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Dr.h.c.dr. Kozák Antal egyetemi ta-
nár, okleveles erdõmérnök, egyete-
münk volt hallgatója, a vancouveri Uni-
versity of British Columbia professzor
emeritusa felajánlásai alapján az Erdõ-
mérnöki Kar Tanácsa Kozák Antal ösz-
töndíjat alapított, melynek alapján ma-
tematikai statisztika tantárgyból nyújtott

kiváló teljesítményéért díjazásban az
idei tanévben Merkei Gábor okl. erdõ-
mérnök-hallgató és Ligacs Gergely okl.
faipari mérnökhallgató részesültek.

Az Alma Mater iránt érzett tisztelet je-
léül és az erdészeti felsõoktatás támo-
gatása érdekében alapított Gratzer Mik-
lós ösztöndíjat a 2007/2008. tanévben

Gyõriványi Dániel okl. erdõmérnök
hallgató nyerte el.

Az oktatási miniszter a 2007/2008. tan-
évben az Erdõmérnöki Karon nyolc kivá-
ló tanulmányi eredménnyel rendelkezõ
hallgató részére nyújtott köztársasági ösz-
töndíjat: Fûr Tamás erdõmérnök-hallga-
tó, Hájos Annamária környezettudomá-
nyi szakos hallgató, Horváth Éva környe-
zettudományi szakos hallgató, Horváth
Zsuzsanna környezettudományi szakos
hallgató, Kaszala Judit erdõmérnök-hall-
gató, Kinsztler Anita környezetmérnök-
hallgató, Kovács Ferenc erdõmérnök- és
Szépligeti Mátyás természetvédelmi mér-
nökhallgató vették át az errõl szóló okle-
velet Szövényi Zsolt fõosztályvezetõtõl.

A tanévnyitó ünnepi kari tanácsülést
az elsõ évfolyamos hallgatók eskütétele
és egyetemi polgárrá avatása zárta. A
dékáni kézfogást követõen Kovács Fe-
renc erdõmérnök-hallgató szólt az elsõ
éves diáktársakhoz.

Ünnepségünk hagyományosan a
mindhárom versszakkal elénekelt Er-
dészhimnusszal zárult.

Dr. Varga Viktória
Fotó: Pápai G.

Elsôéves mérnökhallgatók

A tanévnyitót megelõzõen Vancou-
verben a British Columbiai Egye-
tem háromnapos ünnepséget szer-
vezett az 50 éve megalakult magyar
erdészeti fakultás tiszteletére. Az
ünnepségrõl a Szerkesztõség több
beszámolót, megemlékezést kapott,
melyeknek szerkesztett változatát
közöljük a következõkben, egyben
elnézést kérve az olvasótól, hogy
olykor ismétlések fordulnak elõ az
írásokban.

Soproni öregdiákok 
Vancouverben

Amint arról legutóbbi lapszámunkban
beszámoltunk, jeles eseménysorozat
helyszíne volt a vancouveri British
Columbiai Egyetem (UBC) a közelmúlt-
ban. A soproni erdõmérnöki fõiskoláról
1956-ban menekülni kényszerült tanárok
és diákok megérkezésének 50. évfordu-
lója alkalmából rendeztek megemléke-
zést a nyugat-kanadai intézményben. Mi-
vel múlt heti tudósításunkat élénk vissz-
hang kísérte, ezért újabb részleteket köz-
lünk a többnapos eseménysorozatról.

Az ünnepségen az UBC és a soproni
Nyugat-magyarországi Egyetem is a
legmagasabb szinten képviseltette ma-
gát. A vancouveri intézetet prof.
Stephen Toope, az egyetem elnöke,
Allan McEachern, az egyetem kancel-
lárja és dr. Jack Saddler, az erdõmérnö-

ki fakultás dékánja, míg a soproni egye-
temet prof. dr. Faragó Sándor rektor,
prof. dr. Náhlik András, az erdõmérnö-
ki kar dékánja, prof. dr. Molnár Sán-
dor, a faipari mérnöki kar dékánja, ifj.
Sarkady Sándor, a központi könyvtár
fõigazgatója és Wesztergom Viktorné,

Kanadában is megemlékeztek az 50
éve történtekrõl

Victoriai magyarok ünnepelnek az 50-éves évfordulón. Fotó: Benkô Géza
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az FMK dékáni hivatalának vezetõje
képviselte.

A nyitó ceremónia szabadtéren zaj-
lott le, sátor alatt, több száz résztvevõ-
vel. Megható jelenet volt, ahogy a sop-
roni öregdiákok selmeci nótákat éne-
kelve jöttek ki az erdészkar épületébõl
és áthaladtak a székely kapu alatt.

Ezt a csodálatos székely kaput az
egyik soproni diák, Józsa László faragta,
és büszkén hirdeti a világnak a British
Columbiai Egyetem nagylelkûségét,
amellyel a soproni diákokat befogadták.

Az ünnepségen beszédet mondott
többek között a UBC elnöke, a NYME
rektora, British Columbia felsõoktatási
tartományi minisztere és a természeti
erõforrások tartományi miniszterhelyet-
tese, valamint dr. Vastagh Pál, a Magyar
Köztárasság kanadai nagykövete. Az ese-
mény fénypontja volt Gratzer Miklós
professzornak, az öregdiákok elnökének
humorral fûszerezett kitûnõ beszéde.

Az esemény kiemelkedõ színfoltja
volt a torontói Rákóczi Alapítvány által
készített Magyar Exodus címû kiállítás.
Ennek hivatalos megnyitóján részt vett
dr. Jack Saddler, az erdõmérnöki kar
dékánja, Ayklerné Papp Zsuzsa, a Rákóczi
Alapítvány elnöke, Jim Farrell minisz-
terhelyettes és dr. Vastagh Pál nagykö-
vet. Az 1956-os forradalom után Kana-
dában letelepedõ közel 38 ezer magyar
menekült életérõl, megpróbáltatásairól
és teljesítményérõl beszámoló kiállítás
jelentõsen emelte a konferencia színvo-
nalát. A kiállítás már eddig is nagy vissz-
hangot keltett több kanadai tartomány-
ban és nagyvárosban, és most volt elõ-
ször látható British Columbiában.

