Zahorán Ákos beszéde gróf Széchényi Imre mellszobor avatása alkalmával a
Földmüvelési Minisztérium ákádok, 2014, November 4

Tisztelt hölgyeim és uraim!
Családom nevében szeretném megköszönni Dr. Fazekas Sándor,
Fölmuvelésügyi Miniszter úr döntését, mely által Széchényi Imre szobra a
neki megfelelő helyre kerül, vagyis az ország fővárosának szivébe.
Szeretném megköszönni azoknak , akik anyagilag hozzájárultak ennek
megvalósításához: Balatonmáriafürdö, Somogyvár, Balatonföldvar, Fonyód
polgármestereit és öket kisérő delegációk, és Tengerdi Győző urat, Veszprémi
Erdőgazdaság Zrt. Vezér igazgatóját.
Szintén köszönöm a töbször díjazott szobrászmüvészt, Szabolcs Pétert, aki
egy Széchényi Imre fényképét életre varázsolta.
Köszöntöm Potápi Árpád nemzetpolitikai álamtitkár urat , országgyülési
képviselőt, Moring József Attila, dr. Szili Katalin asszonyt, az országgyűlés volt
elnökét, és a gróf Széchényi Imre általános iskola képviselöit.
Üdvözlöm Széchényi Zsigmond-nét (Mangi nénit), Széchényi Imre
leszármazottait akik külföldröl jöttek erre az eseményre. Üdvözlöm a többi
jelenlevö rokonokat.

Egyszer egy kőművest aki egy falnál téglákat rakott megkérdeszték:
- modja, maga mit csinál ?
a kömüves morcosan azt válaszolta:
- hát nem látja, téglákat rakok sorba.
Ugyan annak a falnak a másik végén egy másik kömuvest aki ugyanazt a
munkát végezte, szintén megkérdezték:
- mondja, maga mit csinál?

csilogó szemmel lelkesen azt válaszolta:
- én? én a jövőt építetem!
- hogyhogy a jövöt épiti?
- igenis, ez a fal egy iskolának lesz a fala, ebben az iskolában a
jövendöbeli tudósok, mérnökök, orvosok, jogászok fognak tanulni,
azért én a jövöt épitem!
A tanulság az hogy mi határozzuk hogy hogyan értékelyük életünket, hogy
milyen életet kívánunk élni!
Többen azt mondanák, hogy “én egy egyszerú életet szeretnének”. Ha
tényleg valaki nagyon azt szeretne, akkor menjen erösen neki fejével a falnak,
akkor talán olyan egyszerü életet élhet, hogy még az ételt is az ágyához viszik.
Gondolom senki nem kivánja ezt, inkább arra törekszik, hogy egy jelentős
életet tudjon élni, mint a kömüves aki a jövöt épiti.
Ma itt olyan embert tisztelünk aki rövid élete ellenére nagyon jelentős
eredményeket ért el, nem csak magának, hanem embertársainak is építette a
jövőt!
Jelentős tett volt, hogy új megélhetés lehetöségét nyujtotta a Zala megyei
gazdáknak amikor a filoxera elpusztitotta szöllöjüket, és Széchényi Imre
bevezette Magyarországon a homoki szöllö ültetést a Balaton délnyugati
partjain, ahol ma Balatonmária-fürdő van.
Jelentös volt a paraszti viszonyok javulásához való hozzájárulasa.
Jelentös volt, hogy az északamerikai farmer technologiával modernizálta a
magyar földmüvelést. Olyan eredménnyel, hogy rövidesen a magyar
földmüvelés európai szint fölé tudott emelkedni.
Jelentős volt a sportok támogatásában is, mint a Magyar Atlétikai Szövetség
alelnöke, vagy a Magyar Olimpiai Bizottság elsö elnöke. Ez a bizottság
vezényelte egy évszázadon át a magyar sportot világszinvonalú olimpiai
eredményeit, egy olyan érem sorozattal amit kevés ország tud mutatni.

Sajnálom, hogy ezekből az intézményekből nincs senki jelen. Álitólag más
elfoglaltságuk miatt.
De mind ezek a jelentös eredmények nem jöttek volna létre, ha nem lett
volna Széchényi Imrének egy másik fontos tulajdonsága….. A SZERETET!
Szeretet embertársai iránt, hogy átsegítse őket nehezségeiken.
A szeretet a haza iránt, amikor iskolákat alapitott, és támogatott; vagy
amikor elsö magyarként, a már XIX-ik század végén, aggodalommal felfigyelt
a magyar lakosság csökenés problémájára, amit az “Egyke” címü
tanulmányában dolgozott fel, és írt meg. Ezt a munkát halála után adták ki.
A szeretet vezérelte gazdasági és tudományos pályáján is !
A szeretet alkotó, a gyülölet pedig szakitó, romboló!
Például a gyülölet ösztönöszte az embereket az osztályharcba, emiat kellet
Széchényi Imre feleségének gróf Andrássy Máriának idős korában hazáját
elhagyni, utolsó éveit kint tölteni, és külföldi temetöben nyugodni. Ezért
kellett Széchényi Imre gyermekeinek és unokáinak külföldön menedéket
találni, és ezért születtünk mind a 22 dédunoka külföldön. Külföldön
tanultunk beszélni, játszani, külföldi iskolákba járntunk. Más országok
himnuszait énekeltük, külföldön gyarapodunk, épitünk, fejlödünk, és külföldi
érdekeket szolgálunk. A gyülölet miatt vesztett el magyarország millió ilyen
embert és leszármazottaikat.
Összefoglava, Széchényi Imre életéröl aszt lehetne mondani hogy
Jelentös életében a szeretetet sugárzota
Ezek a fogalmak a saját két szavú mottójában vannak kifejezve, amik a szobor
allatti márványra vannak bevésve:
Tökéletesülni és Tökélesiteni!
Ha tökéletesitjük életünket, azt jelenti, hogy jelentékennyé tesszük. És csak
ha meg van a szeretet, tudunk igazábol Tökélesiteni.

Ma itt gróf Széchényi Imre szobra leleplezésénél, nem csak megtiszteljük öt, a
kiváló munkasága miatt, hanem ugyanakkor iránymutató lehet saját
életünkre is:
Szeretettel tegyük életünket jelentössé, vagyis:
Tökéleteseggyünk és Tökéletesitsünk!

