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Messze Kanadában,
kilencvenegy éves
korában érte a halál.
Roller Kálmán, a
soproni erdészeti
kar volt dékánja itt-
hon évtizedeken ke-
resztül a viták ke-
reszttüzében állt.
Mintha kivárta volna
az elismerést, a meg-
becsülést soproni
egyetemétôl, amit
végül tavaly decem-
berben, a Nyugat-
magyarországi Egye-
tem Erdômérnöki Karának Egyetemi ta-
nácsa 25:3 arányban megszavazott ne-
ki, azaz a soproni egyetem díszpolgári
címét. A kitüntetést azonban már nem
vehette át, mert ahogy az Erdész Him-
nusz befejezô strófája is mondja: „Ha
ballag már a vén idô az ôsi lombokon, /
Eltávozóban int felém szerelmem s éle-
tem. / Örökre nyugalmat ád az erdô én-
nekem.”

Sorsa annak a több százezer magyar-
nak a sorsa, akik kényszerûségbôl me-
nekültek Nyugatra a negyvenes évek
végén, majd 1956 után. A forradalom
Sopront sem hagyta érintetlenül. Az Er-
dômérnöki Fôiskola és más egyetemek
hallgatói, oktatói már október 22-én
megalakították az egyetem forradalmi
tanácsát, és az erdészeti kar dékánjának
Roller Kálmánt választották. De amikor
a szovjet tankok 1956. november 4-én
beözönlöttek Magyarországra, Sopron
város forradalmi diáksága és oktatói,
bár egy darabig ellenálltak, egy részük
emigrálni kényszerült. Roller Kálmán
dékán együtt tartotta a menekülô egye-
temi ifjúságot, és Kanadában, Vancou-
verben, az otthont adó British Columbia
Egyetemen többekkel megalakította az
erdészeti magyar egyetemet.

S ez volt Roller professzor legna-
gyobb „bûne”. Még a rendszerváltás
után is azzal vádolták, hogy példát mu-
tatott a hallgatóknak a haza elhagyásá-
ra, és úgymond „kilopta” a tudást kül-
földre. Holott nem tett mást – Benkô
Géza soproni öregdiák, erdômérnök
szerint is –, mint életeket mentett, s az
átlagon felüli pedagógus kitûnô mérnö-
köket képzett, máskülönben ezek a di-
ákok elpusztulhattak volna a szovjet
tankok lánctalpai alatt. Roller Kálmán
és oktatótársai a selmecbányai és a tria-
noni békeszerzôdés után a kényszerbôl

Sopronba áttelepült
erdészeti egyetem
tudásanyagát hasz-
nálták fel és népsze-
rûsítették a szintén
erdôségeket óvó és
szakszerûen kiter-
melô észak-amerikai
államban.

A hûség városá-
hoz, Sopronhoz mél-
tóan külföldön sem
feledték a múltat,
nem tagadták meg a
hagyományt. Nem is
kellett tehát szé-

gyenkezniük, mert az 1962-ig mûködô
magyar egyetem több nemzetközileg
elismert tanárt, világhírû erdômérnökö-
ket adott a világnak.

Volt tanítványai és jó néhány sopro-
ni szerint is ez volt Roller Kálmán el-
évülhetetlen érdeme. Vancouverben
Roller Kálmán megkapta a díszdoktori
címet, és 2002-ben az Orbán-kormány
javaslatára Mádl Ferenc köztársasági el-
nöktôl átvehette a Magyar Köztársaság
Érdemrend tiszti keresztjét. A tavaly ki-
lencvenedik életévét betöltô tudósnak
legnagyobb fájdalma mégis az volt,
hogy a megbecsülést jelentô díszdok-
tori címet nem kapta meg szeretett
egyetemétôl. Több diákból lett pro-

fesszor szerint mindez politikai okokra
vezethetô vissza. Ennyi év után azon-
ban megtört a jég, és az utolsó pillanat-
ban megérkezett a várva várt elismerés.
Sokat tett az elismertetésért a Kanadá-
ban élô Benkô Géza erdômérnök, több
külföldön élô tanítvány, Sopron város
polgárai, Rumpf János egyetemi tanár
és nem utolsósorban lapunk, a Magyar
Nemzet, amelynek hasábjain ebben a
témában jelent meg 2002. április 19-én
írás a méltatlanságról Üdv az erdész-
nek? címmel.

Mit is mondhatnánk? Rendezôdtek a
dolgok. Igaz, ez megtörténhetett volna
közvetlenül a rendszerváltás után is. Mi-
ért kell mindig várni egy élet munkájá-
nak a dicséretével a halál pillanatáig?
Álljon itt Roller Kálmán professzor egyik
vallomása az emberi tartásról, amely a
végsô megnyugvást is jelenti: „én min-
dig erdész voltam tetôtôl talpig. Célom
mindig az volt, hogy erdôket, erdésze-
ket és új fákat hozzak létre. Az erdô az
egyetlen dolog a világon, ami örök. Az
mindig örök. Ott nincs múlt, nincs jövô,
az örök. Most már egy öreg erdész va-
gyok. Nekem volt 140 gyermekem (vég-
zett növendékei – S. I.), meg az én négy
fiam és 12 unokám és a fáim. Ez az én
személyes teljesítményem.”

Stefka István
(Magyar Nemzet)

Elment az iskolateremtô erdész

A Debreceni Egyetem TTK Növénytani
Tanszéke által kiadott rangos botanikai
folyóirat emlékszámmal búcsúzott a
múlt évben elhunyt kiváló erdész-bota-
nikustól, dr. hc. dr. Csapody Istvántól.

A bevezetô írások Csapody István
munkásságát értékelik, szakirodalmi
bibliográfiát közölnek (Bartha D. mun-
kája), majd személyes emlékeket idéz-
nek magyar (Szodfridt I., Andrássy P.)
és osztrák (Wendelberger, Hübl-
Zukrigl) botanikusok tollából, végül
számos dolgozatot közölnek botanikai
adatokkal, természetvédelemmel össze-
függésben. Ebben az összegyûjtött for-
mában döbbenhetünk rá arra a gazdag
és értékes munkára, amit az elhunyt hat
évtizedes –  botanikai és erdészeti – te-
vékenységével alkotott. Távozása szo-
morú ûrt eredményezett, szakmai tudá-

sát fájón nélkülözzük és derûs szelle-
mét gyakran felidézzük. Alakja eleve-
nen él szívünkben, sokoldalú tudása,
becsületessége, meggyôzôdésének al-
ku nélküli vállalása mindannyiunk szá-
mára követendô példa.

Ismertette: Dr. Szodfridt István

Haldoklik a
világ tüdeje
Negyven százalékkal gyorsult az erdô-
pusztulás a brazíliai Amazóniában a kör-
nyezetpusztítás és az erdôirtások ered-
ményeképpen. A világ legnagyobb esô-
erdejének pusztítása ellen a környezetvé-
dôk azonnali intézkedéseket sürgetnek. 

(www.greenfo.hu)

Kitaibelia különszám egy kiváló
erdész-botanikus emlékére