Szintén emlékezetes része volt az
ünnepi eseménysorozatnak a magyaros
ebéd és a könyvtár fõigazgatójának
osztrák filmhíradókból készített vetített
összeállítása.

A délutáni elõadások során méltatá-
sok hangzottak el volt és jelenlegi UBC-

vezetõk, Szalkai András soproni öreg-
diák, Stephen Tolnai (Tolnai István
soproni öregdiák fia), Doug Stables, a
Kanadai Erdészeti Egyesület elnöke és
még mások részérõl.

A másnapi tudományos-szakmai
rendezvényen több kiváló elõadás
hangzott kanadai soproni öregdiákok
részérõl: Tolnai István, Szalkai András,
Apt Kamill, Juhász Erzsébet, Józsa
László, Homoky István, Orlóciné Mi-
hály Márta, Baraksó János, Kerekes Jó-
zsef és Kozák Antal szerepelt. A sopro-
ni egyetem rektora és a karok képvise-
lõi angol nyelvû elõadást tartottak. Mél-
tó befejezésként igen jó hangulatú ban-
ketten vettek részt a meghívottak, ahol
további hozzászólások és köszöntések
hangzottak el. A soproni köszöntése-
ken kívül nagy tetszéssel fogadott be-
szédet mondott Pethõ József, az OEE el-
nöke és Robert Kozak, erdésztanár mél-
tó utódaként Kozák Antalnak, a UBC
és a soproni egyetem egyaránt elismert
professzorának.

(Megjelent a Magyarság c. kanadai
lap 2007/27. számában)

Az érdemi együttmûködés politikai
okokból csak az 1970-es évek második
felében kezdõdött, és ennek mozgatói
Kozák Antal, Bódig József és Ifjú Géza
professzorok voltak. 1978-ban Orbay
László faipari mérnök elsõ ösztöndíjas-
ként Vancouverben folytatja doktori ta-
nulmányait. Az együttmûködés fokoza-
tosan szélesedik, egyre többen látogat-
nak hosszabb-rövidebb idõre Sopron-
ba, és kialakul az intézmények közötti
kapcsolati is. Az alábbiakban elismeré-

sünket, hálánkat is kifejezve név szerint
méltatjuk támogatóinkat.

Kozák Antal prof. (UBC Erdészeti
Kar) dékánhelyettesként és azóta is fo-
lyamatos szervezõje, segítõje az együtt-
mûködésnek. Az 1980-as évek közepé-
tõl rendszeres szoros oktatási-kutatási
kapcsolatot tartott és tart fenn a soproni
alma materrel. Iskolateremtõ tevékeny-
séget végzett a korszerû erdészeti-fa-
ipari statisztika oktatásának soproni
megteremtésében. E tevékenysége so-

rán kurzusokat vezetett graduális és
posztgraduális hallgatóknak, oktatók-
nak, kutatóknak. A soproni PhD kép-
zéshez kidolgozta a „Tudományos
munka tervezése és értékelése” c. tár-
gyat. Ezzel jelentõsen hozzájárult a sop-
roni doktorképzés megszervezéséhez.

Bódig József prof. a Colorado State
University professzoraként több fiatal
faipari mérnök oktatót fogadott egy-egy
év idõtartamra, elõsegítve nevezettek
tudományos munkáját. Bódig József
együttmûködésével bontakozott ki Sop-
ronban a roncsolásmentes vizsgálati ok-
tatás és kutatás. A soproni oktatók is
hasznosan forgatják Bódig József pro-
fesszor Famechanika könyvét.

Ifjú Géza prof. (Virginia-Tech) az
USA-ban valósította meg szakmai karri-
erjét. Kiemelkedõ tudományos munkát
végzett a faanatómia és a fafizika terüle-
tén, és megszervezte az USA egyik leg-
erõsebb fatudományi intézetét. Ezen in-
tézetben 3 kollégánk szerzett PhD foko-
zatot, és további 8 kolléga végzett
hosszabb-rövidebb kutatómunkát. Az

Segítség az itthon maradottaknak

Józsa László terepszemlét tart, a leendô kopjafához alapanyagot keres
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itt végzettek közül Peszler Ilona és
Láng Elemér a FMK professzorai.

Balatinecz János prof. (University of
Toronto) a faanatómia oktatásához, kuta-
tásához adta át tapasztalatait Sopronban.
Több kollégát fogadott Torontóban, se-
gítve tudományos munkájukat, és két al-
kalommal tartott hosszabb kurzusokat
Sopronban a faanatómia oktatására. A

nyárültetvények faanyagminõségével
kapcsolatban konkrét kutatási együttmû-
ködést végzett a soproni karral.

A fenti 4 professzor (Bódig J., Bala-
tinecz J., Ifjú G., Kozák A.) a soproni
egyetem díszdoktora lett kimagasló se-
gítõkész tevékenységéért.

Szoros baráti szálak fûzik a Faipari
Mérnöki Kart Adamovics László mecha-
nika és Lux András fizika professzorok-
hoz. E két tudományterület ma a Faipa-
ri Mérnöki Kar gondozásában van, és
így mindkét idõs, nagyrabecsült kollé-
gával tartjuk a kapcsolatot. Mindkét
professzort 2005. évben az egyetem
díszpolgárává választották.

Szanyi László PhD a több évtizedes
papíripari kutatási tapasztalatait adta át
a soproni kollégáknak. Éveken keresz-
tül rendszeresen tartott elõadásokat, se-
gítette a fiatal oktatókat, kutatókat mun-
kájukban. Több alkalmmal fogadta a
Vancouverbe látogató kollégákat.

