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Az V. Hidak és Hídépítők Napja keretében a 
Lánchíd alapkőletételének 175., valamint Szé-
chenyi Ödön nevezetes Pest-Buda és Párizs 
közti 2000 km-es hajóútjának 150. évfordulója 
alkalmából emlékülésre és kiállításra került sor.

„SZÉCHENYI A HÍDÉPÍTŐ” 
Emlékülés

és 
„SZÉCHENYI EMLÉKEK 
NYOMÁBAN” Kiállítás

A z eseményeknek a Magyar Tu-
dományos Akadémia székháza 
adott otthont.

A „Széchenyi a hídépítő” című em-
lékülés szervezői a Hídépítők Egyesü-
lete, az Óbudai Egyetem Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 
Kara, a Gróf Széchenyi Család Alapít-
vány és a Magyar Emlékekért a Világ-
ban Egyesület voltak.

Az elnökségben Dombóvári Éva, a 
Hídépítők Egyesületének főtitkára, Szé-
chenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Ru-
bovszky András, a Széchenyi Társaság 
főtitkára, dr. Messik Miklós, a Magyar 
Emlékekért a Világban Egyesület el-
nöke és dr. Horváth Sándor, az Óbu-
dai Egyetem Bánki Karának prodékánja 
foglaltak helyet.

Az ülés elnöki feladatait ellátó dr. 
Horváth Sándor megnyitójában el-
mondta, hogy az esemény egyik célja 
annak bemutatása, hogy Gróf Széchenyi 
István hídépítő munkásságát nem csu-
pán a Lánchíd megálmodása és meg-
építése jelenti, hatalmas jelentőségű 
az a sokirányú szellemi hídépítő sze-
rep is, amelyet a legnagyobb magyar 
ugyancsak betöltött. Az emlékülés és a 
kapcsolódó kiállítás másik célja a közvé-
lemény előtt méltatlanul kevéssé ismert 
és tisztelt Gróf Széchenyi Ödön mun-
kásságának bemutatása volt.

Az Akadémia Kistermét megtöltő 
hallgatóság előtt az alábbi vetítettké-
pes előadásokra került sor:

Gróf Széchenyi Ödön munkássága 
(Messik Miklós)

Széchenyi István, a műszaki alkotó 
(Horváth Sándor)

Horváth Sándor

Messik Miklós

Csőke Antal Kőrösi Mária Tisza Attila



Ha a csillagok egy irányban állnak, 
nagy dolgok születnek (Csőke Antal)

A Lánchíd és sorsok – Széchenyi és 
Tasner Antal (Kőrösi Mária)

A kudarc-haszon Széchenyi István 
életében (Tisza Attila)

Az előadások írott változatát az 
Óbudai Egyetem elektronikus kiad-
ványban meg fogja jelentetni.

Az emlékülést követően került sor a 
Magyar Emlékekért a Világban Egye-
sület, a Katasztrófavédelem Központi 
Múzeuma és a Magyar Műszaki és 
Közlekedési Múzeum közös kiállítására, 
melyet dr. Berki Imre, a Katasztrófavé-
delem Központi Múzeuma igazgatója 
és dr. Messik Miklós nyitottak meg.

Az Akadémia földszinti aulájában el-
helyezett gazdag kiállítás látogatói 
megtekinthették a Magyar Emlékekért 
a Világban Egyesület „Széchenyi-em-
lékek nyomában Európában” című, 32 
tablóból álló anyagából készült vá-
logatást, amely színes, képes és írá-
sos anyagokon keresztül kalauzolja 
el az érdeklődőket az Akadémia ala-
pításához, a Lánchíd építéséhez, a 
Duna-szabályozáshoz, a hajózás be-
indításához kapcsolódó Széchenyi 
emlékhelyekhez, és emléket állít Szé-
chenyi Ödön életművének is.

A Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum „Pestről Budára – a Lánchíd 
előtt és után” címmel modellek kiállí-
tásával érzékeltette Széchenyi Pest és 
Buda összekötésében betöltött sze-
repét.

A Katasztrófavédelem Központi Mú-
zeumának látványos tablói Gróf Szé-
chenyi Ödön sokszínű életét és 
munkásságát. mutatták be. A nagy-
cenki családi fészektől kísérhettük 
nyomon az ifjú gróf szárnypróbálga-
tásait. Megismerhettük a hajóst, aki 
a Hableány fedélzetén Párizsig jutott, 
a Budavári sikló építtetőjét, a Magyar 
Tűzoltóság megteremtőjét, aki hidat 
képezett népek és kultúrák között, 
mivel a Török Tűzoltóság megterem-
tése és első négy évtizede is az ő ne-
véhez fűződik.

A kiállítást Holló Barnabás Széchenyi 
Istvánról és a török pasaként ábrázolt 
Széchenyi Ödönről készült szobrai tet-
tek teljessé.

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész    

és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara

Emlékülés

KiállításKiállítás megnyitó
dr. Messik Miklós, dr. Berki Imre, Széchenyi Tímea




