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Az Országos Széchenyi Kör beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról 

 

Örömmel számolok be arról, hogy tagcsoportunk a tervezett programot teljes egészében 
megvalósította. 

Összejöveteleink helyszíne változatlanul a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképző Karának épületében a Tudástár előadója. Időpontja: a hónap második szerdája, 
17 óra. 

Ebben az évben is együttműködtünk a Közéleti Kávéházzal, a Vasúttörténeti Alapítvánnyal, a 
Somogyi-könyvtárral, a Kisgrafika Barátok Körével. 

 

Január 10-én tartottuk első összejövetelünket. Ekkor a tagdíj befizetése mellett mindenki megkapta a 
tagságot igazoló kártyát és a tagcsoport éves programját.  

A tagdíjat 15 tagtársunk fizette be, az összeget átutaltam. 

Elküldtem a 2017. évre kapott ellátmányunkról szóló elszámolást. 2018. évre 7.556,- Ft átvitel 
maradt. 

 

Február 14-én „A nemzet legelső napszámosa”, gróf Széchenyi István címmel Tábory Jánosné 
tartott előadást. 

„Előttem tehát semmi egyéb czél nincs, egyedül csak hazánk virágzása s előmenetele” – írta 
Széchenyi 1828-ban. Nyugat-európai útjai során látottak és tapasztaltak arra ösztönözték a grófot, 
hogy hazája elmaradott állapotán segítsen, s erre megnyerje a nagybirtokos osztály tagjait. 

Olyan nagyszerű alkotások létrejöttét segítette elő, mint a Magyar Tudós Társaság, a Pestet és Budát 
összekötő első állandó híd, az első gőzmalom, a Magyar Vasút Társaság, a Dunagőzhajózási Társaság, 
a Tisza és az Al-Duna szabályozása, a Magyar Játékszín, a Pesti Kaszinó. 

Meggyőződéssel vallotta: „Remélem, sőt hiszem, hogy kezet fogva és vállat vetve, a magyar is 
felemelkedik egykor a civilisált nemzetek azon láncsorába, melly az emberiséget közelebb viszi az 
egekhez.” 

 Fáradhatatlan tevékenysége miatt joggal nyerte el „a nemzet legelső napszámosa” nevet. Jelenléte 
ma is érezhető, látható. 

 

Március 14-én Széchenyi, a hazai testnevelés apostolának üzenete a mának címmel dr. Cserháti 
László tartott előadást. 

Dr. Cserháti László Gábor közgazda, sportszakember a Széchenyi Társaság alelnöke Széchenyi-
kutatóként elsősorban a gróf sporttal kapcsolatos tevékenységét kutatja, jelentősebb publikációiban 
is ezt a témát fejti ki. 

Előadásában bemutatja Széchényi Ferenc István fiára gyakorolt hatásának felvillantásával, az 
életpálya vázlatos áttekintésével azt a rendkívüli embert, aki a hazai gazdaságban, sportkultúrában 
betöltött fejlesztő szerepével, az általa űzött, alapított, támogatott (összesen 14!) 
sporttevékenységgel a nevelést, a testi nevelést, a fizikai aktivitást, a sporttevékenységeket is a 
hazaszeretet, a nemzetépítés szolgálatába állította. Azt hirdette, hogy a nemzetépítés az ifjúság kellő 
alapokkal (szellemi, testi, lelki, erkölcsi) felruházásával kezdődik. 

Az előadást az előadó Széchenyi relikvia-gyűjteményének kiállítása kíséri. 
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Április 8-án, gróf Széchenyi István halálának évfordulóján  a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnokban 
tartottuk meg hagyományos koszorúzásunkat.  

Megemlékező beszédet tartott Papp Éva. A város nevében Kerek Attila protokollfőnök koszorúzott. 

 

Május 9-én kirándulást tettünk Kiskunhalasra 

 A kirándulás során meglátogattuk a Csipkeházat, ahol a világhírű halasi varrott csipke készül. A 
csipkemúzeumban megcsodáltuk a leheletfinom mesterműveket, megnéztük a csipkevarrás 
folyamatát és vásárolhattunk is, természetesen csak apróságokat: könyvjelzőt, hűtőmágnest. 