Grozdits György PhD (University of
Louisana, USA) széles körû szakmai ta-
pasztalatait elõadások, közös publikáci-
ók formájában törekedett átadni a sop-
roni kollégáknak. A szárítással össze-
függõ kutatásokhoz speciális mûszert
ajándékozott. A tehetséges hallgatókat
pedig az általa létrehozott ösztöndíjjal
támogatja.

Szanyi L. és Grozdits Gy. tevékeny-
ségét a kar legmagasabb kitüntetésével,
a Pro Facultate Engineers emlékérem-
mel ismertük el.

Meg kell még arról is emlékeznünk,
hogy Józsa László (Forintek Corp.) min-
den soproni kollégát nagy szakértelem-
mel kalauzol a „Forintek” kutatóintézet-
ben és elõadásának is nagy sikere volt
Sopronban.

Kötelességünk még megemlékezni
Palkovics Jánosról, aki nem faiparos-
ként, hanem magánemberként minden-
kor segítette karunk és a soproni Alma
Mater mûködését.

Úgy hiszem, ezen elõadásban még
számos kollégáról meg kellene emlé-
kezni, mert akár a soproni, akár a van-
couveri találkozások során mindig sze-
retetet és segítõkészséget tapasztaltunk.

Az eddigi együttmûködéseket to-
vább erõsíti az a megállapodás, amelyet
a soproni Erdõmérnöki Kar dékánja
2006. évben kötött a UBC Erdészeti Ka-
rának dékánjával.

A több mint 800 éves arany óriás tuját
(Thuja plicata) 2006. december 15-én
döntötte ki egy óriási szélvihar – sok
társával együtt – a vancouveri Stanley-
parkban. Akár ez a vihar által kidöntött
fatörzs, a magyarországi ’56-os forrada-
lom viharának túlélõi is otthont találtak
és új életet kezdtek a Brit-Kolumbiai
Egyetemen. Az 50 éves jubileumon fel-
avatott kopjafát Józsa László erdõmér-
nök tervezte és faragta.

Csúcsán a fenyõtoboz az új kezdetet,
a gyümölcsöt jelenti, tágabb értelme-
zésben az oktatás beérett gyümölcse.

Alatta a tûlevelû fa jelenti Brit-Ko-
lumbia, ill. Kanada, de akár a világ er-

deit, erdészetét. A mikroszkopikus
struktúra a gyökereket, a fa struktúráját,
kémiáját, s ezen keresztül a kutatás-fej-
lesztést szimbolizálja.

Alatta az X bajusz a férfi szimbólum a
magyar népmûvészetben, a tulipán pe-
dig a nõi hallgatókat szimbolizálja.

A bástya az otthont, a stabilitást jel-
képezi, benne a kutyafa (Cornus nut-
tallii, nagyvirágú som) virágával, amely
Brit-Kolumbia tartomány virága.

Alatta a Föld az Egyenlítõvel: az em-
beriség otthona.

Az öt gyûrû mindegyike egy-egy év-
tizedet jelent és a Kanadában eltöltött
50 évre utal.

A kopjafa születése
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1957. Vancouver, B.C. – megkezdõdött
a magyar nyelvû oktatás a Brit Kolum-
biai Egyetem (University of British Co-
lumbia) Erdészeti Kar Sopron Divízió-
ján. 2007. Sopron – az Erdõmérnöki
Kartól átvette aranydiplomáját az elsõ
vancouveri évfolyam.

Ötven év, melyet 141 Kanadában
végzett magyar diák életútja fémjelez.
Ötven év, mely korszakokat jelent az
Erdõmérnöki Kar életében. A közös
gyökerekbõl indulva külön-külön uta-
kat végigjárva 2007. júniusában Van-
couverben és szeptemberben Sopron-
ban mégis az egységet és az összetarto-
zást ünnepeltük. Az összetartozásnak
köszönhetõ, hogy azok, akik elmentek,
de el nem szakadtak, folyamatosan
nyomon követték az Erdõmérnöki Kar
életét, majd ha tehették és módjukban
állt, segítették a Kart.

A kapcsolat, a támogatás a UBC-n
végzettek részérõl még az 1970-es évek
végén kezdõdött, majd az együttmûkö-
dés folyamatosan kiteljesedett: egyre
többen és többen látogattak vissza Sop-
ronba, és a személyes kötõdések alap-
ján kialakult az intézményi kapcsolat is.

Amint a politikai körülmények en-
gedték, Sziklai Oszkár professzor úr
rendszeresen hazalátogatva építette
kapcsolatait az Erdõmérnöki Karral és
az ERTI-vel egyaránt. Ezek eredménye-
ként többen tanulmányúton vehettek
részt Vancouverben, majd egy közös

tankönyv, az 1976-ban megjelent „Erdé-
szeti nemesítés” készült el Tompa Ká-
roly professzor úrral. Még 1961-ben egy
széles körû Brit Kolumbiai duglászfe-
nyõ szaporítóanyag gyûjtési expedíció
anyagát juttatta el Magyarországra,
mely kísérlet a Kámoni Arborétumban
ma is megtekinthetõ. Sziklai professzor
munkásságát és segítségét 1990-ben
szintén tiszteletbeli doktori cím adomá-
nyozásával köszönte meg az Erdészeti
és Faipari Egyetem. 

