesztése tehát minden, a nemzet életére befolyással bíró ‘politikus’ kötelezettsége, mert 
minden nemzet, sajátos elemeinek megőrzésével és lehető leghatékonyabb kifejlesztésével 
az egész emberi nem haladásához járul hozzá.

Széchenyi a nemzet megtartásának és felemelésének programját a világegyetem 
tökéletesedésének nehezen követhető magasságába emeli. A magyar nemzet egyetemes 
nézőpontba helyezett átalakulási folyamata Széchenyi és Kossuth eltérő érveiben más és 
más szintre emeli a nemzet számára az alkotmányosság, a nyilvánosság, a nemzetiség és a 
haladás kérdéseit. Ha a magyarság - Széchenyi szerint - nemcsak önmagáért való cél, hanem 
léte a világegyetemre is hatással van, akkor nyilván a nemzet kifejlesztéséhez sem a
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hagyományos eszközök szükségeltetnek. Ebben az esetben viszont a Kossuthtal és a Pesti 
Hirlappal szemben támasztott követelmények átértékelődnek.75 Kossuth ‘modora’ így válik 
Széchenyi számára a nemzet létét veszélyeztető jellegűvé, lúszen a vádak alapján a Hírlap 
meggátolhatja, hogy a nemzet kifejlődése által betöltse világtörténeti hivatását.

“A kelet népe Széchenyi egyik legalanyibb munkája ”, mondja Viszota Gyula,76 és 
ezt annyiban valósnak is érezhetjük, hogy Széchenyinél a nemzet átalakulásának tétje erősen 
belsőségessé válik. Ebben a mélységben bomlik ki a cím sokoldalú jelentésrétege: “legyünk 
mi a ‘kelet népe' elv szerint, s ekkép ha lehet mindenben: az oknak népe" ,77
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Győrffy Miklós Bp. 1978. /továbbiakban: Napló / Rendszeresen visszatérő gondolata Széchenyinek
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a nemzet halott léte. Az idézetek mellett (Napló: 523, 528, 530.old) - mellyek főleg a húszas 
évekre orientálódnak - erre található még bejegyzés: 173,209,214,228,240-241,275, a harmincas 
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17. Világ: 77-78.old.
18. Napló: 343.old.
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említi. Gergely 1972.: 75.old.

21. A Kelet népe vita: 213.old.
22. A Kelet népe vita: 229.old.
23. Széchenyi István: Színpadi titkok Jelenkor 1845. Máj. 11. Közli: Viszota Gyula in.: Vita IL: 
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24. Hitel 270.old.
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vö.: Széchenyi “a magyar ‘lesz’-t azért mondhatta ki olyan könnyen, mert a ‘voltot’ kevéssé 
ismerte”, in.: Németh László munkái Bp., 1983. In.: Az én katedrám 388.old.

26. A Kelet népe vita: 232.old.
27. Varga János: Kereszttűzben a Pesti Hírlap Bp., 1983. 51 .old. /továbbiakban: Varga J. 1983.:/
28. A Kelet népe vita:247.oId.
29. Napló: 487.old.
30. Iványi bev.: 115.old.
31. Széchenyi István: Két garas ХП. Jelenkor 1843. Dec. 17. In.: Vita П. 217.
32. Széchenyi István: Czégér Jelenkor 1844. Febr. 29. In.: Vita П. 362.
33. A felvilágosodás hatásáról Angyal 1907.: 10-13.old.
34. Iványi Bev.: 107-110.old . illetve 119.old.
35. Gergely András rámutat: “a perfekcioniznus gondolata a felvilágosodás íróitól származik” Lásd: 

Gergely 1972.: 71.old.
36. Angyal 1907.: 14.old. illetve Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik Bp.,1935. 

54-55.old. A tudatos elrajzolásban és valószínűleg liberalizmus-eilenességében Szekfű odáig jut, 
hogy szerinte: “A tizenkilencedik század első felében divatos alapelvek többségét Széchenyi 
egyenesen tagadta [...]” 50.old.

37. Iványi Bev.: 163, illetve 166-167.old.
38. Hitel. IX.lap
39. Balás P. Elemér A Széchenyi-Kossuth ellentét hírlapi vitájuk tükrében (Kolozsvár 1943.) 142.old. 

/továbbiakban: Balás 1943.:/
40. Angyal 1907.: 15.old.
41. A Kelet Népe vita: 313.old.
42. Világ: 52-63.old.
43. Garat in.: Vita I. 58-59.old.
44. Garat in.: Vita I. 61-62.old.
45. Vö.: Gergely 1972.: 71.oId.
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46. Vö.: Veliky János: A két program alapja (Széchenyi és Kossuth haladáselveiről) Rubicon 1995. / 
Széchenyi-Kossuth szám/ /  továbbiakban: Veliky: 1995. /

47. Gergely András idézett müvében a haladás gondolatához a szubjektum felől közelít és így belső 
igényként értelmezi azt Széchenyi eszmerendszerében. Az egyén tökéletesbülése azonban a magyar 
nemzet létének szintjén a haladás egy másik aspektusában jelentkezik, melyben a nemzet létére 
vetített haladás - mint lét vagy nemlét kérdése -, a maga kényszerűségében külsővé válik. 
Vö.:Gergely 1972.: 70.old.