A Szilády Áron Református Gimnázium három és fél évszázados múltra tekint vissza. A patinás 
épületet és az iskola egyik büszkeségét, a műemlék könyvtárat is megnéztük, melynek értékes 
állományában olyan különleges régi könyvek vannak, mint Széchenyi Hitel című művének első 
kiadása. 

A Thorma János Múzeum helytörténeti, néprajzi kiállítását, Thorma János festményeit és a múzeum 
legújabb kincsét, a Bay gyűjteményt tekintettük meg. A Bay gyűjtemény a nagybányai festőiskola 
kiemelkedő alakjainak alkotásait mutatja be egyedülálló módon. A  múzeum új épületrészében két 
szinten láttuk nagyszerű vezetéssel a gyönyörű festményeket és szobrokat. 

A tárlatlátogatás után arra is volt időnk, hogy a szépen felújított Városháza közelében található csinos 
kis cukrászdában elfogyasszunk egy finom fagylaltot és kávét. 

 

Június 13-án a MÁV Igazgatóság  tanácstermében Báró Sina György, az arany ember címmel Papp 
Éva tartott előadást. 

Hatalmas vagyona miatt már életében legendák övezték nem csupán báró hodosi és kizdiai Sina 
Györgyöt (1783-1856), de apját, sőt nagyapját is. A görög származású bankár az örökséggel jól 
sáfárkodott. Kiváló üzleti érzékkel folytatta apja, idősb Sina Simon kereskedelmi tevékenységét, majd 
megalapította a Sina bankházat. Nem a gyors vagyonszerzést tartotta szem előtt, a biztos, de lassabb 
nyereséggel kecsegtető vállalkozásokat támogatta. Így lett gróf Széchenyi István közlekedési 
terveinek legfőbb támogatója, sőt magánvagyonának kezelője is.  Neki és fiának, ifjabb Sina 
Simonnak önzetlen támogatása tette lehetővé a magyar és a görög nemzet néhány fontos 
intézményének alapítását. Nemes tetteik elismeréseként köztiszteletnek örvendtek. Mára 
elfelejtették nevüket, bár méltóbb helyet érdemelnének a köztudatban, hiszen a Lánchíd, a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Pesti Magyar Színház, a Ludovika Akadémia és a magyar vasutak 
létrejöttében gróf Széchenyi István mellett ők is kiemelkedő szerepet játszottak. 

Az előadás után Nagy József, a Vasúttörténeti Alapítvány titkára bemutatta a Vasúttörténeti 
Alapítvány helyi gyűjteményét, valamint gróf Széchenyi István relikviáit.  

 

Július 16-án megkoszorúztuk gróf Széchenyi István emléktábláját Kisteleken. 

Az emléktábla a Kisteleki Ede városi könyvtár falán, a volt parókai falán található. Itt látta vendégül a 
kisteleki plébános a Szegedre tartó grófot. 

A könyvtár felújítása miatt az idén nem tudtunk bemenni az épületbe, de Erdélyi Csilla 
könyvtárvezető velünk együtt részt vett a megemlékezésen és a koszorúzáson.  
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Szeptember 21-én hagyományaink szerint a Széchenyi téren álló Széchenyi szobornál tartottuk 
megemlékezésünket gróf Széchenyi István születésének évfordulóján. Az ünnepi beszédet dr. 
Szalay István professzor úr mondta.  

A város nevében dr. Tóth Károly és dr. Szondi Ildikó képviselők koszorúztak. Az ünnepségen 
közreműködött a városi Fricsay Ferenc fúvószenekar. 

 

Október 10-én  Gróf Széchényi Ferenc és Dugonics András: Nemzeti könyvtárunk 
alapítástörténetének kevésbé ismert lapjai címmel dr. Kormányos András tartott előadást. 