Kozák Antal professzor rendszeres
és aktív oktatási-kutatási munkát vég-
zett, és végez ma az Erdõmérnöki Kar-
ral, neki köszönhetõ az erdészeti és fa-
ipari matematikai statisztika oktatás ki-

teljesítése az alapképzésben és maga-
sabb szinten a doktori képzésben egy-
aránt. Anyagi felajánlásaiból az Erdõ-
mérnöki Kar Tanácsa 2005 októberé-
ben Kozák Antal Ösztöndíjat alapított,
melyben a Statisztika c. tantárgyból ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtó egy-egy
erdõmérnök és faipari mérnök-hallgató
részesül. Kozák professzor volt az elsõ,
akit tevékenysége alapján, a UBC Erdé-
szeti Karának dékánhelyetteseként, az
akkor még Erdészeti és Faipari Egyetem
tiszteletbeli doktori címmel tüntetett ki
1989-ben. 

Adamovich László professzor a saját
karrierjének eredményeinél fontosabb-
nak tartja azt a tényt, hogy Kanada se-
gítségével, az elsõ évek nehézségei el-
lenére tanártársaival együtt kiváló ered-
ményeket elérõ erdõmérnököket ké-
pezhettek idegen környezetben. Szám-
talan egyetemi tanár, dékán, ipari válla-
lat vezetõ mérnöke, a Magyar Társas
Kör elnöke kerültek ki a soraikból –
szorgalmuk és tehetségük révén.
Adamovich professzor úr a köszönet el-
sõ jeleként 1991-ben a Pro Universitate
Soproniensis kitüntetést kapott, majd az
Erdõmérnöki Kar elõterjesztésére az
Egyetem a hazai erdészeti mûszaki fel-
sõoktatás támogatásában kifejtett érde-
mei elismeréseként 2006-ban díszpol-
gári címmel tüntette ki. 

Grátzer Miklós professzor az Erdõ-
mérnöki Karon a Környezetvédelmi
Tanszék megalakulása és fokozatos fej-
lesztése során sokoldalú metodikai és
szervezési segítséget nyújtott, és lehetõ-
vé tette, hogy egy munkatárs munkahe-
lyén, a siracusei egyetemen tanulmá-
nyozhatta a környezetvédelmi oktatást.
Felesége Grátzer professzor Alma Mater
iránt érzett tisztelete jeléül és az erdé-
szeti felsõoktatás támogatására 2004-
ben Grátzer Miklós Ösztöndíjat alapí-

Köszönet az Erdõmérnöki Kartól

Józsa László által készített székelykapu Vancouverben az Erdészeti Kar épülete elôtt

Emléktábla a Soproni Egyetem aulájában, a UBC-n végzettek adománya
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tott, mellyel évente egy, az aktív közös-
ségi munkát végzõ és kiváló tanulmá-
nyi eredménnyel rendelkezõ erdõmér-
nök-hallgató részére 10 hónapra szóló
ösztöndíj támogatásra nyílt lehetõség.
Grátzer professzor támogatását 1992-
ben tiszteletbeli doktori címmel kö-
szönte meg az Alma Mater. 

Lux András professzor hosszú évek
óta az általa évente megnevezett volt
professzorai emlékére a fizika tantárgy-
ból kiemelkedõen teljesítõ hallgatókat
díjazza az Erdõmérnöki Karon és a Fa-
ipari Mérnöki Karon egyaránt. Munkás-
ságát az Egyetem – a Faipari Mérnöki
Kar elõterjesztésére – 2006-ban díszpol-
gári címmel ismerte el.

Az immár aranydiplomás Palkovics
János az egyetemi Botanikus Kert támo-
gatására hozott létre egy alapítványt,
melyhez kapcsolódó támogatásai lehe-
tõvé tették a Botanikus Kert növényei-
nek oktatást és ismeretterjesztést szolgá-
ló táblákkal való ellátását (részletesen
ld.: Erdészeti lapok CXLI. évf. 11. szám).

Ily módon eddig több, mint 600 új tábla
kihelyezésére nyílt lehetõség. Közremû-
ködésével Pintér László önéletrajzi
könyvének eladásából származó bevé-
telt is hasonló célokra fordíthatta a Kar.

Szintén a Botanikus Kert részesült
Ötvös Imre anyagi támogatásában,
melynek eredményeképpen a Kar
2006. október 23-án két emlékpadot ál-
lított fel: az egyiket a Botanikus Kert
volt vezetõinek emlékére, a másikat a
Botanikus Kertet segítõk tiszteletére. A
Botanikus Kertet támogatta adományá-
val Safranyik László is.

A fenti jellegû felsorolás és a kieme-
lés természetes velejárója, hogy a leg-
gondosabb összefoglaló készítésekor
sem sikerül teljes képet adni a kapott
segítségekrõl. Ezúton köszönjük meg
mindazoknak a támogatását, akik az Er-
dõmérnöki Kar fejlõdéséhez, a hallga-
tók elõremeneteléhez, környezetünk
szebbé tételéhez hozzájárultak!

Dr. Varga Viktória
Erdõmérnöki Kar hivatalvezetõje 

Prof. dr. Gratzer Miklós, egyetemünk
díszdoktora, az Alma Mater egyik
büszkesége az 1956-os menekülés so-
rán társai meghatározó támasza, ve-
zetõje volt, s ahogy szeretett dékánjá-
nak, Roller Kálmán professzornak
ígérte, mindmáig összetartja a Kana-
dában új hazára lelõ egykori soproni
egyetemistákat. Ez év június 14-15-16-
án ünnepelték a vancouveri egyetem-
re kerülésük 50. évfordulóját – a ma-
gukat ma is soproninak tartó – öreg
firmák és balekok.

A nevezetes eseményen megjelent
egyetemünk vezetõi közül prof. dr. Fa-
ragó Sándor rektor, s az Erdõmérnöki-
és Faipari Mérnöki Kar dékánja, prof. dr.
Náhlik András, s prof. dr. Molnár Sán-
dor is, akik köszöntötték a befogadó
egyetemet, a messzire szakadt soproni
testvéreket, valamint bemutatták a mai
Alma Matert, s ezzel együtt a UBC-vel, il-
letve a Kanadában végzett magyar szak-
emberekkel kialakult együttmûködést. 

