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Neve Gróf Széchenyi István… 

 Politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány tagja. Kezdetben Kossuth Lajos 

példaképe, majd riválisa…. 

 

 

 

A kezdetek kezdete…. 

1791. szeptember 21.-én látta meg a napvilágot, Bécsben. A 

gróf Széchenyi család a kor egyik legtehetősebb 

családjaként tartották számon. Édesapja, Gróf Széchenyi 

Ferenc, a Magyar Nemzeti múzeum alapítója, édesanyja 

Festetics Julianna grófnő. Istvánék hatan voltak testvérek, ő 

volt a legfiatalabbik. Ha édesapja életpályáját végignézzük, 

megtudhatjuk kitől örökölte a Legnagyobb Magyar a 

tettvágyát… 

*Érdekesség: Széchenyi István alig-alig beszélt magyarul. 

Családjában a német nyelvet használták főként. A tiszti 

iskolában méginkább elhalványodott a magyar 

nyelvtudása. Felnőtt korában bánta leginkább hogy nem 

beszél a magyar nyelvet.* 

 

Micsoda útjaim… 

Tiszti szolgálatai mellett szabadidejét az utazásokra fordította. 

Egyik ilyen nagy utazása során ismerte meg Wesselényi Miklós 

bárót, akivel kétség kívül nagy hatást gyakoroltak egymásra. 

Későbbiekben barátságuk különböző politikai okok miatt 

megromlott. Széchenyi utazásai során megfigyelte a helyi 

kulturális szokásokat, különös figyelmet fordított a technológiai 

vívmányokra is. 
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Ezen utazások ráébresztették a külhoni és a magyar közállapotok közti kulturális, gazdasági 

különbségekre, és elkezdett külföldön jól működő közintézményeket életre hívni. 

 

 A Magyar Tudományos Akadémia megszületése.. 

 

Az országgyűlés tudományi 

bizottsága többször is felvetette, 

hogy a katonai és 

képzőművészeti akadémia 

mellett igény volna egy magyar 

tudományos akadémia 

felállítására. Széchenyi a szokott 

latin nyelv helyett magyarul 

tartotta beszédet. Kezdetekben 

ezzel hívta fel magára a 

figyelmet. 

„Epochát csinál ezen a táblán gróf Széchenyi kapitány, mert ő magyarul szólalt meg.”  

Az intézmény szükségességét Máriassy István, és Felsőbüki Nagy Pál hevesen tette szóvá. 

Szembementek az „elkorcsosodó” főurak ellen, kiknek fabatkát sem ér a magyar nemzet és a 

magyar nyelv érdekei. A legnagyobb tüzet mégiscsak A Legnagyobb Magyar szította, ki 

jövedelme egy terebélyes részét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására ajánlotta. 

„Én szavazattal nem bírok, én nem vagyok országnagy, de földbirtokos. Ha egy intézet álland 

fel a magyar nyelv kifejlesztésére, mely polgártársaim nevelését is elősegíti, ugy felajánlom egy 

évi egész jövedelmemet, mely 60.000 forintból áll, s az a felállítandó magyar tudós társaság 

alapjához csatoltassék. 

”A Gróf bejelentését nagy lelkesedés fogadta. Beszéde után többen is anyagi támogatást 

ajánlottak fel.  

*Érdekesség: Széchenyi Istvánt az „ellenszél” többször is megvádolta azzal hogy elsikkasztja a felajánlásokból 

befolyó összeget. Beszéde közben tépte fel ruházatát, hogy megmutassa milyen csontsovány…* 
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„Nézz le a Lánchídról a vén Dunára. 

nézd meg a vén folyót, megvan-e még,” 

(Bereményi Géza, Cseh Tamás) 

 

A Lánchíd építésére vonatkozó szerződést az 

országos bizottság 1839-ben kötötte meg. 

Építése a májusban vette kezdetét. Tíz éven 

keresztül folytak a munkálatok. A 

szabadságharc idején 1849 tavaszán 

ágyútalálat érte egyik pillérét, de 

novemberben mégis sikerült átadni a 

forgalomba. A Legnagyobb Magyar sosem 

kelhetett át a hídon. Az átadás ideje alatt már 

elmegyógyintézetben kezelték. 

 

A híd építése Buda és Pest fővárossá 

történő egyesítését szorgalmazta. 

„Magyarország szíve Pest és Buda. 

A szegény szív persze poros és 

piszkos, ezen nem változtathatunk, 

de annál többet segíthetünk rajta. A 

szívet nem helyezhetem máshová, de 

megszépíthetem.” 
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A Zseni sérelme.. 

 

Széchenyi nem tudott megbirkózni a maga által teremtett politikai 

nézetével és a válságos politikai helyzet közti különbséggel. A 

forradalom és szabadságharc után egyre sűrűbben gyötörte a közelgő 

nemzethalál képe, és önmagát okolta a történtekért. Nap mint nap útra 

kelt, győzködte ellenfeleit, és egyre jobban emésztette a bűntudat. A 

folytonos öngyötrő életmódra ráment az egészsége. Döblingben 

kezelték, ahol egészsége annyira rendbejött, hogy ismét tudott 

levelezni, majd irodalmi munkásságához is visszatért.  

 

 

„Gróf Széchenyi István pisztolyát porozza, 

majd a csőbe belénéz a legnagyobb magyar.” 

(Bereményi Géza, Cseh Tamás) 

 

 

A Görgen Elmegyógyintézetben való tartózkodása alatt a bécsi csendőrség házkutatást tartott 

nála. Elkobozták írásait, majd tudtára adták hogy nem maradhat tovább ott. 

Az újra rátörő politikai 

aggodalmakat, a halálfélelemet, a 

terrort és egy közeli barátjának 

halálát nem bírta feldolgozni. 

Vitatott körülmények között A 

Legnagyobb Magyar saját kezűleg 

vetett véget életének… 
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forrásaim: 

https://www.top7hungary.com/nagycenk-szechenyi-mauzoleum/ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Széchenyi_István 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom 

https://mult-kor.hu/sosem-kelhetett-at-szechenyi-az-altala-megalmodott-lanchidon-20170824 

https://welovebudapest.com/cikk/2017/4/11/szechenyi-istvan-egyszer-sem-kelt-at-rajta-a-

lanchid-tortenete 

http://www.szechenyiforum.hu/3/hirek/7112/543/A_Magyar_Akademia_korul 

https://cultura.hu/aktualis/a-magyar-tudomanyos-akademia-tortenete/ 

http://virtualis.sk-szeged.hu/kiallitas/tudomany/tortenet.html 

https://magyaremlekekert.hu/2015/08/24/az-europai-utazasok-es-tapasztalatok-osszegezese-

grof-szechenyi-istvan-irasaiban-2015-szeptember-15-kedd-1800-ora/ 

https://mta.hu/mta_hirei/remelem-eljon-az-ido-fejezetek-az-ifju-szechenyi-eletebol-106944 

https://mult-kor.hu/csatatertol-az-elmegyogyintezetig-ki-volt-szechenyi-istvan-grof-20160921 

https://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/5206/cseh-tamas/grof-szechenyi-istvan-pisztolyat-

porozza-zeneszoveg.html 

 


