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Széchenyi vallásos lelkülete.
Hatalmas ércalakja tél havában, nyár hevében i t t áll soproni
líceumunk előtt mozdulatlan, A hideg ércanyagból vájjon k i sugárzik-e az a forró, nyugtalan nagy szív, mely nemzete javáért
emészté magát az utolsó dobbanásig? A z ilyen lángelmék Isten
küldöttei, magasabb égi tüzet hordoznak keblükben. Széchenyi
is Jeremiás prófétával mondhatta e l : „Az én szívemben az Urnák
igéje olyan, mint az én csontjaimba rekesztetett égő tűz és azt
hordozván, elfáradok, de ellene hiába küzdök." (Jer. 20, 9). Vagy
amint már Kemény Zsigmond idézte Kisfaludy Sándor versét:
„Mikor ilyent teremt az ég, — Eredj, mondja, légy dicsőség, —
Légy czimere nemednek — Es ostora keblednek." Tudta ezt
maga Széchenyi is, a Stádiumban tett ilyen vallomást: „Czélom
nem egyéb, mint lelkemből végre kivenni azon fájdalmas tövist,
melyet honom nyomorult állapota döfe oda s mely mind addig
— s érzem még síromon túl is — fogja azt keserű kínnal epesz
teni, míg a M a g y a r nem emeli királyát és magát hozzáillő dicső
ségre."
L e l k i vívódások közt virrasztja éjjeleit és mégis szinte ember
feletti energiával hat, alkot szellemi és anyagi téren egyaránt.
Gazdaggá, műveltté, szabaddá akarja tenni nemzetét. Lovakat
tenyészt, földet művel, bort és szedreseivel selymet termel. Köz
lekedést nyit, kereskedelmet, ipart fejleszt, a Dunát, Tiszát sza
bályozza, sziklákat robbant a Vaskapunál. Vasútat, lánchidat,
hajógyárat épít; takarékpénztárt, kaszinót, akadémiát alapít. Vitéz
katonából lesz honatya s merész beszédeivel gyújt, világít az
ország házában. A z éjszakát is nappallá téve írja reformátori
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A soproni volt az országban a budapesti után a második nagy Széchenyi
szobor. Mátrai Lajosnak Izsó Miklós mintázata szerint készült remeke. F e l 
állítására az első indítványt Király József Pál evang. líceumi igazgató még
1861. tette meg. A városi tanács azonban Széchenyi gyakorlatias szellemében
előbb egy Széchenyiről nevezett főreáliskolát létesített s a szobrot a vár
megyével közösen csak a milleniumra állította fel. (Lásd : Kugler A . Emléklap
a soproni Széchenyi-szobor leleplezésére. 1897. 21. 1.).
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műveit. Mindmegannyi ébresztő őrkiáltás közönyös, álmos nem
zetének fülébe, hogy értse m e g : van még nemzeti és világtör
téneti missziója a magyarnak. Kutatja az ős nemzeti erőket és
karaktert. Művészet, népszokás, minden, ami honi és nemzeti,
akár csak egy hegedű vagy cimbalom, leköti, könnyekig meg
hatja. Még Döblingben is fuvolán játssza régi népdalainkat, sőt
jobb órában, ha a szabadság reménye felvillan lelkében, még
táncol is az aggastyán, mint egykor Dávid király a frigyláda előtt.
(II. Sám. 6, 14. I . Krón. 15. 29.).
A z érzések ez áradata, a nagy lelki erő, az alkotások
hosszú sora vájjon honnan ered? M i hajtja és m i ösztönzi a
nagy lángelmét ? Hol az a csodás erőforrás, melyből ez a nagyság
fakad?

I. Erkölcsi nagyságának és hazafiságának vallásos alapja.
Széchenyi, a szabadelvű magyar katholikus.
Izzó faj- és hazaszeretete volt bizonyára a közvetlen indítóés ható erő, amint ezt minden szava, tette elárulja. De ez a
hazaszeretet csak virága volt az ő tiszta, mély erkölcsiségének.
Morális erejének legmélyebb gyökerét pedig ő maga is isten
félelmében, vallásos hitében ismerte fel. „A Jove fit princípium"
— idézte a pogány jelszót, É s erre a keresztyén visszhang lel
kében : Isten nevében kezdem el. Istenfélelem a bölcseség kez
dete. Lényegileg Széchenyi is azon a vallásos fundamentumon
állott, amelyre Bismarck, a vaskancellár jutott el, akinek jellemző
mondása: „Ha nem volnék keresztyén, egy óráig sem maradnék
meg a helyemen . . . Vegyétek el tőlem Istennel való összekötte
tésemet s megszűntem államférfi l e n n i . . . Canossába nem me
gyünk . . . M i az Istentől félünk, mástól senkitől a világon."
Történetíróink Széchenyi erkölcsi nagyságának erőforrását
kutatva, többnyire csak izzó, mély faj- és hazaszeretetéig jutnak
el s kevesen látják meg, hogy ennek mélyebben rejlő gyökere
is volt vallásos mély érzésében, erős hitében, Istenhez való szoros,
belső viszonyában. A szoros kapcsolatot Széchenyi hazafisága és
és vallásossága között Kemény Zsigmond, Gyulay és Berzeviczy
még nem tárgyalják. Angyal Dávid, Prohászka, Kenessey és
Ravasz László már utalnak reá, de nem emelik k i eléggé. Ujabb
historikusaink közül talán Szekfü Gyula mutatta k i ezt a kap1
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csőlátót legnagyobb nyomatékkal, ő ismeri fel, hogy Széchenyi
nél a nemzetiség, a magyar államférfiú és reformátor meggyő
ződése „a lélek mélyéből, a vallásos érzelmekből" hajtott k i . ő
mondja k i , hogy Széchenyinek „egész elméjét, akaratát és poli
tikai munkáját a legmélyebb vallásos érzelmek irányítják; vallásos
hite volt az, ami őt szakadatlan nemzetreformátori munkára sar
kalta." És nagyon helyes és találó az a megállapítása is, hogy
Széchenyi „hívő lélek volt, k i a keresztyénség erkölcsét akarat
lanul, szent és boldog tudatnélküliségben vitte át politikai pályája
cselekvéseire s nemzetisége azért volt működésében változatlan
és egész életén át uralkodó csillagzat, mert vallásos érzelmeiben
gyökerezett." M i k o r Széchenyi a nemzeti lét és haladás feltételei
között az erkölcsiség mellé „a közintelligentiát, a közértelmességet" teszi első helyre, akkor is vallásos jelszó, Hózseás próféta
panasza cseng fülébe, amint azt A r a n y J á n o s is hatalmas ódá
jában ráolvassa: „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány
nélkül való." (Hózs. 4. 6.)
Vallásos hitével egész hazafias működésében isteni külde
tést lát. Betegségében az Aldunán ezt mondja: „Nagy erkölcsi
erőt fejtettem k i . Mindennapi imám a legfőbb lényhez ez v o l t :
Vegyen magához, ha ezentúl Magyarországnak s az emberiségnek
haszontalan tagja lennék; de adja vissza egészségemet, ha valami
jót tehetek." Hazafísága őt vallásos hittel a mennyei régiók felé
ragadja: „Célom őszinte és nemes vala — mondja a Kelet Népé
ben — a világegyetemben egy féreg, egy észrevehetetlen parány,
mégis sóvárgott lelkem a legnemesebb felé és ha porhüvelyem
elbomlása után soha nem ébredek is fel többé, mert eléggé k i
nem képzett és eléggé k i nem tisztult lelkem nem bírhatná el
az örök égnek világosságát, a megdicsőültek mennyei kéjeit:
nem ragadhatja el, míg eszmélek, tőlem semmi erő azon kéjér
zetet, azon öntudatot, hogy előttem megnyílt néha az ég és em
b e r i gyarlóságim árja között honomért mindig hűn dobogott szi
vem." Egész élete vezéreszméjének „fajunk biztosításának és
nemesebb kifejtésének" megvalósulását is vallásos hittel és szent
reménységgel várja. Bach miniszternek mondja a B l i c k b e n : „A
jelen időben nem tehetünk mást, mint hogy Magyarország összes
lakóit különbség nélkül őszintén szeretjük és kölcsönösen támo
gatjuk, a Megváltó kegyelmében reménykedünk, az örök igaz
ságban és jóvátételben rendületlenül hiszünk és fajunknak aránylag
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kicsiny „mennyiségét" a lehető legjobb „minőséggel" törekszünk
kipótolni."
Vallásos hitével látta meg és érezte át, Széchenyi a
magyar nemzetnek világtörténeti hivatását is, melyet neki az
isteni gondviselés az egész emberiség fejlődésében kijelölt, Szé
chenyi szerint: „Az emberiségnek egy nemzetet megtartani, sa
játságait, mint ereklyét megőrizni s szeplőtelen minemüségében
kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit s így egészen új, eddig nem
" ismert alakokban kiképezve, végczéljához, az emberiség feldicsőitéséhez v e z e t n i . . . " ez a magyarnak, mint nemzetnek hivatása.
(Kelet népe.) Széchenyi történetfilozófiája szerint, amint ezt a
Hunniában kifejti, a magyar is mint nemzet „oly erkölcsi test,
mely az emberiségnek alkotórésze és azon lépcsőknek egyike,
melyeken az emberi nem mind magasbra emelkedhetik véghiva
tása, a tökéletesülés felé." Méltán mondja azért A n g y a l Dávid,
hogy Széchenyi szerint tehát „a nemzetiséghez való ragaszkodás
Isten parancsa, az emberiség fejlődésének szükséges föltétele."
Vallásos hite és történetfilozófiája tehát egymást támogatva
vezette Széchenyit a szállóigévé lett jövendölésre, mellyel „Hitel"
című első nagy munkáját fejezte b e : „Sokan azt gondolják:
Magyarország v o l t ; — én azt szeretem h i n n i : lesz!"
Nemcsak hazaszeretetének, hanem egész erkölcsi nagyságá
nak, bámulatos cselekvőerejének titkát és kulcsát is vallásos
hitében, Istenhez való személyes viszonyában találjuk meg. A
család ősi címerén, még Széchenyi temetésekor is ott volt a
ravatalon és Pesten a Kaszinó remek Széchenyi-billikomán ma
is ott van az istenes jelszó, ami korábban már Bocskay és Gusztáv
Adolf zászlóira is hímezve volt s amit már Melanchthon is jel
igének választott: „Si Deus pro nobis, quis contra nos." (Rom. 8, 31.)
Széchenyi a mély vallásosságot már őseitől örökölte. Elődei
között volt oldalágon a 103 évet élt Széchenyi György esztergomi
prímás, a család nagyságának megalapítója és Széchenyi Pál, a
kalocsai érsek. Nemcsak vallásos, hanem nagybátyja, a prímás
példáját követve túlbuzgó és türelmetlen is volt az első Széchenyi
gróf, György, Istvánnak egyik dédapja. K i akart hurcolkodni
soproni palotájából, mivel a szomszédházat az evang. Löffelholz
báróné, egy előkelő kegyes matróna vette meg. A rajongásig
buzgó vallásos lélek volt Széchenyi atyja és a két nővére is.
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B . Szabó László, A Széchenyi-család tört. I . 412. 1.

A vallásos érzés erejét és mélységét tehát úgy örökölte
Széchenyi. De azért az elődök és az egyház iránt való minden
kegyelete mellett is az ő religiója sok tekintetben más volt, mint
a dogmák által szorosan kötött, a más vallásúak iránt elfogult
és türelmetlen főpapi ősöké. Széchenyinek őseredeti reformátori
egyénisége, erős, boncoló elméje, a külső, merev formák alatt
a lényeget és igazságot kereső éles szeme ; a képmutatást lélekből
gyűlölő őszintesége és szókimondó bátorsága, a bibliát ismerő
és abból táplálkozó igaz keresztyén emberszeretete és lángoló,
tüzes hazafísága a magyar fajnak minden ősi nemes jellemvoná
sával, mindezek a lelki sajátságok a családjában hagyományos
vallási nézeteket mégis csak sok részben, mondhatjuk, lényegesen
befolyásolták. É s nem szabad felednünk, hogy Széchenyi már
nem az ellenreformáció, hanem a felvilágosodás korának hatása
alatt állott.
Prohászka Ottokár püspök Széchenyi vallásosságáról írt
tanulmányában arra az eredményre jút, hogy Széchenyi nem
volt harmonikus, egységes vallásos típus. De talán ha más szem
szög alatt nézzük s különösen ha egybevetjük vele nagy elődjét,
a szintén katholikus Zrínyi Miklóst, a költőt, hadvezért és állam
férfiút, aki szintén legnagyobb magyarja volt a maga korának
s a legádázabb ellenreformáció idején volt az igazi keresztyén
lelkületnek s a hazafiság sugalta vallási türelemnek őszinte, bátor
és tettrekész szószólója : akkor Széchenyiben is megtaláljuk majd
azt a vallási típust, amely nem mindennapi ugyan, de magasabb
szempontból mégis harmonikus, egységes és Krisztus igaz szelle
métől áthatott.
Megengedjük azonban, amit már politikai téren Kemény
Zsigmond megállapított, hogy Széchenyi egyénisége vallási tekin
tetben sem olyan egyszerű alkotású és „olyan egyenlően járó,
mint a genevai kicsiny zsebóra" s nem hasonlítható a francia
kerthez „melyben a természet és tenyészet szabad szeszélye
egészen k i van zárva s az alkotó erő a biráló olló és metszőkés
miatt a hideg szabályosság formái közé úgy összeszoríttatott,
mint a spanyol csizmába az inquisitió alatt az eretnek lába." Es
jól ráillik vallási tekintetben is Keménynek az a másik mondása:
1

2

1

K o c s i Csergő Bálint idézi Széchenyi György győri püspöknek a gályarab
protestáns lelkészekre vonatkozó n y i l a t k o z a t á t : „Texuimus funiculum in H u n 
gária Evangelicis, quem si collo eorundem injicere poterimus, nunquam omnino
sese Evangelica Religio in pedes eriget, sin minus, nobis curam facessemus."
L a m p e — E m b e r 753. 1.
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Széchenyi eszmevilága. I. 48—66.

„Aki Széchenyinek életét az adatok mechanikus összeállítása által
akarja felvilágosítani, számot tarthat, hogy az olvasók a sok fa
miatt az erdőt nem fogják látni." Igyekezni fogunk tehát vallásos
életét is lelki világának egészéből, jellemének lényeges sajátságai
ból levezetni és érthetővé tenni.
A szabadelvű
magyar katholikus típusa volt Széchenyi, m i 
ként már két századdal előtte Zrínyi is. A legnagyobb magyar
miként egész érzés- és gondolatvilágában, úgy vallásos hitében,
katholicizmusában sem lehetett más, mint magyar. A z o k a lelki
sajátságok, amelyek a magyart vallási téren általánosságban
jellemzik, kiváló értelemben és fokozott mértékben megvoltak
Széchenyiben is.
Két öröklött faji és nemzeti sajátsága a magyarnak religio
dolgában is a világos fő és a meleg szív. Ez a kettő menté meg
mindenkor a vallási fanatizmus szélsőségeitől. A vallási türelmet
látjuk hazánkban már a reformáció korában is. Nádasdy Tamás
nádor udvarában egymás mellett szolgált a r. kath. és az evang.
lelkész. A Perényiek, Thurzók és Forgáchok családjában a test
vérek Róma és Luther hívei között oszlottak meg, de békességben
éltek egymással. Takáts Sándor, a piarista történetíró állapítja
meg, hogy a X V I . században a vallási gyűlölet még ismeretlen
hazánkban. Csak a tridenti zsinat nyomása alatt Oláh Miklós
prímás, a k i előbb maga is Erasmusszal levelező szabadelvű huma
nista volt, kezdte meg az ellenreformációt. A vallási üldözéseket
és a fanatizmust nálunk mindig a külföldről, Ausztriából és Rómá
ból importálták. A legnagyobb katholikus magyarok, Zrínyi Miklós,
eleinte a kuruc háborúk idején még I I . Rákóczi Ferenc is, a fel
világosodás korában Batthyány Alajos, a nagy Festetich György,
fivére Festetich Ignác (Egyeden és Sopronban), a két Széchenyi,
Ferenc és fia István, Batthyány Kázmér, Deák Ferenc, Beöthy
Ödön, Eötvös, Madách, Vörösmarty szabadelvűek voltak, vallási
téren egyenlő jogokat adtak a protestánsoknak. Még Lonovics
József csanádi püspök is, Széchenyi jó barátja, személyes tárgya
lásokkal kicsikarta X V I . Gergely pápától, hogy a protestáns lel
kész előtt kötött vegyes házasságok a r. kath. egyház szerint is
érvényesek legyenek. Csak a legújabb Codex Juris Canonici
semmisíté meg ezt a pápai döntést és nyitott kaput a felekezeti
izgatásoknak.
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párosult a felvilágosult elmével, a józansággal. A vallásos rajongás,
a babonás vakhit, az aszkézis és miszticizmus túlzásaitól a magyar
nép mindig ment maradt. Vallási téren a felvilágosultság jellemzi
a magyart. A sokat emlegetett magyar józanság sem zár k i
minden vallási miszticizmust és nem tagad minden természet
felettit. De be kell vallanunk, hogy a m i úgynevezett világi
elemünk úgy a katholikusoknál, mint a protestánsoknál erősen
hajlik a racionalizmus felé. A z egyház tanait és intézményeit
kritikával fogadja, a dogmák és hitvallások iránt közönyös, beéri
a biblia egyszerű szavaival és ezek gyakorlati magyarázatával,
a keresztyénség súlypontját inkább az erkölcsiségre helyezi s
ezért más vallásfelekezetek iránt is, melyekben ezt az erkölcsi
tőkét megtalálja, türelmes és elismerő. Szinte meglepő például
a theologiában is eléggé jártas Fáy András racionalizmusa, aki
református létere is Kálvinról igen szigorúan itél. Es Tomcsányi
páter is erősen kipellengérezte Tisza Istvánt a dogmákról ejtett
szabadabb nyilatkozata miatt. De megnyugtatjuk, jól megtehette
volna ezt Széchenyi Istvánnal is, ha akarta volna. De nem akarta.
Es feltűnő, hogy a Széchenyi-jubileumok alkalmából annyi rész
letes, kitűnő értekezés sorában oly kevés szó esik Széchenyi
vallásosságáról.
1