A jubilánsok nevében természetesen
Gratzer Miklós mondott ünnepi beszé-
det, aki – miután megkülönböztetett tisz-
telettel üdvözölte az érintett, s az alka-
lomból meghívott elõkelõ vendégeket,
majd társait, s egyben barátait és minden
tisztelt jelenlévõ urat, hölgyet – kik elfo-
gadták a meghívást –, az alábbiak szerint
foglalta össze ünnepi gondolatait:   

„Ma, egy történelmi jelentõségû,
felsõoktatási kuriózumnak számító
képzés indításának ötvenedik évfor-
dulójára emlékezünk, de nekünk -–
kanadai magyar erdészeknek –, ez a
jubileum egyben a hálaadás ünnepe
is. Szívünket a köszönet és hála érzése
ma ugyanúgy áthatja, mint fél évszá-
zaddal ezelõtt, amikor Kanada, Brit
Columbia, s a University of British Co-
lumbia bennünket befogadott, ezáltal
újjászülethettünk, s elkezdhettük má-
sodik életünket.

Köszönettel tartozunk a félszáz éves
eseményeket méltató megemlékezés, a
háromnapos ünnepségsorozat szervezõi-
nek is, mert ez a tisztelgés lehetõséget
nyújt arra, hogy visszatekintsünk múl-
tunkra, s történelmi nézõpontból felidéz-
hessük a régi zajos évek eseményeit.

Nagy öröm számomra, hogy meg-
oszthatom veletek azokat a személyes
élményeimet, melyek abból a kivételes
helyzetbõl fakadtak, hogy együtt dol-
gozhattam az ötven éves történések irá-
nyítóival és fõszereplõivel, akik döntõ
szerepet játszottak abban, hogy egy lá-
tomás valósággá vált. Teszem e vissza-

Ez Kanada

Beszámolók a vancouveri 50 éves jubileumról

Gratzer Miklós (jobbról) Faragó Sándorral
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emlékezést úgy is, mint az utolsó, aki az
álom megvalósítóival együttmûködhe-
tett, s még életben van.

Jack Pickersgill sajnos nem érhette
meg e szép napot, akinek köszönhetjük
az osztrák lágerbõl való szabadulásun-
kat, mint ahogy további 38 000 magyar
menekült is. Valósággal „kihalászott”
bennünket a táborokból, s élete végéig
a soproniak barátja maradt. Az otthoni
rendszerváltozás után az Országos Er-
dészeti Egyesület elismerõ oklevéllel ju-
talmazta jótevõnket, aki közel kilenc-
ven éves volt, amikor átadtuk neki a ki-
tüntetést Ottawában. A baráti kapcsola-
tunkat jellemzi, hogy amikor az ünne-
pélyes pillanatokban megemlítettem,
hogy mi bevándorlási miniszterként is-
mertük meg, késõbb közlekedésügyi
miniszterként tevékenykedett, most,
címzetes magyar erdészként, akár az
Antall-kormány erdészeti minisztere is
lehetne, szemrebbenés nélkül válaszolt.
„Miklós, én elfogadnám, persze csak
akkor, ha jönnétek velem ti is.” Vála-
szomra, hogy bizony ez nem lenne egy-
szerû, azonnal kész tervvel reagált.
„Dehogynem! Majd beszélek a magyar
bevándorlásügyi miniszterrel.” Nem
tudhatta, hogy a magyar kormányban
nincs ilyen pozíció, én pedig, kissé fáj-
dalmasan vicceltem. „Mi magyarok rit-
kán importálunk embereket, inkább ex-
portálunk, fõleg erdészeket…”

Jack Pickersgill igazi államférfi, kitû-
nõ történész, nagy humanista, s igaz ba-
rát volt, akinek emléke elõtt, ma is mély
tisztelettel és hálával hajtunk fejet.

A Foley testvérek, Harald és Jo a
Powell River Társaság vezetõi nemcsak
„házigazdáink” voltak, hanem a háttér-

bõl hegyeket mozgattak meg az érde-
künkben, élve óriási befolyásukkal a
gazdasági életre, s az egyetemre egy-
aránt, ahol a vezetõség meglehetõsen
vonakodott, amikor rólunk volt szó.
Emlékszem, Harald 1956. december 23-
án repülõgéppel vitt ki Powell Riverbe,
megmutatni jövendõ szálláshelyünket.
Csúnya, sötét este volt, hideg, nyirkos
köd szitált, a barakkok között nagy sár,
s csak néhány meztelen villanykörte vi-
lágított az üresen tátongó deszkaépüle-
tekben. Szinte bocsánatkérõen nézett
rám, én meg csak mondtam bizakodva,
köszönjük az új otthonunkat, ahol a
kétszáz soproni erdésszel egy szép kis
egyetemet teremtünk majd. Olyan hitet-
lenkedve nézett rám – felhúzott szem-
öldökkel –, hogy folytattam mondani-
valóm. „Az egyetemet nem az épületek

hozzák létre, hanem szív és lélek teszi
azzá, s mi bõven rendelkezünk mind-
kettõvel, bármennyire nincstelenek va-
gyunk.” Egy évvel késõbb, levelet kap-
tam tõle karácsonyra, melyben felsorol-
ta mi minden jó történt az év során, s
mint a legfontosabb jóról, rólunk is írt.
„Powell Riverben egy szép kis egyetem
mûködött, tele szellemmel és szívvel, s
úgy látom, a hajtómotorból nem fogyott
ki a spiritusz.”

A két Foley testvér, mint az önzetlen-
ség, segítõkészség és a keresztény hu-
manizmus megtestesítõi egész életünk-
ben példaképeink voltak, s a legna-
gyobb hálával gondolunk rájuk.

