
Közös czél, eltérő gondolatok 

Magyarország gazdasága rendkívüli iramban fejlődött az utóbbi évtizedek elteltével. Mindez néhány 

hazafi hősnek köszönhető. E czikkely két tekintélyes magyar daliáról szól, kik mindent megtettek hazánk 

megszépítéséért. Mindezek ellenére vita és viszály jellemezte kapcsolatukat.  E két személy nem más, mint Kossuth 

Lajos és gróf Széchenyi István. Mindketten hozzájárultak ahhoz, hogy egy fejlett, működőképes országban éljünk. 

Kossuth Lajos az amnesztia rendelettel szabadult ki a börtönből, 

majd tért vissza a közéletbe. Neve az elmúlt évek során országosan ismertté 

vált. 1841-ben Metternich kancellár javaslatára az akkor induló Pesti Hírlap 

főszerkesztői állását ajánlották fel neki. Elfogadta az állást, 1844-ig dolgozott 

hírlapnál, ezzel megteremtve a hazai politikai sajtót. A lapot a liberális 

reformerők szerfelett kedvelték, ugyanis megmutatta a szabadság felé 

mutató utat. Az előfizetők száma mindössze pár év leforgása alatt a kezdeti 

60 főről elérte az 5200-at. Az újságírás a politika legfigyelemreméltóbb 

eszköze lett. Kossuth programja meglehetősen változatos, a köz javát szolgáló 

pontokkal van ellátva.  Benne szerepel többek között az érdekegyesítés, a kötelező örökváltság, a közteherviselés, 

de még a polgári szabadságjogok kiterjesztése is. Szeretné továbbá a magyar gazdasági önrendelkezést is a 

birodalmon belül. Politikai, gazdasági, társadalmi változásokat követel. 1844-ban sajnálatosan Kossuth lemondott 

a főszerkesztői címről. 

Korunk nagy politikusa gróf Széchenyi István, aki elsőként 

hívta fel a figyelmet az változás szükségére. Apja Széchényi Ferenc, 

bőkezűsége által nyithatta meg kapuit a Nemzeti Múzeum, anyja 

Festetics Julianna. A Lipcsén folyó kűzdelmek során bizonyította 

rátermettségét. Ahogy teltek az évek, egyre többször utazott el Európa 

számos helyszínére. Az 1825-1827-es országgyűlésen nagy hírnévre 

tett szert, amikor birtokai egy évi jövedelmét ajánlotta fel egy 

nyelvművelő intézet létrehozására. Úgy vélte, a nemzetet nem csak a 

nemesség teszi ki, ide tartoznak a rosszabb sorsú honfitársaink is. Széchenyi az írásban is jeleskedett, fő mívei 

közé tartoznak a Hitel, Világ, Stádium című könyvei. E könyvekben azon tevékenységeket taglalta, melyekkel 

fejlettebbé, élhetőbbé tehetnénk országunkat. Íme a Hitel bevezető mondata: „Nincs oly bölcs a világon, ki 

még igen sok hasznossal ne nevelhetné tudományát, mint viszont: alig van oly tudatlan a föld 

kerekén, kitől egyet s mást nem lehetne nagy haszonnal tanulni. Minden emberben van valami 



jó, mint virágokban méz, s így remélhetem: a közönség engedőleg fogja ezen értekezést fogadni.” A 

bécsi udvarral napjainkig jó kapcsolatot ápol, úgy véli, az országnak szüksége van a Habsburg-ház kormányzására. 

Eszméi megosztásán kívül rengeteg ékességet köszönhetünk neki. A Magyar Tudós Társaság támogatása nélkül 

nem jöhetett volna létre. Emellett megalapította Pest jelenleg is nagy hírnévnek örvendő kaszinóját, ahol a 

gondolkodó honfitársak megoszthatják egymással véleményüket, terveiket. Felajánlására a Lánchíd építése is 

megkezdődött, csupán hónapok választanak el minket a használatától. Sok szórakozni kívánó úr örömére 

megalapult a pesti lóverseny. Mióta versenyeket rendeznek, kiváltképp megnövekedett hazánkban a lótenyésztők 

száma. Segítségükre Széchenyi megírta a „Lovakrul” című könyvét. Íme eme iromány előszója: „Már többször 

kezemben volt a' toll, hogy a' Lótenyésztés tárgyárul Magyar Hazánkra nézve gondolatimat és 

tapasztalásimat röviden közre bocsássam; de megvallom, annyi előitéletet, annyi bal intézetet 

láttam 's látok ma is fennállani, hogy könyvecském megjelenését még nagyon korán valónak 's azért 

el is maradhatónak itéltem. Igazam van e ezt mondanom, az idő választja majd meg.” Emellett nevéhez 

fűződik még a gőzhajózás elindítása a Dunán és a Balatonon. Az ötlet sikerének érdekében nagy összeggel 

támogatta az Óbudai Hajógyár létrehozását, illetve a pesti téli kikötő megépítését. A Dunát és a Tiszát szabályozni 

kezdte, hogy e folyók könnyen hajózhatóak legyenek.  

Kettejök viszálya nem csupán személyes, sokkal inkább politikai alapú. Mindkettejök a haza érdekeit 

tartotta szem előtt, viszont más módszerrel vélték kivívni az ország reformját. Széchenyi harczában a 

főnemességre támaszkodott volna, a lázadó tömeget veszélyesnek, ártalmasnak tartotta országunk jövőére nézve. 

Ezzel ellentétben Kossuth sokkal inkább támaszkodott volna a középnemességre és a parasztságra egyaránt. 

Széchenyi más sorrendben reformálta volna meg az országot, úgy vélte, először gazdaságilag kéne felzárkóznunk, 

a politikai változások csak másodlagosak. Széchenyi irományaiban többször is bírálta Kossuth lapját. Ugyan 

elmondása szerint egyet ért Kossuth Lajos eszméivel és szándékaival, mégis megveti az emberek érzelmeire ható 

politikai stílusát. Úgy vélte, ez a stílus kiváltképp veszélyes az eddig elért eredményeire nézve. Széchenyi szerint 

először a gazdaság stabilitásán kéne fejleszteni, utána lehet csak foglalkozni a társadalom reformálásával. 

Kossuth kiméretlensége és tempója több kárt okozhat, mint hasznot. Egyszer így vélekedett Kossuthról:" az 

anarchia, vagy az önkény szirtjei felé viszi a nemzetet, s a kossuthi modor sírba dönti a magyart 

". Kossuth erre a "Felelet " című írásában válaszolt, melyben kifejezte iránta érzett tiszteletét, mikor a legnagyobb 

magyarnak hívta. Az utóbbi néhány évben Széchenyi remeteként vonult el a közvélemény elől, de kettejök vitája 

az idei év márcziusában fejeződött be, mikor Széchenyi elismerte Kossuth igazát. Így fogalmazott: "Barátom 

csudákat élünk...Az első felvonás gyönyörűen sikerült. Én teli vagyok a legszebb 



reményekkel...Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth egy kártyára tett mindent, és 

legalább eddig annyit nyert a hazának, amennyit az én politikám 20 év alatt sem bírhatott volna 

előállítani. " 
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