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The author of the present study points to the fact that Széchényi s national policy was 
based on a different basis as the national policy of the liberal noble opposition led by L. 
Kossuth. The author also deals with anti-Hungarian movements in Hungary which 
started in the year 1848 which made I. Széchenyi were much afraid of. His fear 
increased after he had found out that the main representatives of the government were 
willing to negotiate with the national movement representatives with arms in hands. 
After some years in emigration he found out that the defeat of the fight for freedom 
did not stop the possibilities of the abolishment of absolutism.
History. Slovakia. Széchenyi and the national problems of the 19th century.

Mnohí tvrdia o Séčenim do dnešného dňa, odkedy v novembri 1842 predniesol svoj 
známy prejav v akadémii, že jeho národnostná politika bola stavaná na úplne inom 
základe, bola oveľa striedmejšia a zdala sa viac smerujúca k cieľu, ako národnostná 
politika liberálnej šľachtickej opozície. Ale takéto zmýšľanie je predsa len prehnané.

V istej súvislosti naozaj môžeme tvrdiť, že Séčeniho národnostná politika bola 
postavená na inom základe ako národnostná politika liberálnej šľachtickej opozície. 
Tá prevzala od Francúzov pojem politického národa a v súlade s tým hlásala, že ma
ďarský národ je totožný so všetkým obyvateľstvom Uhorska. Naproti tomu Séčeni - 
pokiaľ ja viem - nič takého netvrdil, a to má dôležitý význam. Naopak, upozornil 
práve na to, že "v Uhorsku sa skôr nachádza všeličo iné než maďarské."1 Dokonca 
vyslovene polemizoval s tými, ktorí nemaďarských obyvateľov Uhorska rátali za 
Maďarov. Tak sa to stalo aj v auguste 1848, keď snem prerokúval zákon o odvode. 
Radikálni poslanci boh za to, aby na rozdiel od vládneho návrhu v budúcnosti 
neodvádzali regrútov z Uhorska do maďarských plukov cisárskej armády, ale aby ich 
využili na vytvorenie nového domobraneckého práporu. Totiž v diskusii Pál Ňári 
(ktorý vtedy patril ešte k ľavici poslaneckého snemu) okrem iného žiadal, aby sa 
"15 miliónov ľudí nehanbilo, ale vyslovilo sa za samostatnú armádu. A vtedy by sa to 
aj dosiahlo".2 Séčeni však pokladal za neprijateľné, aby sa niekto odvolával na vôľu 
15 miliónov Maďarov. V diskusii upozornil na to, že ani celkový počet obyvateľstva 
Uhorska nedosahuje 15 miliónov, ale len 10-12, maximálne 14 miliónov. K tomu do
dal, že ani tento menší počet nezahŕňa len samých Maďarov. Preto ani medzi reg
rútmi "nebudú len samí Maďari, ale aj iní", a to v peknom počte.3 (Pravda, od tohto 
striedmeho stanoviska sa gróf neskôr vzdialil). V jednom svojom liste z Dôblingu 
z jari 1851, ktorý svedčil o jeho vtedajšom silnom znepokojení, hľadiac na pomery 
pred 1848, napísal, že v tomto čase "Maďarov (Magyaren) bolo sotva menej ako 
10 miliónov". Ani toto nesvedčí o tom, že by si už bol osvojil pojem pohtického ná
roda. V tej istej vete svojho listu pripúšťa aj tú hypotézu, že ak nedôjde k revolúcii,
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