Jim Sinclair erdészeti és halászati
miniszter, Nyugat-Kanada vezetõ libe-
rális politikusa sem sajnált idõt, energi-
át, hogy hatalmas politikai tõkéjével a
mi érdekünkben támogassa Pickersgillt
a parlamentben. Nehezen megközelít-
hetõ, zárt kantonunkba ötször is eljött,
hogy konkrét segítséget adjon nekünk,
s minden alkalommal velünk evett. Még
ma, 50 év múlva is bûntudatom van,
hogy mindig csirkével kínáltuk, mert az
volt a legolcsóbb, bezzeg nála halat
kaptam, ha vendégül látott.

Fred McNeil – aki összekötõnk volt
Powell River-rel – átjött Európába, hogy
találkozzon velünk, s több hónapon ke-
resztül egyengette az utunkat, pedig
nem volt kötelessége, önzetlenül tette.
Cselekedetét igazi pálfordulásnak tekint-
hetjük, Saulból Szent Pállá vált a da-
maszkuszi úton, amiért nem tudunk
elégszer köszönetet mondani. Jól emlék-
szem arra, hogy látni akarta a vasfüg-
gönyt, ezért egy éjszaka kimentünk oda.
Mozdulatlanul ült, órákig nézte Európa
szégyenletes kerítését. Hónapokkal ké-

Adamovich László hölgykoszorúban

Totemoszlopok
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sõbb – az epizódot felidézve – arról me-
sélt, milyen merésznek érezte magát,
amikor a családjával Torontóból Van-
couverbe költözött, idegen környezetbe,
s új állásba került, azonban látva a vas-
függönyön átszökött családot, miközben
sárban kúsztak a szabadság felé egy szál
ruhában, két kisgyerekkel, akkor új ér-
telmet nyert számára a bátorság. Sok
selmeci-soproni nótát tanult meg tõlünk,
azonban velünk kudarcot vallott tanítási
kísérlete, mert még az angol óvodás
mondókákig sem jutottunk el, minden
erõfeszítése kútba esett.

Ma is jellemzõ, hogy az egyetemek
rektorai szeretnek az éhezõ, mezítelen
gyermekeiket egyedül nevelõ anyák
szerepében tetszelegni, a politikusokra
pedig, akik a költségvetést szavazataik-
kal eldöntik, a mostoha, gyermekeiket
elhagyó, a sovány gyerektartást aka-
dozva fizetgetõ felelõtlen apák szerepét
osztják.

Normann MacKenzie a UBC akkori
elnöke, mestere volt az ilyen színjáték-
nak, s becsületére legyen mondva,
hogy a mostoha sorsú gyerekei közé
bennünket, az új kétszáz éhes szájú ma-
gyar diákot is bevette, sõt tanteremhi-
ányra hivatkozva pótköltségvetésért ki-
lincselt. Ígéretéhez, miszerint fennma-
radásunkat négy éven keresztül maxi-
málisan biztosítja, mindvégig hû ma-
radt, s ezért nagy hálával tartozunk.

Egyetemi oktatóként magam is meg-
gyõzõdtem arról, hogy a legkisebb át-
szervezés valóságos mini polgárhábo-
rúval jár. 1957-ben a vancouveri egyete-
men belül két erdészeti kar mûködött,
ami jó alkalmat teremthetett volna a
morzsákért való marakodásra, az ismert
filmben egymást öldöklõ Tutus és Hus-

tis vérengzésének receptje alapján, de
nem ez történt. A két dudás nemcsak
megfért, hanem barátággal mûködött
együtt az egy csárdában. A tisztességes,
egymást megértõ közös munka, két
rendkívüli személyiségnek, a két dé-
kánnak George Allennek, és a mi Roller
Kálmánunknak köszönhetõ, akik az
akadémiai történelemben páratlan al-
kotást hoztak létre együtt. Kettejük ba-
ráti együttmûködését talán az is segítet-
te, hogy mindketten genetikával foglal-
koztak, ami türelmet, hosszú távú célo-
kért való fáradozást igényel. A geneti-
kus vakon bízik abban a szükségszerû-
ségben, hogy a szakszerûen elültetett jó
mag gondos ápolás mellett kiváló, bõ-
séges termést hoz. Ezért hittek a Magyar
Divízió sikerében is, s ezért hozták meg
érte közös erõfeszítésüket. Kedves em-
lékem róluk, hogy a kezdet kezdetén
Bécsben, amikor együtt voltunk Gor-
don Cox követnél, õk ketten gyalog in-
dultak a városba könyvesboltokat ke-
resni, erdészeti könyvek után kutattak.
Még csak egy napja ismerték egymást, s
közös nyelven nem tudtak kommuni-
kálni, hiszen Kálmán bácsi németül be-
szélt, de angolul nem, George Allen pe-
dig mindössze pár szót ismert a német
nyelvbõl. Ennek ellenére késõ estig
együtt voltak, átfázva, de vidáman ér-
keztek haza. Évek múlva Allen – az epi-
zódot felidézve – azt mondta, azon a
délutánon kötöttek örökre barátságot,
miután felfedezték egymás azonos vo-
násait, s a sorsközösséget. Barátságuk
valóban kitartott idejük végezetéig, s mi
is így maradhattunk fenn, nélkülük ma
nem jubilálhatnánk.

Jack, Harald, Joe, Jim, Fred, Norman,
George, Kálmán! Reméljük most is ve-

lünk vagytok lélekben, s az örök va-
dászmezõkön ti is ünneplitek egykori
nagy tetteiteket, melyekért igen nagy
hálával tartozunk nektek, ennél már
csak az adósságunkat érezzük na-
gyobbnak. Isten áldjon benneteket és
nyugodjatok békében.

Nem maradhat el az emlékezésbõl
az az idõszak sem, amikor diplomával a
zsebünkben úgy érkeztünk a munka-
erõpiacra, mint a végkiárusítás után
polcon maradt szépséghibás termék.

