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Tisztelt Avató közönség! Hölgyeim és Uraim!
A Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter nevében tisztelettel köszöntöm
Önöket, Chernel István megjelent rokonát, Chernel Istvánt, az agárdi
Általános Iskola és Gimnázium főigazgató asszonyát és az iskola tanulóit,
a kőszedő sporttársakat, megjelent klasztertagjainkat, a természet és
lábszánkózás szerelmeseit, a sajtó munkatársait!
Ma, ezen a verőfényes délutánon azért jöttünk össze, hogy Chernelházi
Chernel Istvánra emlékezzünk, tiszteletére emléktáblát avassunk.
Chernel István 1865.május 27-én született Kőszegen. Jövőre ünnepeljük
születésének 150. évfordulóját, ebből az alkalomból 2015 Chernel Istvánemlékév lesz.
Édesapja Chernel Kálmán, édesanyja gróf tolnai Festetich Mária volt.
Apja elsősorban történész volt, de érdekelték a természettudományok is,
főleg a madártan. Ő maga Norvégiában 1891-ben ismerkedett meg a
sível és a síeléssel, amiről 1893-tól több népszerűsítő cikket írt a
Vasárnapi Újságban, majd 1896-ban megírta és kiadta A lábszánkózás
kézikönyve című könyvét, mely világviszonylatban is az első szakkönyv
volt. E művével lerakta a hazai sí szaknyelv alapjait is.
Tisztelt Emlékezők! Hölgyeim és Uraim!
Méltó megemlékezésnek tartom, ha ebből a 118 évvel ezelőtt megjelent
könyvéből, - melyből most 25 sorszámozott példányt készítettünk néhány gondolatot idézek:
„Milyen jól eső látvány volna, ha sokat ülő ifjúságunk - tanítóik vezetése
alatt, víg csoportokban lábszánkózna a szabadban! Bizony többet érne
ez, a sok haszontalan elméleti túlterheltségnél!” Pedig ekkor még nem is
volt számítógép vagy mobiltelefon!

„ Tények mutatják, hogy a lábszánkózás terjedésével, annak
gyakorlására kiválóan alkalmas kiránduló helyek telente is népesedni
kezdenek, s a korcsmáros ősszel nem zárja be többé ajtaját, hanem
várja telelő vendégeit.” A turisztika, mint iparág csak ekkor bontogatta
szárnyait!
A sík terepen a kezdő lábszánkózók részére tett javaslatai pedig,
nyelvezetében is különleges, mindemellett ma már mosolyra is fakasztó!

„ A lábszánkózás kísérletezésénél persze kikerülhetetlen néhány elbukás;
rendesen a lábszánkók összejárása, megkeveredése okozza mindezt.
Mindig arra vigyázzunk hát, hogy esés közben mintegy előre kiszemeljük
a helyet, hova zökkenni fogunk s lehetőleg oldalra vágódjunk. Megütni
úgy sem üthetjük meg magunkat a puha hóban s arra mindig van idő,
hogy a bukás módját önként határozzuk el. Ha már érintkezésbe
kerültünk a hóval, mindenekelőtt a lábszánkóinkat rendes párhuzamos
állásban helyezzük…”
E könyvet Chernel István 31 éves korába írta! Könyvét elolvasva
láthatjuk, hogy Chernel István milyen remek rendszerező volt, milyen
széles látókörrel tekintett a lábszánkózás szenvedélyére.
Számunka egész élete, aktivitása, munkássága példaértékű kell legyen!
Bízom abban, hogy mindannyiunk számára és különösen klasztertagjaink
számára kellő erőt ad az ő kitartó munkája, lelkesedése!
Klaszterünk pontosan azért választotta névadónak az ő személyét, mert
példaértékűnek érezzük az ő gondolkodását, előrelátását, a természet és
a lábszánkózás iránti elkötelezett rajongását.
Emlékeztessen e márványtábla mindenkit a kiváló természettudós,
előadó, vadász, síelő, zeneszerző, fényképész, író, a madárvilág elmélyült
kutatójára és védelmezőjére, Chernel Istvánra, akinek egy 1901-ben,
naplójába leírt gondolata akár korunk ars poeticája is lehetne: "Fejlődjön
és jusson belátásra az emberiség - bolygónkon az önzetlenség, szeretet,
béke és boldogság honoljon!"
Köszönöm a figyelmet!
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