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Az Intezet alapszabalyzatanak ala!rasa (K. J. felvetele)

A SELYE-SZAB6 INTEZET MEGALAKfTAsA - 1989. november 25-en Adan megalakult
aSELYE-SZAB6 STRESSZKUTAT6 INTEZET.Reszlet dr.H6DI Sandor igazgat6 megnyit6 beszede-

bol :

"Tobb mint egy eve mar annak, amikor Szabo professzor azzal a.z ohajjal

fordult Bostonbol szlilovarosanak illetekeseihez, hogy szeretne egy alap!tvanyt letre-

hoznia szellemi alkotomunka, a m~veszetek es tudomanyos kutatasok tamogatasara. Egy-

uttal felajanlotta, hogy sajat koltsegen k~ptarat es konyvtarat letes!tene, s hogy

ugyanazon altala felepftett epliletbe elhozna a vilagh£rfi Selye Janos professzor ha-

gyatekanak jelentos reszet is. Felajanlasaban kilatasba helyezte azt is, hogy kUlon-

bozo tanacskozasok, szimpoziumok, kongresszusok rendezesevel helylinkbe hozna a tudo-

manyos elet es a kozm{fvelodes legkivalobbjait, hogy a szellemi-kulturalis forum let":,,,

rehozasaval bekapcsolna e,zt az egesz videket Europa es a fejlett vilag szellemi ver-

keringesebe.

. Szinte hihet~tlen, hogy Szabo professzor felajanlasa kezdetben nem talalt

kedvezo fogadtatasra, mi tobb, klilonbozo forumok tobbszor is elutas!tottak kereset.

Az "idegeneket", aklilfoldieket k{sero gyanakvas, a reformtorekvesekkel szemben meg-

nyilvanu16 - meg csak nem is leplezett - blirokratikus ellenallas, a provincialis vi-

laglatas, a kis hivatalnokok es nagy akarnokok sokaig keresztlil~uztak minden probal-

kozast." *
"KEZUNKBE VEsszUK A SORSUNKAT" - "Vegtelen nagy megelegedettsegemre szol-

gal, hogy most itt lehetek Adan es szemtanuja vagyok egy uj intezmeny megalakitasa-

nak, amelynek Adara es a tartom~nyra, a tudomanyos kutatomunka fejlesztesere nezve

is egyarant nagy jelentosege lesz. Oromem emberkent es tudoskent annal nagyobb, mart

baratomrol, Szabo professzorr6l van szo, akivel volt szerencsem hosszu. evekig egylitt-

m{fkodni es akinek tudomanyos tevekenyseget es ~nergiajat, humanizmusat nagyon j6l is-

merem es ertekelem.



Humanizmusa, energiaja es je1en1egi tevekenysege mar-mar a

uszi k1nok hatarat sUro1ja. Tudom bogy mennyi nehezseg aran jutott e1 eddig

natig, bogy egy viszony1ag kis helysegben tudomanyos intezetet a1ak!tsanak,

- reme1em - ariasi je1entosege 1esz.

Az intezet mega1ak!tasava1 ez a kis he1yseg megszabadu1 a vegzetsze-

r«segto1. A vegzet ugyanis, ahogy egy okos ember mondta, nines e1ore megszabva, ha-

nem tortenik. Szab6 profesazornak koszonve - rlgy vel em - intezete megalak{tasaval

Ada, a tartomany es mi magunk is lenyegeben kezUnkbe vesszUk a sorsunkat, ezert is-

metelten esak melyseges megelegedettsegemnek adhatok hangot." - mondta dr.M.'JAPUND-

ZIC, belgradi orvosprofesszor az intezet megnyitasakor.
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