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A Széchenyi-emléknapra – immár
hagyományainkhoz híven – Nagy-
cenken és Sopronpusztán gyülekez-
tek tudományos életünk képviselõi,
hogy a Magyar Tudomány ünnepé-
nek megnyitó rendezvényén ben-
sõséges ünnepség keretében tiszte-
legjenek gróf Széchenyi István, a
legnagyobb magyar emléke elõtt.
Az emléknap rendezõje az MTA Er-
dészeti Bizottsága, a NYME, az ERTI
és a TÁEG ZRt. közremûködésével.
A 2007. évi rendezvényen részt vett
az Osztrák Tudományos Akadémia
és a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke is. A résztvevõk között üdvö-
zölhettünk több külföldi nagyköve-
tet, az MTA vezetõit, a VEAB elnö-
két, továbbá a társadalmi-gazdasági
élet és nagyobb számban az erdé-
szeti kutatás és oktatás  képviselõit. 

Az Emléknap Sopronpusztán kezdõ-
dött, ahol a rendezvény megnyitá-
saként Solymos Rezsõ akadémikus
mondott beszédet. Ebbõl néhány gon-
dolatot idézünk: Többre és jobbra
vágytak a reformkor hazafias érzelmû
nagyjai , akik világosan látták, hogy a
19. század csak akkor hozza meg a Kár-
pát medencében élõ magyarság és a
többi nemzetiség számára az óhajtott
jólétet, ha a közel ezredévnyi tapaszta-
latokat tudományosan is megalapoz-
zák. Erre építve hirdették: „Magyaror-
szág nem volt, hanem lesz”. Ez a jel-
mondat ma is emlékezteti az utódokat
Nagycenken a Széchenyi-szobor talap-
zatán. A cenki szobor a maga lendületé-
vel hirdeti azt az igazságot is: „Nyelvé-
ben él a nemzet”. A két évszázaddal ez-
elõtti Magyarország fõvárosában a
többség német nyelven sajátította el a
tudományt , vagy latinul fejtette ki a ha-
za üdvét szolgálni kívánó bölcs gondo-
latait. Sürgetõvé vált a „magyarosítás”.

Szerencsésnek tekinthetjük magun-
kat, hogy a 48-as magyar szabadságharc
elõestéjén, 1825. november 3-án, 182
évvel ezelõtt, egy kiváló személyiség:
Széchenyi István, a pozsonyi ország-
gyûlésen birtokainak egy esztendei jö-
vedelmét felajánlotta a Magyar Tudós
Társaság megalapítására. Ezért kezdõ-
dik a Magyar Tudomány Ünnepe min-
den évben november 3-án. Ezért emlé-
kezünk az ünnep kezdetén  az „Alapí-
tó”-ra, annak példamutató áldozatkész-
ségére. Örvendetes, hogy a magyar or-
szággyûlés már 1791-ben törvényjavas-

latot alkotott az akadémia felállításáról,
amelyet azonban nem emelt törvény-
erõre. Az 1825. évi nevezetes napon
Felsõbüki Nagy Pál azzal vádolta a ha-
zai arisztokráciát, hogy keveset tesz a
magyar kulturáért. Erre adott méltó vá-
laszt Széchenyi. Ritkán emlékezünk
meg arról, hogy Széchenyit egy nagy-
szerû baráti kör is támogatta törekvése-
iben: gróf Dessewffy József, gróf
Andrássy György, Vay Ábrahám, gróf
Károlyi György, gróf Esterházy Mihály,
báró Wesselényi Miklós, és az Akadémia
egykori elnöke: Teleki József.

Dióhéjba sûrítve ezt a remek tettet, a
magyar nyelvû tudományos élet
megindítását és megalapozását kíván-
tuk az eddigieknél is nagyobb hang-
súllyal elismerni azzal, hogy a Magyar
Tudomány Ünnepének kezdetén éven-
te „Széchenyi István Emléknap”-ot ren-
dezünk. Az elsõre 2000-ben került sor,
amikor az Akadémia 175 éves jubileu-
mát az MTA Agrártudományok Osztálya
Erdészeti Bizottságának a rendezésé-
ben az EFE, az ERTI és a TÁEG közre-
mûködésével ünnepeltük Nagycenken.
Akkor az MTA elnöke a Széchenyi-szo-
bor elõtt mondott beszédében méltatta
a nagyszerû kezdeményezést, az Aka-
démia megalapítását.