A m i k e t ugyanis i t t általánosságban elmondottunk vallási
téren a magyarság faji és nemzeti sajátságairól, mindazokat fel
találhatjuk a legnagyobb magyarnak, Széchenyinek vallásos lel
kületében is. Széchenyi erős, mély vallásos lélek volt, az Istenbe,
a gondviselésbe, az erénybe és a halhatatlanságba vetett szilárd
hittel, Krisztus iránt való mély tisztelettel. Ez a vallásos hit volt
erkölcsi nagyságának, bámulatos alkotó erejének is legmélyebb
alapja. Ez tartotta ébren lelkében a kötelesség és felelősség ér
zetét. Vallásfelekezete szerint római katholikus, aki nagy kegye
lettel ragaszkodik őseinek egyházához, de ezzel szemben is
fenntartotta éles elméjének birálati jogát és ebben nyilvánuló
egyéni szabadságát. Ezáltal lett ő korának ultramontán és kleri
kális párttöredékeivel szemben a szabadelvű
magyar
katholikus
típusa. Es ez a nagyobb lelki szabadság állítja őt magyar tör
ténelmünk másik nagy alakja, Zrínyi Miklós mellé. Megjegyzem
itt, hogy akadt magyar történetíró, aki Széchenyit hitetlennek,
a monizmus hívének vallotta. De ez merénylet volt Széchenyi
ellen. Szabadelvűségét ennyire félreérteni nem szabad.
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Már Kemény Zsigmond megállapította róla politikai téren,
hogy „majdnem rögeszméjévé vált esze által zsarnokoskodni a
szivén." Dessewffy J ó z s e f is azt mondta r ó l a : esze árt szive érzeményeinek, Ilyen erős racionalizmust találunk vallásos néze
teiben is. Esze szigorú bírálat alá veszi azt is, amit szive talán
hittel és hagyományos kegyelettel elfogadott volna. Eszének ez
az uralomvágya sokszor merészen és kíméletlenül nyilatkozik
meg a dogmákkal, a tételekbe foglalt hitigazságokkal és saját
r. katholikus egyházának tekintélyével szemben is. A z ész és
szív viszonyáról mondja: „A keresztyén hit nem az érzelemnek,
de az értelemnek hite és ebben áll revelatiója s azért öröki,
azért fogja kiállani minden idők eseményit, mert nem a hiú andalgások és szívbeli nyers viszketegek köréből szól az emberi
nemhez, hanem a nagy Teremtő példája szerint szoros tanilag
azt tanítja: A m i t nem akarsz, hogy más tegyen neked, te se
tedd másnak, ami az örök igazságnak és a legnagyobb türelem
nek emberi létünkhöz szabott, megszellemesített mathesisi sza
bálya." Ugyanitt mondja: „A nemes szív súgta, de a kormányzó
ész irányozta cselekedetnek gyümölcse évről-évre mindinkább
édesedik." (Kelet Népe 303.) Vallásos nézeteiben is az ész felsőbbségét vitatja mindenütt. A felvilágosodás korától a racio
nalizmust örökségül fogadta ő is.
1
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II. Vallásos lelkületének általános jellemvonásai.
Istenben való hite mély és rendíthetetlen. Lételét, hatalmát,
igazságát, jóságát, bölcs gondviselését gyermeki hívő lélekkel
ismeri el. Naplóiban ifjúkora óta sokszor elmélkedik Istennek
végetlen és kikutathatlan lényéről. Legkedvesebb költőjével, Ber
zsenyivel vallja ő is : „Isten, k i t a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt!" Egyik jegyzetkönyvébe írta :
„Istent megismerni nem adatott meg a szegény emberi nemnek,
mert ez a (teljes) boldogság volna. De higyjen benne, szeresse
őt és benne reménykedjék. Erre elégséges az az előleges ismeret,
amelyet Istenről már ebben a világban megszerezhetünk. A z a
kicsiny, valamint az a nagy, amit éppen eszünk vagy érzékeink
által észreveszünk, világosan szólanak Istennek lételéről, jóságáról
és mindenhatóságáról."
Szépen és nagy erővel fejezi k i Isten
ben való hitét az az imádsága is, melyet 1832. dec. 16. későbbi
nejének, a vallásos lelkű Seilern Crescentiának imakönyvébe írt:
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— Ili —
„Isten, te foglalatja minden jónak, magasztosnak, egységesnek,
tökéletesnek, töltsd be szivemet, elmémet a Te szent lelkeddel!
Erősíts meg engem mennyei hatalmaddal, hogy földi gyarló
ságaimat legyőzve Hozzád emelkedhessem fel. Szabadítsd meg
érzékimet minden hozzám tapadó földi salaktól s tisztítsd meg
emberi természetemet, hogy ez a Te műved Hozzád méltóvá
lehessen. Onts bizalmat lelkembe s ne engedd meg, hogy a Te
végzéseidet bírálgassam vagy épen kételkedhessem a Te minden
hatóságod, mindentudásod s véghetetlen irgalmasságodban. A d d
végre a te legjobb áldásodat minden hozzám tartozóimra s
barátaimra, hogy egykoron mindnyájan együtt Téged dicsőíthes
sünk és magasztalhassunk mindörökké. Ámen. Uram, legyen
meg a te akaratod úgy a mennyben, mint i t t a földön." (Zichy
A . Széchenyi naplói. 612. 1.)
Már mint fiatal huszártiszt Itália földjén 1819. tavaszán
vallásos elmélkedéseket ír naplójába s atyjához intézett leveleibe.
Istenben látja az élet célját, minden emberi boldogság alapját. A
világ örömei között, közvetlenül Nápolyba való megérkezése előtt
jegyzi f e l : „Isten, az összhangzatos világegyetemnek Teremtője,
ő a magában foglalója (Inbegriff) a jónak, a magasztosnak. Minél
közelebb állunk hozzá, azaz minél tökéletesebbek, annál boldo
gabbak vagyunk. Minél távolabb állunk tőle, annál szerencsét
lenebbek vagyunk." A z isteni gondviselés utaira nézve Schiller
„Worte des Glaubens" költeményét idézi: „Und was kein V e r 
stand des Verständigen sieht, — Das übt i n Einfalt ein k i n d 
lich Gemüth." (Döbl. hagy. I I I . 255.)
Erősen hisz Széchenyi a földön túl egy jobb világban, az
örökkévalóságban. „Nem tölti-e be — mondja már a Hitelben, —
ha a természet minden egyéb csudáiról hallgatunk is, csak egy
csillagos éj csendes harmóniája lelkünket édesen a legszebb
reményekkel egy következendő jobb létrül s magasb emelke
désünkről ; s nem ellenkezik-e még mostani eszünkkel is, ha az
egész mindenség tökéletes rendjét csudáljuk, annak elgondolása,
hogy a tanútlan erény örökön örökké rejtekben maradna s minden
időre szinte veszítve lenne ?" A lélek halhatatlanságára követ
keztet abból is, hogy minden ember jogosult a legnagyobb bol
dogságra, már pedig azt igen sokan i t t a földön nem érhetik
el, tehát a túlvilágon kell kárpótlásra találniok. A halál félel1
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mével szemben is a világi bölcsek példája szerint Berzsenyi versét
idézi: „Legyen álom, legyen biró, — Bátran megyek elébe . . .
M e r t ha b i r ó : nem furdal vád, — M e r t ha álom, nyugalmat
ád." Ezekre a végső dolgokra nézve, bár sokszor forgatja a
bibliát, inkább a világi bölcsek racionalizmusát követi.
De Istennek nagyságával szemben mint hívő keresztyén
gyarlóságának és bűneinek tudatában mélyen megalázkodik.
Vallásában ezt a teljes megalázkodást és önmegtagadást valami
fenségesnek találja s ezzel okolja meg, hogy húsvéti gyónásában
a legmegvetettebb olasz pap előtt sem átallotta bűneit és egész
valóját feltárni. 1833-ban Czenken a nagy kolera utóhatása alatt írt
végrendeletét is e szavakkal kezdte: „Lelkemet a mindenható Isten
nek ajánlom, k i t mindig mint a legfőbb jót forrón imádtam, habár
tőle emberi gyarlóságomnál fogva sokszor el is távoztam, amit
keserűen sirattam éltemen keresztül s most is szívszaggatva
bánok." Ilyenféle szép mondása, melyet sokszor megismételt:
„Az ember élete két részből áll. A z elsőben reménylünk egy
boldog jövőt; a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett.
E két időszak közt alig marad egy perczünk a csendes boldog
élvezetre." (Napló 1819.)
Ilyen mély alázattal és hívő lélekkel fordul Istenhez napon
kénti és más alkalmi imádságaiban is. Az imádság Széchenyinek
életszükség és erőforrás. Naplóiban több szép imádságot találunk.
„Az imádkozás — írja Naplójába — szent cselekedet, mely
tettekre edz, szenvedélyeinket tisztítja s fékezi s így a léleknek
azt az önállóságot és emelkedettséget szerzi meg, amely egyedül
képesíti arra, hogy Istenhez fordulhasson, szine magaslatáig felszálhasson." (Napló 588.) 1821. márc. 21-én, midőn erdélyi útjára
indul, a czenki sírboltba őseinek hamvaihoz megy le imádkozni
és azt kéri Istentől, hogy szívét, lelkét, érzékeit minden földi
salaktól tisztítsa meg s elméjét tiszta örömökkel s igazi bölcses
séggel töltse be. (Sz. nap. 590.) Minden nagyobb dolgához forró
imádsággal kezd. Midőn 1821. Bécsben barátjával, a kálvinista
Wesselényivel éjjeli szállásra közös szobába szorul, Széchenyi
engedelmet kér, hogy letérdepelve végezhesse esti imádságát,
mert ezt ő már így szokta. S dicséretére válik a szenvedélyes
Wesselényinek, hogy barátját megértette és épületes hosszabb
elmélkedésüket azzal végezték, hogy igenis imádkozni kell és
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pedig gyakran és áhítattal s már akkor is, mikor még ifjú erő
ben és egészségben vagyunk. „Mi ketten — irja Széchenyi a
naplójába — majd ha Amerikába evezünk át s utolér a tengeri
vihar, ott a halál karjai közt sem fogunk őszintébb hódolattal
a Mindenható előtt meghajolni, mint azt esténkint szobáinkban
tesszük távol minden vésztől, bajtól." Hasonlóképen mondja a
Hitelben is boldogoknak azokat, „kik már éltek legszebb éveiben
önkényt szeretetből a legfőbb Jóhoz emelték fel lelkeket, a Leg
tökéletesebbhez." így itél „Udvlelde" című művében is: „Szána
kozva bámulok az Istenhez soha nem térőn, ha túl nem becsüli
magát s végig következetes m a r a d ; bámulom erejét, de sajnálom
a legfőbb jóvali rokontalansága miatt. Utálatra méltónak tartom
ellenben az istentagadót, k i azonban veszély közt szepeg és
kereszthez b o r u l ; és előttem csak az látszik talpra esettnek, k i
főkép csend és béke között naponta felemeli lelkét a legdicsőbbhöz, veszély közt azonban tán rövid fohászon kívül semmi hosszas
és panaszló litániát soha végpercig nem intonál." ( I . m. 30. 1.).
J ó imádságnak csak azt tartja, amely szívből fakad, őszinte,
tisztítja, Istenhez emeli és jó cselekedetekre indítja a lelket. Ellen
ben a puszta szájjal morzsolt imádságot, az olvasónak szív és
lélek nélkül való forgatását igen sokszor elitéli. Széchenyire nézve
hatalmas erőforrás volt az imádság. 1846-ban a Tiszaszabályo
zásnál D o b és Szederkény határában teszik az első kapavágást.
Széchenyi kora reggel templomba megy imádkozni és naplójába
j e g y z i : „A Jove princípium. Oh Isten a te kezedben van min
den." Szegeden is, mikor a tanácskozásban mindent összekuszálva
fennakadnak, Széchenyi kimegy a szabadba és az ég felé sóhajt:
„Istenem, adj nekem világosságot!" Visszatérve pedig tisztán
látnak és minden rendbe j ő .
Ily őszinte levén Istenben való hite, semmit sem gyűlölt
úgy, mint a képmutatást. Ettől már mint fiatal katona is irtózott.
Nápolyi útja előtt Cataniából 1819. ápr. 2 1 . írta atyjának, hogy
itt végezte el húsvéti gyónását. „Ne mutassa ezt a levelet
senkinek — kéri atyját — Isten látja, nem mintha szégyenleném
vallásom formáit és törvényeit híven és pontosan követni, hanem
tudja Ön, milyen könnyen hipokritának tarthatják az olyan
fiatalembert, aki az életet élvezi, szerelmeskedik, játszik és a
levelében ilyen dolgokkal dicsekszik, mint az imádság és gyónás.
Talán az sincs jól, hogy Önök előtt szólok róla, de Ön és anyám
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örülnek ennek, u g y e b á r ? " A képmutatást vallásban, politikában
egyaránt gyűlölte. A bigottság, a szenteskedés nála hitelre nem
talált. Döblingi magányában Bach minisztert és az osztrák kor
mányzatot a Concordatum idején azért is gyűlölte és támadta
oly kérlelhetetlenül, mert vallási szenteskedést és nagy kép
mutatást látott bennök. Bach Sándort Kossuth is képmutatónak
tartotta.
Őszinte mély vallásos hitével és élénk költői képzeletével
a miszticizmus iránt is fogékony, de éles elméje mégis inkább a
gyakorlati élet felé hajlik. Széchenyi hisz egy magasabb szellemi
világban, így kérdezi azután: „Váljon magasabb lények ott a
sphaerákban nem beszélnek-e egymással énekben és harmóniák
ban ? S váljon még ez a beszéd is nem nagyon anyagiasa-e egy
Istennek ? Igen, idegeimben érzem, hogy a hangnál és accordoknál
még valami tisztább és mennyeibb is létezik." Máskor meg úgy
é r z i : „Ha az ember minden földi köteléktől felszabadíthatná
magát, ha önmagát annyira legyőzni képes volna, úgy már i t t e
földi életben magasb, láthatatlanabb hatalmakkal léphetne szoros
összeköttetésbe s így egy véghetetlen magasztos, semmi emberi
sors által nem érinthető boldogságnak lehetne részesévé. íme,
így elmélkedik az, kiről azt mondják, hogy csak a lovak, a föld,
a gazdagság és anyagi javak érdeklik.
De az is igaz, hogy a magas régiókból hirtelen leszállítja
Széchenyit az erős gyakorlati érzéke. Miszticizmusa azért szi
gorúbb aszkézisre, a zárdai életbe nem hajtja; bár néha említi
ennek irigyelt nyugalmát is, midőn szerelme, vagy a küzdelmes
politikai pálya elkeseríti. Ismeretes, hogy a kálvinista Wesse
lényivel 1822. Normandiában a trappista anyazárdát is megláto
gatta. Párizs örömei után ez a romantikus hely meghatja az élni
vágyó és most magába szálló huszártisztet. Egyéniségében gya
koriak a szélsőséges ellentétek. A bejárat felett ott a felirat:
„Refugium peccatorum. Domus Dei, beati, qui habitant illám." De
lerontja illúzióját, hogy itt is a zárda tőszomszédságában korcsma
van. A trappisták önsanyargatása is erős kételyt vált k i lelkéből:
„Igaz dolog ez, vagy őrjöngés ?" — kérdi. Önző számítással csak
saját lelke üdvére gondolni s elzárkózni minden embertársától!
A z agy gyöngeségének vagy egy messze kiható mély számításnak
eredménye-e e z ? " Ilyen rosszaló véleménye volt a barátokról
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Wesselényinek'is. De Széchenyi azért mentséget is talál szá
m u k r a és naplójába írja: „A testnek ez a sanyargatása, minden
földinek ez a teljes megvetése, kell, hogy a lelket felemelje."
Wesselényi mint valami különcködést említi Széchenyinek
ezt a zárdai látogatását. „Az aesthetikai gyönyörökért, úgymond,
melyekkel (Byron Manfrédjának magyarázatával) megajándéko
zott, szívesen elengedem a három unalmas napot, melyet a „nagy
pusztaságon" a karthausiak (trappisták) kolostorában tölténk,
m i k o r ő szüntelen böjtölt, imádkozék, kétségbeesett és apja vakbuzgóságával csókolta a feszületet. A z én protestáns skepticismusom föllázadt e csudálatos jeleneten, de legyen neki Manfréd
ért megbocsátva." Es Frankenburg Adolf is, k i mint fiatal jogász
volt Széchenyi titkára, ezt a „vezeklési kuriózumot" olyan fiatal
s életvíg uracsnál, mint akkor Széchenyi volt, hajlandó inkább
csak pillanatnyi szeszélyes rohamnak s pikáns időtöltésnek nevezni,
„mert a fiatal katona akkor még buzgóbban szerette a szép
leány arcát csókolni, mint a feszületet." S egyébként is Franken
burg érdekes adatokkal bizonyítja, hogy Széchenyiben, „aki soha
és semmiben sem volt a formalitások embere", a vallásosság mint
„családi hasonlatosság" soha sem fajult el rajongássá. Nem rajong
hatott a szerzetességért az, a k i naplójába írta: „A legnagyobb
boldogság, mit az ember e földön elérhet — m i az én religiommal s nézeteimmely oly teljes összhangzásban van — mégis csak
a boldog házasélet." A z apácákat az udvarhölgyekkel együtt
puhaságban és tétlenségben élőknek mondja.
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A visszavonult zárdai élet az ő nagy életenergiájával és
erősen gyakorlatias életirányával semmikép sem fért össze, ő
még imádkozni is tettekben akar. A tétlenség, az olvasó gépies
forgatása, az u . n . Betbruderok ellen sokszor kifakad. „Az ember
vallásos elvek nélkül elveszett lény. De talán még inkább meg
vetendő az a kegyeskedő (Betbruder), aki cselekvés, erő és
akarat nélkül engedi át magát a szüntelen való imádkozásnak
és vigasztalást t u d találni az olvasóban." E szavakat írta S z é 
chenyi a naplójába már 1819. május havában. „Senkisem sülyedhet oly mélyen, mondja másutt, hogy többé fel ne emelkedhes
sek. Ez a menedék a legvétkesebb előtt is nyitva áll. De nem
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a visszahúzódott remeteélet, nem a puszta imádság, hanem csak
jó tettek vezethetik reá." A z imádkozás csak akkor istenes
foglalkozás, ha jó tettekre edzi akaratunkat. 1826. dec. havában
imádságot ír naplójába s utána j e g y z i : „Ezen imádságom pedig
ne csak szóval legyen elmondva, hanem tetteimben nyilvánuljon
s legyen szünetlen az égbe bocsátva," O a keresztyénség súly
pontját az erkölcsiségre helyezi. „Felebarátit szolgálni, természet
ajándékit bölcsen használni annyi, mint Tstent tisztelni és szavát
fogadni." Cselekedetekre őt a vallásos hite sarkalja, a felelős
ségérzet Istennel szemben és a hála. A z ő vallástana, mint ren
desen a racionalistáké, igazi moráltheología. A hit igazi virága
és gyümölcse az erény. A vallásfelekezeteket aszerint értékeli,
amily mértékben nevelnek az erényes életre.
Tettekre, alkotásokra serkent, de azért az ember erkölcsi
értékét még sem a külső siker, hanem az akarat, a tiszta szándék
szerint mérlegeli. 1832-ben jan, 29. Károlyi ebédjén egy pohár
köszöntőben mondja: „Tiszta lélek, tiszta szándék, akár siker,
akár nem." S ez a mondása, melyet 1846, a Védegylet ügyében
Deák Ferenchez intézett cikkeiben is ismételt, szállóigévé lett
a magyarok között. Liszt Ferenc Wittgenstein hercegnőhöz inté
zett leveleiben többször idézi. Másik ilyen ismert szép velős
mondása a „Hitel" c. művéből v a l ó : „Csak a gyenge szereti
önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szivében." Vallásos
magva van ennek is Istenországa fogalmában, mely megkívánja
a közösségért, nemzetért, emberiségért való munkát és kizárja
az egoizmust, a hitben gyengék bűnét. Gyakorlatias életfelfogá
sára vall egy harmadik ismert szállóigéje i s : „Az, k i életében
sok gyümölcsfát nevelt, a föld alatt is csendesebben nyugszik."
A tevékeny munkás élet mellett a bűnöktől ment erkölcsi
tisztaságra helyezett nagy súlyt Széchenyi. Franklin példájára
vonalzott tabellákat készített, melyekbe erkölcsi magaviseletét nap
ról-napra s hétről-hétre beírta az egyes rovatok szerint s a hónap
végén összegezte az eredményt. Ilyen rovatok voltak tabelláin :
Mérséklet, Hallgatagság, Rendszeretet, Munkásság, Őszinteség,
Igazságszeretet, L e l k i nyugalom, Alázatosság, Felebaráti szeretet,
Halálra való emlékezés. (Egy csontfej körrajzával jelezve.) (Széch.
nap. 579.) Ilyen szigorú ellenőrízéssel nevelte magát erényes
1

2

3

4

1

Zieh, Sz. nap. 583. 588. Viszota, S z . nap. I. 608.

2

Napló 602. Világ 1831. 55. 1.

3

Z i c h y . Sz. nap. 225. 479.

4
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életre. Ilyen tabellák szerint írta össze gyónáskor a bűnlajtromát
is. Még öregségében is „Pantheon" néven ilyenféle „erkölcsi
Faulenzert" ajánl és ír le sajátkezüleg fiának, Bélának is, mely
nek segítségével jobban vizsgálhatja és ellenőrizheti magát, mint
az a „Betbruder", aki naponként szabályosan ledarálja a M i atyánkját és olvasóját anélkül, hogy valamire gondolna. Erről a
kis Pantheonról Széchenyi nejének is volt tudomása és ő is
számon kérte Béla fiától, hogy átolvassa-e néha.
Széchenyi nem csak felvilágosult vallásos hívő lélek volt,
hanem főpapi elődeitől és édesatyjától átvett tradíció szerint a
theologiai irodalmat is figyelemmel kísérte. Feltűnő nagy az általa
olvasott és idézett vallásos művek száma. S ezeknek üresen
maradt lapjaira észrevételeit, néha igen csípős bírálatait is rá
szokta írni. Nagy magyar szatírájában például csak egy lapon
említi egymás mellett Szent Ágoston, Loyola, Luther, Kálvin,
Spinoza, Penn Vilmos, I I . Rákóczi Ferenc (Offic. Rakoc.) Voltaire,
Rousseau, Diderot, Kant, Stolberg, Chateaubriand stb. műveit.
S másutt Tyraeus jezsuita író munkáját is idézi. Ismerte a dog
matika több fontos alapvető kérdését is. „A kelet népe" című
művében például sorra veszi, hogy Isten a természetben, az
emberi lélekben, a történelemben, de legvilágosabban a Szent
írásban jelentette k i magát. „Nem szól-e, úgymond, a legkisebb
virágtól kezdve a csillagok dicső seregéig minden legvilágosabban
hozzánk; nem olvashatjuk-e a természet oly könnyen olvasható
írásában, hogy okvetlen a legfőbb szellemi értelem és egyedül
ez kormányozhat mindent a világi egyetemben ? . . . Ha azonban
itt nem vagyunk képesek olvasni, ám nyúljunk őszintén keb
lünkbe spillantsunk eddig leélt, bármily kevés napjainkra vissza...
Ha pedig elvégre sem a nagy természet írását nem bírjuk kibe
tűzni, sem keblünk tükrében nem látunk semmit: akkor vegyük
a keresztény vallás alaptörvényeit, alapoktatásít zsinór mértékül
és biztos körből fogjuk elrendelni saját s felebarátaink dolgát."
S ezután a Bibliát idézi. Széchenyinek r. kath. világiaknál szo
katlan jártassága van a Szentírásban. Igen sokszor idéz ebből
és ennek alapján állapítja meg a keresztyénség lényegét. Biblia
ismeretét a protestánsokkal s különösen az evang. Mária Dorottya
nádorasszonnyal való gyakori érintkezése tágította k i bővebbre.
A Bibliára hivatkozva tesz különbséget Széchenyi a vallás
ban a külső forma és a tartalom vagyis a lényeg között. A külső
formát is meg kell tartani, mondja igen sajátszerű megokolással,
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Kelet Népe. 302.
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de igazi értéknek a vallásban csak a tartalmat, a lényeget te
kinti. Es ő ezt, akár csak a protestánsok, a Szentírásban találja
meg, közvetlenül onnan veszi. Irataiban négy h e l y e n is ezekkel
a szentírásbeli igékkel fejezi k i a keresztyénység lényegét: „Sze
resd Istent mindenek fölött, felebarátodat pedig mint önönmagadat" (Máté 22, 37. 39. és Gal. 5, 14. szabadon idézve). É s e
kettős parancsolathoz még egy harmadikat is vesz: „Quod tibi
fíeri non vis, alteri ne feceris. (Amit nem kívánsz magadnak, azt
ne cselekedd másokkal)". Ilyen negatív formában ez Tóbiás 4,
16. versében van meg. De Széchenyi előtt bizonyára a positiv
forma is ott lebegett: „Valamit akartok, hogy cselekedjenek az em
berek t i veletek, azont cselekedjétek t i is azokkal." Máté 7, 12.
és Lukács 6, 3 1 . versében van Krisztusnak ez a mély értelmű
erkölcsi törvénye megörökítve. Széchenyi is erre gondolt, mert
a fentebbi negativ formát is Jézusnak tulajdonítja és nem T ó 
biásnak. Állítólag már Alexander Severus pogány császár, k i
házi istenei közé J é z u s szobrát is felállította, a Megváltónak ezt
a mondását (Luk. 6, 31) a 230-ik év körül palotájának falára
vésette. Széchenyi e bibliai helyekkel bizonyítja, hogy a keresz
tyén vallás lényege a szeretet.
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2

Már 1841-ben „A kelet népe" című művében kimondja,
hogy* ezek a parancsolatok a keresztyén vallásnak, de „a szen
vedelem nélküli, az urasági ittasságtúl ment, a türelmetlenség
ördögétül el nem ferdített és eredeti tisztaságban hűn megőrizett
ker. vallásnak alaptörvényei". Széchenyi i t t a fentebbiekhez még
egy törvényt idéz: „Add meg a császárnak, ami a császáré és
az Istennek, ami az Istené és ekkép add meg a király túl lefelé
a koldusig mindenkinek, ami a magáé". É s nyomatékkal emeli
k i , hogy ezek a ker. parancsolatok egyszersmind a gyakorlati
politikának, a statustudománynak és minden józan törvények al
kalmazásának lehető legmélyebb kútfejei.
„Ein B l i c k " című művében is Bach miniszter képmutatásával
és a külső vallási formákkal szemben ezt a két törvényt (Máté
22, 37), a szeretetet mondja a keresztyén vallás alapjának. „Ké
nyelmesebb volna természetesen — mondja Széchenyi — mindent
elhinni, a vasár-, ünnep- és böjtnapokat szigorúan megtartani,
az egyházi dogmákat tisztelni, a magas klérust a legmélyebb
hódolattal követni s összes bűneinket időről-időre valamely
udvarias gyóntatópapnál lerakni, mint szigorúan azon két vallási
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Kelet Népe 303. Magy. Szatíra 378. E i n Blick 150. Önismeret 746.
K u r z H . Kirchgesch. I. 58.
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törvény szerint cselekedni. De véleményünk szerint a kényelem
helyett mégis azt a fáradságot kell választanunk, hogy senkinek
igazságtalanságot ne tegyünk s minden cselekedetünk a szereteten
alapuljon, szóval szigorúan erkölcsös és erényes életet éljünk."
Nagy magyar szatírájában is, melyben Széchenyi legmeré
szebben szól a vallási dolgokról, Bach miniszterrel mondatja
nagy cinizmussal, hogy mennyivel könnyebb és kényelmesebb
az egyház meg nem értett revelatíóit elhinni, mint a két isteni
parancsolat szerint cselekedni. „Ebből is kilátszik, úgymond,
mennyire jó a pápa és annak serege, hogy a szegény halandókra
nézve annyira könnyítik az üdvözülhetést. S végül „Önismeret"
című művében is idézi mint isteni t a n t : Q u o d tibi non vis f i e r i . . .
„Nem létezik, úgymond, az általános emberi viseletre és a minden
napi eljárásra nézve egyszerűbb és mégis mindent magában
foglaló regula."
De nemcsak ezt a két alapvető vallási törvényt idézi Szé
chenyi, hanem egyébként is sűrűen találunk nála bibliai helyeket
és vonatkozásokat. A Bibliának két Luther-féle német fordítása
s egy-egy francia és angol fordítása is megvolt könyvtárában.
Mindegyik használt, gyakran olvasott példány. Csak futólag át
tekintve is ott találjuk műveiben az Ószövetségből például I . Móz.
18., 23. és 32. versét, melyek szerint az Ür meg akart kegyel
mezni az egész helynek, ha csak tíz igazat talál Sodomában.
De Ausztria Isten szavával ellentétben az egész nemzetet bün
tette egyesek vétkéért. „Mintha Ninive városában lakoznánk
(Jónás 1, 2) és Sardanapal volna a mostaniak bálványa" —
mondja másutt. Ugyanitt Kossuth vezércikkéből idézi I I . Móz.
3., 5. v e r s é t : „Az a kis kör, melyben drága önje mozog, szent
mindenkinek, miként a föld, melyen Mózes állt; e kis kör küszöbén
le a sarukkal." (Kelet Népe 354.) Herdertől átvett idézettel
(I. Sám. 16, 7) Bach miniszter rossz hivatalnokait gúnyolja k i
két helyen i s : „Mert Isten nem az orthographiát, hanem azt
nézi, ami a szívben v a n . " É s ismét Bach ellen idézi a 7. zsoltár
10. versét: „A szíveknek és veséknek vizsgálója egyedül az Isten."
Már 1822. évi naplójegyzetei szerint Salamon példabeszédeiből
(3 r. 16. v.) olvasta és idézi a bölcseség dicséretét, amelynek
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jobbján napoknak hosszúsága vagyon, balján pedig gazdagság
és tisztesség.
Még sűrűbben használ az Újszövetségből vett idézeteket.
„Önismeret" című művében a lélek idomításáról szólva említi,
hogy Krisztus is negyven napig böjtölt (Máté 4, 2), mielőtt a
világreformáció mezejére lépett volna. A nép ingatagságára
hivatkozva feleli Kossuthnak: „A nép még Krisztus U r u n k a t is
minoritásban hagyá Barabbás ellenében." (Máté 27, 2 1 . Zichy A .
I . 516.) Többször idézi, néha gúnyosan i s : „Boldogok a lelki
szegények, mert övék a mennyeknek országa." (Máté 5, 3. Ein
Blick 275). Bach ellen használja fel Máté 7, 3. verséből a szál
káról és gerendáról szóló hasonlatot is. (Ein Blick. Döbl. h. I I I .
158.) Saját gyarlóságára utalva mondja: „Mélyen állok azok
osztályában, k i k az ismert publikánussal (Luk. 18, 13) Istenhez
egyedül így rebeghetnek: kíméld meg, Uram, nagy bűnösödet."
(Udvlelde 45. 1.) „Önismeret" című művében hivatkozik J é z u s
szavaira : „A lélek ugyan kész, de a test erőtelen." (Máté 26,
4 1 . Döbl. h. I I I . 730.) S ugyanitt idézi szokása szerint emléke
zetből és szabadon variálva Máté 15., 11. versét: „Nem fertézteti
meg az embert, ami a száján megyén be, hanem ami kijön a
száján." (Döbl. hagy. I I I . 690.) Bach ellen írt „Ein B l i c k " című
hatalmas művét nagy erővel fejezi be két bibliai idézettel és i t t
a fejezetet és verset is megjelöli: „Ha pedig a vak vezeti a
vakot, mindketten a verembe esnek" (Máté 15, 14) és a másik:
„Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká teszen
titeket". (Ján. 8, 32. Döbl. h. I I I . 522.) Nagy magyar szatírájában
a vallás dolgaira vonatkoztatva kétszer is és pedig Luther fordí
tásából németül, de szabadon idézi: „Alles prüfet und das Bessere
wählet". ( I . Thess. 5, 2 1 . Döbl. h. I I . 377. 380. 381.) É s az önző,
érzékies emberekkel szemben gyakori kedvelt idézete a Vulgatából: „Quorum deus venter est." (Kiknek istenük az ő hasuk.
Fii. 3, 19). A Blick, az Önismeret és Die Presse i n Oesterreich
című műveiben három helyen is idézi ezt mindig latin nyelven.
(Döbl. hagy. I I I . 195. 818. 881.)
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De ezekkel távolról sem merítettük k i Széchenyi bibliai
idézeteit. Csak egy kis ízelítőt adtunk, hogy mily sűrűen és
sokszor igen találóan hivatkozik a Szentírásra. A z eredeti forrásra
megy vissza ő is. Nem Canisius kátéjából, nem pápai dekré
tumokból idéz. A szentek sorából csak Clairveauxi Bernáttól
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vesz egy drasztikus idézetet. Legtöbbet mond i t t nekünk, hogy
Széchenyi a keresztyénség lényegét a Bibliában, a fentebbi két
isteni parancsolatban ismerte fel.

