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Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Díjazottak!
A Széchenyi család itt jelenlévő Tisztelt Tagjai!
A Széchenyi István örökségét továbbvivő intézmények Tisztelt Vezetői!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Arany János egy Széchenyi István tiszteletére állítandó szobor kapcsán így írt egyik 
versében:

„Széchenyi áll itten. Meghalt. Nem hal meg az érdem:
Messze jövendőnek szűli örökbe fiát.”

Vannak emberek, akiknek szellemisége, életműve haláluk után is élő örökség. 
Akiknek munkája – vagy Arany János szavával élve: „érdeme” – „messze jövendőnek 
szűli örökbe fiát”. Kétség nem fér hozzá, hogy „a legnagyobb magyar” ilyen ember. 
Figyelemre méltó azonban, hogy Arany János versében a „szül” ige jelen időben áll: 
„szűli”. Grammatikai szempontból nem kellene ennek feltétlenül így lennie, hiszen a 
vers alapgondolata múlt időben is érvényes: Széchenyi István érdemei a „messze 
jövendőnek szülték örökbe” őt. Csakhogy az aranyi szó jelen idejű, s mint ilyen, azt 
fejezi ki, hogy ez a „szülés” nem egy már elvégzett, egyszeri, lezárt esemény, 
hanem: folyamatos. 

Széchenyi István szellemisége mindennap, újra meg újra megszülető örökségünk. S 
hogyan él, hogyan születik újjá napról napra ez az örökség? Azok munkája által, akik 
saját hivatásuk területén ma is Széchenyi szellemiségében dolgoznak, cselekszenek. 
Akik „a legnagyobb magyar” „örökségét alapul véve, felekezetre, világnézetre és 
pártállásra tekintet nélkül munkálkodnak Magyarország, a nemzet felemelkedéséért, 
szellemi, erkölcsi és anyagi gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az 
egyetemes magyarság érdekeit” – ahogy ezt a Széchenyi Társaság hitvallásában 
olvashatjuk. Ezt tette Széchenyi István. Ezt teszik a Széchenyi Társaság idei 
díjazottjai. Ezt teszi a Széchenyi Társaság maga. Ezt teszik a Széchenyi István nevét 
viselő vagy az általa alapított intézmények – így ezt hivatott tenni a Magyar 
Tudományos Akadémia is.   

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Hagyomány, hogy Széchenyi István születésnapján az Akadémia székházában és a 
Széchenyi téren álló szobornál koszorúzással, díjátadással és emléküléssel 
tisztelgünk a Gróf előtt. Minden emlékezés, minden ünnep híd, amely a jelen ívén át 



két világot köt össze: a múltat és a jövőt. Az emlékezés az értékek átmentésének 
hídja. Ez a híd a múltból indul, megemeli a jelent, és megérinti jövőnket is.

Széchenyi Istvánra, a „Hídemberre” emlékezni azáltal tudunk igazán, ha 
szellemiségét mindig megújulva – miként teszi ezt most a tőlünk néhány méterre álló 
Lánchíd is – mindennapi munkánk, szellemi alkotásaink és személyes 
cselekedeteink élő jelenévé tesszük, bármely területén dolgozzunk is az életnek. Ha 
megtaláljuk, hogy embertársainkat hol és hogyan szolgálhatjuk. 
Mi, akik a tudomány művelésével tesszük ezt, azt valljuk, hogy a tudás, a 
tudományosan megalapozott új ismeretek járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a 
mindennapokat nem folyamatos küzdelemként, hanem az alkotás és a boldogulás 
örömeként megélő nemzet legyünk. Mi a Magyar Tudományos Akadémián azzal is 
szeretnénk őrizni a „Hídember” örökségét, hogy megpróbálunk hidat építeni a 
magyar tudományos közösség és a társadalom tagjai közé, hogy a tudomány életet 
szolgáló felismerései eljuthassanak a társadalom lehető legtöbb rétegéhez – és hogy 
a tudomány iránt érdeklődő fiatal nemzedékek tehetsége, lelkesedése támogatásra 
találjon a magyar tudós társadalomban. Olyan közösség építése a felelősségünk, 
amelynek tagjai képesek a hiteles információk felismerésére és az áltudományos 
nézetektől való megkülönböztetésére.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Márai Sándor így ír egy helyen: „Csak akkor nem vagy magányos az életben, ha jó 
ügyet védesz.” Meggyőződésem, hogy ha mindnyájan, akik ma itt egybegyűltünk, 
Széchenyi István szellemi örökségét őrizzük és éltetjük, akkor jó ügyet védünk. Erre 
törekszik a Magyar Tudományos Akadémia is. Alapítónk szellemiségének 
örököseiként ugyanis az Akadémiának is hídszerepe van: hídnak kell lennie a 
tudomány és a társadalom között. 

Kívánom, hogy Széchenyi István jelleméből és erejéből táplálkozva és a mai estéből 
is merítve – megélve, hogy munkálkodásunkban nem vagyunk magányosak – 
mindnyájan tudjuk az élet bármely területén úgy végezni feladatunkat, hogy Arany 
Jánosnak, az Akadémia egykori főtitkárának a verséből ne csak az első két sor, 
hanem az azt követő kettő is igaz legyen:

„Széchenyi áll itten. Meghalt. Nem hal meg az érdem:
Messze jövendőnek szűli örökbe fiát.
Széchenyi áll itten; végignéz mérnöki szemmel
S műve derék folytán helybehagyólag örül.”