A két név egymás mellé kerülése nemcsak az ünnepi alkalomra utal. Eredője az a könyvtár, 

melyet gróf Széchényi Ferenc 1802-ben a nemzetnek ajándékozott, megteremtve ezzel a mai 

Országos Széchényi Könyvtár, illetve más jellegű gyűjteményével a Magyar Nemzeti 

Múzeum alapját. 

 A céltudatosan és sokak segítségével gyűjtött könyvállomány olyan gyűjtemény létrehozását 

váltotta valóra, amely összegyűjti és megőrzi a Magyarországon nyomtatott minden művet, 

minden magyar írott emléket és minden magyar vonatkozásokat tartalmazó külföldi 

kiadványt.  

Könyvtárának állományát az 1799-ben Sopronban nyomtatott bibliográfia őrizte meg. A 

kétkötetes, mutatókötettel is ellátott katalógust 668 címre küldték meg. A gesztussal és 

további írások kérésével a gróf a már meglévő kapcsolatokat szándékozta megőrizni azzal a 

céllal, hogy a szerzők írásai bekerüljenek a nemzeti könyvtárba. Megkapta a katalógust 

Dugonics András is, akinek nyolc műve szerepel a jegyzékben. A kiemelkedő jelentőségű 

Dugonics Andrással együtt a korszak jelentős szegedi személyiségének, Vedres Istvánnak a 

könyve is megtalálható volt a jegyzékben. Rajtuk kívül további szegedi vonatkozású szerzők 

művei is szerepeltek, valamint a címzettek között ott volt Szeged városa is.  

A megajándékozott szerzőket az adományozóval összekötötte a magyar nyelv cselekvő 

védelmének és ápolásának, valamint a magyarság múltja iránti érdeklődésnek és emlékei 

gyűjtésének a gondolata 

A Dugonics-emlékév alkalmával a Széchenyi Kör ezzel az előadással tiszteleg Szeged 

kiemelkedő jelentőségű polgárának, az első magyar regény írójának, a matematikai nyelv 

magyarítójának emléke előtt. 

 

 

November 14-én Egy „hídember” Skóciából : Clark Ádám címmel Papp Éva tartott előadást. 

Budapest és Magyarország egyik világhírű szimbóluma a Széchenyi Lánchíd, mely igazi 
mestermű. Az építéséhez négy ember kellett: gróf Széchenyi István, a megálmodó, báró Sina 
György, a pénzember, William Tierny Clark, a tervező és Clark Ádám, a kivitelezés 
felügyelője. Közülük egyedül Széchenyi volt magyar. Az előadás bemutatja azt az életutat, 
melynek során a skót Adam Clarkból magyar Clark Ádám lett. 

 

 

December 12-én tartottuk a tagcsoport évzáró és évértékelő összejövetelét. Papp Éva 
vetített képekkel illusztrálta beszámolóját. 

Az évértékelés után beszámolt a jövő év terveiről (Széchenyi Akadémia, Országos Széchenyi 
Kör közgyűlése), majd összeállítottuk a következő év programját. A havonta tartott 
előadások, hagyományos koszorúzások mellett kiemelt jelentőségű lesz az ünnepi közgyűlés, 
melyen a szegedi tagcsoport megalakulásának 30. évfordulójáról emlékezünk meg. Az 
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összejövetelen két rendszeres látogatónk jelentette be, hogy szeretne belépni az Országos 
Széchenyi Kör szegedi tagcsoportjába. 

 

Az év során Kisteleken és Mezőhegyesen a városi könyvtárban tartottam előadást, a 
Széchenyi vándorkiállítás keretében Tatabányán, Csömörön és Mosonszentmiklóson, 
Nagycenken a Széchenyi Akadémián és a Múzeumok éjszakáján, a Közéleti Kávéházban 3, a 
Somogyi Könyvtárban 3, középiskolákban és általános iskolákban 8 előadást tartottam. 

Nagy megtiszteltetés ért: május 18-án Széchenyi Köri munkámért megkaptam a Szegedért 
emlékérmet. 

 

 
 