III. Széchenyi viszonya a r. kath. egyházhoz.
A z általános jellemvonások után lássuk már most, milyen
állást foglalt el Széchenyi egyházának sajátlagos r. kath. tanai
val és intézményeivel szemben. Családi tradíciójának megfelelően
nagy kegyelettel és tisztelettel viseltetik egyháza iránt. Még a
külső formákat is megtartja. De mindent vakon nem fogad el,
a bírálat és itéletnyilvánítás szabadságáról nem mond le. A
szabadelvű magyar katholíkust ismerjük fel benne ezen a téren is.
Nevelője, a gyakorlatias irányú, felvilágosult és szabadelvű
Lunkányi J á n o s , a vallási tárgyakat valami szigorúan alig vette.
Döblingből 1851. kínzó önvádjai között írja titkárának, Tasner
A n t a l n a k : „Lunkányinak is sok szárad a lelkén . . . Még a
katekizmust sem tanultam . . . Vajha csak az Uj Testamentumot
olvastam v o l n a , vagy a Karthausiakat, vagy Kempis Tamást.
M i n d kezemben voltak, de nem olvastam, még Albach könyveit
sem, csak a rám pazarolt dicséretét." L e l k i beteg napjaiban írja
ugyan ezeket a sorokat, de így is kellett valami alapjának lenni.
Liebenberg-Lunkányit Széchenyi életírói szlavóniai német szár
mazásúnak mondják. Kecskemétről jött Cenkre, ahová papi körök
ajánlották. Széchenyi 1820. szerzett számára nemességet. L u n 
kányi mellett Poupar A n t a l francia pap inkább csak mint nyelv
mester a francia és olasz nyelvre tanította a fiatal Széchenyit.
A piarista Révai Miklós pedig mint pesti egyetemi tanár az
architektúrából adott néki leckéket.
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E z az idézet az emberről mondja : „ S p e r m a foetidum, Saccus stercorum, E s c a vermium." (Bűzletes mag, Undokság tömlője, F é r g e k eledele).
Erről mondja Széchenyi, hogy végső elemzésben ez egy fiatal uralkodóra is
úgy ráillik, mint valamely vén cigányasszonyra. ( E i n Blick 282). Luthernek
is v a n ehhez hasonló mondása; I c h arger stinkender Madensack.
F i a i nevelésére nézve is 1850. azt az utasítást adja, hogy ne kínozzák
őket se görög se latin nyelvvel, hanem olvastassák velők Kempis Tamást s a
Szentírást, de kellő magyarázattal. Zichy A . Széch. életrajza I I . 294.
Majláth B . Széchenyi levelei I I I . 640.
F r a k n ó i V . i. m. 302. Z i c h y A . I. 8. 1. Majláth B . I . 1. Sopronban a
rokonok között is igen erős az a szájhagyomány, hogy Liebenberg csak fel
nőtt k o r á b a n vette fel a keresztségét. Széchenyi is 1824. naplójába írta, hogy
jobbágyai Liebenberget soha sem nevezik másnak, mint „a zsidónak". (Viszota,
Sz. n. I I . 4 4 9 ) E r r e nézve az aktákat nem ismerem. Ha úgy volna, akkor ez
a két Széchenyinek, apának és fiúnak nagy szabadelvűségére mutat. F r a k n ó i
Vilmos erről nem szól. (Különben ennek a tudós püspöknek nekrológjában is
megjegyezte a Magyar Kultúra, hogy nem volt „telivér katholikus".)
F r a k n ó i V . Széchenyi F e r e n c . 303.
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A nemesi felkelés idején (1809. ápr. 11.) írja apjának meg
nyugtatásul: „Nem kell nekünk semmi új, a hírlapok és új d i 
vatok szerint való; megmaradunk, miként a régi jó keresztények
a m i vallásunk mellett . . . nem gondolunk azzal, ami példát más
ügyes Aufklaristák mutatnak és amivel szemeinket kápráztatják".
Ifjúkori katonáskodása és utazásai közben ezt a fogadalmát már
nem vette valami komolyan. De Görögországból való visszatérte
után B y r o n olvasása és apjának intelmei magábaszállásra indítják.
Széchenyi azt a szép és hosszú levelet, melyet atyja 1817.
külföldi útja előtt írt hozzá s melyben a sok komoly intelem
között a katholikus egyházhoz való hűséget is lelkére köti, mint
valami szent talizmánt, mindenkor a mellén viselte.
Olasz földön Catániában 1819. ápr. 19. írja naplójába, hogy
ez nevezetes nap volt életében. Eddig is sokat gondolkodott
Istenről, a lélekről, a halhatatlanságról és sok könyvet o l v a s o t t
e tárgyakról. Végre is abban állapodott meg, hogy minden vallás
jó, ha tetteinkben szívünk belső szavára hallgatunk. M i n d e n be
csületes ember megegyezik szívének és lelkének vallásában, csak
a formák különbözők, amelyek szerint Istent imádják . . . „És nem
megindító-e — kérdezi Széchenyi — ha látjuk ezt az emberi
nemet olyan vaksággal megpróbáltatva, hogy kölcsönösen kár
hoztatják és hitük miatt üldözik egymást". íme Széchenyi nem
mondja a maga egyházát egyedül üdvözítőnek a forduló ponton,
megtérése napján sem, midőn eddigi mulasztásait megbánva meg
fogadja, hogy ezentúl pontosan megtartja egyházának szokásait.
De megtenné ezt, úgymond, akkor is, ha más vallásban született
és nevelkedett volna. Ekkor végezte emlékezetes húsvéti gyónását
Catániában és vette az úrvacsorát is. Katholikus módra ő is fo
gadást tett, hogy elmegy Máriacellbe ha majd 33 éves lesz. Eszébe
jutott ez, de hogy megtette-e, azt nem írja. (Napi. 1823. 139.).
Széchenyi azután később ís többször ismétli, hogy a val
lásos szokásokat meg kell tartani. De igen különös ennek a meg
okolása, amint erről Döblingben már élete végén fiához intézett
Intelmeiben nyilatkozik. Béla húsz éves korában arra kérte édes1
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F r a k n ó i V . Széchenyi Ferenc 340. és 345. Főpapi ősei közül a pro
testánsokat üldöző Széchenyi György esztergomi érsekről nem mond mást, mint
hogy 103 évig élt és ő ennek a magas korára nem vágyik. S z é c h e n y i Pál
kalocsai érseket pedig megdicséri, hogy oly bátran és hazafiasán szólott I.
Lipóthoz intézett levelében. (Napló 1830. okt. A n g y a l D . i. m. 34. 1.
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Olvasta például Tyraeus Péter (1549—1601.) jezsuita író De apparitionibus spirituum művét is. (Viszota, Széch, nap. I. 646. 872.).
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anyját, hogy mentse fel őt a vasárnapi misehallgatás, tehát az
egyik legszigorúbb egyházi parancsolat alól. A szegény nő meg
ijedt, hogy fia vallástalan. De Széchenyi megnyugtatta s ez alka
lomból így írt a fiának: „Én a katholikus vallási szokásokat
szigorúan megtartottam és nem csak azért, hogy a parasztoknak
példát adjak, mert ez a képmutatásnak bizonyos neme volna és
így templomba csalogató madárnak (Kirchen-Lockvogel) tűnnék
fel az ember. De én misére, gyónásra jártam, mert katholikus
vagyok. É s ha török vagy zsidó volnék, a moséban vagy a zsi
nagógában éppen olyan áhítatos volnék s igen valószínű, hogy
hitet sem cseréltem volna, mert minden emberre nézve csak egy
erény létezik, csak a külső nüanszok különbözők, de ezeket az
okos ember szigorúan megtartja, amint a művelt ember az elfo
gadott társadalmi formák ellen sem fog vétkezni, amelyek sokszof
csupa balgatagságok s így legföljebb leküzdeni és megjavítani
törekszik ezeket". Ezt öreg korában mint apa mondja a fiának.
S már mint fiatal katona is Catániában azt írta a naplójába: „Én
a napot imádó népek ceremóniáit éppen olyan jóknak tartom,
mint a mieinket". A vallási szokások ilyen megokolását az egy
ház nem köszöni meg Széchenyinek. Ezzel csak arról tesz b i 
zonyságot, hogy a külső formákat is megtartja ugyan, de a lénye
get, a hitet és szeretetet keresi a keresztyénségben. 1822. ápr. 7.
L A i g l e francia városban végezte húsvéti gyónását s bevallá,
hogy vallásának sok szokását csak a forma kedvéért (propter
formám) gyakorolja. A gyóntató pap emiatt nem is oldozta fel.
Ilyen álláspontról érthető, hogy ő igen sokat mellőzött, el
hagyott, amit egyháza igen nagyra becsül. Imádságaiban például
soha sincsen szó Máriáról és a szentekről. Rómából 1818. két
olvasót küld szüleinek, de az olvasó gépies forgatását többször
rosszalja, gúnyolja. (Lev. szüleihez 194.) A lélek nélkül imádságot
morzsoló Betbruder és Betschwester ő előtte szánalomra méltó
alak. A z igaz vallásosság torzképeinek veszi az ilyeneket.
Jellemző, hogy Catániában mindjárt a megtérése és húsvét*
gyónása után ezt írja naplójába: „A páter néhány tallérból álló
pönitenciát szabott k i rám, amit őneki adjak misemondásra s
ehhez járult a száraz elmondása 5 Miatyánknak és 5 A v e Máriá
nak. Feloldozást nyertem, szabad voltam minden bűnömtől. De
a belső hang másként szólott bennem. V e t t e m u r i szent vacsorát.
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M i t tartok r ó l a ? A z t senkinek sem akarom megmondani."
Később „Önismeret" című jeles művében is keményen el
itélvén a gyóntatás szokott módszerét, azt kérdi: „Es azon papok,
kiknek gyóntam, ugyan voltak-e valódi b ö l c s e k ? Mondhatom,
egyetlen egy sem adott valóságos és hasznos tanácsot." Igen
gúnyos sértő hangon szól a gyónásról, a papok hatalmáról és
az egyház inventiójáról a nagy magyar szatírában is. Ezeket a
sértő kemény szavakat nem is akarom i t t idézni. 1848. aug.
havában nehéz lelki gyötrelmei között mégis kétszer meggyónt
a krisztinavárosi plébános, Muchay Ignác előtt s feltárta kínos
belső harcát. De megnyugodni, az emésztő önvádtól szabadulni
nem tudott. A gyóntató papban inkább csak a bölcs jóbarátot
és lelki tanácsadót kereste.
Ilyen külön véleménye volt az egyház böjti tilalmáról is.
A külső formát ebben is megtartotta. Nejének a győri püspök
1857-ben csak Széchenyi külön közbenjárására engedte meg,
hogy a nagyböjtben húst egyék. Erről írja Béla fiának: „En
például a győri püspök hustilalmán nem nyugodtam meg. Te
valószínűleg azonnal engedtél volna, — és lásd, ime a jó mama
most ismét nyugodt lelkiismerettel eheti a maga kotlettjét sat.
Isten adjon neki még sokáig jó étvágyat és tartós egészséget."
Kitűnik e szavakból, hogy csak neje megnyugtatására folyamo
dott a püspökhöz. M e r t másutt meg gúnyolódik is a böjt felett,
így például az 1857. írt nagy magyar szatírájában, midőn a kép
mutató Bach miniszterrel mondatja Ferenc Józsefnek a követ
kezőket : „Azt sem hiszem, miszerint az egek lakosai igen meg
indulnának, ha valaki Felségednek bűnprovisiójával megrakva
pour reparer ses torts bizonyos napokon delicióz fogast eszik a
sokszor oly szívós tehénhus helyett, vagy ha daragombóczra
transformálja a szalonnagombóczot etc. mert ilyesek a hasat
éppen úgy megtöltik, nagy flatulentiet okoznak, de azért a lelket
tisztára még nem lúgozzák, meg sem szappanozzák."
Meg
engedjük, amint Károlyi Árpád mondja, hogy Széchenyi az ilyen
féle beszédekkel Bach cinizmusát festi, de hogy éppen ilyen
példát választ, az is sokat mond. Mert másutt is ejt el hasonló,
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A theologusok megtalálhatják a Döbl. hagy. I I . 379. lapján.
Döbl. hagy. I. 134. és 378.
Döbl. hagyaték I . 505.
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ha nem is ilyen erős megjegyzéseket. Zichy A n t a l szerint is a
prímásnak egy hirdetménye, melyben „de stilo" int mindenkit,
hogy ha a búcsú áldásaiban teljesen részesülni akar, három napig
a zajosabb vigalmaktól, a tánctól, színház látogatásától sat. tar
tózkodjék, inkább bosszantotta Széchenyit, semmint követésre
indította volna. Már 1822. vallotta a francia gyóntató pap előtt,
hogy soha sem böjtöl.
Széchenyi ismételten is járt Olaszországban, de az itt lá
tottak nem igen emelték a buzgóságát. A z a pap, akinek Catá
niában meggyónt, ő előtte „der verworfenste italienische Priester"
s aláhúzza, hogy a maga részére kívánt tőle néhány tallért elég
tételül. Sicilia szigetén Marsalla tengerparti városban pedig
1819. május havában ezeket jegyezte naplójába: „Eletemben
mindenféle társaságban megfordultam és azt hiszem sokkal több
rosszban, mint jóban. De olyan kompániával, amilyent Mister
Woodhouse híres borkereskedőnél egy kerek asztal körül ülve
találtam, azelőtt még soha sem akadtam össze, még Parisban
sem a készpénzemen. Ha két virtuóz ugyanazon hangszeren
produkálja magát, akkor ha körülbelül egyforma tehetségűek,
végül certamen virtutis keletkezik közöttük és a hallgatók majd
az egyiknek, majd a másiknak osztják dicséretüket, azok pedig
egymást felülmúlni törekedvén, sóvárogva várakoznak a nép
tapsaira: körülbelül így versenyzett a pálmáért két a bortól
feltüzelt pap, hogy kettőjük közül melyik képes gyalázatosabb
történetkéket mondani. Felülmúlták várakozásomat. Nem gon
doltam, hogy az ember állatok között felnevelkedve képes volna
ilyen baromi, bűzös disznóságokat kigondolni. „Et je ne pouvais
plus me soustraire de la puanteur de leur diction" — ez jutott
eszembe és elbeszélésük nem ment k i az orromból. — A z én
vallásomban — ilyen papok! É s ez volna kizárólag jó ? Más
egy sem Istennek tetsző ?"
A z is feltünhetik, hogy Széchenyi olaszországi útjaiban
többször is megfordult Rómában (1815., 1818., 1819.), minden
nevezetességet meglátogatott, de a Napoleon bukása után diadal
masan visszatért V I I . Pius pápa előtt személyesen nem mutatta
be hódolatát. Leveleiben és naplóiban legalább nem szól róla.
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Másutt Károlyi A . is megengedi, hogy Széchenyi a
bujtatta bele B a c h és a császár párbeszédeibe s „a döblingi
mei, reflexiói és értékelései metsző élcekbe, maró szatírákba és
tően nagyszerű gorombaságokba öltözve mozognak " (Döbl.
Sz. nap. 602. Viszota I I . 279.
Viszota, Sz. naplói I . 595.
Viszota, S z . nap. I. 613.
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maga gondolatait
r e m e t é n e k érzel
néha megdöbben
hagy. I. 150. 153.)

Buzgó katholikus atyjának Rómából 1818. aug. 13-án csak ennyit
ír: „Holnap még valószínűleg i t t maradok, mert a pápa áldást
oszt a népnek; ezt magammal viszem az útra, hiszen csak még
sem árthat (schaden kann's ja doch nicht) és csak egy napot
mulasztok vele." Széchenyi György primás és Széchenyi Pál
kalocsai érsek oldalági ivadékától mégis csak több hódolatot
lehetett volna várni a pápa iránt. Es még Döblingben is Széchenyi
nem sok jót mond Rómáról, „Önismeret" című jeles művében
mondja: „Még a legelső keresztény is, mert hiszen ő is csak
ember, noha infallibilis ember, olykor csak ezen mottóval képes
magát némileg mentegetni: „Errare humánum est." (Seneca
mondása. Döbl. hagy, I I I , 761,)
Nagy magyar szatírájában 1857-ben Werner Zakariásról,
a hitehagyott lutheránus drámaíróról szólva mondatja ismét Bach
miniszter által: „Ezen szentet (Wernert) Rómába vitte magasabb
ihletés, jóllehet azon titkos szándékkal, hogy ott mint Luthernek
egyik vajmi lelkes és tevékeny adjutánsa kellőleg kikutassa és
aztán derekasan kicífrázza és kikürtölje a római scandalumokat
És vájjon hogy járt a szent búvár ? Tán nem talált elég piszkot,
melyet a bámuló világnak és ilyféle trouvaille fölött oly szívesen
kacagó evangélistáknak kitálalhatott volna? Éppen nem, sőt
ellenkezőleg sokkal többre akadt, mint amennyit legvérmesebb
expectatiójához képest találni reménylett." S alább még szól
Széchenyi arról az Augias-féle alomról, melyet Werner Rómában
talált s mely nem egy rómait indíthatna arra, hogy valami tisztább
akolba álljon. (Döbl. hagy, I I , 126), Széchenyi ugyan Bach szá
jába adja ezeket, de a maga részéről is elég kemény beszédek.
Mással sem mondatná el, ha magának egészen ellenkező volna
a véleménye.
1

„Önismeret" című szintén Döblingben írt művében pedig ott,
ahol a testi nevelés és testi épség fontosságát fejtegeti, azért
támadja (most már ő maga és nem Bach nevében) a pápaságot,
hogy Szent Péter templomában női szoprán hangok helyett kasz
trált férfiak énekelnek kappanhangon. „Ha a legtisztább és mint
sokan mondják, az egyedül üdvözítő vallásnak főnöke, a pápa,
és ekkép az első keresztény, még szinte csak tegnap systematice
megparipáztatta jobbágyainak bizonyos részét és e tisztben lelki
ismeretesen tán még ma is eljár s pedig egyedül azért, hogy
emberi kappanhang dicsérje Istent Szent Péter imoda (imaház)
tág boltozati alatt, vagy mulattassa a világhírű Vatican falai közt
1

Sz. lev. szülőihez 189. 192,

valami concert spirituelleben bibornokaít és ezek húgait és cousinejeit, mert hiszen az nem kétséges vagy legalább igen hihető,
hogy az isteni hatalmak könnyebben engesztelődnek, ha ilyféle
tollatlan kappan intonálja szavát, m i nekik okvetlen különösen
tetszik, mint mikor egy szegény kakas vagy egy szerény csirke
énekli el természetes cantusát" . . . (Döbl. hagy. I I I . 760.). Ez a
kemény szókimondás eléggé jellemzi, hogy Széchenyi komoly
műveiben is, mily szabad k r i t i k a i álláspontot foglalt el egyházá
nak intézményeível szemben. 0 maga is tudatában van annak,
azért teszi hozzá: „Tudom, k i k e sorokat tán olvassák, nagyobb
részt egyenes sacrilegiumot fognak azokban találni, kivált mai
időkben (Bach-korszak), mikor napról-napra ismét mindinkább
divatba kezd jönni a hypocrisis, vallási mystifícatio és furfang".
(U. o. 761. 1.). Másutt is megtörténik, hogy egyet-egyet vág a
pápai intézményeken. Például midőn az Önismeretben a jó em
berről szól, a k i semmi rosszat sem tesz felebarátjának, sőt a
legnagyobb activitással fárad, dolgozik mások, talán egész generátiók testi, lelki javáért, „ez esetben — kérdi Széchenyi —
vájjon kell-e Rómában még ceremónia, mely őt a szentek sine
curájába iktassa ?"
Ezekkel szemben Széchenyi „Ein B l i c k " című művében
nagy nyomatékkal rajzolja magát is beleértve a hű katholikusokat, akik többször jártak Máriacellben s őszinte áhítattal csó
kolták a pápa kezét Rómában sat. De itt, úgy látszik, nem az
volt az író célja, hogy önmagáról közöljön betüszerint hű törté
neti adatokat, hanem inkább csak Bach nagy képmutatásával
szemben akarta általánosságban a hű katholikust jellemezni. S a
külsőségekkel szemben i t t is azt hangsúlyozza, hogy a vallás alapja
és lényege a szeretet. Azért Krisztusnak kettős parancsolatát kell
követni: „Szeressed a te Uradat Istenedet teljes szívedből és fele
barátodat, mint te magadat". (Máté 22, 37.39). É s a másikat: „Vala
mit akartok, hogy cselekedjenek az emberek t i veletek, azont cse
lekedjétek t i is azokkal" (Máté 7, 12 és L u k . 6, 31.). Ez utóbbit
Széchenyi negativ formában idézi emlékezetből Tóbiás 4, 16
verse szerint. S kimondja, hogy ezek megtartása nélkül a gyónás
s a könnyű feloldozás nem ér semmit. Rómából írt leveleiben
és naplóiban nincs szó róla, hogy Széchenyi is a jelzett módon
nyilvánította volna hódolatát a pápa előtt. Pedig tudta, hogy
ezzel nagy örömöt szerzett volna szüleinek. Sőt mint láttuk,
inkább gúnyolódott a pápai áldás felett.
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Széchenyi ugyan megigérte atyjának, mint láttuk, hogy az
Aufklaristákat nem követi, de kétségtelen, hogy a latin, olasz,
német, angol és magyar poéták mellett Roussean és Voltaire
műveit is olvasta, amelyek nagy hatással voltak reá. 1823 óta
Voltaire műveinek 1785. évi kiadását sokat forgatta. „Veszélyes
író, úgymond, a tapasztalatlan ifjúságnak, de sok jót is művel,
mert türelmet hirdet és ezt eléggé hirdetni, istenemre, alig lehet".
Egyházának papjai közül is a szabadelvűeket szerette. Ilyen
volt például a pozsonyi születésű Albach Szaniszló franciskánus,
a kiváló egyházi szónok, akihez Széchenyi nagy tisztelettel és
bizalommal ragaszkodott. Albach egy évtizeden át igen ünnepelt
szónoka volt Pestnek. Nagy erővel prédikálta a morált s ebben
annyira szabadelvű, hogy egyházát nem vallotta egyedülüdvözí
tőnek s szerinte Rousseaunak kitűnő helye van a menny
országban. Bizonyára a savoyai vikárius hitvallását követte
ő is, ez pedig lényegileg deismus, mely az Isten, erény és
halhatatlanság hármas igazságára redukálja a keresztyénséget.
Imakönyve és beszédei magyar nyelven is megjelentek s az
előkelő körök igen kedvelték. Szabadelvüsége miatt a pesti árvíz
után el akarták távolítani, de Brunswick Teréz grófnő („eine
erweckte Katholikin" amint Bauhofer Gy. budai ev. lelkész
nevezi) és sok előkelő hallgatója folyamodott a meghagyatásáért.
József nádor (talán a neje kívánságára) Pozsonyba helyezte át
1840. az országgyűlés idejére, ahol Deák Ferenc, Pulszky és más
követek is szívesen hallgatták. Végre is Kismartonba küldték
nyugalomba. Ez a pap volt Széchenyinek legkedvesebb embere,
tanácsadója, bizalmasa, akit naplóiban nem győz magasztalni,
akit a cellájában is többször felkeresett és nagyúri asztalához is
sokszor meghívott s aki Széchenyit még Döblingbe írt levelei
ben is vigasztalta. Ez a barátság is világosságot vet Széchenyi
vallásos gondolkodására.
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Albachot Széchenyi már 1831-ben „Világ" című művében
(267. 1.) védi és dicséri Dessewffy József gróffal szemben: „Hogy
pedig egy oly nagy tiszteletre méltó emberhez hasonlítsz, mint
Albach, ha távolrul is, sőt ha ironice is, azért Neked csak hálá
datos lehetek, mert elég megbecsülésnek tartom, ha nevemet,
bár gúnyolva is, azon egy lapon olvassák, melyen az övé áll.
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A n g y a l D . Széch. tört. eszméi. 8. 1. Viszota, Sz. n. I I . 385.