2000 óta évente a nagycenki Széche-
nyi-mauzóleumban emlékbeszéddel,

koszorúzással kezdtük az emléknapot.
Innen Sopronpusztára vonultunk , ahol
a Tanulmányi Erdõgazdaság közremû-
ködésével „Akadémiai Emlékerdõt „ lé-
tesítettünk. Az elsõ alkalommal, 2000-
ben 175 nagyméretû hárs-sorfát ültet-
tünk el közvetlenül a határ mellett úgy,
hogy a fasorok legyezõszerûen nyílnak.
Ezzel is hirdetik a tudomány világot át-
fogó és az emberiséget szolgáló szere-
pét, nemzetközi jellegét. Ezt követõen
évenként egy újabb fát ültetünk el. Az
emlékerdõben mindig annyi élõfa áll,
ahány éves az Akadémia. Tudományos
üléssel az Egyetemen fejezõdik be az
emléknap.

Solymos Rezsõ hangsúlyozta, hogy
2007-ben külön is kifejezésre juttattuk,
hogy: „Aki fát ültet bízik a jövõben”.
Napjainkban a magyar tudományos
életnek, a kutatásnak és az oktatásnak
is szüksége van arra, hogy töretlen hit-
tel bízzon a jövõben. Fõleg nekünk er-
dészeknek hirdetik hosszú évszázadra
elõre a hitet, az erkölcsöt és a tudo-
mányt mindenekelõtt Sopronban és
környékén. Az erdõ, a vad és a fatudo-
mány központja  Sopron, az Egyete-
münk Erdõmérnöki és Faipari-mérnöki
Karai, az ERTI Kísérleti Állomása, az Er-
dészeti és Faipari Szakközépiskola és
nem utolsó sorban a Tanulmányi Erdõ-
gazdaság.

Sopronpuszta-Sopron-Nagycenk
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Sopron közelében több Berzsenyi
emlékhely van Ezek a városban mûkö-
dõ tudós tanárok, kutatók és oktatók,
valamint az egyetemi hallgatók számára
fennen hirdetik a költõ szavait: „Minden
ország támasza, talpköve a tiszta er-
kölcs”. Az oktatói, kutatói etika nagy-
szerû szerepére a Tudomány Ünnepén
2007-ben is különös figyelmet kell for-
dítani. Ez az erkölcs az összekötõ lánc
szerepét betöltheti a Hit és a Tudomány
között. Hinnünk és bíznunk kell többek
között abban, hogy a magyar tudomá-
nyosság képes a jövõ számára nélkü-
lözhetetlen új eredmények kimunkálá-
sára, oktatóink érzik felelõsségüket  a
jövõt majdan formáló oktatottak iránt és
az oktatottak kellõ buzgalommal sajátít-
ják el a tudományos ismereteket. Ha ez
hiányozna, alig beszélhetnénk az ala-
pot is jelentõ erkölcsrõl. Jó példával
szolgáltak erre Egyetemünk (NYME)
története során az oktatók és a hallga-
tók egyaránt. Selmecbánya, erdészeti
felsõoktatásunk bölcsõje óta nagyon
sokan tudják e hazában, hogy az erdész-
társadalom együttmûködése, összetar-
tozása az erdészettudomány és a gya-
korlat terén csodákra képes. A selmeci
gyökerekhez tartozott a vadgazdaság-,
és belõlük terebélyesedett naggyá a fa-
tudomány is. Ezt és még számos nagy-
szerû gondolatot hordoznak magukban
az emlékerdõ fái, amelyek felsorolására
most nincsen lehetõség. Úgy hiszem
azonban, hogy, az erdész, vadász és fás
hívatások megértése és megélése erõt
ad a szaktudományok magas színvona-
lú mûveléséhez, oktatásához és elsajátí-
tásához is. A tudás alapú társadalmat
építjük a 21. században szakterületün-
kön is – fejezte be emlékbeszédét az
elõadó.