Brit Columbia a nagy lehetõségek, a
nyomorúságos munkakörülmények, s a
tízfilléres sör hazája volt, melyet már mi
is a magunkénak éreztünk. Az életünk
forgatókönyvét ugyan nem Walt Disney
írta Hollywoodban, s utunk során
számtalanszor kerülgettük a gödröket,
egyensúlyoztunk a csúszós, fekete jé-
gen, találkoztunk forgalmi akadályok-
kal, sõt néha karambolt is szenvedtünk,
de gyakran találtunk rá irgalmas szama-
ritánusokra, s egy idõ után azt is érez-
hettük, hogy az „õshonos” erdészek
kezdenek irántunk felengedni.

Ünnepélyesen mondok köszönetet
mindnyájunk nevében valamennyi jóin-
dulattal felénk nyújtott kézért, s megha-
tottan adok hangot hálánknak hozzá-
tartozóink iránt. Õszinte tisztelettel és
szeretettel köszönjük a feleségeknek,
élettársaknak, gyerekeknek unokák-
nak, hogy mindig mellettünk álltak jó-
ban-rosszban, õk a mi kincseink, akik
értelmet adtak életünknek.

Végezetül hozzátok szólok, kedves
soproni barátaim. A mottó – „Qui trans-
tulit sustinet” –, igaz reátok. Ti egy nagy-
szabású társadalmi-oktatási kísérletben
az átültetõ anyag voltatok, s ez az átülte-
tés nemcsak az életben maradást ered-
ményezte, hanem virágot és termést is
hozott, feledhetetlen élõ emlékeket, gaz-
dag örökséget, komoly életmûvet terem-
tett. Szívem mélyébõl köszönöm, hogy
ötven évvel ezelõtt bizalmat szavaztatok
nekem, s azóta is szolgálhatlak bennete-
ket. Büszke vagyok arra, hogy egyike le-
hetek a csapatunknak, s felemelõ érzés,
hogy mindnyájatokat szerethetem.

Nekünk két hazát és két Alma Matert
adott Istenünk. Kívánjuk, hogy virágoz-
zanak, érjenek el mennél nagyobb sike-
reket.

Befogadó egyetemünk, a UBC nõ-
jön, s gyarapodjon és továbbra is nyitott
szívvel és ajtóval haladjon a jövõ felé,
soproni Alma Materünk pedig a kétszáz
éves évforduló után boldog, sikerekben
gazdag, eredményes harmadik évszáza-
dot éljen meg.

Vivat Academia! Vivat Professores!”



356 Erdészeti Lapok CXLII. évf. 11. szám (2007. november)

A magyar himnusz eléneklése után el-
hangzottak a köszöntõk, melyeknek a
dicséretek mellett az volt a mondaniva-
lója, hogy a mi csoportunk az itteni er-
dõgazdálkodás lényeges változásait jó
irányba befolyásolta. Ez alatt a pár
évtized alatt a rablógazdálkodásból eu-
rópaias erdõgazdálkodás fejlõdött ki.

Magyarország nagykövete többek
között köszönetet mondott Kanadának
a több mint 38 ezer menekült befogadá-
sáért és a UBC-nek, hogy lehetõvé tette
141 erdész diplomájának megszerzését.
Dr. Faragó Sándor is a köszönet mellett
annak a reményének adott kifejezést,
hogy a két egyetem baráti viszonya egy
kölcsönös együttmûködés további
megerõsödéséhez vezet. Ezt fogja szol-
gálni az Erdõmérnöki Kar meginduló
angol nyelvû oktatása is.

Grátzer Miklós, a Soproni Alumnus
elnöke beszédében megemlékezett
mindazokról, akik már elköltöztek,
akiknek baráti segítsége, humanitása le-
hetõvé tette ezt az ötvenéves évfordu-
lót. Elsõnek Jack Pickersg bevándorlási
miniszter elõrelátását, barátságát emlí-
tette. Hozzánk való barátsága 90 éves
korára sem szûnt meg, amikor megkap-
ta a Magyar Erdészeti Egyesület díszok-
levelét. Mikor megmutatták Miklósnak
1956. december 23-án a lágerszerû ba-
rakktábort, Miklós így reagált: „Nem az
épületek teszik az egyetemet, hanem a
diáklélek és eltökélt akarat.” Jim Sin-
clair-rõl, az erdészeti és halászati mi-
niszterrõl is hálával emlékezett meg, aki
szintén készen volt bármikor lehetõsége
szerint segíteni. Fred McNeil, a Powell
Riverrel való összekötõnk sem maradt

ki Miklós emlékeibõl. Amikor Miklóssal
meglátogatta a vasfüggönyön át még
küszködõ menekülteket, azt mondta,
hogy „új bátorság-perspektívát szerzett
magának”. Az egyetem akkori elnöke,
Normann MacKenzie eltökélt támoga-
tása is nagyban elõsegítette beilleszke-
désünket. Az erdészeti fakultás megértõ
dékánja, George Allen szervezõ és kom-
munikációs készsége lehetõvé tette,
hogy „két dudás egy csárdában” nem-
hogy megfért, de barátságban együtt-
mûködött. Talán befolyásoló okozója
lehet ennek az a tény, hogy mindketten
Roller dékán úrral genetikában járato-
sak voltak, és megvolt bennük a türelem
és az állhatatosság a hosszú lejáratú
eredményességre. Ez volt a mi jó sze-
rencsénk – mondja Miklós –, mert kettõ-

jük nélkül mi most nem ünnepelnénk.
Kikerülve az életbe, az elsõ évek nehéz-
ségei elhalványodtak az új barátok,
munkatársak segítõkészsége következ-
tében. Így õrájuk szeretettel emléke-
zünk. Befejezõ gondolatait a Sopron
Alumnus-nak mondta: „ez az átültetés
nemcsak az életben maradást eredmé-
nyezte, de virágot és termést is hozott,
feledhetetlen élõ emlékeket”.