48. A kölcsönhatásra már Iványi-Grünwald is felhívja a figyelmet. Vö.: Iványi Bev.: 115-117.old.
49 Vö.: Gergely 1972.: 75-76.old.
50. Garat in.: Vita I. 68.old.
51. Vö.: Gergely 1972.: 76.old.
52. Napló: 487.old.
53. Garat in.: Vita I. 37-42.old.
54. Vö.: Gergely 1972.: 76.old.
55. Erre utal: Iványi Bev.: 117.old.
56. Hitel 66.old.
57. Világ: 248-249.old.
58. Széchenyi István: Stádium. Lipcse, 1833. Előszó /  továbbiakban: Stádium /
59. Széchenyi István: Oppositio. Jelenkor 1844. Febr. 18. In.: Vita П. 344.old.
60. A nemzet haladásának szükségszerűségéről Vö.: Gergely 1972.: 148.oId.
61. Garat in.: Vita I. 139.old.
62. Garat in.: Vita I. 67.old.
63. Garat in.: Vita I. 136.old.
64. Széchenyi István: A pistoly idő előtti elsütése Jelenkor 1845. Jan. 30. In.: Vita П. 450.old.
65. A veszélydimenziók részletes elemzéséhez és az eszmerendszerben betöltött hatásához a 40-es 

években: Velkey Ferenc: “Ami az akadémiai beszédből kimaradt” Műhely különszám 1992. 75- 
79.old. / továbbiakban: Velkey 1992.: /

66. Széchenyi István: Oppositio. Jelenkor 1844. Febr. 16. In.: Vita П. 346.old.;
67. A politikai szerepek és a haladás-gondolat összefüggéseiről lásd még: Velkey 1997.: 61.old.
68. Széchenyi István: A pistoly időelőtti elsütése. Jelenkor 1845. Jan. 30. In.: Vita П. 449.old.
69. A Kelet népe vita: 361.old.
70. Stádium: 20.old.
71. Munkámnak - a történeti szövegek összehasonlító vizsgálatán túl - nem célja a vita részletesen 

feltárt keletkezéstörténetét és eseménytörténetét elemezni. A vita keletkezéséről: Ferenczi Zoltán: 
Bevezető (in.: SZIÖM. V. A Kelet népe Bp.,1925. szerk., bev.:Ferenczi Zoltán) (továbbiakban: 
FerenczúBev.), Viszota Gyula bevezetője (in.: SZIÖM. VL/l.Gróf Széchenyi István írói és hírlapi 
vitája Kossuth Lajossal Bp., 1927.) Amagyar sajtó története I. 1705-1848. Szerk.: Kókay György 
Bp., 1979.; illetve Varga 1983./
A sajátos történelemszemlélet egyik aspektusára utal: Velkey 1997.: 8.old.

72. A Kelet népe vita: 217 - 220.old.
73. Széchenyi világtörténelmi nézőpontjára utal: Gergely 1972.: 70-72.old.
74. A Kelet népe vita: 220.old.
75. A kortársak a gróf támadását elhibázottnak vélték és Széchenyi nehézkes stílusa mögött nehezen 

lelték föl a logikus koncepciót. Vö.: Kosáry Domokos véleményét Széchenyi támadását illetően: 
in.: A magyar sajtó története I. 1705-1848. Szerk.: Kókay György Bp., 1979. 717.old. A Kosáry 
által írt fejezet.
Wesselényi a kérdéssel kapcsolatban Deákhoz írt levelét így összegzi: “ Sokat adnék, ha szegény
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Széchenyi e könyvet nem írja vala”, mert a gróf “állításai által maga a sajtószabadság felett tör 
pálcát”. Wesselényi levelét idézi: Ferenczi Bev.: 66.old. Deák maga is úgy véli, hogy “Széchenyi 
akaratlanul apológiát írt az ellenünk használt terrorizmusra”. Deák levelét közli: Ferenczi Bev.: 
67.old.

76. Viszota Gyula bevezetője in.: Vita I. Viszota Bev.
77. A Kelet népe vita: 402.old.

Tamás Fiilöp

István S zécheny it historical approach and the ‘Kelet népe’

This essay is analysing the re-actualization process of Széchenyit historical approach at the time of 
the ‘Kelet népe’. At the discourse of the genesis of Széchenyit historical arguments, which try to 
describe the changes during the 1840’s in the Hungarian society, it appears that Széchényi applied 
the nation-opinion of romanticism as well as the rationalist-utilitarian and christianlike ideas of progress 
when creating of his own concept, whereof he elaborated stable, circular historical arguments. The 
effect of these stabilizing historical conceptions, in Széchényi’s tininkig early in the 1840’s - owing 
the interference of the romanticism nation-opinion and the more emphatic rationalist thought of 
process - are evoluting a moderated, low-key process of change. The accuses, offences and blames of 
Széchényi against Kossuth and the ‘Pesti Hírlap’ will be better interpretable from the point of view of 
the historical arguments.
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