Heilige Anklänge, Pest 1828. Erinnerungen an Gott, Tugend, Ewigkeit
1831.
Zichy, Széch. nap. 604.
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S nem kívánnék többet, volna bár tehetségeinek század része
e n y é m ; hogy értelmi súlyunk parányiságát s nemzetiségünk fej
letlenségét s mégis oly sokszori elbízottság s felfuvalkodásunkat
oly erős vonásokkal tudnám a közönség keblébe festeni s úgy
tudnám hazárnfiait egyesíteni a hon javára, amint ő az emberi
lélek legmélyebb s annyiakban mindig alvó húrjait felrázó sza
vakkal megrendítni érti s nagy s kicsiny tolakodva egyesül széke
alatt!" Viszont Albach is a prédikációit i l y ajánló sorokkal aján
dékozta Széchenyinek már 1830-ban: „Dem Freunde der reinen
Religion, Dem Beförderer jedes Grossen und Guten" sat. (Széch.
nap. 605.)
Másik ilyen jó barátja volt Lonovics József csanádi püspök,
a nagyműveltségű és minden egyházi hűsége mellett is szabad
elvű főpap, aki Rómában 1841. nyomós theológiai és politikai
érvekkel kicsikarta X V I . Gergely pápától, hogy a protestáns
lelkészek előtt kötött vegyes házasságokat is érvényeseknek
ismerte el. ( A m i ma már az új Codex Juris Canonici után nagy
bűn.) Lonovics a szabadságharc után előbb a mölki kolostorba,
később Bécsbe volt internálva. A titkos rendőrség figyelemmel
kísérte, de Széchenyit mégis többször meglátogatta Döblingben
és éppen Lonovics volt az, aki a lelki beteg Széchenyiben újra
hitet és reménységet ébresztett. Emésztő önvádjai között, midőn
az egész nemzeti katasztrófát csak a maga bűne következ
ményének tartotta, Lonovics azt felelte: „Ez a kevélység szava,
kevélység volna egy halandónak azt hinni, hogy ő egymaga
tetszése szerint s a gondviselés akarata ellen irányozhatta milliók
sorsát; kevélység volna azt hinni, hogy az ő bűnei nagyobbak,
mint az egész világéi, melyeket az Üdvözítő magára vett s
vérével megváltott." Széchenyi hálás pillantással szó nélkül
szorítá szívéhez Lonovics kezét. A z ilyen főpapot szerette és
becsülte Széchenyi. Lonovics gyakran meglátogatta a grófot
Döblingben, bár ez nem járt veszély nélkül.
Más papoktól ellenben, akik túlzásba vitték a vallás dolgát,
elfordult s ezeket élesen el is ítélte. Hohenlohe Sándor herceg,
nagyváradi kanonok, aki csudatevő hírében állott, ráimádkozással
gyógyított s akit túlkapásai miatt Pyrker egri érsek, sőt I . Ferenc
király is „a sok kálvinistára való tekintetből" megintett, „Intel
meket" intézett a keresztyén „juhaihoz" ezzel a három fejezettel:
1. Óvakodjanak a féltudósoktól és sokattudóktól, k i k a vallást
megvetik. 2. Óvakodjanak a gondolat-, szólás- és sajtószabad1

1

F a l k M . Széchenyi és kora. 309. 1.

ságtól. 3. Óvakodjanak a templomkerüléstől és a vallás szolgáinak
gyűlöletétől. Széchenyi e füzet címlapjának üresen maradt helyére
ezt í r t a : „Egy negyedik fejezet, úgy látszik, hiányzik, úgymint:
Óvakodjanak a papi fecsegéstől, a népbutítástól, a csudatevő
spektákulumoktól." (Pfaffengeschwätz, Dumm-machereí, u n d W u n derthätigkeitsspectakel.) Hohenlohe herceget Széchenyi már 1821.
is többször említi naplóiban. Szerinte ez korábban rossz ember
volt s midőn B é c s b e akart jönni, Ferenc császár azt mondta
n e k i : „Hallja, ne tegye az embereimet bolondokká, mert úgy is
elég bolondom van." Baur F. N . würzburgi vikárius Hohenlohe
kiváló szent cselekedeteiről könyvet írt. Széchenyi ezt olvasta,
de megbotránkozott a vikárius ellenséges és türelmetlen írás
módján és megjegyezte: „Nem lehet ennél erősebb dolgot írni
oly célból, hogy a herceg összes csodáit apostolaival együtt
unalmasoknak és nevetségeseknek találjuk." Széchenyi különben
megengedi i t t : lehet oly magas erényű ember, aki közelebb áll
Istenhez, mint m i mások s ezért imádsága által csodát művelhet;
de Hohenlohet nem tartja ilyennek.
Megvolt a külön véleménye Széchenyinek a hírhedt Werner
Zakariásról is, a lutheránus költőből lett redemptorista hit
szónokról, k i a bécsi kongresszus idején tartotta érzékcsiklandó
beszédeit. Ez a viharos múltú apostata, akinek naplói tele vannak
ocsmányságokkal s aki korábban a harmadik feleségét már nyolc
hét múlva elkergette, bejáratos volt Bécsben Széchenyi nővérének,
Batthyány Miklósnénak a szalonjába is, ahol Talleyrand fele
ségéről mondott el egy csípős anekdotát.
A. túlbuzgó grófné
Pinkafőre is meghívta. Frankenburg mondja el, hogy miként
kocsizott k i Werner a grófnéval és miként gyakorolta az aszkézist
a tubákolásról való nehéz lemondással. Werner, mikor a roman
ticizmus szele már megcsapta, Lutherről is írt egy drámát „Martin
Luther oder die Weihe der Kraft" címen. Találóan mondta erről
volt barátja és ellenlábasa, a kapucinusból lett szuperintendens,
Fessler Ignác, hogy ez a dráma súlyos vétség a való igazság,
a költői valószínűség, a színházi illendőség és az egyházi tisz
tesség ellen. Széchenyi Wernert Bécsből és Pinkafőről jól ismerte.
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Frankenburg, Emlékiratok I. 152. L á s d : Reiner B . Magyar
Bpest 1891. T ó t h Béla, Magyar ritkaságok 192 1.
Viszota itt félreérti Széchenyit. Sz. naplói I I . k. X X I V .
214. és 223- 1.
Viszota, Sz. naplói I. 51. Hagenbach, Kgesch. V I . 324.
Őszinte vallomások II. 170. 1.
Fessler, Rückblicke Leipzig 1851. 220. 1. A m i kevés
Lutherről mondott, azt is csúffá tette későbbi „Die Weihe der
drámájában.
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jót W e r n e r
Unkraft" c.

Nemcsak naplójában mondja őt famózus embernek, hanem nagymagyar szatírájában és a Blick-ben is megemlékezik róla. Ez a
fentebb már említett Werner keresett és talált Széchenyi szerint
sokkal több piszkot Rómában, mint remélte. De a hatás ellenkező
és meglepő volt. „Azáltal, amit látott — írja Széchenyi — ellen
állhatatlan vágyat érzett a római nyáj sorába lépni s ezt ő azzal
motiválta, hogy oly vallás, mely annyi piszok közt, mint amennyi
Rómában gyűlt halomra, majdnem kétezer évig fenn tudta magát
tartani, sőt a sok piszok úgy növeli a pápisták számát, mint
például a guanó is vajmi csodálatosan szaporítja a mezei procreátiót, i l y vallás nem lehet emberi készítmény." Mindennapi
vendégük lett a bibornokoknak, sőt a pápának is „mert Zakariás
nagy amateurje volt a zsiros nagy falatoknak. Rómába gyalog
ment, de a Bekehrung után póstalovakkal jött s a gazdag bécsi
családok is kellőleg invitálták és meg nem szűnő tapsokkal
dicsérték fel, míg végre Dornbachban (1823) herceg Schwarzenbergtől ápolva elszenvedett." Széchenyi ezt Bach miniszter által
Ferenc József előtt beszélteti el, hogy vele illusztrálja, miként
lett Bach is radikálisból képmutató császárpárti. De igen jellemző
és az irodalomtörténetet (a külföldi írókat is) érdekelheti, hogy
mint vélekedett Széchenyi Wernerről, akit személyesen jól ismert.
Albach Szaniszlóval egyidőben prédikált Pesten Gegő Elek
is, a hazafias lelkű magyar franciskánus, a csángó magyarok
nagy barátja és első ismertetője. Ez is igen népszerű volt, szívesen
hallgatták a másvallásuak is. Csak Székács József tudta őt később
túlszárnyalni, akinek sokkal mélyebb volt a theologiai képzett
sége. Széchenyi Gegő iránt is érdeklődött, de nem szerette benne,
hogy kételyeivel és túlságos liberalizmusával már a papi hivatása
ellen is vétett. A pesti ágenseknek gróf Sedlniczky József bécsi
rendőrminiszterhez küldött jelentése szerint Gegő is tudós ember
volt és az Akadémia tagja, Albachhal együtt kellett Pestről
távoznia. Azután Székesfehérvárott élt egy kolostorban s onnan
járt gróf Zichy Ödönhöz vallásoktatásra, akinek egy írói vállal
kozásában segédkezett. Széchenyit nagyon megrendítette, hogy
Gegő, a pap, gyónás és feloldozás nélkül akart meghalni. Fessler
Ignácot, az evangélikusokhoz áttért kapucinust, a kiváló történet
írót már jobban becsülte Széchenyi. Fessler bizalommal fordult
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1821. ápr. 10. hg. Esterházy Miklósnénál ebédelt együtt Wernerrel. Viszota
II. 148.
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hozzá segítségért és Széchenyi Fessler nagy művéből idéz tör
téneti a d a t o k a i 1821-ben Fesslernek három művét is olvasta :
A t t i l a , König der Hunnen 1806. Mathias Corvinus 1806. D r e i
Könige aus dem A r p . Stamme 1808.
De nem szerette Széchenyi a jezsuitákat.
Elolvasta Alvensleben „Der entlarvte Jesuit" című munkáját (Pest, Wigand O.)
s ebbe a rendnek szabályai és elvei után (Frankenburg közlése
szerint) ezt a megjegyzést írta : „Az ördög breviáriuma." A mű
befejezése után pedig, hol a szerző minden hazáját szerető embert
harcra szólít a csupán önhasznát kereső rend ellen, Széchenyi
ismét ezt jegyezte : „Das können sich manche Leute ad notam
nehmen " Nem jót mond rólok a fiához intézett Intelmeiben
sem, tehát a legkomolyabb helyen, midőn Béla fiának hallgatagságát korholja. „A zárkózott ember belsejében, úgymond, igen
könnyen kifejlődhetik az a tulajdonság, amit a jezsuiták oly sok
ügyességgel praktizáltak s amit reservatio mentalis névvel jelöl
tek. A jezsuiták soha sem mondtak nem igazat, soha sem hazud
tak, ehhez nagyon is okosak voltak, nagyon is ravaszok és
agyafúrtak (durchgetrieben und abgedreht); hogy céljukat elérjék,
ők megelégedtek azzal, hogy az embereket téves véleményben
tartsák."
Hírhedt tételüket is ismeri és idézi Széchenyi. „Ön
ismeret" című jeles művében mondja: „Azt mondja ugyan nem
egy imodár (imádkozó, pap), hogy egyedül az intentio ponderáltatik és ekkép a jó intentio szentesít; másrészt bizonyos francia
példabeszéd pedig azt tartja: que 1' enfer est peuplé de bons
intentions." ( A pokol tele van jó szándékkal.)
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Döblingben különösen haragudott a svéd
származású
Klinkowström
híres bécsi jezsuita hitszónokra és a magyarfaló
Rauscher Otmar bécsi érsekre. „Disharmonie und Blindheit" című
utolsó művében ezek jámborságát sem veszi őszintének. „Amíg
imádkoznak, úgymond, vagy ehhez hasonlót tesznek, szóval és
írással annyi epét, gyűlöletet és intoleranciát fejtenek k i másként
érző, gondolkodó és máshitű felebarátaik iránt, hogy áhítatuk
nehezen fog az égbe szállani." Es csillag alatt még megjegyzi
Széchenyi: „Lásd Ausztriában a Volkszeitungot és figyeld meg
Rauscher érseket, Mayerhofer altábornagyot (a szerb felkelők
vezetőjét), Klínkov tröm pátert és társait (a klerikális párt veze
tőit). A z t kérdem, tiszta szeretettel vannak-e ezek felebarátaik
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F r a n k e n b u r g , Emlékiratok I. 150.
Döbl. hagy. I . 521.
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iránt inspirálva? Elhiszi-e ezt valaki, aki elég bátor arra, hogy Isten
dicső adományát, gondolkodó képességét szabadon használja?"
(Döbl. hagy. I . 569.)
Klinkovström jezsuitát a nagy magyar szatírájában is több
ször említi. Felvetteti Bach miniszterrel a kérdést, vájjon ez-e
a császárnak vallási inspirátora ? De ezt lehetetlennek tartja,
mert őfelsége Klinkowströmöt egy alkalommal szemtelen hypokritának nevezte. (Döbl. hagy. I I . 584.) S midőn a császárnak
Bach azzal hízeleg, hogy az ő ágya felett is egy kutya és egy
hosszúfülű paripa képe függ, mint az osztrák hűség és béke
szimbóluma, arra kéri felséges urát, hogy ezt ne közölje K l i n kowström páterrel, „akiről tudja, hogy a péchetetlen Szűznek
képe előtt mondja el breviáriumát". Célzás az Immaculata nem
régiben kihirdetett dogmájára. (Döbl. h. I I . 98.) A képmutatók
ellen való nagy elkeseredésében Széchenyi még a Credoval kap
csolatban is erre a jezsuitára hivatkozik. Ismét Bach miniszterrel
mondatja : „Tudom, derék páter Klínkowström sem bírja diadalilag
fenntartani keserű mogorva képmását, mikor átlátni kénytelen,
hogy Pilátussal együtt több ílyféleség is csúszhatott a credóba,
mely az okos egyént oly dilemmába hozza, mihez képest neki
vagy ezen titkokon kell kételkedni, vagy azon, hogy kétszer
kettő négy, mi persze keserves állapot." (Nagy m. szat. Döbl.
h. I I . 328.)
Széchenyi racionalizmusának ez a kegyetlen kritikája i t t
annál könnyebben nyilatkozik meg, mivel ezt Bach Sándorral
mondatja el. É s Károlyi Árpád, a jeles történetíró, meg is csillagozza ezt a helyet, azt mondván: „Érdekes Széchenyi e dogma
történeti megjegyzését összehasonlítani a hírneves berlini Harnacknak a Hiszekegyről irott dogmatörténeti kutatásával." (Döbl.
hagy. I I . 329.) Vajha protestáns világi nagyjaink is találnának
ily előzékeny magyarázókat. De Tisza István Tomcsányiban nem
talált ilyent.
Nem jó véleménnyel volt Széchenyi, a jezsuitákkal rokon
szellemű s velők szövetséges liguoriánus
vagy redemptorísta
atyákról sem , akiknek rendjébe élete végén a fentebbi hírhedt
W e r n e r Zakariás is belépett. Ez annál meglepőbb, mert Széchenyi
apjának éppen a liguoriánus rend második szervezője, a B é c s b e n
letelepült Hofbauer Kelemen volt a legkedvesebb, bizalmas
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tanácsadója s i t t a Széchenyi-palota gyakori vendége. Széchenyi
befurakodóknak (Eindringlinge), a ház titkaiba avatkozóknak
jellemzi őket s a Bach-korszakban a zsandárokat hasonlítja
hozzájok ismételten is. Öltözetüket s egész viselkedésüket is
kigúnyolja, mert Rossini operájának, a Sevillai borbélynak D o n
Basilio alakjára emlékeztetnek. Nagy magyar szatírájában mondja,
hogy a zsandárok a házak és családok titkaiba és a szociális
viszonyok szövevényeibe „ligorián tempó szerint fúrják be magokat
most, mikor mindenki pénz után dühöng és a legszebb lárva
alatt is Monsieur Tartuffe et Co. lappang." (Döbl. h. I I . 69.)
Hasonló módon, de valamivel szelídebben szól rólok „Ein
Blick" című művében is. Itt megengedi, hogy a rendet igen
erényes férfiak a legnemesebb célra alapították s csak egyesek
lehettek köztök tolakodók és befurakodók. De bármint van is
a dolog, az bizonyos — mondja Széchenyi — a halandók egyik
osztályát sem gyűlölik az emberek oly általánosan, mint ezeket
a szegény fekete subásokat. A Blick hangja általában mindig
szelídebb, mint a nagy szatíráé, melyből amaz készült. De ebben
is kifejti, hogy miért van a redemptorísta atyáknak oly gonosz
hírük (infamer Geruch) és hogyan lehet őket távoltartani. „Ha
tudniillik az asszony nem engedi magát általok rábeszéltetni,'
ha a férj nagy tisztelettel fogadja őket, de soha sem tálal fel
nekik sem hűsítőt, sem melegítőt és halotti szent misékre és más
érdemszerző célokra soha sem ajánl, igér és éppen nem ád
nekik semmit." Hasonló módon kell bánni a zsandárokkal is.
(Döbl. hagy. I I I . 421—424.)
Szintén a zsandárokra vonatkoztatva írja tovább a magyar
szatírában: „Miért nem volt a páter Ligoriánusoknak nagy hatásuk,
kérdem és miért nem lesz az aufgewärmter (visszahozott) páter
Jesuitereknek is mai világban nagy successusuk? Azért, mert
azon áhítatos képek alatt, melyekre erőltetik magokat és azon
a szevillai borotvás operettében előforduló D o n Basilio-féle
costumben, melyben megjelennek (einherschleichen), a nagyobb
szám éppen nem hisz nekik; de hasonlóul áhítatos és szent
képekkel betű szerint bolonddá teszik őket. A róka tulajdonkép
miért nem veszélyes ? Azért, mert mindenki tudja, mennyire
„pfiffig". M i n d e n szava mutatja, hogy mennyire gyűlölte Széchenyi
a képmutatást. (Döbl. hagy. I I . 393.)
A régi írók és egyházi atyák közül többször is nagy tisz
telettel szól Augustinusról, Clairveauxi Bernátról, Kempis Tamás1
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ról. Franciaországban járva megemlékszik a tudós A b a i l a r d n a k
és Heloisenak, Fulbert párizsi kanonok húgának szerencsétlen
szerelméről is, k i k Nogent közelében a Paraclet nevű zárdában
voltak eltemetve. Olvasta életrajzukat s megjegyzi : „Fatale
Geschichte". 1823-ban Bécsben G. K . (Károlyi György) csodá
latos dolgokat beszélt neki Ignác páterről (valószínűleg Loyoláról, akit másutt is említ) s Pascal és Voltaire műveit olvasva
naplójába jegyzi: „Hányszor j u t nekem eszembe Ignác páter s
vele az inquisitio összes művei és cselekedetei". (Viszota I I .
360. 387). A papi gyámkodástól mindig félt és idegenkedett. A
királyné 1822. Széchenyi bátyja (Pál) és a kis W u r m b r a n d
grófnő között házasságot akart „összepancsolni" Job Sebestyén
gyóntató pap által. „Milyen könnyen előremehetnék én karrie
remben Job által, — írja Széchenyi. Helyes volna ez ? Asszo
n y o k vagy papok protekciója, melyik méltóbb a tiszteletre?"
(U. o. 240). A bigottizmust gyűlölte s csak káros hatását ismerte.
1821-ben Elesden (Bihar m.) volt gr. Batthyány Józsefnél, a k i 
nek feleségét a szolgák is igen fukarnak ismerték. A grófné
megmutatta házi kis oltárát Széchenyinek. Ez pedig naplójába
jegyezte: „A bigottismus és fösvénység párosulni szoktak, mert
kicsinyes, korlátolt szellemnek eredményei. A z igazi áhítat és
vallásosság a pénzt, miként minden földi dolgot, kevésre be
csüli." (U. o. 176).
Széchenyi a vallásban is azt kereste, ami észszerű és v i 
lágos, a csodákat kereső vakhitnek s a türelmetlen fanatizmusnak
soha sem volt barátja. O a tanításban s erkölcsi nevelésben látta
az egyházak feladatát. Sok vallástani könyvet elolvasott, amint
már Catániában is a naplójába írta s amint ezeket a magyar
szatírájában is (380. 1.) felsorolta. V o l t a czenki könyvtárában
egy i l y című füzet i s : „Die grossen Naturbegebenheiten oder
die Zeichen der letzten Zeit. E i n W o r t an die gesammte Chris
tenheit." (Kiadója Reinsch Lipcsében). Széchenyi e röpirat hát
lapjára ezt a kritikát írta: „Szerző elhallgatta a nevét s ez kétség
kívül a legokosabb az egész könyvben. A baglyok, denevérek,
macskák, skorpiók, vakondokok s egyéb ilyféle szeretetre méltó
állatok (Vieh) irtóznak a világosságtól. így cselekesznek a jelen
idő hamis prófétái is. Nagyon szeretnék a világnak a régi os
tobaságot és a régi babonát feltukmálni, hogy aztán mint a dongó
legyek a dögből élősködhessenek, ha nem félnének az egészsé
ges ész ostorától, mely a tulajdon nyomorúsága bitófájához láncolt
csordát irgalmatlanul elkorbácsolandja. A z i l y firkák csak vén
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banyák, apokalyptikai heringek s megbukott pletykanénikéknek
valók s azért sokkal helyesebb lett volna e bolondházi növény
nek a következő czímet adni: „Die grossen Narrheiten unserer
Zeit" . . . (Frankenburg, Emlékíratok I . 151.)
Később Döblingben az ultramontanízmust és klerikálizmust
is, mint az abszolutizmus szövetséges társát, keményen ostorozza.
N e k i a klerikálisok konzervatív lapja, a „Vaterland" sem kell,
melyet azért alapítottak „hogy még jobban alámerüljünk az
ultramontán fekete szurokba, mint amennyire már is szerencsések
vagyunk benne ülni világosság és csakhamar levegő nélkül is."
Majd az ultramontán sötét elmék (Finsterlinge, Donin páter és
társai) programmját kárhoztatja. Attól fél, hogy majd „egész népek
fogják egymást ad D e i — vagy sokkal inkább ad ultramontanorum glóriám — mészárolni és fojtogatni". A legjobb antidosis
ez ellen „a türelem és kegyes érzület, a szilárd hit Krisztusban,
aki soha sem volt fanatikus, soha sem fennhéjázó nagyzásokkal
(Rodomontade), hanem szeretet és isteni példája által akarta a
szegény emberi lényeket felemelni és boldogítani." így a magyar
klerikális mozgalom sem nyerhette meg Széchenyi tetszését.
Lonkay A n t a l , akinek első klerikális lapját, az Idők Tanuját a
pesti ifjúság a Fíllinger kávéház előtt elégette, s akit a macska
zenétől csak a rendőrség mentett meg, 1859. december havában
feljelentést küldött Bécsbe a császárhoz, hogy Pesten egy össze
esküvő párt van. Prottmann és a rendőrség kutatni is kezdett s
kitűnt, hogy a Szent István-társulat volt ez, melyet Lonkay csak
bosszúból jelentett fel, mivel lapjának magatartásáért őt Danielik
alelnök, Széchenyi barátja, nyíltan megtámadta.
1
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Döblingben irott műveiben Széchenyi a klerikális pártnak
és a pápaságnak több más dolgát is erősen rosszalja. 1854. dec.
8-án hirdette k i I X . Pius az immaculata conceptio dogmáját,
amit a tridenti zsinat még nem mert megtenni, mert a domini
kánusok ellene voltak. Széchenyi sokszor gúnyosan céloz erre,
mint fentebb Klinkowström páterről mondott nyilatkozatában
láttuk. A nagy magyar szatírában is azt kérdi: j,Es vallás dol
gában ugyan bölcs volt-e mind azon mysteriumokat felmelegíteni,
melyeket valóban jobb békében hagyni? Embereket oly dilem
mába állítni, hogy vagy a kétszer kettő négyen kételkedni
3
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Károlyi Á r p á d is mint köztudomású dolgot jegyzi meg, hogy a nem
hivatalos katholikus világban nem talált tetszésre a szeplőtelen fogantatásról
szóló dogma. (Döbl hagy. I I . 378.)

legyenek kénytelenek, vagy a vallásnak némi arcanumain : nem
jó tett, de igazi kegyetlenség." (Döbl. h. I I . 547.) Már 1847-ben
is Bécsben egy select partyban L . hercegnőt nagy haragra inge
relte a paradicsomi almára, szeplőtlen fogantatásra sat. kötekedve
mondott rossz ékeivel. De ezeket megbánva másnap vissza
vonta. (Zichy, Széch. nap. 578. 1.) Es az éleshangú Blick-ben is
gúnyosan mondja : „Mily bölcs dolog volt a vallást, az egyedül (!)
üdvözítőt tudniillik, titkos csoda-dogmákkal felfrissíteni és ha
nem is érthetőbbé, de mégis tiszteletre méltóbbá tenni, és ezen
felül a szent Concordátumot megcsinálni, a derék jezsuita páterokat ismét bebocsátani és mellesleg a Máriacellbe való vándor
lásokat lendületbe és divatba hozni." Lesz majd szava a Pátens
ről is. (Ein Blick. Döbl. hagy. I I I . 287.)
1855. aug. 18-án kötötte meg A u s z t r i a I X . Pius pápával a
Concordátumot, mely az államot teljesen papi gyámkodás alá
helyezte. Grillparzer osztrák költő méltán gúnyolódott felette.
Ezt azután a legnagyobb jogsértéssel Magyarországra is kiter
jesztették. Karácsonyi János dr. akad. tag, az újabb egyháztör
ténetében is, hazánkra nézve „roppant" jó hatásúnak mondta.
Széchenyi másként ítélt róla. „Disharmonie u n d Blindheit" mű
vében mondja, hogy a Concordátum is a népek lelkiismeretét
zaklatta fel és szabadságát vette el s T h u n Leónak, a csehabrát és
magyarfalónak, („a Csehomann és Magyarophag") hírhedt műve.
(Döbl. h. I . 576.) Elolvasta Török J á n o s n a k a Concordátumról
írt művét és naplójába írta Körmöczi nyilatkozatát, mely szerint
ez, mint magyar pap, nem fogadhatja el a Concordátumot. (Döbl.
h. I . 103. 576.) A magyar szatírában is gúnyosan mondja, hogy
a pápa és ennek serege a csodás titkok elhitetésével mennyire
megkönnyítik az üdvözülhetést. Szavukat a császár is elhiszi
„de már anticipative boldog birkáival is az új concordátumhoz
képest nagy bölcsen újra kitálalva elhiteti". (Döbl. h. I I . 378.)
Nem kellett Széchenyinek sem az Immaculata, sem a Con
cordátum, sem a Pátens, sem ami ezeknél is több a Sola Salvifica,
egyházának az egyedül üdvözítő kiváltsága sem. Erre nézve
már mint fiatal katonának is erős kételye volt. A fentebbi olasz
papok mocskos beszédeit hallva kiált f e l : „Az én vallásomban
ilyen papok! É s ez volna kizárólag j ó ? Más egy sem Istennek
tetsző ?"
1843-ban szept. 5. a püspökök s a többi főrendek
előtt Pozsonyban a reverzálisok tárgyalásakor tiltakozott a Sola
Salvifica gyűlöletes értelmezése ellen, mintha minden más vallású
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ember k i volna zárva az üdvösségből. A z t mondta ekkor Szé
chenyi : „Minden ember a maga utján törekedjék a legfőbb lény
felé, a maga hitét tartsa legjobbnak; az oly nagy kábultságok
pedig, minő az, hogy csak egyetlen ösvényen lehetne Istenhez
eljutni, idő multával bizonnyal rectificáltatni fognak." Világosan
megmondja ezt későb „Önismeret" című művében i s : „Mert
habár valamint az ismert közmondáshoz képest vajmi sok út
vezet Rómába, úgy bizonyosan nincsen e világon csak egyetlen
egy vallás, mely kirekesztőleg bírna oly kapuval, melyen keresztül
Istenhez lehetne közelíteni, és felette sok egyén a clerus, anya
szentegyház, de még a pápa engedelme nélkül is, sőt az e
részekről szórt anathemák daczára, mégis mennyországba jut
és viszont." (Döbl. hagy. I I I . 589.) Ezek miatt Széchenyi, ha
valaki feljelenti, indexre, sőt excommunicatio alá is kerülhetett
volna, mert I X . Pápa a Syllabusában mint főbb tévelygést bélyegzi
meg (16. és 17.), hogy az emberek bármilyen vallásban is üdvö
zülhetnének s tévelygés még a jó reménység is azoknak üdvös
sége felől, akik nem élnek Krisztus igazi (róm. kath.) egyházában.
1

Széchenyi még a szeretett Béla fiához intézett Intelmeiben,
tehát a legkomolyabb helyen is felpanaszolja, hogy a különböző
vallások követői elkeseredve mint ellenségek állanak egymással
szemben, holott csak egy az erény minden emberre nézve. „A
testgyakorló helyek mintájára erkölcsnevelő intézeteket (Moraltraining-Anstalten) kellene felállítani, hol az emberek vallás
különbség nélkül gyakorolnák magokat kötelességeik teljesítésé
ben. Vannak orthopaedikus, de nincsenek szellemgyógyító inté
zetek, pedig több a lelki, mint a testi rokkant s a lelki hibák
gyógyítására nem elégséges az iskola, a börtön, sőt a katholikus
egyház sem." (Döbl. h. I . 529.) Távolról sem mondja tehát egy
házát egyedül üdvözítőnek, amint ezt Zichy Antal is sajnálkozva
állapítja meg róla. (Széch. nap. 587.)
De erős kritikája mellett is szeretettel és kegyelettel ragasz
kodott ősi katholikus egyházához. „Blick" című művében W e r nerrel és az olasz papsággal szemben megdicséri a magyar klérus
erényeit s a többi felekezet papságának is tiszteletre méltó maga
tartását a Bach-korszak nehéz napjaiban. A prímástól elkezdve
az utolsó templomszolgáig, úgymond, a papok minden felekezet
ben békességért és azért imádkoznak, hogy Szent Istvánnak népe,
mely királyának példáját követve egy csapásra, mintegy isteni
1
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sugallatra oly csodás módon vette fel a keresztyénséget, az
emberi nemnek megnemesedéséhez és a mindenség csodaépüle
téhez, ha csak mint utolsó napszámosok is, közremunkálhassanak.
(Döbl. I I I . 339.) Sczitovszky J á n o s hercegprímáshoz ötven éves
papi jubileuma alkalmával 1859. szept. 28. igen megtisztelő levelet
intézett azzal a kívánsággal, hogy ne ő legyen a magyarok utolsó
prímása, hanem inkább „első lelkipásztora egy jobb kornak,
melyre a törvényes közszabadság áldása derült." (Majláth, Széch.
lev. I I I . 736.)
Egyik utolsó gondja is a nagyczenki templom építése volt.
1860. jan. 7. írja naplójába (tehát három hónappal halála előtt),
hogy nejével és Béla fiával elhatározták a templomépítést és
jan. 17-én Tolnay A n t a l czenki plébános jelenlétében tartották
ez ügyben Döblingben az első tanácskozást és Y b l Miklós mű
építészt hivatta magához. (Döbl. h. I . 409—413.) Czenki jobbá
gyaihoz is meleg vallásos és hazafias hangon szép levelet írt
a templom dolgában. Gyönyörű szavakkal utal ennek nemzeti
jelentőségére : „Czenk nyugat felé első hely, úgy mond, hol drága
anyaföldünknek szívünkbe és lelkünkbe elválhatatlanúl beleszőtt
nyelvén dicsértetik a királyok királya, a nagy Isten." (Döbl. h.
I . 57.) Megfordult volna Széchenyi sírjában és megátkozta volna
népét, ha Czenket és a templomát a népszavazással meg nem
menti. A legnagyobb magyar szelleme őrködött felette, hogy
Sopron és vidéke a magyar haza anyatestéről le ne szakadjon.

