Otthon volt Európában. A hitel címû mûve végén azt tanácsolja, amit õ is követett:

„M AGYARORSZÁG

PILLANATAI DRÁGÁK ”

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN
SZELLEMI HAGYATÉKA
Egyedülálló magyar nemzeti érték, része a Hungarikumok
Gyûjteményének
Gróf Széchenyi István szellemi hagyatékának leginkább az írott életmûvét tekinthetjük.
Az eredeti kéziratok – mint források – több közgyûjteményben (leginkább a MTAK Kézirattárában, a Magyar Nemzeti Levéltárban, az Országos
Széchényi Könyvtárban, a Duna Múzeumban) találhatók. Az értéktár alapjául a gyakorlatilag
hozzáférhetõ, nyomtatásban megjelent mûveit, illetve a Logod Bt. által kiadott "gróf Széchenyi
minden írása" címû CD-t tekinthetjük, amely tartalmazza a 2000-ig nyomtatásban megjelent teljes, – adatbázisba szervezett – Széchenyi írott életmûvét, a Széchenyi-bibliográfiát és a kéziratok katalógusát is.
A kéziratok mennyisége nagyobb, mint ami eddig kiadásra került. Természetesen a nemzeti
érték alatt Széchenyi összes szellemi hagyatékát értjük, függetlenül attól, hogy azt kinyomtatták-e, vagy se. Az egész Kárpát-medencében, sõt még azon túl is fellelhetõk Széchenyi István
tevékenységének, hagyatékának eredményei, bizonyítékai.
Gróf Széchenyi István szellemi hagyatékának rövid bemutatása
Gróf Széchenyi István hatalmas és páratlan életmûve, nem csak a saját korában volt kiemelkedõ, hanem manapság az utókor számára is igen fontos értékeket hordozó forrás.
Cselekvõ hazaszeretete minden magyar számára példaértékû. Nem véletlenül nevezték õt a
leghívebb és a legnagyobb magyarnak.
Széchenyi személyét általános tisztelet övezi, nem osztja meg a magyarságot. Akik találkoztak
az életmûvével, akiket megérintettek Széchenyi gondolatai, azok szerencsésnek tartják
magukat, és a saját területükön tevékenységüket áthatja Széchenyi szellemisége.
Gróf Széchenyi István életmûve egyediségével, különlegességével és minõségével a magyarság csúcsteljesítményei közé tartozik, amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság
eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon. Mindez hozzájárul az új nemzedékek
nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerõsítéséhez.
A Széchenyi-életmû kiemelkedõ jelentõségû nemzetközi vonatkozásokban is. Írásai, szellemi
tevékenysége és megvalósult projektjei révén kezdõdött a modern polgári Magyarország
kiépítése, amelynek számos hungarikum jellegû vonatkozása van.
Önmagát magyarnak tekintette és egész életében Magyarország felemelkedésén munkálkodott, azért, hogy a tevékenysége nyomán a követõ generációk „a vállára állva” messzebbre láthassanak.

„Csinosítsuk értelminket, terjesszük tapasztalásinkat, keressük fel a tudóst, társalkodjunk az
elmetehetõssel, nagyobbítsuk könyvtárinkat, jutalmazzuk a tudományokban, mûvészetekben
fáradozót, haladót – üljünk kocsira, szálljunk hajóra és nézzük a világot – s emeljük hazánkat
dicsõbb nemzetek sorába!”
Nem véletlen, hogy mûveit határainkon kívül is figyelemmel kisérték. Részben azért, mert
mûveinek egy részét németül írta, illetve rendre lefordították azokat. De például érdekesség,
hogy 1833-ban dánul megjelent a Lovakrúl címû könyve, vagy finnül ismertetik Széchenyi
közéleti szereplését, mûveit.
Európa-szerte levelezett öt nyelven a mûvelt világgal; filozófiai, irodalmi, gazdasági, mûszaki,
elméleti és gyakorlati kérdéseket részletezve. A kor jelentõs gondolkodója volt, de markáns
gyakorlati eredményei miatt nem elsõsorban utilitárius filozófusként tekintünk rá.
Széchenyi szellemi hagyatékának a Hungarikumok Gyûjteményébe való felvétele elõsegíti,
hogy:
• még jobban megismerhessük Széchenyi István életmûvét, és az, példaként szolgálhasson
minden hazaszeretõ polgár számára. A Széchenyi-ismeret növelésében kiemelten kell a figyelmet a fiatal korosztályok felé fordítani.
• Széchenyi írott hagyatéka teljes egészében nyilvánosságra kerülhessen. (Szellemi örökségének a legjelentõsebb feldolgozatlan részei: a Naplóinak több mint a fele nincs lefordítva
magyarra, több száz gót betûs levele még nincs kiolvasva és lefordítva magyarra, emiatt a teljes Széchenyi-levelezés, illetve annak kritikai kiadása e nélkül nem történhet meg.)
• 1945 óta nincs átfogó Széchenyi-kutatásra irányuló tudományos program. Fontosnak tartjuk,
hogy a tudománypolitika dolgozzon ki erre programot.
E páratlan és hatalmas életmû igényli a védelmet, a folyamatos gondozást, az intézményes
gondoskodást és a benne lévõ értékek hatékonyabb kamatoztatását.
E hungarikum hivatalos weboldala
Széchenyi szellemi hagyatékának hivatalos weboldala www.szechenyiforum.hu. portálrendszer, amely áll
• a Széchenyi Fórum fõportálból, és
• "n" számú azonos szervezettségû szuverén multimédiás eszközrendszerrel mûködõ portálból, amelyek a Széchenyi Fórumtól független névvel, grafikával, fejléccel rendelkezhetnek.
Ezek – egy-egy Széchenyi-tisztelõ valóságos –, vagy önszervezõdõ pl. egymástól térben távoli
hasonló érdeklõdésû alkotói, relikviagyûjtõi stb. közösséget szolgálnak ki. Ezek már 2013. márciusa óta mûködnek.
• továbbá Széchenyi-ismereti adatbázisokból. Ezek még fejlesztés alatt állnak – koncepcionálisan léteznek – pl.: Széchenyi-mûvek, életút, bibliográfia, ikonográfia, Széchenyirõl írt
versek tára, Széchenyi-emlékhelyek, Széchenyi-kvíz stb.
A Széchenyi Fórum portálrendszer felépítése szerint alkalmas a Széchenyi-ismereti adatbázisok
(pl.: Szentkirályi Elemér Kalauzának, vagyis a Széchenyi-bibliográfia, Széchenyi-mûvek stb.)
befogadására.
Jelenleg a Széchenyi nevét viselõ szervezetek szuverén portáljaiból áll, a Széchenyi-ismeret
növelését és a szervezetek közötti kommunikációt szolgálja. Itt olvashatók például az értéktárba való felvételt támogató tudósok, mûvészek, közéleti személyek gondolatai, ajánlásai is.
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