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AMagyar Tudományos Akadémia
az idén emlékezik meg alapításá-
nak 175. évfordulójáról. 1825.

nov. 3-án gr. Széchenyi István egy évi jö-
vedelmének felajánlásával indította el a
magyarországi tudományos életet a ko-
rábbiaknál gyorsabb és eredményesebb
útjára. Örvendetes, hogy ezt a jeles év-
fordulót a Millennium évében ünnepel-
hetjük – írja meghívójában Solymos Re-
zsô akadémikus. Az egésznapos ünnep-
ség Nagycenken kezdôdött. A római ka-
tolikus templom elôtt álló Széchenyi-
szobor elôtti téren gyülekeztek az erdé-
szek. Glatz Ferenc, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnöke szólt az alkalom-
ra összesereglett erdészekhez. Beval-
lom, mindig lenyûgözött az a szónok,
aki papír nélkül adja elô mondanivalóját.
De Glatz elnök úr ezek közül is messze
kiemelkedik. Fordulatos, üresjáratot
nem tartalmazó beszéde most is tanulsá-
gos volt. Széchenyi István a nemzetben
gondolkodott, ami oly annyira ráférne

sok politikusunkra,
s ha ugyanezt a
szakmában való
gondolkodásra ve-
títjük, bizony itt is
van tennivaló. Az
Akadémiát a köz
iránt elkötelezett
férfiak hozták létre.
Széchenyi más
akadémiát képzelt,
mint a mai. Ô nyel-
vében akarta éltet-
ni a nemzetet. Ám
a kor lenyûgözô
technikai fejlôdése

magával ragadta a fiatalokat, kik nem ér-
tették a gondolatot, hogy nincs polgári
fejlôdés modern, megreformált magyar
nyelv nélkül.

A közelgô akadémiai reformálás
egyik legfontosabb feladata a termé-
szet-, a társadalom- és az élettudomá-
nyok összhangjának, szintézisének
megteremtése.

Önök, erdészek a mai kor folyamata-
iban különösen felelôsségteljes munkát
kell, hogy végezzenek. De hiszem,
hogy a jó értelemben vett erdészmaffia
el fogja érni azt, amit az erdôk érdeké-
ben elvégzendô feladataikkal meg
akarnak valósítani. A legfontosabb,
hogy az embert lássák mindig a közép-
pontban, még akkor is, ha a természet-
rombolás emberi tényezô – mondotta
Glatz Ferenc.

A beszéd elhangzása után koszorú-
zásra került sor. Az Akadémia, az Egye-
tem, az ERTI és a megjelent részvény-
társaságok képviselôi helyeztek el ko-

szorút a szobor tal-
pazatán.

Az 1989-es Pán-
európai Piknik
helyszínén Bará-
tossy Gábor elnök
adta át Glatz Fe-
rencnek azt a 175
darab kislevelû
hársból álló em-
lékerdôt, melyet a
magyar erdészek
ajándékként tele-
pítettek Széchenyi
István emlékére.
(Dicséret illeti a

Soproni Tanulmányi Erdôgazdaság dol-
gozóit a kiváló munkáért.)

Barátossy Gábor és Glatz Ferenc rö-
vid beszéde után leplezték le a tölgyfából
faragott Széchenyi-portrét, melyet Farkas
Péter faipari mérnökhallgató készített.

Ökomenikus áldás után ért véget a
terepi program. Délután agrártudomá-
nyi emlékülés volt, ahol a megjelent fel-
sôoktatási intézmények vezetôi elemez-
ték helyzetüket, kiemelve, hogy a jövô
az ifjúság szellemi gyarapodásától függ.
„Magyarország nem volt, hanem

lesz”, mondotta Széchenyi, és a jövô
azonos a fiatalsággal.

Az egész szakma nevében köszönetet
kell mondanunk Solymos Rezsô akadé-
mikusnak a kiváló rendezésért, a jóisten-
nek pedig a nagyszerû idôjárásért.

Pápai Gábor

A Magyar Tudományos Akadémia
jubileumán