IV. Széchenyi és a protestánsok.
•

Széchenyinek fentebb vázolt szabadelvűsége teszi érthetővé,
hogy a más vallásúakat is megbecsülte, jogaikat egyházi és
politikai téren teljes mértékben elismerte. Különösen pedig a
protestánsok közt volt sok jó barátja, akiket teljes bizalmával
és szeretetével tüntetett k i . A vallási türelmetlenséget a haza
és az emberiség ellen való bűnnek bélyegezte. Jellemző, hogy
naplójában Pope „Universal Prayer" művét fordítja s aláhúzza
ezt a két szakaszt: „Mit a lelkiismeret tennem parancsol vagy
tilt, azt felismernem és követnem engedd sokkal inkább, sem
mint akár a poklot kerülni, akár a mennyországot kiérdemelni
törekedjem. Soha ne engedd, hogy gyenge kezemet felemelni
merészeljem azok kárhoztatására, kiket tudatlanságomban a Te
ellenségeidnek hiszek." (Zichy, Széch. nap. 600.)
Széchenyi erős racionalizmusából érthető, hogy a vallásra

nézve is elismerte és megkövetelte a szabad vizsgálódás jogát.
„Alles prüfe, das Bessere wähle ! — mondja ismételten is nagy
magyar szatírájában I . Thess. 5, 2 1 . Luther német fordítása
alapján. Valóságos maró gúny az, amit i t t az A f r i k a közepéből,
T i m b u k t u városából Rómába érkező és a legjobb vallást kereső
egyéniségről elmond, aki először a maga eszével kutatja a Szent
írást, Szent Ágoston, Luther, Kálvin, Loyola műveit, Rákóczi
Officiumát, Penn Vilmos, Rousseau, Voltaire, Diderot, Stolberg,
Chateaubriand sat. könyvét, sőt a korán, talmud, Buddha és
Confucius bölcseségét. De Peripuci római bíboros megijed, hogy
a timbuktui polgár így a maga gyarló eszével nem fogja a sola
salvificat, az egyedül üdvözítő vallást megtalálni. Űtba igazítja
tehát, hogy a „Prüfet alles" nem a vallásra, nem isteni, hanem
csak emberi dolgokra vonatkozik, mert a katholíka vallás egyedül
üdvözítő, „A szegény birka sem boldogulhat — mondja Peripuci
bíboros — a sok farkasok miatt pásztor nélkül és így a nyo
morult ember is könnyen elbódulna, ha a plébánosok, cooperátorok és kivált a kereszténységnek vagy inkább a pápistáknak
főpásztora, a pápa nem védelmeznék őt a világnak csábjai ellen;
— és ezért, drága afrikai öcsém, bizony ne fárassza gyarló eszét
haszontalan inquisitiókkal, de kereszteltesse meg magát, esküdjön
mind arra, mit tanítunk, védelmezzen minket, ellenségeinket
pedig üldözze tehetsége szerint stb. és a többiről majd gondol
kozik a Mindenható, kinek akaratja nélkül még veréb sem esik
létráról. Es a timbuktui úgy tőn, mint neki javasoltatott; pápista
és azután pap és aztán püspök lett és lelkiismeretesen a dogmák
szerint élvén, igen kövér és öreg lett és pro coronide a szentek
sorába emeltetett." (Döbl. hagy. I I . 330). Széchenyi e szatirikus
példázattal ugyan Bach minisztert akarja jellemezni, a k i már
„élte tavaszán feltette magában, hogy mindig a hatalmasabbal
fog tartani", de nincs-e ebben erős vád is, hogy Róma szellemi
kiskorúságban akarja tartani a nyájat s az emberek önző szá
mításból engedelmeskednek neki?
Széchenyi egyedülüdvözítőnek a római egyházat, csalhatat
lannak a pápát, amint fentebb láttuk, nem ismeri el. A haladást
és fejlődést vallási téren is lehetőnek és szükségesnek tartja.
Ezért természetes dolognak tekinti, hogy különféle vallásfeleke
zetek vannak. Türelmet, elismerést követel számukra és erkölcsi
téren kifejtett munkásságuk szerint értékeli őket. Ilyen elisme
réssel van Széchenyi különösen a magyarhoni protestáns fele
kezetek iránt. Nemzeti szempontból sem kárhoztatja őket. Leg-

kiválóbb barátai és munkatársai a protestánsok sorából kerültek
k i . A reformációt ő nem tekintette a nemzeti egység megbon
tásának és a nemzeti erő gyengítésének. Pázmány Péternek és
az ellenreformációnak ezt a vádját, a vallásüldözőknek ezt a
mentségét Széchenyi kereken visszautasítja. Mintha csak a nagy
Zrínyi Miklósnak a pozsonyi országgyűlésen 1662. a búcsúzó
protestánsokhoz intézett szavait hallanók Széchenyi ajkáról i s :
„Én más valláson vagyok, de kegyelmetek szabadsága az én
szabadságom, a kegyelmeteken ejtett sérelem, rajtam ejtett sé
relem. Volna bár százezer pápista mellett százezer lutheránus
és százezer kálvinista vitéze a fejedelemnek: ők mentenék meg
együtt a hazát."
Széchenyi nem azt kárhoztatja, hogy több vallásfelekezet
van, hanem csak azt, hogy ezek meg nem értik, sőt gyűlölik és
üldözik egymást. A vallási türelmetlenséget Voltaire hatása alatt
már ifjúkorában is kemény szavakkal ítélte el. É s sok helyen
szóvá teszi hol több, hol kevesebb kímélettel e téren szerzett
szomorú tapasztalatait. Már 1831-ben „Világ" című művében
mondja: „A római Clerusrul, görög s protestáns Papokrul egyet
sem szólok s mindenkinek önítéletére hagyom elhatározni: sok
részre szakított hazánkban szolgálnak-e boltozatot összetartó
ékkövekül, vagy sem ?" (Világ. 1831. 64.) S a pásztorok után a
nyájat is így jellemzi: „A külön hitvallás pedig e felekezeti elhasonlásokat (főrendek, nemesség, polgárság, parasztság) még
egyes ágaikon is felosztja. A n n y i bizonnyal, de tán több keserű
versengés van pápista s református, mint gallus és angol közt.
Sok derék magyar helység, melynek lakosi oly egyenesen s
karcsún nőttek fel mint egy fiatal fenyü liget s képvonás, állás
s mozgásban oly rokon egyenlők, még azok sem alkotnak arány
lag kis körükben egy szivet, egy testet; s a kereszt, a türedelem s felebaráti szeretet dicső jele, sokszor egy a mennyországbul kirekesztő vázzá alacsonyíttatik le, s a kakas, a lelki ébredség példázója, ellenséges bizodalmatlanság czégérévé díszteleníttetik. A l i g van társaság, egyesület, intézet, mely a hitvallási
irigykedés. ördögétül ment volna s már kezdetekor ne rejtené
keblében a halál okát." (Világ 68. 1.) Midőn a Walhalla mintá
jára „Udvlelde" néven a budai hegyekben külön dísztemetőt is
tervez a nemzet nagyjai számára, gúnyosan említi az ide is
betolakodó szükkeblűséget: „csak az egyvéleményüek lelhessék
ott nyugtokat, azaz csak Róma felkentjei, vagy egyedül a refor1
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matio hősei, vagy végre csupán óhitűek, vagy unitáriusok, vagy
izraeliták s effélék, de csak világért egymással összekeverve
ne." (Udvlelde 9. 1.) Megrója és mélyen fájlalja, hogy „a fele
kezetek mind vad tűzzel viseltetnek egymás iránt." De Ligne
herceggel szemben, akinek állítása szerint hat felekezet gyűlöli
itt egymást, mégis védelmébe veszi a magyart. Nem gyűlölet ez,
úgymond, hanem vezetni vágyás, egy kis hiúság sat. Es erősen
reméli Széchenyi, hogy mind e felekezetek a valódi szabadság
szellemének áldozván, a hazaszeretet szent zászlója alatt fognak
egyesülni. „Ha csalatkoznám, inkább nem kívánok élni." (Világ 530.)
A hazaszeretetre, az általános keresztyén hivatásra és emberi
gyarlóságunkra hivatkozva int Széchenyi már e művében is a
vallási türelemre. „Az Isten igen nagy ! — úgymond. Számtalan
út vezérel hozzá s csak egyedül Ő látja keresztül belsőnk tiszta
vagy tisztátalan létét. M i oly gyarlók, oly igen homályban látók
s botorkázók, egymáshozi türedelemnél józanabbat nem gyako
rolhatunk ; mert csak utóbb válik el, kinek volt több igaza s ha
van kárhozatra méltó bűn, ítéletem szerint nincs nagyobb a
türedelmetlenségnél; s ha felhevült vakhitünk s fonák buzgal
munk még keresztények közt is fellobantja az Ármánynak ezen
vad tüzét, akkor valóban megbocsáthatatlan. Végezzen a M i n 
denhatóval k i k i , mint legbelsőbb meggyőződése súgja. (Világ 54.)
A z Önismeretben is (589. 1.) tagadja, hogy csak egyetlen egy
vallás kapuján keresztül lehetne Istenhez jutni s a pápai anathemák ellenére is lehetőnek taVtja az üdvösséget a mennyor
szágban. S a Kelet Népében is (303. 1.) azt kívánja, hogy „az
urasági íttaságtúl ment, a türelmetlenség ördögétől el nem ferdített
és eredeti tisztaságban hűn megőrizett keresztény vallásnak alap
törvényeit" kövessük. Már első művében, a Hitelben is (226. 1.)
elvárja: „Kiki szeresse felebarátjában a hazafit s embert s ne
nézze, m i módon vet számot Istenével s mely uton igyekezik
mennyek országát elérni." Ugyanitt említi (262. 1.) a gyászos
időket, midőn a nemest Caraffa s az Eperjesi szék ítélte.
Ilyen hazafias és igazi keresztyén lelkülettel Széchenyi már
első országgyűlési szereplésekor is szót emelt Pozsonyban a
protestánsok, nevezetesen a jenai egyetem magyar hallgatóinak
és az evangélikusok külföldi alapítványainak védelmére. A klérus
nagy boszuságára kétszer is szabadelvű beszédben szólal fel a
lelkiismeret szabadsága és a protestáns szülők jogainak tárgyá
ban. Azzal gyanúsították, hogy a merész beszédű V a y Ábra1

1

Z i c h y A . Széch. életrajza I. 221.

hámmal és a kálvinistákkal tart. Gróf Zichy Ferencné már 1821.
úgy bánt vele, mintha elpártolt volna az igaz hittől. A bécsi
dámák már azt híresztelték róla, hogy nevetségessé teszi a val
lást és a papokat. Ekkor írja (1826 febr. 28) a naplójába: „De
k i fogja a korszellemet haladásában feltartóztatni ? . . . A z em
berek jövőben nem a vakhit fanatizmusát, nem az ámítókat,
hanem saját szivüket és eszöket fogják megkérdezni aziránt,
hogy mit higyjenek és mit tegyenek."
Hogy a kálvinisták javára sem volt elfogult, azt megmutatta
az akadémikusok körében mondott egyik beszédével. Midőn
ugyanis a M . T u d o m . Akadémia 1828. megalakult, a klérus igen
nagynak találta a tagok sorába bekerült kálvinisták számát. A z
elnök is, Teleki József gróf református volt. Desez francia tudós
(valószínűleg pap) már azt mondta Jankovich Miklósnak: ez a
társaság nyilván csak consistorium calvinistarum lesz. Bitnicz
Lajos szombathelyi premontrei tanár jegyezte ezt fel naplójában,
aki szintén tagja volt az Akadémiának. S mikor a választmány
1828. márc. 15. Rudnay Sándor hercegprímás előtt tisztelgett és
támogatását kérte, az ismert bibliai helyet idézve, jegyezte meg
ez i s : „Inclyta haec deputatio fere similis est saginae missae i n
mare ; sed omnes sumus patriótáé, (Hasonló a tengerbe vetett
gyalomhoz, mely mindenféle állatot betakarított. Máté 13, 47.)
Szóval, igen vegyesnek találta a társaságot. A klérus elégedet
lenségéből született azután a szellemes szálló i g e : „Academia
est collegium calvinistarum, ubi catholici ex gratia, lutherani ex
miserícordia tolerantur." A klérus elégedetlenségéről Széchenyi
is tudomást vett. Naplója szerint is fájdalommal tapasztalta a
felekezetek kölcsönös féltékenységét (187. 1.) és midőn a választ
mány tagjait 1828. ápr. 1-én a Nemzeti Kaszinóban megvendé
gelte, hatásos szép felköszöntőben a katholikusok és kálvinisták
torzsalkodására célozva mondotta: „Végtére az egyetértés és
egyesség istennőjének kívánom ezen magyar nedvet áldozni;
töltse ő be édes Hazánknak minden rendű és minden hitű
lakosait legszentebb áldásával, mert csak ő általa boldogulhat
minden a világon, csak ő általa léphet a tudomány Géniusza
az életbe. Megjegyezzük, hogy a kálvinisták mellett Kis J á n o s ,
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Schedius Lajos, Berzsenyi Dániel, Döbrentey Gábor sat. luthe
ránusok is voltak az Akadémia első tagjai között.
A későbbi országgyűlési vitákban is Széchenyi mindenkor
a szabadelvű katholikusok (Beöthy, Deák) és a protestánsok
(Wesselényi, a Vayak, Prónay, Zsedényi) mellett foglalt állást,
így már 1833- is elfogadta az alsóház üzenetét, mely a reverzálisok, a hatheti oktatás sat, eltörlését kívánta s a klérus ellen
mondott beszéde magával ragadta hallgatóit. (Sz. napi. 227.) A z
1839—40. országgyűlésen is, ahol Lajcsák és Scitovszky püspökök
körlevele (reverzálist nem adó vegyes házasok meg nem áldása)
keltett igen heves vitát, Széchenyi is 1840, ápr. 13. felszólalt s
beszédével (naplója szerint) maga is meg volt elégedve. Már
Felsőbüki Nagy Pál, Sopron megye követe is különösnek találta,
hogy Kölnben, Posenben, Nagyváradon, Rozsnyón mind egyszerre
jönnek a püspökök arra a gondolatra, hogy a vegyes házassá
gokat meg ne áldják. Palóczy László borsodi követtel Nagy Pál
is a jezsuita szerzet munkájának tekinti ezt és küldői, Sopron
megye nevében már most tiltakozott a jezsuita rend behozatala
ellen, Széchenyi sem volt, amint láttuk, a jezsuiták barátja s
Kemény Zsigmond közlése szerint Róma beavatkozása ellen ő
is igen kemény beszédet mondott.
„Az apostoli magyar király, úgymond, mindig meg tudta
magát constitutionalis nemzetével együtt Rómának suprematiájától óvni, A főméltóságú clerus status in statu soha sem volt és
soha nem is lehet s a mily arányban fejledezik honunk alkot
mányos szelleme, annál összeütközőbb, annál tűrhetetlenebb
leszen egy külső hatalomnak ilyes befolyása nemzetünkre. H o l
a törvény a nemzetet még fejedelmének önkényétől is biz
tosítja, miként lehessen az idegen önkénynek alávetve ? Ötven
évig gyakorolta a magyar clerus a vegyes házasságokban azon
áldást, melyet a váradi püspök (Lajcsák Ferenc) most egyszerre
megtagad. S ugyan mily ürügy alatt? A z alatt, hogy az áldás
nem szükséges s annak kimaradásával a házasságok épen nem
gátoltatnak. Istenért! nyúljunk kebleinkbe s tegyük fel, hogy egy
apa egybekelendő gyermekétől megtagadja az áldást s azt állítja,
hogy ő nem gátolja a házasságot: vájjon el fogjuk hinni, hogy
ez nem gátlás ? Bizonyára nem, és valóban még csak átoknak
kellene jönni hozzá, hogy egész világosságban szökjék szemünkbe,
mit kellessék tartani ilyes állításokról. A torontálmegyeí főispán
a szőnyegen levő kérdést nem hiszi az országgyűlés elébe való
nak. Ezen, megvallom, nem csodálkozhatom eléggé. M i t ? A z ne

lenne országgyűlés elébe való, m i a félországot forradalomba
hozta ? Ha ez áll, akkor jobb, inkább nem tartanunk ország
gyűlést, inkább egyenesen feladnunk az egész alkotmányos létet."
Széchenyi különben az egész- vallási kérdést abban a szel
lemben kívánta elrendezni, mely a keresztyén vallásnak alapja,
ez pedig a szeretet. A hosszú, szenvedélyes viták azonban néha
őt is igen elkeserítették. 1843. júl. 6. írja például titkárának,
Tasner A n t a l n a k : „Tegnap quasi meggyőződtem, hogy minket
vaskéz nélkül nem kormányozhatni. A vallási resolutio, melyet
Önnek i m ezennel küldök, bírt ily ítéletre. A l l e Theile sind
entrüstet und haben ein Schwert i m Maul. Es w a r schön zu sehen
z. B . Zichy Domokos karöltve ment k i a teremből Zayval (Z.
Károly evang. egyetemes felügyelő), mindkettő pogányilag ká
romkodván, de mindkettő más okból. Dem einen zu viel, dem
A n d e r n zu wenig! Mikép lehet i l y néppel boldogulni ? Ich werde
noch lange das M a u l halten müssen. (Széchenyi lev. I I I . 162). De
mégis már júl. 11. felszólalt és igen szépen és határozottan n y i 
latkozott a protestánsok mellett. „A kereszténység tiszta szel
lemében, úgymond, én mindenek előtt türelmes vagyok és pedig
nem csak szóval, de tettleg is az vagyok s az evangélikusok
mellett fel fogok szólalni mind addig, míg a teljes reciprocitásnak
elve nem csak színleg, de lényegében is kivíva nem lesz". E k k o r
(szept. 5.) tartott hosszabb beszédet a reverzálisok ügyében és
tiltakozott a „sola salvifica" gyűlöletes értelmezése ellen, (Zichy,
Széch. nap. 608. Életrajz I . 545).
1

2

1848. ápr. 4-én, midőn Sárkány Miklós bakonybéli apát a
r. katholikusok sérelmeit kezdte hánytorgatni, Kossuth Lajos a
cölibátus kérdését is szóba hozta. Nem érti, úgymond, miféle
több sérelme lehet még a katholikus papoknak, hacsak az nem,
hogy nőtelenek. Én, úgymond, a cölibátus eltörlésében is szívesen
nyújtok segédkezet, amennyiben rajtam áll. Erre általános derült
ség és helyeslés hangzott fel, de Kossuth megjegyzé, hogy komoly
a kérdés, mert egy tárgyban sem kapott annyi kérelmet, mint
amennyit az alsóbb papság az ország minden vidékéről bekül
dött a cölibátus eltörlése mellett. Hangos tetszés nyilvánult erre
is, de nem tárgyalták a kérdést. Jelen volt ezen az ülésen
Széchenyi is. A k k o r i aggodalmas napjaiban csak ennyit jegyzett
napjójába: „4-ten A p r i l Zirkel. Celibat soll bei katholischen
1
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Geistlichen aufhören. Kossuth u n d Sárkány." Nem mond tehát
véleményt, nem is humorizál felette. Sokkal nagyobb gondok
emésztették már ekkor az ő lelkét.
De nem csak türelmet és méltányosságot tanúsított S z é 
chenyi a protestánsok iránt, hanem vezető embereiket szinte
tüntetőleg kereste fel bizalmával és barátságával. Már atyjának,
Ferencnek is Hajnóczi József, az aszódi lelkész fia, Martinovich
ügyének egyik szomorú áldozata, bizalmas titkára és munkatársa
volt. A t y j a adta k i Kis János evang. püspöknek diákkori első
versét is, Herkules választását. Atyjával együtt, a fiatal István
gróf is eljárt a soproni evang. líceumba a Magyar Társaság
örömünnepeire. Első nagy művének, a Hitelnek egy kötött pél
dányát ezzel a sajátkezű bejegyzéssel küldte meg a líceumnak:
„Soproni Ágostai Vallású Lyceumnak Széchenyi István." (Könyv
tár K . 667.) A z evang. Berzsenyi Dániel volt Széchenyinek leg
kedvesebb költője, akinek verseiből sűrűen idéz, még pedig
emlékezetből. Felesége is, Crescentia, midőn 1840-ben előkelő
vendégsereg van náluk Nagycenken, Berzsenyi verseiből szavalt.
Már életében is nagyrabecsülte és megtisztelte a poétát. Kétszer
is írt hozzá 1830. levelet, a Hitel egy példányát küldi s igéri,
hogy Niklán fogja őt meglátogatni, majd pedig a legszívélyesebb
hangon (Édes Berzsenyim!) arra kérte, hogy ódájában ne nevezze
őt „a diadal fiának". A magyarokhoz írt ódáját lefordította
németre, hogy felesége is megértse. Szintén i l y nagyra becsülte
mint költőt és szónokot, a református Kölcseyt.
A z Akadémia
titkári állására Teleki elnöknek és F á y Andrásnak őt ajánlja.
Összes műveire ő fizet elő az elsők között. S az 1833. évi vallás
ügyi vitákban, midőn a vallásszabadság és a protestánsok érde
kében Kölcsey is fényes szónoklatokat mondott, egy párton voltak
a szabadelvűek táborában. Széchenyiről és a többi szabadelvű
katholikusról mondja Kölcsey a naplójában: „Vivás lőn és nem
vivás a r. katholikusok és protestánsok közt, hanem vivás a
kath. papság és a római egyházhoz tartozó világiak között. M i l y
változás ! M i k o r a linczi békét s a bécsi szerződést még vérrel
kellett kiküzdeni, k i merte volna jövendölni, hogy 1833-ban a
magyarországi gyűlésen a Luther és Kálvin fiai hallgatva nézik,
míg a Pázmány hitének sorsosi érettek egymással vetekedve
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szólanak." Liberális vallásos gondolkodásban Kazinczy Ferenccel
is rokonlélek volt Széchenyi. Hozzá írt leveleiből csak egyet
ismerünk. Ebből látjuk, hogy Széchenyi előkelő helyet szánt
Kazinczynak az Akadémiában. (Kis J á n o s is Kazinczyt ajánlotta
első titkárul.) 1829. dec. 7. írja néki S z é c h e n y i : „Isten áldja
mennyei megelégedéssel magyar homlokát, mely körül oly szép
koszorúkat látok fűzve. Tartson meg emlékezetében és barát
ságában nagyrabecsült Földim." (Széch. lev. I . 136.)
Kis Jánost, a soproni evang. prédikátort és szuperintendenst
1825. személyesen látogatta meg az egyszerű paplakban. Első
művét nyelvtani szempontból vele nézetté át s két évvel később
tőle is levélben kérdezte meg, hogy kiket ajánl vezetőkül és
tagokul a M . T u d . Akadémiába. „Hitel" című művének tíszteletpéldányát neki is megküldte s Kis Jánost, a Herder hatása
alatt busongót, ez a könyv villanyozta fel és emelte k i eddigi
pesszimizmusából. A református Wesselényivel
való régi szoros
barátsága ismeretes. Szintén ilyen meleg lelki közösség fűzte a
a gyakorlatias és liberális szellemű Fáy Andráshoz,
„a haza
mindeneséhez." Lelkes híve, de egyszersmind őszinte, szókimondó
barátja, valóságos mentora és segítő jobb keze volt F á y
Széchenyinek. A nagy férfiú elismerte, hogy F á y meséiből nyert
ösztönt reformálni. De a puritán kálvinista F á y szerényen csak
úgy jelölte meg viszonyukat: „Én csak szatócs vagyok, Szé
chenyi a nagykereskedő."
Gróf Zay Károly evang. egyetemes felügyelőnkhöz is jó
barátság fűzte Széchenyit. M i n t fentebb láttuk, a protestánsok
szenvedélyes vezető emberének tartotta őt. A zsidók teljes
egyenjogúsítása tárgyában nem tudott vele egyetérteni. Széchenyi
ezt csak elvben helyeselte, de nemzetiségi okokból nem látta
még i t t az idejét. 1844. okt. 1. volt erről vitájok. Harmad nap
pedig a főrendiházban az arisztokrácia és a főnemesség érdemei
kerültek szóba. Zay Károly a maga heves temperamentumával
itt azt monda vita közben, hogy a szegény református prédi
kátorok és a bocskoros nemes emberek viskóiban tartatott fenn
a magyar nemzetiség és korántsem az aranygyapjas vitézek s
többi lovagrendek nagykeresztesei vagy a belső titkos tanácso
sok által. Széchenyi, k i már az alsó tábla üléséről is igen izga
tottan jött a terembe, e szavak hallatára aléltan rogyott össze.
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„Oda esem, írja naplójába, m i n t e g y darab fa. Hogyan? miért?
az én titkom." Falk Miksa szerint Széchenyi a maga őseire s
különösen édesatyjára vonatkoztatta Zay szavait s ezért hábo
rodott fel. De Metternichhez intézett levele szerint máskor is
voltak már ilyen rohamai. Ezt a sérelmet is megbocsátotta Zaynak. Midőn Zay 1859. cikket írt a Pátens ellen, Széchenyi
dec. 1. ezt írja a naplójába: „Süperber A r t i k e l v o n Zay. Schade:
„Wir lieben Ungarn mehr, als Gott, unsre Seligkeit." Ez Zay
cikkéből lehet idézet. Es dec. 2. ismét: „Molly über Zay's A r t i k e l :
„quelle honneur!' C'est la religion. Der A r t i k e l macht den Kaiser
stach . . . (olvashatlanj. Kecskeméthy (mondja): Zsedényit becsípik,
többet is, félévig tart az egész. Leo Thun felbőszült."
Nagyrabecsülte Széchenyi a Teleki grófokat is, Józsefet,
az Akadémia első elnökét és Lászlót, a szilárd jellemű nagy
hazafit. Döbrentey Gáborral is, a lutheránus pap fiával, az Akadémia
titkárával, sűrű meleg hangú levelezést folytat, írói munkásságra
buzdítja, 1843. hálás, meleg köszönettel veszi tőle Berzsenyi
költeményeinek újabb kiadását s felesége és családja nevében
is igen szívélyesen köszönti. Ilyen bizalmas, baráti hangon hívja
a nagyműveltségű és sok oldalú Pulszky Ferencet is 1840. cenki
kastélyába az ottani baráti találkozóra. Hozzá írt tartalmas szép
levelében fakad k i : „Mily könnyen hajlong a magyar túlságokra
s vagy szökik vagy a l s z i k . . . " „Előitéletlen, keresztény, philosophiai lovag érzelem" készteti Széchenyit arra, hogy vén napjai
dacára felrázó verseket írjon, ha tudna s keblébe csepegtesse
a kötelességfelejtette rest magyarnak a régi angol themát: „Hús
is vagy, lélek is vagy s azért egyél is, de gondolkozzál is, földön
is lakjál, de egekbe is emelkedj." Pulszkyt is felesége és Karolina
leánya nevében üdvözli s még Döblingben is a tehetséges ma
gyarok közt Pulszkyt említi első helyen. (Majláth, Széch. lev.
I I I . 63. és 631.) Még 1848-ban, midőn hazánknak Ausztriához
való viszonyát tárgyalták, monda Széchenyi Pulszkynak: „Meg
engedem, hogy mezaliánszra léptünk, hanem denique a házasság
megvan, ezen nem lehet változtatni." Erre felelt Pulszky : „Bo
csánatot kérek, gróf úr, én protestáns vagyok, el is válhatok."
Legnagyobb vetélytársa és méltó ellenfele, Kossuth
Lajos is
önérzetes evangélikus magyar volt. Nem tudott vele egy úton
járni, de mégis ez adta reá a „legnagyobb magyar" nevet.
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Széchenyi lev. III. 319.

