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Gróf Széchenyi István 

magasrendű etikai gondolataiból

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Vértes László

„Az embernek legékesb tulajdona a szép lélek s csak az, 
s nem eg yéb határozza el valódi becsét.”

Széchenyi István

A leghívebb magyar, Kossuth Lajos és az általa a legnagyobb magyarnak nevezett 
Széchenyi István tiszteletét, becsülését szüleimtől és magyar-történelem szakos anyai 
nagynénémtől „örököltem”. A jeles államférfi ak írásait gyűjtve, sok értékes, időtál-
ló véleményt, állásfoglalást, útmutatást találtam Széchenyi István írásműveiben. Bizo-
nyítják rendkívüli, zeniten álló etikáját, hazája, népe szeretetét, az egyén fi gyelmé-
nek felhívását az etikus magatartásra. Érdemes a gondolatok csokrát átnyújtani, a 
3. évezred társadalmainak és személyeinek.

„Az erkölcsi tudomány minden eg yébnek talpköve.”
Széchenyi István

A tökételesebbhez ellenállhatatlan vonzódás legszebb tulajdona az emberi léleknek.
Ha valamely tudomány méltó és férjfi hoz illő, bizonyosan annál dicsőbb nem 

lehet s egyszersmind édesb, embertársai javára s boldogsága okainak nyomozása 
és kifejtése.

Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében.
Mindenen diadalmaskodik a férfi ui érett ész, eltökélett állhatatos akarat és szor-

galmas munkásság.
Minden kifejlődés, előmenetel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkaltja a 

kiművelt emberfő.
Minden országlás philosophiája a legnagyobb rész boldogítása.
Csak az érti hazafi  kötelességeit józanul, ki a hiányt, a csorbát látja, de azon egy-

szersmind tehetsége szerint segíteni törekedik is.
Igazságokat, habár keserűek is, végre kimondani nem csak hasznos, sőt szüksé-

ges, mert az önismeret minden előmenetel s jobbulásnak legelső kezdete.
Honszeretet híját semmi tökéletesen nem töltheti bé.
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A henyélés minden hiba, vétek s bűn kútfeje.
Férfi  korunkban szívösztöneinket semmi sem töltheti bé, mint hazánk, vagy ha 

ez nincs, az emberiség hasznára s boldogságára czélzó munkálkodásunk.
Hibát találni könnyű, jobbat s jobban eszközleni nehéz.
Merjünk nagynak lenni – valóban nem oly nehéz – de legyünk egyszersmind 

bölcsek is!
Minden becsületes szívnek legszentebb a hon.

Köz intelligentia, egyedül valóságos erő, ennél előbb-utóbb nagyobb hatalom 
nincs, s ezt a lehető legnagyobb magasságra fejleszteni legszentebb hazafi ui köte-
lességünk, mert annál nagyobb jót nem tehetünk hazánknak.

Tegyen mindegyik a mennyit tehet honáért, földieiért! S ki becsületesebben el-
szántabban járandja utolsó lehelletéig a hazafi ság pályáját, az legyen győztes- dia-
dalmas.

Semmi egyéb, mint a szép, jó, igaz, való, nemes és dicsőnek mindenütti és min-
denkori szorgos keresése határozza el az emberek s nemzetek alacsony vagy magas 
létét.

Eszünket minden szenvedelem nélkül kell használnunk.
A hiuság kísértete a legármányosabb.
Csak annyiban tudom becsülni az embereket, s ők tulajdonkép csak annyit is 

érnek, mint amennyi hasznothajtás van bennük és valóságos hasznot hajtanak.
Szélsőségek soha nem vezetnek célhoz.
Erkölcsi felsőbbség mindig s mindenütt győzött az erőszakon.
Lelkesedés nélkül csak félig-meddig tökéllyel sem megy semmi. Bár a legkisebb is.
A mit az ember szívesen tesz, arra mindig van idő.
A haza szent nevében! Ápoljuk és dajkáljuk anyanyelvünket ernyedetlen hűség-

gel, s nem csak académiánk és a nyilvános élet tágabb határai közt, de a társas és 
családi viszonyok szűkebb körében is.

Nem a nép sokasága okozza egy vidék virágzását, hanem a nép mineműsége.
Halálos ellensége vagyok a rendetlenségnek és gyűlölök mindent, mi rendetlen-

ségből ered vagy minek rendetlenségből kell erednie.
Az életben józan kifejlésre, megbírálásra s cselekvésre az önismeret – a szó leg-

tágabb értelmében – mindenekelőtt szükséges.
Csak az igazán jó embereket szeretem, s nem azokat, akik véletlenségből és ve-

szély hiánya folytán mint úgynevezett „jó emberek” halnak meg.
Minden előtt áll előttem: hűség a fajtámhoz.
A tökéletesbet szomjuzó vágy, lelkünk legfőbb tulajdona.
A legnagyobb mértékben nemes emberré és jó hazafi vá válhatsz, ha: a/ testedet 

tiszta erkölcsökkel mértékletességgel és célszerű a józan belátásra alapított élet-
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móddal – vas kitartásra neveld; b/ magadat pedig, lelki tulajdonaidat értem, az 
erényben, bölcsességben és a „gondolkodásban” szünet nélkül gyakorlod.

Széchenyi István számos kitűnő írásos és tárgyi emléket hagyott. Az ország segíté-
se, támogatása, elismertetése volt mindenkori célja. Csaknem hét évtizedet élt. Be-
fejezésül csatoljuk Széchenyi István véleményét nyelvünkről – napjainkban különösen 
időszerű mondatok:

Az anyanyelv tökéletesítése – mert az által a nemzeti jó nőttön nő – kötelessé-
geink egyik legfőbbike. Honi nyelvünkben, azon feltétel, melyben rejtezik minden 
s mely a lehető legmagasb fénypontra bírhatja nemzetünket, t.i. a férfi ui erő, meg-
van; s mondhatni tán egy nyelvben sincs annyi, s ha van, legalább nincs több.

Széchenyi István 1791. szeptember 21-én, Bécsben született, 1860. április 8-án 
halt meg Döblingben.




