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2003. december 17-én hivatalosan is megalakult a Soproni 

Tudós Társaság. Az alakuló közgyűlésen Sopron város és 
környékének több mint ötven neves egyénisége jelent meg. A 
Soproni Tudós Társaság a Magyar Tudományos Akadémia 
Veszprémi Akadémiai Bizottsága keretében végzi munkáját.  

A társaság alapításával Sopronban az 1604-ben felállított 
Tudós Társaság nemes hagyományait kívánják feleleveníteni. 
Akkor Sopron város híres polgármestere, Lackner Kristóf, az 
egyetemet végzett városi értelmiség számára kívánt fórumot 
teremteni, amely az első ilyen jellegű társaság volt Magyar-
országon. Lackner Kristóf bátor tette volt ez, hiszen háborús 
időket éltek. Ahogy az egykori krónikás írja, �Básta Erdélyben, 
Barbiano Kassán, hallatlan dolgokat művelt, Bocskay hajdúinak 
fegyverzaja már idehallatszott�. Ilyenkor pedig hallgatni szoktak 
a múzsák. Lackner azonban biztos volt benne, hogy a háborút 
béke követi majd, amikor Sopronnak és környékének nagy 
szüksége lesz a társaságra.  

A Soproni Tudós Társaságot Vizi E. Szilveszter is 
meglátogatta, és hangsúlyozta, hogy ebben a nyugtalan történel-
mű városban sokan éltek és fordultak meg, alkottak olyanok, 
akiket e nemzet kiválóságai között emleget. A Soproni Városhá-
zán hirdették ki a Soproni Tudós Társaság megalakulását. Előtte a 
Tudós Társaság képviselői a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökével koszorút helyeztek el Széchenyi István nagycenki 
sírján.  

A Soproni Tudós Társaság elnöke Dr. Verő József, az 
MTA rendes tagja lett. Ügyvezető elnöknek Dr. Winkler András 
egyetemi tanárt, titkárnak Dr. Divós Ferenc egyetemi docenst vá-
lasztották. A Tudós Társaság három tagozatban végzi munkáját:  

• élő természettudományok, 
• élettelen természettudományok, 
• társadalomtudományok.  

A tagozatokban fontos szerepet kap az erdészet és a faipar 
is. A Faipari Bizottság elnökéül Dr. Molnár Sándor egyetemi 
tanárt választották.  

A Soproni Tudós Társaság a Széchenyi palota épületében 
kapott helyet, de a Magyar Tudományos Akadémia a történelmi 
belvárosban szemelt ki egy szép székházat számára. 

Sopron város anyagilag is támogatja a társaságot. A 
Magyar Tudományos Akadémia célja, hogy az Osztrák Tudomá-
nyos Akadémiával való együttműködés színhelye Sopron legyen.
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Faipar - a faipar műszaki tudományos 
folyóirata. Megjelenik a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Faipari Mér-
nöki Karának gondozásában. A folyó-
irat célja tudományos igényű, lektorált 
cikkek megjelentetése és általános tá-
jékoztatás a hazai és nemzetközi faipar 
híreiről, újdonságairól. 

A cikkekben kifejtett nézetek a szerzők 
sajátjai, azokért a Faipari Tudományos 
Egyesület és a NyME Faipari Mérnöki 
Kar felelősséget nem vállal. A 
kiadványban található cikkeket, tanul-
mányokat a szerzők tudtával és bele-
egyezésével publikáljuk. A cikkek 
nem reprodukálhatók a kiadó és a szer-
zők engedélye nélkül, de felhasznál-
hatók oktatási és kutatási célokra, 
illetve idézhetők más publikációkban, 
megfelelő hivatkozások megadása 
mellett. 

Megjelenik negyedévente. Megrendel-
hető a Faipari Tudományos Egyesület-
nél (1027 Budapest, Fő u. 68.) A kiad-
ványt a FATE tagjai ingyen kapják. Az 
újságcikkeket, híreket, olvasói levele-
ket Bejó László részére kérjük elkül-
deni (NyME, Lemezipari Tanszék, 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.) 
Tel./Fax.: 99/518-386. A kiadvány 
elektronikusan elér-hető a http://faipar. 
fmk.nyme.hu web-oldalon. 

Készült a soproni Hillebrand Nyomdá-
ban, 600 példányban. 
 

HU ISSN: 0014�6897 
 

A címlapon: néhány mestermunka az 
Alkalmazott Művészeti Intézet  

10. diplomakiállításáról 
 

  

! Dr. Winkler András DSc., a FATE elnöke 