F a l k M. Széchenyi és kora. V I I I . 1.

Z i c h y , Széch. életr.

„Miért emel oly magasra — köszönte meg néki Széchenyi, — hol
nem tarthatom fenn magamat." Hazafias nagy céljukban egyek
voltak, csak az utat és módot választották másként, de mindegyik
erős, teljes meggyőződéssel, önfeláldozó őszinte hazafisággal.
Protestáns vezető embereink Széchenyinek egyéb grandiózus
jellemvonásain kívül bizonyára az ő igaz keresztyéni és evan
géliumi liberalizmusa, a más vallásúak iránt tanúsított igazság
szeretete által is erősen vonzatva érezték magukat. É s a pro
testáns férfiak mellett még külön kell megemlékeznünk S z é 
chenyinek Mária Dorottya nádorasszonyhoz, ehhez a württembergi
származású művelt, finomlelkű és buzgó lutheránus főhercegnőhöz
való viszonyáról. József nádor 1819. vette őt feleségül. A korábbi
két felesége, A l e x a n d r a Paulovna és Hermina sem volt róm.
katholikus. Erre a liberális követek példaképen hivatkoztak az
országgyűlésen a vegyes házasságok tárgyalásakor. Széchenyi
Mária Dorottyát csak az 1825. évi országgyűlés óta ismerte meg
közelebbről. A fiatal, szép nádorasszony Pozsonyban az őt új
évkor üdvözlő küldöttségnek magyar nyelven válaszolt s ezzel
nagy lelkesedést keltett maga iránt. Máskor és többször is szí
vesen megjelent a karzaton, ha valami fontosabb és ünnepélye
sebb dolog történt az országgyűlésen. A nemeslelkű nádorasszony
az elsők közt volt, akik Széchenyit megértették s nehéz küzdel
meiben vigasztalták, buzdították. Már 1828-ban mondta bizalmas
barátnője, gróf Teleki Józsefné előtt: „Nagyon szeretem ezt az
embert, mert minden szép és nagy iránt oly fogékony." Viszont
Széchenyi is Teleki grófnénak írja 1829. a nádorasszonyról:
„Egyike a szeretetre legméltóbb, legkedvesebb és legszellemesebb
asszonyoknak, akikkel életemben valaha találkoztam." 1835-ben,
midőn a lánchíd dolgában a nádor is ingadozott, Mária Dorottya
volt az, aki vigasztalta és lelket öntött bele. Hálából Széchenyi
egy Triesztben készült hajót Mária Dorottyáról nevezett el.
Széchenyi később még döblingi menedékhelyén is ezt írja róla
Béla fiának: „Fennkölt, nemeslelkü édesanya, k i szellemi rokon
érzéssel volt irántam, valamint én is ő iránta, mert hű volt
országunkhoz és nemzetünkhöz és őszinte szívvel ragaszkodott
hozzánk."
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József nádor és fenséges neje bizalmas családi körükbe is
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befogadták Széchenyit. A jó öreg nádor néha helyeslőleg, más
kor meg, ha valami nem tetszett neki, némi gúnnyal is csak úgy
emlegette őt neje előtt: „a te barátod." A nádor fiát, J ó z s e f
főherceget, mint kis fiút, Széchenyi tegezte. Ennek húgát, a
szép Mária Henriette főhercegnőt (a későbbi belga királynét)
pedig annyira szerette és bámulta Széchenyi, hogy midőn neje,
Crescentia áldott állapotban volt, elvitte őt a nádorékhoz, hogy
jól megnézze a szép leánykát s úgy elteljék vele, hogy születendő
gyermekük majd reá üssön.
A nádorné többször adott át Széchenyinek komolyabb
tartalmú könyveket s ezeknek egyes helyeit megbeszélték egymás
között. Bauhofer György budai evang. lelkész írja naplójában,
hogy i l y célból Széchenyi sűrűn és órákon át volt a nádoraszszonynál látogatóban. Maian francia művét (Az új Bartimeust)
például akkorra igérte Bauhofernek, ha majd Széchenyi vissza
hozza, aki most olvassa. M i n t a württembergi pietizmus híve,
Mária Dorottya igen sokszor idézett a bibliából és Széchenyi
hítnézetei iránt is érdeklődött. Kikérdezte a legnagyobb magyart:
hiszi-e, hogy J é z u s Krisztus Istennek fia s figyelemmel kísérte,
hogy jár-e Széchenyi a templomba.
A nádorasszony 1829. dec. 22. Teleki J ó z s e f né grófnőhöz
intézett levéllel küldte vissza Széchenyinek egy kis francia b i b 
liáját. Elnézést kér, hogy oly sokáig megfosztotta Széchenyit
ennek olvasásától. Vigasztalan volna e miatt — mondja csípős
gúnnyal — ha nem látná és néhány felvágatlan lap el nem árulná,
hogy a gróf úr nem olvassa alaposan ezt a szent könyvet. E m 
lékül néhány papirszeletkét tett a könyvbe, melyek a legérté
kesebb bibliai helyeket jelölik. A gróf úr által megjelöltén csak
egy helyet talált benne, de dicséretére legyen mondva, hogy ez
egyike a legszebbeknek. Teleki grófné a nádorasszony levelét
Széchenyivel is közölte s ez még ezen a napon írta meg mentegetődző válaszát: ő a kis francia bibliát apró nyomása miatt
csak utazásai közben szokta használni, de otthon rendesen a
frankfurti legnagyobb kiadást olvassa. A m i neki a könyvekben
megtetszik, azt apró jelekkel szokta megjelölni s ilyen több is
van a kis bibliában. Annyiszor volt ez már kezében, hogy el
sem tudja képzelni, hogy felvágatlan lap lehetne benne. De
lehetséges, hogy több lap összetapadt, mert h o l mindenütt nem
volt ez már v e l e ! A legnagyobb hódolattal ebben a levélben
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mondja a nádornérói: „eine der aimablesten, liebsten und geist
reichsten Frauen, die ich je begegnete."
Naplójából tudjuk azután, hogy ezek a nádorné által S z é 
chenyi számára megjelölt bibliai helyek a következők v o l t a k :
Máté 22. r. 4. verse : „Mondjátok meg . . . mindenek készek,
jertek el a lakodalomba." É s ugyanebben a részben a 19—22.
v e r s : „Mutassatok nekem egy adópénzt . . . Kié ez a kép és a
fölibe való irás ? . . . Adjátok meg azért, ami a császáré, a
császárnak, és ami Istené, Istennek." Továbbá I . T i m . 2. r.
1—3. verse : „Legyenek könyörgések a királyokért . . . mert ez
jó és kedves dolog a m i megtartó Istenünk előtt." S ugyanitt
I . T i m . 3. r. 1. v. „Ha valaki püspökséget (vezető hivatalt) kivan,
jó munkát k i v a n . " Különösen az uralkodó család iránt való hű
ségre akarta a nádorné ezekkel Széchenyit emlékeztetni, mert
Metternich és többen is az udvarban minden alapos ok nélkül
is bizalmatlansággal voltak iránta ; féltek, hogy Széchenyi is át
pártol a szélső ellenzékhez.
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1830. febr. 10-én személyesen adta át Széchenyi Mária
Dorottyának a „Hitel" című munkáját. „Leültetett — írja napló
jában — nem volt más jelen, mint Festetich Mína (gróf Festetich
Albertné, szül. gróf Sándor Wilhelmina, a nádorné palotahölgye).
Átnyújtottam könyvemet. Előtte írtam reá kívánságára *. Magyar
honunk főherceg asszonyának. Légy védje a hazához hívnek.
Legmélyehb tisztelettel Gr. Sz. I . " S ehhez még megjegyzi:
„Nyíltan kimondottam a szót. Sok észt tapasztaltam. Szívesen
megengedte, hogy ajándékba adhassam neki a Soldat laboureurt."
1830-ban külföldön járva, a württembergi királynétól három
levelet hozott Széchenyi a nádoréknak, a következő évben pedig
a württembergi király is Budára írt levelében üdvözölte a
magyar grófot.
1835. szept. 2-án egy hosszabb hódoló levélben merészeli
megküldeni a nádornénak legújabb arcképét, mely őt nem a
felhőkbe helyezve giorifíkálja, mint ahogyan ez akarata ellenére
a Tomola pesti műkereskedő által kiadott képen történt — „mert
hiszen ő alázattal és arcának verejtékében, Isten kikutathatatlan
végzései előtt meghódolva szívja magába a pesti vastag port és
nem lakozik a felhőkben." A z új kép pedig helyesen, mint vízben
úszót és kövekkel megdoháltat illusztrálja őt. Ebben is vallomást
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tesz, hogy a nádorasszonynak minden nemes és nagyszerű iránt
fogékony magas szelleme volt mindig az ő őszinte rokonérzésének
tárgya s bár e világban alacsonyan áll is, de lelke azért mégis
arra bátorkodott, hogy őfensége gondolatainak és nézeteinek
ama magasabb lendületével gyakrabban is találkozhassék.
Mária D o r o t t y a 1842. márc. 22-én udvarhölgye, F o r r a y
Andrásné Brunswick Julia grófnő által hivatta magához S z é 
chenyit és egy bibliával ajándékozta meg, melyet sajátkezű jegy
zeteivel látott el. Széchenyi négyes fogattal hajtatott fel a várba,
hogy a becses könyvet átvegye. Bizonyára Luther német fordítása
volt ez, mert a nádorné ezt szokta olvasni s ebbe tett jegyze
teket. É s Széchenyi leveleiben is van nyoma annak, hogy L u t h e r
bibliafordítását ismerte. Döblingből már mint lelki beteg 1851.
márc. 14. írja titkárának, Tasner A n t a l n a k : „Lesen Sie die heilige
Schrift von Luther übersetzt mit Aufmerksamkeit und Sie werden
mich u n d die Jahre von 1825 bis jetzt genau darin finden. Es
ist schauderhaft." Széchenyi könyvtárának jegyzékéből tudjuk,
hogy a Szentírásnak két Luther-féle német fordítása volt meg
birtokában s ezenkívül egy francia és egy angol biblia. M i n d 
egyik használt, gyakran olvasott példány.
Megengedjük, hogy Széchenyi a vallási dolgokról néha olyan
régi huszártiszti módra bizonyos könnyelműséggel is nyilatkozott
és pedig még az udvari körökben is, ahol jó szívét és nemes
jellemét ismerve, sokat elnéztek neki. Ő maga is bevallotta
Czenken Flórián páter előtt való gyónásában (a naplójába beírt
bűnlajstrom szerint), hogy könnyedén beszélt a vallás felől. De
elszólásait, sértő merész tréfáit rögtön megbánta s amennyire
lehetett, jóvá tette. Már a bécsi kongresszuson is egy porosz
tiszt azt mondotta a fiatal Széchenyiről: „Ily sok jólelkűség,
ennyi pajkosság mellett, ez egy fiatal oroszlán, akit selyemfonálon
lehet vezetni." Zichy Antal naplóközlései szerint Széchenyi
egyszer a pietista hajlamú nádorasszonyt is hipokritának merte
volna mondani. 1830. febr. 17-én írta naplójába : „Bál az udvarnál.
Impertinens voltam a főhercegnő irányában. Rossz néven vette."
A jólelkű és bölcs főhercegnő bizonyára jól és szíve mélyéig is
ismerte a szélsőségekre hajló nagy embert, midőn 1844. újévkor
ismét egy bibliai helyet diktált fel neki, hogy elméjében forgassa:
„Teremts bennem tiszta szívet, óh Isten és az erős lelket újítsd
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meg én bennem." (Zsolt. 5 1 , 12.) Ez évben is kegyesen bánt
vele a nádorné. Bauhofer György, a nádorné kedvelt udvari
lelkésze írja naplójában, hogy 1844. június 17-én hosszabb ideig
volt a nádorasszonynál kihallgatáson s ekkor is Szébhenyi Istvánt
jelentették be, k i hosszabb ideig az előszobában várakozott s
midőn i t t találkoztak, őt, az evang. lelkészt is, távozásakor
barátságosan köszöntötte.
Széchenyi, aki igen érzékeny volt és nagy figyelemmel szokta
barátait és ellenségeit számon tartani, sokszor aggódott, hogy
nem bántotta-e meg az öreg jó nádort is valamivel. Ilyenkor
aztán egy-egy megtisztelő meghívás nagy örömmel töltötte el.
1845. ápr. 27-én írta naplójába, hogy a nádor Bécsből megér
kezvén, ebédre hívta őt s a nádorasszony is oly kegyes volt
iránta, hogy maga mellett jelölt k i helyet számára, másik szom
szédja pedig a kedves Mária Henriette hercegnő volt. Boldogan
élvezte a két széplelkü hölgy szellemességét és kegyeit. A z
ilyen nádori ebédeken, hol a vallásos szokásokkal is számoltak,
néha furcsa helyzet állott elő. Böjti időben ugyanis külön terí
tettek asztalt a katholikus és külön a protestáns vendégek szá
mára. Megtörtént egyszer, hogy a kálvinista F á y András téve
désből rossz helyre ült s így őt is böjti ebédre szorították. E l
lehet gondolni, mily alkalmat adott ez Széchenyinek a csipkelő
désre.
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Igen érdekes az is, amit szintén Bauhofer jegyzett fel S z é henyiről. Mária Dorottya a pesti és budai protestáns lelkészekkel
(Bauhofer, Székács, Török Pál és a skót Smith és Wingate) würt
tembergi szokás szerint vallásos összejöveteleket (Erbauungs
stunden) is szokott tartani. Néha Brunswick Teréz („eine er
weckte Katholikin") is részt vett ezeken. De jelen voltak a
művelt skót papnék is, valamint Bauhoferné (Schneider Vilma),
Székácsné (Veöreös Julia) és Török Pálné (Allnut Ráhel, egy
angol ref. pap lánya). Rendesen F o r r a y András özvegyénél,
Brunswick Julia grófnőnél (a nádorné főudvarmesternője) voltak
ily bibliai órák, melyeket beszélgetés, rövid vacsora teával kö
vetett s esti tíz óra felé szoktak végződni. 1846. május 1-én
történt, hogy Forraynéhoz ilyen vallásos estén egészen váratlanul
Széchenyi jött látogatóba. A bejelentés után Forrayné habozott,
hogy mitévő legyen, de a nádorné nyomban kimenté zavarából:
» 1844. jan. 3. Napi. 625. és 659.
Bauhofer naplója. Prot, Szemle 1907. 283.
Széchenyi naplója 469. 624, és Bauhofer naplója.
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„Csak jöjjön be a gróf — monda — neki sem fog ártani, ha
részt vesz egy kis épülésben". A z ily módon eretnek társaságba
tévedt legnagyobb magyar a fényes terembe lépve, az első futó
pillantással beletalálta magát a helyzetbe. Azután egy Újtesta
mentumot adtak a kezébe s egész órán át illő figyelemmel hall
gatta az angol lelkész írásmagyarázatát (Máté ev. 23. részét),
végül pedig térdre borulva imádkozott velük ő is. Mária Dorottya
József nádort is reá vette, hogy 1834 óta naponként olvasta
vele a Bibliát.
A nádor és felesége Széchenyit mind jobban megszerették.
1846. aug. havában a nádor és István főherceg Széchenyit is
magukkal vitték Prágába A nádorné is elárasztja kegyeivel, leg
bensőbb családi körébe is bevezeti. A z öreg nádor is meghívja,
hogy „civilben" látogasson el hozzá bármikor. A kis Mária Hen
riette főhercenőnek pedig csak akkor van jó napja, ha az ő
kedves Széchenyijét vagy ennek Béla fiát láthatja. Ajándékokat
fogad el tőlük és viszonozza.
A nádorné pártfogására Széchenyi fontos hazafias ügyek
ben mindig számíthatott. Levelei szerint többször is kért tőle
kihallgatást. József nádornál is ennek jólelkű hitvese sokszor
volt Széchenyi szószólója. A lánchíd alapkövének letételét meg
örökítő Barabás-féle nagy képen (1842) méltán van ott Mária
Dorottya is Széchenyi neje mellett. Csak Wesselényi ügyében
nem tudta Széchenyi a nádorné támogatását megnyerni, pedig
többször kérte tőle.
Viszont a nádorné is többször rászorult Széchenyi segít
ségére. 1845. elején Mária Dorottya maga kereste fel Széche
nyit, hogy Schiebl bécsi shawl-gyárost és társait támogatásra
ajánlja, akiket magánházakban tartott vallásos összejöveteleik
miatt utasítottak k i Bécsből. Schiebl Berlinbe menekült, de
hajlandó volt Pestre jönni és i t t letelepedni. Hogy lett-e sikere a
magas közbenjárásnak, nem tudjuk. 1846-ban pedig a nádorné
Bauhofert, az u d v a r i papját küldte névjegyével Széchenyihez
honfitársai, a Magyarországba jött és itt nagy nyomorúságba
jutott württembergiek érdekében. A gróf szívesen fogadta Bau
hofert, hajlandó is volt segélyt adni, de nem akarta, hogy ma
gyar mágnások birtokain telepítsék le az idegeneket. M i k o r Bau
hofer dicsérte, hogy a württembergi szorgalmas, munkás nép,
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Széchenyi idegesen felelte: „Hiszen ez mind jó, dehát az ökör
is dolgos, munkás". Széchenyi félt attól, hogy az idegen be
vándorolt elem túlsúlyra jút és elnyomja az ősi magyar fajt.
Mária Dorottya még evangélikus egyházi célokra is igénybe
vette Széchenyi segítségét, amint ennek naplóiból kitűnik. „A
főhercegnő — mondja Zichy A n t a l — k i már házasságánál fogva
is mintegy képviselője volt a vallásos türelemnek, amellett pedig
saját hitfeleinek különös érdekeit mindig szívén hordozá, Szé
chenyi közreműködésére ez utóbbi téren erősen számított. A z
evangélikusok budavári kis imaháza egyik kedvenc alkotása volt,
mely iránt Széchenyi érdeklődését mindig ébren tartá, nem vetve
meg alkalmilag Kossuthét sem." (Széchenyi naplói 610.).
A nádorasszony, k i először hívott külön evang. lelkészt
Budára, eleinte a várkastély egyik termét rendeztette be ima
háznak, hova a városbeliek is bejártak. M a j d sok nehézség le
küzdésével s talán éppen Széchenyi segítségével is, fent a várban
a fő-őrhely mögött, a mai Dísz-téren sikerült házat venniök s
itt építettek szerény imaházat, iskolát és paplakot. De mire az
imaház 1847. elkészült, J ó z s e f nádor meghalt, özvegyét pedig,
akit a bécsi titkos rendőrség a magyarokai való jóbarátsága miatt
már eddig is kémekkel vett körül, a bécsi Augarten kastélyába
száműzték azonnal. Szeptember 26-án, mikor Szeberényi J á n o s
püspök a budai evang. imaházat felavatta, Mária D o r o t t y a már
nem volt Budán. De Széchenyi ott volt az ünnepélyen sok más
róm. kath. előkelőség társaságában. O t t volt Kossuth Lajos is.
Széchenyi naplójába jegyezte, hogy Budán is, „a lutheránus ün
nepélyen" Mária D o r o t t y a kápolnája felavatásakor Kossuth meg
választása felett politizáltak s mindenki Kossuth rendkívüli ékes
szólását magasztalta. A z özvegy nádorné csak más alkalommal,
titokban jöhetett le Budára és nézhette meg az új imaházat,
szívének titkos örömét. N e m is a várba szállott, hanem Kis
Lajos (a püspök fia) palatinális ágens feleségéhez, máskor pedig
Bauhofer lelkészhez. (Széchenyi naplója 508. és Bauhofer naplója.)
1

1848-ban már mint száműzöttek kerültek egymás közelébe.
Mária Dorottya a bécsi Augartenben, Széchenyi Döblingben szen
vedte kínos napjait. A nádorné 1855. Budán halt meg, midőn
Erzsébet nevű leányánál (előbb Estei Ferdinánd, később Károly
Ferenc főherceg hitvese) volt látogatóban. A két nemes lélek
bizonyára részvéttel volt egymás sorsa iránt a száműzetésben is'
Széchenyi nem feledte a kegyes matrónát Döblingben s e m '
1

Bauhofer naplója 1846. V i s z o t a I I . k. X V . 1.