Ezt követõen Prof. Dr. Peter
Schuszter, az Osztrák Tudományos
Akadémia elnöke és Vizi E. Szilveszter,
az MTA elnöke ültette el a 182. hársfát,
amely jelképe is lehet a nemzetközi tu-
dományos együttmûködésnek.

A faültetést követõen az emlékerdõ
melletti Piknik Parkban dr. Magas Lász-
ló, a Kisalföldi Erdészeti Zrt. vezérigaz-
gatója ismertette az 1989. évi határ-
megnyitás, a vasfüggöny lebontása kez-
detének a történetét.

Ezután Sopronba mentek a résztve-
võk. Itt a Széchenyi téren a Széchenyi-
szobor elõtt Mátyás Csaba akadémikus
emlékezett a legnagyobb magyarra. Ezt
követõen itt is koszorúzásra került sor.

A hagyományossá vált tudományos
ülés a NYME rektori tanácstermében
volt, ahol az Osztrák és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnökei tartottak ér-
deklõdéssel várt elõadást a nemzetközi
tudományos együttmûködés helyzeté-
rõl és jövõjérõl.

A Széchenyi-emléknap Nagycenken,
a Széchenyi-mauzóleumban koszorúzás-
sal zárult.

2007-ben a Magyar Tudomány Ünne-
pén Sopronnak és környékének változat-
lanul kitûntetõ szerep jutott. Szeretnénk,
ha a közeli évek egyikében a Magyar Tu-
dományos Akadémia Ünnepi Nagygyûlé-
sére is Sopronban kerülne sor. Itt az aka-
démiai emlékerdõ mellett nyitották meg a
rendszerváltás kapuját a soproniak Nyu-
gat felé. Ezen a kapun át várjuk majd az
európai tudományos élet képviselõinek
az érkezését, hogy a jövõben is együtt ün-
nepeljük a tudomány eredményeit és
azokat, akik sokat tettek és tesznek a tu-
dományos haladásért, jólétünkért.

Solymos Rezsõ
Széchenyi-díjas akadémikus

Fotó: Forestpress

Solymos Rezsô beszédét tartja az emlékparkban

ÉV ERDÉSZE 2008. VERSENY

Az Országos Erdészeti Egyesület kétévente hirdeti meg az „Év erdésze” kitüntetõ cím
elnyerésére országos versenyét. Az „Év erdésze 2008” verseny 2008. június 12-13. kö-
zött kerül megrendezésre Pusztavámon, a „Malomerdõ” Ökoturisztikai Központban az
NYME „Roth Gyula” Gyakorló Szakközépiskola és a Vértesi Erdõ Zrt. szervezésében.

A helyezettek díjainak átadására 2008. június 14-én, az „Országos Bányász–Ko-
hász–Erdész találkozó” keretein belül kerül sor Székesfehérváron. Az elsõ helyezett dí-
ját hivatalosan, a 2008. évi Vándorgyûlés keretében, 2008. július 12-én Debrecenben
adja át az OEE elnöke.

A szervezõk várják a versenyzõk mellett a csapatkísérõket és a „szurkolókat”, akik a he-
lyi versenyek helyezettjeibõl kerülhetnek ki.

A szervezõk várják valamennyi állami erdészeti zrt. nevezését, valamint a MEGOSZ ál-
tal delegált hat fõ versenyzõ részvételét, az erdésztársadalmat megbecsülõ, már hagyo-
mányosan megrendezendõ vetélkedésre.

A versenyszabályzat és egyéb információk megtalálhatók a www.verteserdo.hu honlapon.

Kérjük a versenyzõket indító zrt.-ket és magánerdõ-gazdálkodókat, hogy nevezéseiket
megtenni és a résztvevõk létszámát bejelenteni legkésõbb 2008. május 25-ig szíves-
kedjenek a verteserdo@t-online.hu címre.

Kérjük az állami és magánerdõ-gazdálkodás vezetõit, hogy támogassák rendezvényünket.

Tatabánya, 2008. február 11.

A szervezõk nevében üdvözlettel:

Hartdégen Mátyás Dr. Széles Attila Holdampf Gyula
vezérigazgatóhelyettes vezérigazgató Az Igazgatóság elnöke




