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A sdrv6r-fels6videki SZECHEXyI-csal{d tortenelmi szerepet j6tszott Magyarorszdg politikai, katonai, egyhiui'
"'es kulturdlis eleteben. Az |vszdzadok sor6n ptispokoket-ersekeket, politikusokat, magasrangu katon6kat' kozgazditszokat, tud6sokat es kultur6lis mecenasokat adott a magyar hazdnak. A csal6d ujabbkori tagjai koziil legismerfia pedig'
iebb Sz6ch6nyl Ferenc gr6f, a Magyar Nemzeti Muzeum 6s az Orsz6gos Szechenyi Konfi6r megalapitoja'
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Mai ertekezesiink eh6 resze gr6f Szechenyl Odonr6l sz6l, de a mdsodik resz is vele kapcsolatos, hiszen az ,,els6
a nyugateuropai transzkontinentalis haj60t" megismetleser6l szdmol be, - egy olyan magyar v6llalkozasr6l, amely
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Szechenyi Odon, ez a sokoldalu
zeneszerz6

ifiu grof (mint

is ismert volt), 1866-ban hai6q&lpitanvi

a

ennek l(oszonn megalakult F6vdrosi Kozidd6n f6kent kcizlekedesi v6llalatok ala'
pitaslval foglalkozik: megalapitja a Magyar-Svtijci
Rt.-ot es a Pest-Fiumei Haj6gy6ri Rt.'ot, megepitieti a Budai Hegyprilyat (Sikl6), amely sokrlig
az 6 tulajdona es t6le szdrmazik a Sv6b-hegyre

gr6f Sz6chenyl Od0n, a ,,legnagyobb magyer" fle.
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lottak. Ebben azert nem volt semmi csod6lnival6,
mert a mesterseges viziutat meg6pit6 nemetek nem
ismertek fel a lajos-csatorna el6nyeit. 1846-tol, a
l-ajos-csatorna megnyitasatol a,,Hable6ny" megjeleneseig g6zer6vel kiserletet sem tettek a csatorna
t*hajozAsAra. A 120 tonnds, fdbol keszult dereglyeket a partrol igiislovak vontattdLk es tobb hetig
tartott a l0l zsilippel teletrizdelt csatorna iLthajozdsa.
Szechenyi Odon utazas6nak es tanulm6ny4nak
p{rizsi vildgkidllltCs nyilosszegezdse

ulin a
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vdnossdgdt haszndlta fel az eur6pai kontinens els6
dthaj6zdsdra, annak bizonyitilshra, hogy a Duna es
a Rajna vizrendszerenek osszekapcsoldsa uj tavlatokat nyithat az iflukorat el6 folyami g6zhajozds
szdmdra. A l^ajos-csatorna megismer6se utdn az itjpesti Hartmann hajogydrban magyar mernokokkel
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I6vdrosba. A hir azonban igaznak bizonyull az
ujpesti haj6gyrirban elkesztilt a ,,Habledny',, a
minddssze 6 l6er6vel rendelkezd gdzOs, egy 19
m6ter hosszrt 6s 4 m6ter sz6les. vfzijdrmii, amelynek parancsnoka Szdchenyi Odtin volt. A szem6lyzet is kicsi volt: egy korm{nyos, egy g6p6sz,
egy f{lt6 6s egy haj6inas.
Mer6sz v{llalkoz{s
- t
transzkontinentdlis haj6f

Gr6f Sz6chenyi OOOn ugyanrlgy, mint 6des,
apJa, hosszf ideig tart6 tanulmdnyok 6s gazdag
tapasztalatok ut{n jutott el a ktlOnleges utazds

terv6nek 0ssze{llit{s{hoz, amely

a ,,Habledly"-t,
amely alkalmasnak is bizonyult az eletveszelyes
utazas veg re haj fisira.
...1:, A ,,Habledny" 42 nap viszontagsigai es megprobdltatdsai utin Charentonn|l ert a Szajn6ba.
Pdrizs ktllvdrosdt6l a J6na-hldig, a vildgkidllitds
kikdt6j6ig val6s{gos diadalmenet volt az utazfis
befejez6se, A vdros hatdrdtdl a J6na-hfdig t0bbezres tdmeg lepte el a Szajna-partot, hogy tanrija
lehessen a tdrtdnelmi pillanatnak, a ,,Habledny"
befutds{nak. Sz6chenyi a ,,Hable{nyon" elhelyezett mozsdrdgyrik sortrlz6vel ildv0ziilte a pdrizsiakat 6s a vildg minden r6sz6rdl dsszesereglett
embereket. Erdekes itt megiegyezni, hogy
Sz6chenyi OOont a pdrizsi Szajna-parton a nagy
utazdsi regdnyird, Verne Gyula ridv6z6lte els6nek,
Az unnepl6 Pririzs hangulata a cs6szdri udvarra is 6tterjedt. III. Napoleon csdsz6r felesegevel
ketszer l|togatta meg Szechenyit, hajoutat tettek a
,,Hable6ny"-on, es a cs6sz6ri palotdban tiizte
mell6re a francia becsuletrendet a kontinens els6
es munkdsokkal epittette meg

ilthajozitsircrt.

Nz egys6ges

eur6pai vfzi-ftrendszer felfedezeset eredm6nyezte.
Apja del-kelet fele keresett kozveilen kapcsolatot a Fekete-tengerrel es a Foldkozi-tenger
medencejevel. Grof Szechenyi Istvrin 1830. junius
24-en a ,,Desdemona" fed6lzeten indult el veszelyes
utjira Waldstein Jdnossal 6s Beszedes Jozseffel. Ez a
vdllalkozds nehany ev mulva az AI-Duna szabdlyoz{s{nak meginditis6t eredmenyezte. Szechenyi
Odon f6leg a kontinens nyugati folyamrendszeret
tanulmdnyozta.

A tapasztalatok feldolgozasa kozben rajzol6dott ki a kep el6tte arr6l, hogy a RaJna es a
Duna vizrendszere kozott mdr a mult szdzad els6
feleben megeptilt a LaJos-csatorna, melynek letezeser6l a kontinens legtobb orsz6g6ban nem is hal12 KRONIKA

Sz6chenyl OAOn napia,
(1E67 jfnlus).
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,,Harrledny", a p{rlzsl ktk0t6ben