Midőn Béla fia 1857. nagyobb európai útra indult, Széchenyi
„Intelmeiben" hagyta meg neki, hogy a nádorné másik leányát,
Mária Henriettet, Lipót brabanti herceg, a későbbi belga király
feleségét látogassa meg Brüsszelben. Ebben az iratában mondja
Széchenyi, hogy nagy lelki szimpátiával viseltetett Mária Dorottya
iránt, „mert országunkhoz és nemzetünkhöz hű volt és igaz
szívvel viseltetett irántunk." Fiát korholva irja: „Illett volna,
fiam, hogy a leányát felkeresd, nem csak azért, mert mint gyer
mek igen szíves és kedves volt irántad, hanem azért is, hogy
meglásd, vájjon Magyarország iránt való szeretetéből örökölt-e
valamit nemeslelkü édesanyjától". É s a nádorné kedves fia, a
népszerű fiatal József főherceg sem hagyta látatlanul édesany
jának egykori kedves emberét. 1859, őszén meglátogatta a már
ősz aggastyánt Döblingben. Mélyen megilletődve tekintett a
megtört legnagyobb magyarra, házuknak régi jó barátjára. Fel
újították beszélgetésükben régi családi emlékeiket s a főherceg
nagy melegséggel kérte, hogy mint régebben, kisfiú korában
tette, csak tegezzé őt most is, íme anyjának szelleme a fiúban is.
A z a nagy szellemi rokonérzés, mellyel a római katholikus
magyar mágnás, a türelmetlen Széchenyi György esztergomi ér
seknek oldalági örököse és a württembergi származású evangé
likus nádorasszony, ez a pietizmusra hajló kegyes főhercegnő
egymást a vallás és a magyar hazafiság kérdésében oly jól
megértették, bizonyára figyelemre méltó és mindkét félnek d i 
cséretére válik. Mária Dorottya személyiségében Széchenyi a
protestantizmust tanulta tisztelni és megbecsülni. A nádorné ba
rátsága pedig Széchenyit a vallás dolgában bizonyára komolyabbá
tette s különösen a Bibliának alaposabb tanulmányozására ser
kentette. Széchenyi különösen későbbi irataiban, miként láttuk,
igen sokszor idéz a Bibliából, Néhol igazán meglepő jártasságot
tanúsít benne. Tolnai Vilmos megjegyzése szerint Széchenyi is
merte Luther énekét is, az Erős várunkat és erre célzott, midőn
„Blick" című művében szerencsésnek mondja Bach Sándor m i 
nisztert, aki eldicsekedhetik vele : „Uns schützt eine feste Burg."
Itt Széchenyi természetesen a bécsi császári palotát érti alatta,
de a hasonlatot Luther énekéből vette. Mária Dorottya környe
zetében és a budai kis templom felavatásakor Széchenyi is meg
ismerhette ezt az éneket.
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Kiváló tisztelője
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volt Széchenyi Mária D o r o t t y a másik

Kecskeméthy A . : Széchenyi utolsó évei 52, 1. Döbl. hagy. I , 548. és I. 57,
Döblingi hagy. III. 158. 1.

kedves papjának és tanácsadójának, Székács
Józsefnek is. A
franciskánus Gegő atya után, amint Zichy A n t a l is elismeri, a
magasabb műveltségű Székács lett a főváros legkedveltebb
magyar szónoka. Később az „ország papjának" is nevezték,
mivel Níklán a Berzsenyi-emlékünnepen beszédének hatása alatt
egy r. kath. püspök a tömegből kilépve megölelte és így nevezte
őt. Széchenyi Székáccsal nem csak a közéletben, hanem Mária
Dorottya termeiben, a fentebb említett vallásos estén és a budai
evang. templom felavatásán is találkozott. Nagy magyar szatí
rájában pedig 1857. külön is nagy dicsérettel emlékezik róla.
Székács ugyanis ebben az évben részt vett Berlinben az „Evangelical Alliance" szept. 10—17. tartott ülésén és i t t I V . Frigyes
Vilmos porosz király előtt tartott üdvözlő beszédében többek
között azt monda, hogy „a magyar csak anyanyelvén t u d imád
kozni és áldani", sőt német beszéde közben néhány magyar
szót is intézett a porosz királyhoz. Falk Miksa a „Wanderer"
442. számában nagy dicsérettel emlékezett meg Székácsnak e
beszédéről. A lapot Széchenyi is örömmel olvasta Döblingben
s magyar szatírájában ezt az eseményt nyomban fel is használta.
Itt ugyanis Bach miniszterrel ezeket mondatja a császárnak:
„Ebből láthatja Felséged, hogy a magyar faj javíthatatlan. Már
mily skandalumot okozott minap megint D r . Székács Berlinben,
k i magyarul szólt a porosz fejedelemhez; wie lächerlich —
mintha ilyest értene vagy érteni akarhatna oly király, k i Fel
ségeddel barátsági viszonyban áll . . . A z t meri ezen hiábavaló,
de igen szájas doktor (Székács) a porosz király előtt mesélni,
hogy a magyar csak saját anyai nyelvén t u d imádkozni és
áldani, — mire mirabili dictu a király egészen elfelejtvén,
mennyi haladattal és kivált mennyi respectussal tartozik Felsé
ged iránt, oly örömre vidorúl, hogy őt is megéljenzik, — miszerint
a magyarok durch diese luthrische Herablassung aufgemuntert,
oly éljeneket ordítanak, a derék svájezi evangélistákat maguk
kal ragadván, k i k szinte éljent rikítnak tüdőszétpattanásig, hogy
Berlint elfelejtvén, azt lehetett volna gondolni, Felséged magyar
országi Kaiser-útjának éppen közepén van . . . Fizessenek és
ne moccanjanak — mondatja tovább Széchenyi Bach miniszter
rel — és aztán imádkozhatik bárkiért és áldhat bárkit Máríaczellben Monsieur Scitovsky (a prímás) et Co, és Berlinben M r .
1

2

1

Zichy, Széch. napi. 607.
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Székács et Co. — tessék, ezért még nem esünk teherbe." A m i
itt Bach szájából megrovás, az Széchenyi részéről Székácsnak
legnagyobb dicsérete.
Es végül még Széchenyinek Zsedényi Ede udvari tanácsos
hoz, az evangélikusok későbbi egyetemes felügyelőjéhez való
viszonyáról kell szólanunk, amivel kapcsolatban a hírhedt Pátens
ről való véleményét is megtudjuk. Zsedényi Széchenyinek egyik
legkedvesebb és legbizalmasabb barátja volt. Ezt látjuk Széche
nyinek 1847. aug. 8. kelt leveléből, melyet Marienbadba küldött
Zsedényi után. E szerint a perszonális, a k i r . tábla elnöki szé
kében is őt szerette volna látni. Kölcsönösen vigasztalták és
támogatták egymást. Teljesen jogosnak és kifogástalannak ta
lálta Széchenyi Zsedényinek a Pátens idején való szereplését is.
Nagy örömmel látta a protestánsok erős ellenállását. Döblingből
1859. okt. 23. írta Bartakovich Béla egri érseknek: „Protestáns
hazánkfiai férfiasan adták jelét, hogy még megvannak. A z ifjúság
nem számol a veszélyekkel, szólni akar . . . Kérdem, a nagy
méltóságú Clerusnak, Istentől nyert s rendelt lelkipásztorinknak
még csak annyi bátorságuk sem leend, mikép üldözött nyájuk
mellett felszólaljanak ? Legyen Esztergomban, mikor ott a haza
fiak összegyűlnek és nem tisztelgési czélból, de hazai kötelesség
tudatában" . Zsedényit is Széchenyi a további férfias küzdelemre
buzdította. Felháborodva hallja, mikor nov. 17. Zsedényi bécsi
lakásán házkutatást tartottak. Valamint azt is, hogy a kassai
törvényszék elitéli Zsedényit és fogságba vetik. 1860. január 2-án
váratlanul betoppant Zsedényi Döblingbe. Nagy lett erre az öröm.
Tiszteletére Széchenyi i t t a döblingi menedékhelyén vacsorát adott.
Jelen volt többek közt Kecskeméthy Aurél és Lonovics püspök
titkára, Hopf J á n o s is, Széchenyi kedvelt, bizalmas embere. Nap
lójába is bejegyezte Széchenyi: „Zsedényi magatartása egészen
helyes, nem hetvenkedik, mint mások tennék az ő helyzetében;
fellépése nem kihívó, hanem férfias." (Döbl. h. I . 235. 409.).
2

3

Zsedényiről és a Pátensről utolsó éleshangú művében is
többször megemlékezik Széchenyi. „Végre a népeket, mondja,
lelkiismeretükben is fölrettentették és megsebezték és pedig a
Concordatum és a 36 bohóccsíny által, amelyeket hogy a pro
testánsok ellen elkövessen, erre Thun Leo gróf, az ismert cseh1

2

Döbl. hagy. I I . 596—598.

Majláth, Széch. lev. III. 533.)
Scitovszky prímás ötven éves papi jubileumát ülte nov. 6. és ezt
akarták sokan, Széchenyi is, hazafias tüntetésre felhasználni. Döbl. hagy. I.
48. A z Újság 1910. ápr. 12.
3

barát és magyarfaló érez magában viszketegséget, talán azért,
hogy valami hirességre, habár gyűlöletesre is szert tehessen."
A protestánsokat ellenben ugyanebben a művében dicséri: „Hogy
az uralkodó iránt való tisztelet és vasszilárdságú hűség miként
fér össze azzal a férfias öntudattal, hogy nem szorul kegyelemre,
erre nézve a magyar protestánsok mostani viselkedésére, mint
teljesérvényű példára lehet hivatkozni. Zsedényi udvari tanácsos,
hosszú évek óta a dinasztia leghívebb előharcosa, azokat az
otromba lépéseket, melyekkel a császár rosszul informált tiszt
viselői a protestánsok legszentebb jogait megszorítani jónak látják,
nem tudja helyeselni és a dinasztia iránt való hűségével össze
egyeztetni s ennek következtében a császár ő felségéhez inté
zendő legalázatosabb kérvényezést hoz javaslatba! A z a szolgai
lelkület, mely a trónt sajnos oly nagy mértékben környékezi,
lázadást, felségsértést lát ebben és az öreg, becsületes, hű és oly
bölcs szolgát fogházbüntetésre ítélik a császár új szolgái, akik
nek tisztessége és ebek módjára való hűsége talán sziklaszilárd
lehet, de határtalan gyarlóságuk mégis minden bizonnyal k i fog
tűnni." (Döbl. h. I . 600.).
1

Széchenyi a Pátens ügyében a külföldi sajtót is figyelemmel
kisérte s midőn a „Times" 1860. febr. 3-án a protestánsok
ügyében s általában a magyar jogviszonyokról egy igen kímé
letlen és fenyegető hangon írt pesti levelet közölt, mely levél
kéziratban magyarra fordítva is nagyon el volt terjedve, azt
kérdi Széchenyi fentebbi művében Rechberg gróf miniszterel
nöktől, vájjon megismertette-e ennek tartalmát a császárral i s ?
Ez a levél a Bécsben járt igen előkelő protestáns küldöttségről
szól, melyet sem az uralkodó, sem Rechberg miniszterelnök
hivatalosan nem fogadott, sőt az utóbbi durva szavaival meg is
sértett. Pedig a magyar protestánsok jogai országos törvényeken
és szerződéseken alapulnak. Attól lehet tehát tartani, hogy a
nemzet és a dynastia között törésre kerül a dolog. Ebben a
küldöttségben 1860. jan. 22—28. jelenvoltak Bécsben b. V a y
Miklós, b. Prónay Gábor, Tisza Kálmán, Degenfeld Imre, Lónyay
Menyhért, Székács József, Török Pál, Révész Bálint, Révész
Imre sat. S ezek közül Széchenyit is meglátogatták a naplója
szerint Tisza Kálmán jan. 23-án, b. Prónay Gábor 25-én és
Degenfeld 26-án. Széchenyi tehát a történtekről jól volt értesülve.
S akkor készülő Disharmonie und Blindheit c. munkájába nyom2

1

Disharmonie und Blindheit. Döbl. I. 576.
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Döbl. hagy. I. 70. és 605.

ban belevett olyan részleteket, amelyeket csak innen ismerünk.
A z 581. lapon mondja:
„Midőn legutóbb a protestáns küldöttség a trón lábai elé
akart borulni, nem azért, hogy valamit kérjen, hanem csak, hogy
megbízóinak törvényes igazát előadja, de kihallgatásra nem bo
csátották: ekkor e bizottság egy részének csak privatim kellett
vagy volt szabad (!) Rechberg gróf ő excellenciájával értekezni.
Ez alkalommal a kicsiny, de igen könnyen felfortyanó excel
lenciás úr a nála tisztelgő protestánsoknak, akik közt több lelkész
is volt, akiket leereszkedőleg fogadni kegyes volt, parancsoló
hangon azt m o n d a : „Engedelmeskedni, ez az e l s ő ! " Erre a
lelkészek egyike általános hosszú csend után a legnagyobb sze
rénységgel azt merte megjegyezni: „Mi a törvényhez tartjuk
magunkat, excellenciás uram." Rechberg gróf azonban a leg
nagyobb haraggal kiáltott f e l : „Debrecen óta nincsenek tör
vények." Vagyis a függetlenségi nyilatkozat óta nincsen magyar
alkotmány.
Széchenyi ezért nagyon elitéli Rechberget és másutt is
védi a protestánsok magatartását. A 617. lapon olvassuk ismét:
„Hiszen a császári pátens a protestánsokra nézve sokkal ked
vezőbb, mint az ő állítólagos törvényes jogaik — úgy mondja
ezt Zimmermann osztálytanácsos úr, ez a kálvinista Júdás és
sok északi német hitrokon, sőt a tiszteletre méltó Loftus lord
sem akarja megérteni, hogy a magyar protestánsok oly nehéz
kesek, mint amilyenek nem lennének; de úgy látszik elfelejtik
azt a kicsiséget (! ?), hogy ők protestáns kormányok alatt álla
nak, m i magyarok pedig mindnyájan, tehát népességünknek pro
testáns része is ultramontán sötétség és zsarnokság alatt vagyunk
úgy szólván a földhöz verve."
Látni mindebből, hogy Széchenyi nemcsak a Konkordá
tumot ítélte el, hanem a Pátenssel szemben is erősen állást
foglalt a protestánsok mellett. Bizalmas, meleg barátságát a pro
testánsokkal döblingi nehéz napjaiban is fenntartotta. De ezek
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Zimmermann József evang. erdélyi (segesvári) szász volt, k i ifjúságá
ban az erd. guberniumnál szolgált. Innen került B é c s b e T h u n L e ó mellé.
T ö r ö k Pál szerint igen eszes szász, aki prot. egyházaink történetét, törvényeit
és rendszabályait alaposan ismerte. Thun megbízásából már ő vezette 1855.
máj. 21—jún. 18. a magyar bizalmiférfiakkal is a tanácskozásokat. A búcsú
ebéden F e r e n c z y kassai ref. esperes fel is köszöntötte Zimmermannt. A bécsi
evang. egyháztanács elnökének választotta. V a y v a l , P r ó n a y v a l is 1860. ő tár
gyalt. A z 1866—67. országgyűlésen képviselő volt Pesten. Károlyi Árpád ro
konszenves öreg úrnak és magyarbarátnak ismerte. Széchenyi igazságtalan volt
iránta. (Kiss A . T ö r ö k Pál 137. Döbl. hagy. I . 618.).
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L o r d Loftus Ágoston a bécsi angol nagykövet volt.

sem feledték a szenvedő nagy férfiút. A k i csak Bécsben járt és
tehette, meglátogatta Széchenyit Döblingben is. Naplója szerint
Zsedényin és V a y Miklós kancelláron kívül felkereste őt a két
Prónay báró, A l b e r t és Gábor. J á r t nála Zsivora György, a hír
neves pesti ügyvéd (Sárszentlőrinc szülötte, egyházunk egyik
jóltevője), Tisza Kálmán, Degenfeld és a soproni születésű
Benedek Lajos tábornagy, akinek nagy része volt a Pátens
visszavonásában.
Széchenyi protestáns barátainak ez a hosszú sora, akik
nek némelyikével igazán benső, bizalmas lelki közösségben élt,
bizonyára figyelemre méltó. É s családi tradícióival szemben
nagy szellemi önállóságra mutat, ha meggondoljuk, hogy a
Széchenyi-ház fényének és gazdagságának megalapítója, Széche
n y i György esztergomi érsek Kollonics mellett egyik leg
kegyetlenebb vezére volt az ellenreformációnak s a legnagyobb
magyarnak még egyik dédapja is, ifjabb Széchenyi György, az
első gróf a családban, annyira gyűlölte a protestánsokat, hogy
k i akart költözni soproni házából, mikor a szomszédházat az
evangélikus Löffelholz báróné vette meg (akinek első férje,
Absolon Dániel, Zrínyi Ilona várnagya volt a munkácsi várban.)
É s Széchenyi szabadelvűsége még a maga korában is feltűnő
és elismerésre méltó, midőn Rudnay Sándor prímás a nála
tisztelgő akadémiai bizottságot mindenféle állatot magában fog
laló gyalomnak, nagyon is vegyes társaságnak találta a köztük
helyetfoglaló protestánsok miatt s amidőn az országgyűlésen is
a vegyes házasságok és reverzálisok miatt annyi heves vita
folyt.
1

Voltak is főpapi, főúri és udvari körökben egyesek, k i k
Széchenyinek a protestánsokkal való barátkozását és ezek
érdekében tett nyilatkozatait az első időkben rossz néven vették
s már azzal gyanúsították, hogy V a y és a kálvinistáknak
eszközévé szegődött; talán már az elpártolástól is féltették, de
ez a veszély hát nem forgott fenn, kár volt e miatt aggódni.
Széchenyi a más vallásúak iránt való testvéries érzülete és jog
tisztelete, igazi keresztyén szabadelvűsége mellett is hű fia volt
egyházának, ennek még külső formáit és szokásait is híven meg
tartotta ; tudta mivel tartozik vallásos buzgó elődeinek s különö
sen az egyházát annyira szerető édesatyja áldott s általa mindig
oly hálás, hű kegyelettel ápolt emlékének. Ha éles, boncoló
elméjével, a racionalizmusra hajló alaptermészetével sokszor éles
1
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kritikát gyakorolt is egyházának tanai, intézményei és papjai
felett, éppen olyan mértékben megtette ezt a reformációval és
a protestáns egyházakkal szemben is.
Zichy A n t a l szerint lélektani okok teszik érthetővé
Széchenyinek a r. katholikus valláshoz való állhatatos ragasz
kodását, sőt ha véletlenül más vallásban született volna, még
ahhoz való áttérését is. „Oly dús kedélynek — mondja Zichy
— megrakott kincsesház kelle ; kopár falak, bár a legbölcsebb
tanítások visszhangozol, reá nézve börtön leendettek." (Széch.
nap. 578.) A z áttérésre vonatkozó következtetést vissza kell
utasítanunk. A trappista zárdában töltött napok után 1822. ápr. 7.
LAígle városában vallotta meg Széchenyi a gyóntató papnak,
hogy vallásában némely dolgokat nem ért s ezért nem is hisz
igazán; és hogyha más vallásban született volna, megmaradt
volna ebben, mert minden vallást tisztel és becsül. A gyóntató
pap e miatt nem is oldozta fel, ő pedig nyugodt lélekkel ment
haza a templomból. (Viszota, I I . 279.) Széchenyi nagy lelke
megnyugvást talált volna bizonyára abban a vallásban is (ha
benne születik), mely igazságait egyedül a Szentírásból veszi s
a külső érzékies formák mellőzésével Istennek lélekben és igaz
ságban való imádását (Ján. 4, 24.) tekinti a vallás igazi lényegé
nek. Es Zichy maga idézi más helyen Széchenyi mondását:
ragaszkodjék k i k i a maga vallásához, amelyben született. (U. o.
587. 1.) É s Béla fiához intézett Intelmeiben is azt mondja: igen
valószínű, hogy nem változtatott volna hitet akkor sem, ha más
vallásban születik, mert minden emberre nézve csak egy erény
létezik, csak a külső nűanszok különbözők. (Döbl. hagy. I . 530.)
„Önismeret" című művében is azt vallja, hogy a r. kath. vallás
ban születni nem nagyobb szerencse, mint például Kálvin vagy
Luther hitében vagy az ó vallásban (görög keleti) jönni a világra.
(Döbl. hagy. I I I . 591.) Alább kimutatjuk, hogy a protestantizmus
hatással is volt Széchenyire.
De azt megengedjük, hogy Széchenyi, aki többször is be
járta Olaszországot és oly nagy tudással és lelkesedéssel szólott
a művészetekről, a protestáns egyházak túlságos puritánizmusá
val, amilyent Sárospatakon és Debrecenben látott, nem tudott
megbarátkozni. Erről a naplói is tanúskodnak. 1846-ban járt
Sárospatakon b. V a y Miklós kíséretében. A város és a kollégium
küldöttsége hosszú beszéddel üdvözli. Széchenyi tudomásul veszi
és szóvá teszi, hogy „a magyarság bölcsőjében" vannak, ahonnan
„a reformatio" világa szétáradott. J ó ős anyagot talál bennük*

de „gyarló ízlést" (mauvais goűt). (Zichy, Széch. élete I I . 4).
Meglátogatta ez évben Debrecent is „az ízléstelen, színtelen
nagy várost", ahol „Cyklopsoknak való" nagy ebéddel fogadják.
A professzorok Péczelyvel, a kurátorok és Szoboszlai, Révész
lelkészek üdvözlik nagy tisztelettel. Elment Széchenyi a nagy
református templomba is. Révész Bálint a szószékről ügyes
célzásokat tett jeles vendégüknek nagy missziójára. De Széchenyi
nem lehetett valami jó hangulatában. Naplóiból idézve mondja
róla Z i c h y : az egész szertartást hosszadalmasnak találta, még
maga a híres „kántus" is untatta. Szokott, skeptikus meg
jegyzéseit, miként máskor a maga egyházával, úgy most a
reformátorokkal szemben is naplójába írja és felveti a kérdést.*
vájjon Luther és Kálvin merőben tiszta és erényes meggyőződés
ből szakadtak-e el a római egyháztól, avagy hozzájárult az
emberi hiúság, bosszúság, önzés és ellenkezési szellem egy kis
vegyüléke is ? „A katholikus hitvallást, úgymond, nem értem
u g y a n ; de a reformáltat nagyon is é r t e m : igen emberi szaga
v a n . " Ügy látszik, művészetből és misztikumból talált i t t keveset,
amit az ő lelke megkívánt. I l y éles kritikát mond ime i t t a
protestantizmusról az a Széchenyi, aki kevéssel előbb, mint
fentebb láttuk, Mária D o r o t t y a és a protestáns lelkészek bibliai
óráján áhítattal olvasta az Újtestamentumot és letérdelve imád
kozott velők.
1

„Tartsa meg mindenki saját hitvallása formáit, ez szüksé
ges ; a fődolog mégis az marad, hogy embertársaival jót tegyen."
(Naplói 583). Ez volt Széchenyi igazi véleménye a vallások és
rítusok különféleségéről. Helyes viszonyukat pedig abban látta,
hogy békességben éljenek a felekezetek egymás mellett. Sola
salvifica hitfelekezet nincs. Ezt Rómával és a főpapokkal szem
ben is nyíltan kimondta. A többi egyházfelekezetnek is megvan
a létjoga és megilleti őket a vallásszabadság és egyenjogúság.
A gyakorlati keresztyénség terén versenyezzenek, ott mutassák
meg, mennyit valósítanak meg Krisztus tanításából, a belső
krisztusi egyház eszméjéből.
A z erőszakos térítéseket elítéli Széchenyi. E téren csak a
tiszta, szellemi fegyverek jogosultak. M e r t azt természetesnek
találja, hogy az erős meggyőződésű emberek másokkal is a maguk
véleményét igyekeznek elfogadtatni. „Hitet változtatni, mondja,
nem csak nem vétek, sőt némi körülményekben még kötelesség
is az." H a t. i . nemtelen földi tekintetek, önző érdekek kizárá1

1846. aug. 5. Széch. nap. 613. Zichy, Széch. élete I I . 8.
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sával jutott a hívő más vallási meggyőződésre. De jól ismerte
Széchenyi e részben is a világot. „Igaz, úgymond, de a többet
kevesebbet még mindig fennálló előítéleteknél fogva a hitváltoz
tatás rendszerint felette sok kellemetlenséggel jár és sok előtt
okvetlen a szereplőre süti a hűtlenség bélyegét. „Minket elha
gyott, hozzánk és vérünkhöz hűtlen lett." így szólnak elhagyott
hittársai, — míg azon új nyáj, melyhez szegődött, compensatióul
legnagyobb számban nem csak tárt karokkal őt nem fogadja,
sőt iránta hidegséget, de nem ritkán még megvetést is nyilvánít."
Például említi a törököt, aki megveti a Mohammed zászlója alá
áttérteket. De sok keresztyén sem okosabb. „Vájjon a megke
resztelt zsidó, „der getaufte J u d " nincs-e helyezve tőszomszéd
ságban a renegát m e l l é ? "
Erdélyi útjában (1821.) a kies Kolozsvárott leköti figyelmét
az öt egyenjogú vallásfelekezet között uralkodó szép egyetértés,
mely papjaiknak jó barátságában is mutatkozik s különösen meg
ható jelét látja ennek a közös temetőben. „Ha a tolerantia a
vallásosság egyik legmagasztosabb gyümölcse — írja erről nap
lójába — úgy megvallom soha sem láttam nevezetesebb helyet
ennél a Kolozsvárnál. De igazán nem kellene-e sírnunk önma
gunk felett, ha a vakbuzgóságot még a halottak országára is
kiterjeszteni l á t j u k ? ! " A magyarok története, sőt a jelenkor is,
sajnos, sok szomorú példát mutat erre is. Széchenyiekre volna
szükség ma is, hogy Róma türelmetlenségét leleplezzék és el
itéljék s a magyarságot, mint nemzeti egyházat a sokszor
idegen szellemű központi irányítás alól felszabadítsák. Ez az
óhajtás sok r. katholikus egyházi ember hazafias szívéből is a
szomorú példák hatása alatt sokszor kitört már és nyilt kifeje
zésre jutott. A külföldi irányítás volt oka annak is, hogy a r.
kath. Grünwald Bélának a X V I I I . század magyar főpapságáról,
az egyházi és hazafias kötelességek összeütközéséről, oly lesújtó
ítéletet kellett mondania.
2

3

4

1

Önismeret. Döbl. h. I I I . 591.
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Önismeret 592. Itt valószínűleg Liebenberg Jánosnak, volt nevelőjé
nek, majd jószágkormányzójának és bizalmas barátjának példája lebeg Széchenyi
előtt. B é c s b e n is volt egy Liebenberg Ignác nevű nagykereskedő (talán J á n o s
rokona), k i v e l Széchenyi és Lunkányi üzleti összeköttetésben állott. (Viszota,
II. 445. 679.).
3

Z i c h y . Sz. n. 313. 591. Viszota I I . 179.
Grünwald B . A régi Magyarország 89. 1. mondja: „ A múltban a
főpapság mint rend, az egyház szervezetében elfoglalt állásánál fogva nem
mozdíthatta elő a nemzeti érdekeket. Helyzete tragikus volt. Midőn híven és
buzgón teljesítette kötelességét az egyház iránt, mély sebeket kellett ütnie a
nemzeten."
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A protestánsok jól tudták, mivel tartoznak Széchenyinek.
Deák Ferenc és Beöthy Ödön mellett benne tisztelték a har
madik nagy katholikust, aki vallásszabadságuk és jogegyenlő
ségük mellett igazi testvéries érzülettel és nyilt őszinteséggel
mert síkraszállani s ezt a jóindulatát mindvégig, a Pátens ellen
való nehéz küzdelmük idején is megőrizte. Váratlan halála azért
kétszeresen sújtotta a protestánsokat. A z országos gyász, a mély
hála és kegyelet eddig szokatlan módon és nagy erővel nyilat
kozott meg a protestáns templomokban és imaházakban. Külö
nösen fényes és a kálvinista puritán szokásoktól eltérő volt a
pesti református templomban a mai Kálvin-téren rendezett gyász
ünnepély, ravatal felállításával, ezt körülálló díszkardos leven
tékkel, Széchenyi kifüggesztett arcképével és családi címerével.
Tőrök Pál püspök-lelkész mondott hatalmas beszédet. A magyarok
Mózesének nevezte Széchenyit, k i a szolgaság földéről vezette
k i népét az ígéret földére. Külön sorolta fel, amit Széchenyi a
protestánsok érdekében tett, sőt az országgyűlési naplóból
olvasta fel Széchenyinek 1843-ban a vallásszabadság érdekében
mondott beszédét. Rokonságot állapított meg Török Széchenyi
elvei és a protestantizmus szelleme között a szabad vizsgálódás
és a képviseleti kormányzás tanában, valamint az anyanyelv
művelésében, mely utóbbi célra alapította Széchenyi az A k a 
démiát, a protestantizmus pedig istentiszteletében sem tűr más
nyelvet, mint a nép által értett honi nyelvet. Ugyanekkor a
templomban Ballagi Mór theol. tanár olvasott fel Széchenyiről
szép jellemrajzot, olyannak festvén őt, mint akiről az írás mondja:
„Őrálló toronyba helyeztettelek én téged az én népem között
és nagy erősségbe, hogy megtudjad és megkémleljed az ő utó
kat." A fiatal Thaly Kálmán pedig „Széchenyi emlékére" című
ódáját szavalta e l . Hasonló módon ünnepeltek az evangélikusok
is templomukban a Deák-téren, ahol Székács József mondta az
emlékbeszédet. A z evangélikusok első egyetemes gyűlése is a
Bach-korszak után 1860. okt. 10. Prónay Albert és Stromszky
Ferenc elnöklete alatt jegyzőkönyvileg örökítette meg Széchenyi
emlékezetét s mély fájdalmát és határtalan tiszteletét Széchenyi
özvegyéhez intézett részvétiratban is tolmácsolta. Ez utóbbinak
fogalmazványa az egyet, levéltárban őriztetik.
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Pozsonyban Geduly Lajos, a későbbi ev. püspök, Sáros
patakon Zsarnay Lajos ref. püspök, Miskolcon Kún Bertalan,
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Boross M . Széchenyi élete 72. 90. K i s s A . T ö r ö k P. élete 59. 1.
H a á n L . Evang. egyet. gyül. 81. és 84.

