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Széchenyi István a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja. Rendhagyó életútja megérdemli, hogy részletesen 
foglalkozzunk pályafutásával, utazásaival és újításaival. Bár számos írás született Széchenyiről, mi mégis az ő nézőpontjára 
voltunk kíváncsiak: munkánkat naplófeljegyzéseire, valamint fennmaradt levelezésére alapoztuk, melyekből kiderül, miként 
élte meg utazásait, s mi ösztönözte az újításokra. 

Széchenyi úgy érezte, életét hazája felemelkedésének kell szentelnie, így az ország korszerűsítésére törekedett. Ez a moder-
nizációs hullám hazánk területét, a mai Vajdaságot is nagy mértékben érintette. Széchenyi, fáradhatatlan tevékenységével 
új távlatokat nyitott: angol mintára kaszinókat alapított, lóversenyeket szervezett, hajózhatóvá tette a folyókat, beindította a 
gőzhajózást, felépíttette a Lánchidat és az ő nevéhez köthető az Al-Duna szabályozása is. Joggal nevezték őt a „legnagyobb 
magyarnak”. A reformkorban, itt, a déli végeken is több ízben megfordult: sok ismerőse és levelezőtársa volt, akik pártfogol-
ták, segítették munkáját. Az iránta való tiszteletet példázza, hogy 1834-ben a nagybecskereki kaszinó dísztagjává választották. 

Széchenyi kiérdemelte az emberek elismerését, fejlesztései nem voltak öncélúak, hanem a közösség érdekeit szolgálták, 
amit feljegyzései is bizonyítanak. Napjainkban több cikket és írást olvashatunk életéről és munkásságáról, hiszen idén van a 
születésének a 225. évfordulója. Munkánkkal mi is az ő emléke előtt tisztelgünk, aki vidékünk történetében is nyomott hagyott.
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István Széchenyi is one of the most notable people in Hungarian history. His out of the ordinary lifestyle deserves an 
in-depth look into his career, travels, and innovations. Even though there are numerous writings about him, we were curious 
about his point of view; we base our work on his diary entries and surviving correspondence. From these how he experienced 
his travels and what exactly encouraged him to realize his innovations is revealed.

H U M Á N  I .



1 5 .  V A J D A S Á G I  M A G Y A R  T U D O M Á N Y O S  D I Á K K Ö R I  K O N F E R E N C I A

180

Széchenyi felt like he had to devote his life to the rise of his homeland, so he strove for the modernization of his count-
ry. This wave of modernization had a great effect on our homeland, today’s Vojvodina, as well. Széchenyi worked to explore 
new potentials: he opened British-style casinos, arranged horse races, made the rivers navigable, started steamboat shipping, 
arranged the construction of the Chain Bridge and he took part in the regulation of the Lower Danube. He was rightfully 
called the “greatest Hungarian”. He visited these southern parts multiple times in the reform era; he had many acquaintances 
and pen-pals who helped his work. The fact that he was chosen as an honourable member of the casino of Zrenjanin in 1834 
shows how much he was respected.

Széchenyi deserves the people’s recognition as his innovations were not selfish but served the common interest of the 
community, as is proven by his records. Nowadays we can read many articles and other writings about his life and works, 
since this year is the 225th anniversary of his birth. With our work we pay tribute to his memory, for having left his mark in 
the history of our region too.
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