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Első szervezése: 

az MTA alapítása

1830-tól

másodelnök

és

pénztárnok



Hajóhíd



Lótenyésztés



Lóversenyek, lótenyésztés

Pozsony: 1826; Pest: 1827

1830: Állattenyésztő Társaság; 1835: OMGE



Az első pesti 

lófuttatás, 1827

Széchenyi István 

7 esztendős szürke 

lova indult az 

elegyes futtatásban, 

a lovason veres 

sapka, teher 134 font



Lovakrul

Pest, 1828.

Károlyi-Trattner



Casino



Nemzeti Casino, 1827

Az alapító tagok száma: 150





1836. február 4.

Feleségül veszi Seilern Crescence grófnőt 
(1834 decemberében hunyt el a grófnő korábbi férje, 

Zichy Károly gróf, akitől 7 gyermeke született)



Al-Duna szabályozása



„...átok hazánkra nézve a 

Duna, mennyi kárt teszen,  

minő kevés hajót hord, holott 

a mi számunkra látszik 

alkotva lenni ezen csatorna, 

melyen oly könnyen lehetne 

segíteni” – írta Döbrentei 

Gábornak 1830-ban.



1833. június 20-tól tíz éven át az 

Al-Duna szabályozásának királyi 

biztosa.

1846-ig tíz al-dunai utat tesz meg.

Ez a helyszín betegségének 

forrása.



Vízépítő mérnökök: Beszédes 

József és Vásárhelyi Pál

Beszédes Vásárhelyi



1834–1837

Széchenyi-út











Óbudai hajógyár 

és téli kikötő



Óbudai hajógyár (1835)



1836 – Téli kikötő



Az első gőzöst, az Árpádot 1836-ban 
bocsátották vízre 

(ekkor csendült fel először a magyar 
Himnusz)



Itt épül meg

– a kontinens első vastestű 

hajója (1839) 

– a Balaton első gőzhajója, a 

Kisfaludy (1846)

– az első magyar hadigőzös 

(1848)



2010

Széchenyi 

jégtörő, 

1988



Műegyetemi tervei



A kultúrmérnöki oktatás (Buda)

Institutum Geometricum



1839. jún. 5.: a Társalkodóban 

közzéteszi egy Pesten 

létesítendő Polytechnikumról) 

szóló javaslatát

1844. máj. 6.: röpiratában a 

polytechnikumok és a 

reáltanodák létrehozása mellett 

érvel



Hengermalom



Az első magyar gőzmalom (1841)

Az öntöde és a gépműhely vezetője

Ganz Ábrahám volt. 

Ebből alakult ki a Pesti Vasöntő és Gépgyár.



A rakpart szabályozása





1838 márciusában született 

kézirata: 

Néhány szó a legközelebbi 

pest-budai vízáradás körül 



"A főváros tiszteletbeli 

utcaseprője”

Gróf Waldstein János 

tréfás vízfestménye. 

Széchenyi István nagy 

seprővel harcba indul 

a pesti por és sár ellen.



Széchenyi naplófeljegyzése (1846. május 2.):

„Bárhová néz az ember – mindent Széchenyi 

István alapított”



Nagycenk, Sopron



1840: 

nagycenki kastélyába beépítik 

a vízöblítéses angol vécéket 

és kiépítik a gázvilágítást.



Széchenyi rajza az angol WC-ről





1840 novemberének elején 

megjelenik a „Selyemrül”

1841. július 26.

332 taggal és 33 holdnyi 

birtokkal megalakul a 

Sopron-vasi Szederegylet



1844–1845



1844: Két röpiratában a telekadó 

mellett érvel, a befolyó pénzt a 

közlekedés javítására, 

vízszabályozásokra, sugárutakra, az 

al-dunai munkálatokra, 

polytechnikumokra, reáltanodákra, 

az országnak a tengerparttal történő 

vasúti összeköttetésére, egy 

statisztikai intézetre, egy 

hitelintézetre és egy országház 

építésére fordítaná



1845. augusztus 16-tól a Kir. 

Helytartótanács keretében 

működő közlekedési 

ügyosztály vezetője

1845. december 1-jén jött létre 

a Buda-pesti Tunnel

Társaság Széchenyi 

elnökletével



Balatoni gőzhajózás



Az Rt 1846 áprilisában jön létre, a 
Kisfaludy gőzöst 1846. szeptember 
21-én, a gróf születésnapján 
bocsátják vízre Balatonfüreden. 
Menetrendszerű forgalom: 1847 
májusától



Tisza-szabályozás



A Tisza-szabályozás 

1846. augusztus 27-én vette kezdetét.

A szabályozás eredményeként a 

folyó új hossza 962 km lett, 

született 136 km új, épített meder, 

valamint kialakítottak 589 km 

holtágat. A folyó esése a 

kilométerenként 3,7 cm-ről 6 cm-re 

növekedett.





1848. ápr. 7-től szept. 11-ig a 

Batthyány-kormányban a 

közlekedés és a közmunkák 

minisztere.



1848

Széchenyi

vasútfejlesztési

javaslata



A fővonalak:

– a Duna bal partján 

Pozsonyig

– Székesfehérváron és a 

Balaton déli partján át 

Károlyvárosig, majd Fiuméig 

– Szolnokon át Aradig 

– Miskolcon át Kassáig