Kolozsvárott az unitárius Ferencz József mondott emlékbeszédet,
melyek nyomtatásban is megjelentek. Révész Imre, a jeles deb
receni lelkész arra hivatkozva, hogy az ősi református kultusz
sem Árpádról, sem Hunyadi Jánosról, sőt még az apostolok ha
láláról sem emlékezik, nem volt hajlandó a templomban gyász
istentiszteletet tartani. Félt a Pátens idején a magyarok külföldi
ellenfeleitől, a dr. Lechler szuperintendens-féle tudósoktól, akik
azzal vádolták volna a magyar kálvinistákat, hogy nem csak
autonomiájokat, hanem még kultuszokat is politikai demonstrátióra
használják fel. A debreceni Casino által rendezett polgári gyász
ünnepen azonban, melyet eredetileg a kollégium oratóriumában
akartak megtartani, de az egybegyűlt óriási nagy közönség miatt
a Nagytemplomba kellett áttenni, maga Révész tartott Széchenyi
felett emlékbeszédet liturgikus formák és a palást felvétele nél
kül csak egyszerű magyar díszruhában. M i n t a nemzet Kassandráját és Prometheusát magasztalta i t t a nagy halottat és ortho
dox kálvinista paptól nem is várható szavakkal ünnepelte „mini
hazánk polgári megváltóját, k i a nemzet iránti végetlen szere
tetnek, a haza sorsa feletti nehéz fájdalomnak és a m i honfiúi
bűneinknek súlyos terhe alatt rogyott össze a halálos kínok
Golgotháján". É s Révész, aki inkább Kossuth pártján volt, arra
inté hallgatóit: „Nekünk fogadást kell tennünk, hogy a m i hon
szeretetünk forrongását és túlcsapongását mérsékli azon előre
látás, vigyázás és körültekintő bölcseség, mely őt virágokkal
szintúgy, mint sebző tövisekkel hintett pályáján vezérlé."
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V. Összefoglalás.
Széchenyi racionalizmusa és moráltheologiája. Protestáns hatás
Széchenyi lelki világában. Zrínyi és Széchenyi a vallásszabadságról és
vallásbékéről. A két katholikus legnagyobb magyar intelme a második
Mohács népéhez.
Széchenyi vallásos lelkületét naplói, levelei, országgyűlési
beszédei, kiadott művei és egész nyilvános életpályája tükröz
tetik vissza. Ez a nagy lángelme lelki világának minden szöve
vényessége és egyes szertelenségei mellett is mélyen érző, vallásos
hívő lélek volt, aki gyermeki alázattal borult le Istennek nagy
sága előtt. A belső mély vallásos érzés volt igazi mély alapja
és forrása Széchenyi erkölcsi nagyságának s alkotásokban és
1

L á s d : Ballagi G . A prot. P á t e n s és a sajtó. Pr. Sz. 1892. 176. 1.
D e b r e c e n i Emlékfüzér gr. Sz. I. sírjára. Debr. 1860. Révész, Révész
Imre élete. D e b r . 1926. 95- 1. Ballagi G . i. h. 176.
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áldozatokban soha k i nem fáradt magyar hazafiságának.
A
„csontjaiba rekesztett prófétai égő tüzet" (Jer. 20, 9.) vallásos
hite élesztette.
Szíve vonzotta őt Istenhez. Nem félelemből vagy önző
számításból, hanem amint Wesselényivel megállapították, belső
szükségérzetből imádkoztak Istenhez. A z imádság Széchenyinek
életszüksége volt és erőforrása. Volt érzéke a miszticizmus, a
természetfeletti vallásos igazságok iránt. Emelkedett óráiban egy
tökéletesebb szellemi világ, a mennyek országa, az üdvezültek
hazája után sóvárgott. De amint egész életében vezérlő csillaga
a józan bölcs elme, a kormányzó ész v o l t : úgy ennek kutató
és bíráló jogáról vallási téren sem mondott le. Szívének érzel
meit az ész szabályzó hatalma alá vetette, sőt eltűrte, hogy
esze úrrá és zsarnokká is lehessen felette. Isteni kijelentést látott
a természetben, az emberi lélekben és a Szentírásban: de mind
ezek fölé bírónak az emberi józan elmét rendelte. A z ő theologiája
a racionalizmus. A felvilágosodás kora, melynek hatása alatt
állott, ezt hagyta reá örökségül. É s ebben, vallási téren politikai
nagy ellenfele, Kossuth Lajos is, egy úton haladt vele. A katholikus
mágnás és a protestáns prókátor vallási elvek dolgában könnyen
megértette volna egymást.
1

A vallásos igazságokat kedvelt költőjével, Berzsenyivel együtt
sokszor meríti tisztán az emberi józan észből, de a Szentírást is,
mint az isteni bölcseségnek, a Megváltó tanainak és életpéldá
jának kimeríthetetlen kincstárát buzgón tanulmányozza. Luther
bibliafordításának olvasása és a protestáns barátaival való szoros
és gyakori érintkezése őt öntudatlanul is a reformáció szellemi
légkörébe vitte s a protestantizmus erős nyomot hagyott lelki
világában, habár éles kritikáját ezzel szemben is érvényesíti. A
protestánsokkal való szellemi rokonságára már Török Pál pesti
református püspök-lelkész is rámutatott a gyászünnepélyen mon
dott emlékbeszédében. É s Ravasz László sem túlzott, midőn
mohácsi emlékbeszédében Széchenyit is Deák Ferenc mellett
azok közé a katholikusok közé sorozta, k i k a protestantizmus
1

Kossuth öreg korában tette hitéről ezt a vallomást: „Evang. szülőktől
születtem, evang. vallásban neveltettem s lelkemben jól érzem magamat L u t h e r 
nek azon tana mellett, mely a lelkiismeretet emancipálta, midőn a keresztyén
vallás kútfejének a szentírást, az edénynek pedig, mellyel azon kútfőből meríteni
kell, nem a bármi néven nevezett tekintély diktátorságát, hanem az észt, az
egyéni szabad Ítéletet jelölte k i , melynek nincs megtiltva semmi Syllabusok
által, hogy azon másik, azon nem irott könyv revelációjából is merítsen,
melynek neve: természet s melynek úgy aporszemben, mint a virágokmiriádjaiban nyilatkozó ö r ö k törvényei örök törvényhozóra vallanak." (Pesti Hírlap,
1884. május 6.)

gondolatvilágában nőttek naggyá. Széchenyi is hitszabályzó te
kintélynek és a hitigazságok forrásának a tradició mellőzésével
a Szentírást ismeri el. A keresztyénség lényegét, Istennek lélek
ben és igazságban való imádását (Ján- 4, 24), a legfőbb erkölcsi
törvényt, az Isten és felebarátok iránt való szeretetet ebben keresi
és leli meg s emellett a vallás külső formáit, a ceremóniákat
igen kevésre értékeli. Egész közéleti szereplésében is az evangeliomi értelemben vett keresztyén szabadelvüség, a külső forma
litások tudatos mellőzése, a reformátori kezdeményező bátorság,
az egyéni új úttörések, a kitartó nagy energia, mellyel Isten
eszközének és munkatársának érzi magát, a legnagyobb tevé
kenység és fényes sikerek mellett is az őszinte megalázkodás
és az isteni kegyelem és segedelem szükségének mély átérzése,
az elszánt nagy és áldozatkész lelkesedés, mellyel a közíntelligenciáért, a népművelődésért, a vallásos hitre alapított erkölcsi
ségért és a nemzetiségért, különösen ennek éltető lelkéért, a
magyar nyelvért és magyar alkotmányért síkra száll, mind ezek
a protestantizmus hatására s a vele való lelki rokonságra vallanak.
Már ifjúkorában Rousseau és Voltaire műveit olvasván, a
protestantizmusból is ennek csak egyik szabadabb theologíai iránya
volt reá hatással. Erős racionalizmusa a vallást igazán csak az er
kölcsi oldaláról tudta méltányolni. Még imádkozni is tettekben akart.
A z Istenben való hit és a szeretet adja meg bámulatos munka
erejét. A z erkölcsiségnek legértékesebb virága pedig Széchenyi
erős hite és meggyőződése szerint az izzó faj- és hazaszeretet,
mely a nemzet sajátszerű erőinek kifejtésével isteni végzést és
parancsolatot teljesít az emberiség teljes egészének fejlődésében.
A magyarságnak Isten örök bölcs végzése szerint világtörténeti
missziója van, azért fenn is fog maradni.
A vallások értéke az erkölcsiségtől függvén, egyik sem
mondhatja magát egyedűlüdvözítőnek. Rómának ezen igénye, a
„Sola Salvifica" ellen Széchenyi mint szabadelvű magyar katho
likus ismételten és határozottan tiltakozik. H a ő más vallásban
születik, úgymond, abban is megmaradt volna. Lehetőnek mondja,
hogy a más vallású a r. kath. egyház, sőt a pápa anathemája
ellenére is üdvözül. A z infallibilitásnak a Seneca-féle „Errare
humánum est" örök emberi igazságát helyezi ellenébe. A z a
„timbuktui polgár", aki érdekből mond le a szabad kutatás jo
gáról és menekül a hatalmasabbnak üdvözítő karjaiba, Széchenyi
előtt szánalmas alak. A hit és lelkiismeret szabadsága elvitathatlan joga a szellemi nagykorúságra hivatott keresztyén em-

bérnek. A vallási türelmetlenséget, az erkölcstelen eszközökkel
űzött erőszakos térítést Széchenyi feltétlenül elitéli. Kifogásolja
az egyházi hatalom túltengését, mert „a főméltóságú clerus status
in statu soha sem volt és soha nem is lehet." Tiltakozik Rómá
nak, mint idegen külső hatalomnak a magyar nemzeti belső
békét megzavaró beavatkozása ellen. Felszólalt a reverzálisok
és a papi áldásnak a vegyes házasoktól való megtagadása ellen.
Helytelenítette az Immaculata új dogmáját, az osztrák Concordatum megkötését, a protestánsok ellen kiadott Pátenst, a je
zsuita rend visszatérését és a máriacelli gyakori búcsújárás d i 
vatba hozatalát. Mellőzte Mária és a szentek kultuszát, könnyen
vette a böjti tilalmat. Kifogásolta a gyóntató papok praxisát, a
satisfactio módját és az olvasó lelketlen gépies használatát. Nem
helyeselte a remete életet, kételyei voltak a szerzetesek maga
sabb erkölcsiségével szemben, megbotránkozott az olasz papok
erkölcsi életén és Rómában sem látta a szent várost. Nem sze
rette a jezsuitákat, Klinkovström pátert erősen támadta. Erkölcsi
tanaik közül elitélte a reservatio mentalist és az intentíonalismust. A liguoríanusok szokásai közül pedig a családokba való
betolakodást kifogásolta. Nem hitt Hohenlohe kanonok csudatevő
gyógyításaiban, elitélte a csudákat kereső babonás vakhitet s
általában minden olyan vallási eltévelyedést, ami a népművelő
déssel, a közintelligenciával, a felvilágosodással ellentétben állott.
A vallásfelekezeti különbség Széchenyi szerint természetes
következménye a h i t és lelkiismeret szabadságának, a szabad
vizsgálódásnak és a haladásnak. A vallásfelekezetek a hitélet
ápolásában, erkölcsiségben, a közművelődésben és hazafiságban
versenyezzenek egymással. így javára lehetnek és szolgálatot is
tehetnek egymásnak. A protestantizmus Széchenyi szerint nem
volt megbontása és gyengítése a nemzeti erőnek, amint ezt
Pázmány óta a z ellenreformáció hirdette. Széchenyi a protes
tánsok hazafias érdemeit különösen a Bach-korszakban dicsérettel
ismerte el s vallásszabadságukért és egyenjogúságukért nagy
erővel szállott síkra. A jó magyar hazafiság szerinte kizárja a
felekezeti türelmetlenséget. Valláskülönbség mellett is a magyarok
békében és egyetértésben élhetnek együtt és valósíthatják meg
nemzeti és egyetemes emberi céljokat.
Széchenyi erősen reméli és elvárja, hogy „a felekezetek a
valódi szabadság szellemének áldozván, a hazaszeretet szent
zászlója alatt fognak egyesülni. H a csalatkoznám — úgymond —
inkább nem kívánok élni." A vallásbéke megrontóit kemény
t

szavakkal sújtja : „Ha van kárhozatra méltó bűn, ítéletem szerint
nincs nagyobb a türelmetlenségnél; s ha felhevült vakhitünk s
fonák buzgalmunk még keresztények közt is fellobbantja az
Ármánynak ezen vad tüzét, akkor valóban megbocsáthatlan."
(Világ 54. 530.) Széchenyi beszédei kegyetlen ostorai a vallási
türelmetlenségnek. S mivel már Felsőbüki Nagy Pál is a vallás
békének Európaszerte egyszerre és hirtelen való megbontásával
Rómát és a jezsuita-rendet vádolta meg: Széchenyi is elvárta,
hogy az apostoli magyar király alkotmányos nemzetével együtt
Rómának suprematiájától s az idegen külső hatalomnak ilyen
önkényes békezavaró beavatkozásától meg fogja magát óvni.
(Orszgyül. beszéde 1840.)
A magyar protestantizmusnak örök dicsősége és büszke
sége, hogy a vallásüldözőkkel szemben a két katholikus leg
nagyobb magyar, az ellenreformáció korában Zrínyi Miklós, a
nemzeti újjászületés idején pedig Széchenyi István kelt védel
mére. Igen tanulságos e két nagy magyar lángelme valláspoliti
kájának összehasonlítása. A b b a n a korban, midőn a prédikáto
rokat a nápolyi gályákra hurcolták s midőn vakbuzgó főúri
asszonyok is szegény magyar papi családok kihordatásával
akartak érdemet szerezni, Zrínyi volt az egyetlen róm. katholikus
mágnás, k i a protestánsokat pártfogásába vette. A buzgó luthe
ránus Wittnyédy Istvánt választotta prókátorának és bizalmas
barátjának azzal a kijelentéssel: Wittnyédyt jó embernek ismerem
és a jó lelkiismeretű lutheránust többre becsülöm, mint a rossz
lalkiísmeretű katholikust. A soproni evangélikusok érdekében
hét levelet írt a királynak, nádornak és más főuraknak. Zrínyi
látta be és mondta k i , hogy „a protestánsok szabadsága és az
ország szabadsága egy alapon sarkallik." A z 1659. évi ország
gyűlésen is Zrínyi kelt fel védelmükre: „Tudjátok meg, uraim,
igaz pápista ember vagyok, vallásomban való állhatatosságomban
is egyitek sem halad felül. De micsoda dühös bolondság vinne
engemet arra, hogy én példának okáért az én légrádi evang.
vitézeimet és ott való presidiáriusimat helyükből kiűzzem? . . .
ha az evangélikusokkal vagyok, azoknak imádsága és sok
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éneklései között, valamikor harcra megyek, soha nyereség nélkül
meg nem térek."
Mátyás királyról szóló elmélkedéseiben még azt sem engedi
meg Zrínyi, hogy a törökre „religio titulusa alatt" támadjunk.
Más és méltó oka van ennek. Annál kevésbbé tűrheti az eret
neküldözést. Szól a régi szent emberek exhortatiójáról a török
és az eretnekség ellen s a pápák keresztes hadairól; de „ne
ítéljük azokból, hogy a Mahumet, vagy Calvinus J á n o s , vagy
Luther Márton hite megbántására és semmivétételére cselekedték
ezeket, sem (azért), hogy erőszakkal más tévelygőket a m i
hitünkre hozzunk: különb professíója vagyon az katholika hitnek,
az ő geniumja idegen a háborúságtól; szent Péternek nem vala
szabad a maga oltalmáért is kardoskodni." Ugyanitt I , Ulászló
esküszegését s J e n ő pápa és Julianus kardinális dolgát elitélvén,
igen keményen leckézteti meg saját korában is az ellenrefor
máció vezetőit: „De ezt a mostani világban levő papjaink más
képpen értik, holott éjjel-nappal szegény országunkban zelusnak
neve alatt lutheránusok s kálvinisták ellen declamálnak, ezekre
hadakoznak és kiáltnak, nem mezítelen igazságnak okaival és az
Istentől rendelt instructióval, hanem haraggal, gyűlölséggel, s ha
őtőlük lehetne, tűzzel-vassal. Nincsen talán charitás bennek,
avagy ha van is, besötétíttetett az gyűlölségtől és a magok
passiójátul; azért nem isteni zelus ez, hanem lábok alól fel
szedett ambitío, kivel magok javát s nem az Isten dicsőségét
keresik, kivel Krisztus urunk intentióját, fundátióját és testa
mentumát elrontják."
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A X V I I . század legnagyobb magyarja, a katholikus Zrínyi
is így itéli el a vallási türelmetlenséget. S mint fentebb láttuk,
örült volna néki, „ha százezer katholikus mellett százezer luthe
ránus és százezer kálvinista vitéze volt volna a fejedelemnek,
mert ennyi magyar együtt megmentené a hazát." Ugyanaz a
türelmes, bölcs katholikus lélek Zrínyi is, mint Széchenyi. A
maga katholikus hite mellett forró hazaszeretettel, igazi keresztyén
lelkülettel és államférfiúi bölcseséggel ismeri el a többi egyház
felekezet létjogát és biztosítja ezáltal a vallásbékét.
A két legnagyobb magyar, Zrínyi és Széchenyi, mind a
kettő hű katholikus, szolgáltatott igazságot és elégtételt annak
a magyar protestantizmusnak, mely a mohácsi vész után leg
hatalmasabb tényező volt a nemzetnek halottaiból való feltá1

2

P . Páriz F , Rudus redivivum. Romlott fal felépítése. 171. 1.
R . Horváth J . Zrínyi M . hadtudom, munkái 149—151 1.

masztására s nagy hithőseivel és szabadságharcaival Bocskaytól
elkezdve Kossuth és Széchenyi koráig annyiszor menté meg a
nemzeti függetlenséget a vallási vakbuzgósággal szövetkezett
osztrák kormányzat támadásai ellen. Fényes próbáját adta hazafi
ságának a protestantizmus Széchenyi döblingi éveiben is, a
Bach-korszakban a Pátens ellen való kitartó és sikeres küzdel
mével. A szenvedő nagy léleknek, aki Ausztriában a magyartipró abszolutizmust a legnagyobb képmutatással és vakbuzgó
sággal látta szövetségben, világító pont volt a magyar protes
tantizmus elszánt küzdelme, mellyel egyházi autonómiája sáncaiból
tudta a magyar szabadság utolsó roncsait megvédeni. N e m is
késett a vezetőknek, Zaynak, Vaynak, Székácsnak, Zsedényinek
mondott elismerő köszönetével. Ez a küzdelem közvetlen a
halála előtt ismét nagy lelki közösségben találta Széchenyit a
protestánsokkal.
A z ilyen történeti értekezésnek igazi tudományos feladata
csak az igazságnak felderítése lehet. De a jelen viszonyok között
a história mint magistra vitae is hallatja szavát. Széchenyi val
lásos lelkületét megismerve, mint ellentétre, utalnunk kell azokra
az erős támadásokra, melyeket a Rómából inspirált egyes egy
házi vezérek e mohácsi nehéz időkben az utcákra is k i v i t t or
szágos tüntetésekkel intéznek ujabban a protestantizmus ellen.
Nem csak az igaz hitet és üdvösséget, de még a magyar hazafi
ságot, a nemzetfenntartó erőt is megtagadják tőle, mintha ez
nevelte volna a Kolonicsokat és Caraffákat. Gyermekeiket erő
szakosan kicsikart reverzálisokkal szedik el, még jobban, mint
Széchenyi korában. A protestáns templomban tartott esküvő
miatt krajcáros néplapok is nyíltan és bátran érvénytelennek
hirdetik a vegyes ^házasságot és törvénytelennek a belőle szüle
tett gyermeket. A z új pápai Codex a világháború idején királyi
placetum nélkül kiadva dúlta fel így a vegyes házasságok b é 
kéjét. Győrött a bencések egyik előkelősége kíhívólag hirdette,
hogy neki nem a Regnum Christíanum kell, hanem a Regnum
Marianum. Pedig a kommunizmus nehéz napjaiban ezek a jó
urak mily szívesen keresték a protestánsok szövetségét. Pápai
és püspöki rendeletre már hazafias ünnepeken sem szabad
ezután együtt a protestánsokkal dicsérni a magyarok Istenét.
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Sőt bűnös dolog már a magyar zászlók közös megáldása is, a
protestáns templomba lépés, vagy a prédikációnak rádión való
hallgatása. Széchenyi vármegyéjében zárdai iskolák tanítják,
hogy a protestánsok nem keresztyének. Ugyanitt az egyik új
fiatal plébános Kereken megmondta a tanítónak: nem szeretem,
ha a híveim más vallásuakkal barátkoznak, s az evang. földesúr
mint egyházfelügyelő és magyar ember a régi jó viszonyra h i 
vatkozva, napilap Nyiltterében tiltakozott az ilyen hazafiatlan,
békebontó aknammunka ellen. M i t szólna ehhez Széchenyi, a
r. kath. egyház többszörös kegyura?
Nem volna-e i t t már arra szükség, miként Széchenyi kívánta,
hogy a kormányhatalom óvja meg a vallásbékét és hárítsa el a
kultúrharcot? Mikes püspök legutóbbi pásztorlevele már arra
kényszerítő a református egyház elnöki tanácsát, hogy „a keresz
tyén szolidaritás utolsó szálait szakadozni látván", az állam
hatalom közbenjárását kérje. Rómának lehet világhatalmi érdeke,
hogy mozgékony előőrsei a protestáns Németország leverése után
világszerte kiadták az ellenreformáció harcias jelszavát és lázasan
dolgoznak; de ilyen kicsiny szétdarabolt nemzet, mint a magyar,
szűk határai között a kultúrharcot meg nem engedheti. Itt a
túlfűtött vallásos buzgalom a hazafias kötelességgel fog össze
ütközni. Egy újabb mohácsi veszedelmet a vallásháborúval nem
boríthatunk magunkra. Széchenyi az ultramontanismus türelmet
lenségét látva a Bach-korszakban már attól félt, „hogy egész
népek és nemzedékek fogják egymást ad D e i — vagy sokkal
inkább ad ultramontanorum — glóriám mészárolni és fojtogatni".
(Döbl. hagy. I . 608.) A sokat hangoztatott „Regnum Marianum"
mint a vallási türelmetlenségnek a protestánsok ellen kiadott
jelszava, Széchenyi szótárából és gondolatvilágából teljesen
hiányzik. É s azt a nagy igazságot, amelyet Révész Imre Mohács
ról és a reformációról írt jeles tanulmányában oly nagy hiterő
vel fejez k i , hogy „a magyar nemzet sub specie aeternitatis a
Krisztus királyságává, nem pedig holt vagy élő emberek regnumává van elhivatva", minden bizonnyal Széchenyi is aláírta volna.
Széchenyi már a Kelet Népében csak „a szenvedelem
nélküli, az urasági ittasságtúl ment és a türelmetlenség ördögé
től el nem ferdített" keresztyén hitet ismerte el Krisztus igaz
követésének (303. 1.) s a türelmetlenséget „kárhozatra méltó,
megbocsáthatlan bűnnek" bélyegezte.
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Vigyázzunk, hogy a X X - i k század történetírója majdan a
r. kath. Grünwald Bélának súlyos ítéletét meg ne ismételje.
Gróf Zrínyi Miklós és gróf Széchenyi István vájjon nem eléggé
nagy katholikusok és nem eléggé nagy magyarok voltak-e arra,
hogy anyagi és népességi túlsúlyban levő hitfeleik e mohácsi
nehéz időkben őket kövessék a hazafias, megértő és békés
egyházpolitikában ?
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