A SZENT ISTVÁN EGYETEM BUDAI CAMPUSÁBAN

A szobrot állíttatta Mathiász Gábor a Nemzeti Értéktár Mathiász János Életmű Program vezetője 2017.

Rokonok

A HAZAI BORÁGAZAT TÖRTÉNELMI
LÉPTÉKŰ PROGRAMJA TETTÉ EMLÉKEZETESSÉ JÚNIUS 8-ÁT A SZENT ISTVÁN
EGYETEM BUDAI CAMPUSÁN! MATHIÁSZ
JÁNOS TUDÓS, SZŐLŐNEMESÍTŐ, BORÁSZ
ÉLETMŰ KONFERENCIÁJÁT ÉS SZOBRÁNAK ÜNNEPÉLYES FELAVATÁSÁT NAGY
ÉRDEKLŐDÉS KÍSÉRTE.
Szoborleplezés

Bárki is lép be az egyetem Villányi úti Campusának
kapuján és áthalad a főépület felé, immáron szembesülnie kell egy óriási életművet felmutató tudóssal, akit
a magyar és a világ szőlészet megmentőjeként
tisztelnek itthon és külhonban. Amikor a filoxéravész
elpusztította a szőlőtőkéket az egész világon, grandiózus,
ember feletti munkával 3700 fajtát nemesített. Egye-

A főpolgármester asszony
méltató beszéde

di, világra szóló karriert futott be, munkásságának első
földrajzi területe a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék volt, ahol meghonosította a csemegeszőlő
termesztését is. Hívták szerte a világba mindenhová,
boraival, csemegeszőlőivel több, mint 200 világversenyt nyert meg. Mai szóval fogalmazva: szakmájának
világsztárja volt! Munkásságának ma is élő lenyomatát
megtaláljuk Kaliforniában, Argentínában, Izraelben, Tunéziában, a Krímben, Dél-Afrikában, Dél-Koreában, de
még Kínában és Dél- Japánban, a Mathiász grandiózus
szőlőtelepítések nyomán is.
Dédapja előtt tiszteleg hosszú évek óta tartó elkötelezett és áldozatos munkájával, szervezőkészséggel
Mathiász Gábor, a Mathiász Életmű Program elnöke és felesége, Mathiász Erzsébet, akik a szobor
felállításához szükséges támogatóknak jeles személyeket, szervezeteket és főhivatalokat nyertek meg. /Ezek
felsorolása a Posztamens hátoldalán lévő nagyméretű

szőlész-borász kultúráját. Egy ma virágzó és gazdaságilag is komoly értékeket teremtő területről van szó és
arra külön is büszkék lehetünk, hogy egy kitűnő magyar
ember kapta meg jó sorsától azt a talentumot, hogy ez
a szakterület része legyen mindennapjainknak. Dr. Báló
Borbála szőlészeti tanszékvezető az apró részletekig is-

Művészekkel, borrendi társsal
a campus kertjében

A SZOBORRÓL:

mertette Mathiász János munkásságát, annak hatását a
A 95 cm magas bronz mellszobor 140 cm
hazai és nemzetközi szinten, Nyitrainé Sárdy Diána
magas mészkő posztamensre került a K és a G épület
borászati tanszékvezető pedig ezt az életművet
közötti parkoló közepén található növénycsoport legegy egyetemi oktató szemével és gondolkodáselejére. Mathiász Gábor lapunknak elmondta, hogy Lelkes
Márk szobrászművész személyében megtalálta azt az alko- módjával taglalta. A konferencia zárásaként az
tót, aki az ereje teljében dolgozó legaktívabb szakaszában
Operettszínház művészei a Mathiász program /
jelenítette meg Mathiász János személyiségét, arcvooperett lelkes támogatói Kalocsai Zsuzsa operett
násait, így ez a kisugárzás a szoborral szembesülőt
primadonna és Faragó András Topy színművész
emlékezteti egy megismételhetetlen életmű
nagysikerű műsort tartottak.
nagyszerűségére.

réztáblán van feltüntetve./, így fővédnökként Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi minisztert, Tarlós István
Budapest főpolgármesterét, védnöknek Dr. Simicskó
István honvédelmi minisztert és Dr. Hoffmann Tamás
Újbuda polgármesterét. A szobor megalkotására pedig
Lelkes Márk szobrászművészt kérték fel. A szobor ünnepélyes felavatását tudományos konferencia előzte meg,
melynek során számos előadás és köszöntő hangzott el.
Dr. Palkovics László rektor helyettes a Budai Campus
történetének főbb állomásait mutatta be, Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester helyettes köszöntőjében utalt a tudós elévülhetetlen értékmentő
szerepére és arra a fontos tényre, hogy Budapest Főpolgármesteri Hivatala az elsők között állt a kezdeményezés
élére. Mathiász Gábor – aki hosszabb ideje dédelgette
magában a gondolatot, de a konkrét szervező munkához
2016 novemberében fogott hozzá – számos olyan, Mathiász Jánossal kapcsolatos szakmai, családi momentumról
szólt, amely még teljesebbé tette jeles elődjének
munkásságát. Bejelentette: dédapjáról történelmi
film készül. Borászként, s egyben a Magyar Borrendek
Országos Szövetségének elnökeként Koczor Kálmán az
annak idején oly gyakran „szőlőbűvészként” emlegetett
Mathiász Jánost méltatta, úgyis, mint aki cselekedetével
újabb századokra határozta meg nemzetünk és a világ

MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK

Mazda és Alfaromeo
randevú is volt

Megtisztelte a tiszteletadási ünnepséget a MAZDA
és az ALFAROMEO is, a legújabb luxus bemutó autóival.
Délidőben, szikrázó napfényben leplezték le a szobrot a Campus udvarán. Itt elsőként Dr. Nagy István
miniszterhelyettes, a Földművelésügyi Minisztérium
parlamenti államtitkára újfent méltatta Mathiász János
érdemeit. Ezt követően Pammer István, az Európai
Borlovagrend Magyarországi Konzulátusának elnöke –
mint azon civil szervezet vezetője, aki a szoborállítással
kapcsolatos pénzügyi és szervező munkák megtisztelő
lebonyolítására kapott felkérést – külön is megköszönte
az adományozóknak a támogatást, majd a szobor szentelését a borlovagrend lelkészei végezték.
– MBÉ –
Fotó: Csuta János
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MATHIÁSZ SZOBORAVATÁS

A „SZŐLŐBŰVÉSZ” OTTHONRA TALÁLT

