
i.
Széchenyi iSTván  

neMzeTi küLdeTéSe,  
vALLáSOS hiTe

Széchenyi_igéi.indd   15 2014.12.08.   14:17:56



17Széchenyi István nemzeti küldetése, vallásos hite  

1.
Mióta élek, kimondhatlan vágy létezik lelkemben; Ma-
gyarország kifejtése, a magyar nemzet feldicsőítése él 
minden csepp véremben.

2.
(Egy betegsége alatt az Aldunán:) Nagy erkölcsi erőt fej-
tettem ki. Mindennapi imám a legfőbb lényhez ez volt: 
Vegyen magához, ha ezentúl Magyarországnak s az 
emberiségnek haszontalan tagja lennék; de adja vissza 
egészségemet; ha valami jót tehetek.

3.
(Ugyancsak betegségében:) Óh, mennyei atyám, így 
imádkozám s imádkozom mindennap, csak akkor tartsd 
meg életemet, ha valamiben hasznos lehetek, s éltem 
tavaszát egy szebb ősszel cserélhetem fel, ha korábbi 
összes erratáimat a jó és nemes tettek egy egész sorával 
jóvá tehetem.

4.
(Első kezdeménye, a lóverseny dolgában fáradozván, írja 
naplójába:) Ha sikerül a vállalat s divatba jő, Hunyady 
fogja annak dicsőségét learatni; ha pedig kudarcot vall, 
reám fog esni minden szégyene s nevetséges volta. Gé-
niusz: Hát törődöl ezzel, Istvánom? István: Nem törő-
döm vele, uram!
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5.
(Egy nagy országgyűlési vita idején 1844-ben, mikor a 
nem-nemesek hivatal és birtokképessége mellett har-
col nagy beszédekben, naplójába írja:) 5-én ülés. Sokat 
beszélek és jól. A nem-nemesek is viselhessenek min-
den hivatalt. – Ezer skrupulusom van, hogy többet nem 
mondtam nekik. 6-án. Skrupulusaim megölnek. Megyek 
a templomba. Isten világosítsa fel elmémet, hogy mit 
tegyek.

6.
(Az 1847–48-as országgyűlésre menet:) Szándékom tisz-
ta, becsületes, erényes! Nincs megtagadás, mire kész ne 
volnék! Ez lecsillapítóm, reményhorgom! A többit az égi 
lakosoknak, Magyarország szellemének hagyom át.

7.
(Imádsága 1826-ban pályája kezdetén:) Mindenható 
Isten, hallgasd meg mindennapi, minden órai imámat. 
Töltsd be szívemet angyali tiszta szeretettel irántad s 
hazám, embertársaim s honfiaim iránt. Világosíts fel 
engem egy Cherub lángszellemével, erős eszével. En-
gedj a jövőbe pillantanom megkülönböztetni a jónak 
magvát a gonosztól. Add tudtomra, mit tegyek s mi-
ként kezdjem, hogy Neked egykor a reám bízott tőkéről 
beszámolhassak. Gondolkodni akarok és dolgozni, éjjel 
és nappal, egész életemen át. Segítsd sikerre azt, ami 
jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcse le-
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hetne. Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indula-
tot elnyomhassak magamban. Engedd, hogy igazi lelki 
alázattal tekintsek mindent a világon s úgy fogjak hozzá 
akármihez. Azt az angyalt pedig, akitől világosságot nye-
rek, engedd élni békében s csendes boldogságban.

Egész imám pedig ne csak szóval legyen elmondva, 
hanem tetteimben nyilvánuljon s legyen szünetlen az 
éghez bocsátva.

8.
(Ezt az imádságot pedig későbbi felesége imakönyvébe 
írta:) Isten, Te foglalatja minden jónak, magasztosnak, 
tökéletesnek, bevégzettnek, töltsd be szívemet s elmé-
met a Te szent lelkeddel.

Erősíts meg égi hatalmaddal, hogy földi gyarlósága-
imat leküzdve, Hozzád fölemelkedhessem.

Szabadítsd meg érzékimet minden földi salaktól, s 
tisztítsd meg emberi természetemet, hogy ez a műved 
Hozzád méltóvá lehessen.

Önts bizalmat lelkembe, s ne engedd, hogy a te vég-
zéseidet bírálgassam vagy éppen kétkedjem mindenha-
tó, mindentudó s irgalmas voltodban.

Add végre legjobb áldásodat minden hozzám tar to-
zó imra s barátaimra, hogy egykor mindnyájan együtt 
dicsőíthessünk s magasztalhassunk Téged mindörökké. 
Amen.

Uram, legyen meg a Te akaratod, úgy a mennyben, 
mint itt a földön.
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