A hozzátartozókhoz szólva mondta:
„feleségek, gyerekek, unokák! – a ti tá-
mogatástok a múltban, a jelenben és a jö-
võben a mi kincsünk”. Szerencsések va-
gyunk, hogy Alma Materünk is van. Ezek
után sikeres jövõt kívánt mindkét egye-
temnek és megtoldotta azzal, hogy bol-
dog harmadik évszázadot kívánt Sopron-
nak a 200 éves erdészeti oktatás évfordu-
lójára, VIVAT ACADEMIA, VIVAT PRO-
FESSORES mondattal.

Ifj. Sarkady Sándor bemutatta és
kommentálta az addig nem látott doku-
mentumfilmet a forradalomról és
farienhorti tartózkodásunk idejérõl. Lel-
kes megjegyzések közepette ismertük
fel ifjúkori magunkat, társainkat.
Ugyanitt mutatta be dr. Faragó Sándor
is a NYME karait, és azok szépen felújí-
tott épületeit. Csak ez a két elõadás tör-
tént magyarul.

Este a tiszteletbeli magyar konzul,
Molnár András adott számunkra foga-
dást a Vancouver Lawn Tennis and
Badminton Club helyiségeiben, ahol a
nagykövet, dr. Vastagh Pál is megjelent
feleségével.

Az ünnepségek másodnapján került
sor a Sopron UBC tudományos szimpózi-
umra, melynek találó címet adtak, Look-
ing Back, Mooving Forward (Visszané-
zünk, de elõre haladunk). Itt került sor

Pintér László erdõmérnök, egykori UPC hallgató

Vastagh Pál Magyarország kanadai nagykövete (középen) az ünnepségen

Pethô József a kanadaiakkal



Tolnai István (1959), Szalkai András
(1959), Apt Kamill (1961), Ötvös Imre
(1981), Juhász Erzsébet (1959) elõadásai-
ra, melyekben tudományos és szakmai
kiemelkedõ eredményekrõl számoltak
be. Juhász Erzsi beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy a nõi erdõmérnökök kezdetben
nagyon hátrányos helyzetben voltak
munkalehetõség és fizetés szempontjá-
ból is. Ugyancsak megjegyezte, hogy a
UBC erdészeti fakultásán akkor még
nem volt nõi hallgató. Úgy tûnt, amit a
kanadai elõadók is megerõsítettek, hogy
a soproni fakultás hatására pár éven be-
lül megjelentek a nõi hallgatók, és ma
már közel egyenlõ arányban vannak a fi-
úkkal. Ugyanerre késõbb Orlóciné Mi-
hály Márta is rámutatott.

Sopronból érkezett vendégeink közül
Faragó Sándor rektor, Náhlik András, az
Erdõmérnöki Kar dékánja, Molnár Sán-
dor, a Faipari Kar dékánja és Wesztergom
Viktorné ismertették a magyarországi er-
dészeti és faipari oktatás helyzetét. Fara-
gó Sándor elõadásában többek között a
magyarországi vadgazdálkodásról és a
vadállományok védelmérõl esett szó.

Náhlik András az Erdõmérnöki Kar
tanulmányi rendszerének fejlõdésérõl
adott ízelítõt: a Kar átvette a kreditrend-
szert és öt speciális kurzust vezettek be,
köztük a környezetmérnök, környezet-
tudományt és a természetvédelmet.
Molnár Sándor és Wesztergom Viktorné

a faipari tudományok történelmi fejlõdé-
sét vázolta, és a kanadai soproniakkal
való együttmûködést részletezte. Név
szerint említette azokat, akik elõadásaik-
kal vagy másképp segítették Sopront.
Kozák Antal statisztikailag összegezte a
141 soproni végzett erdõmérnök tudo-
mányos eredményeit és azt a következ-
tetést vonta le, hogy a 46 személy, akik
mester vagy doktori diplomát is szerez-
tek, nagyban elõsegítették, hogy a ’Hun-
garian Foresters’ és egyben Sopron jó
neve világviszonylatban elterjedt. Megje-
gyezte, hogy azoknak, akik magánválla-
latoknak vagy az erdészeti minisztérium

kötelékében szakmai munkát végeztek,
nehéz felmérni az eredményeiket, de ha
megnézzük a tartományi erdészetben
beállt változásokat az elmúlt 50 évben,
azt kell mondanunk, hogy a soproni volt
diákoknak kellett legyen szerepük ezek-
ben a jó irányú változásokban. Ezt a fel-
tevést többek között Robert W. Kennedy
(Dean Emeritus) is megerõsítette szenti-
mentális beszédében.

A bankett a vancouveri Magyar Kul-
turális Központ nagytermében volt. Itt
is meleg hangú üdvözlõ szavak, ango-
lul és magyarul. Dr. Cindy Prescott
dékánhelyettes üdvözölte a vendégeket
a vancouveri Erdészeti Kar nevében,
amit soproni vendégeink felszólalása
követett, majd befejezésül Rob Kozák
mondott egy hangulatos díszbeszédet a
másodgenerációs soproniak nevében,
amiben arra kérte társait, hogy tartsák
ezt a bámulatos történetet és a soproni-
ak hagyományait életben. Végül a sop-
roni vendégek és vancouveriek részvé-
telével megkongattuk a klopácskát,
megemlékezve elhunyt professzoraink-
ról és diáktársainkról. A svédasztalsze-
rûen megterített hideg-meleg vacsora
feloldotta a kedélyeket. A megjelent
250 résztvevõ többségét családtagok,
unokák, dédunokák és meghívott köze-
li barátok tették ki. Végszóként este 9
óra körül felhangzottak Selmec-Sopron
szívbõl jövõ nótái.
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Fõként szüleimnek köszönhetõen töret-
lenül büszke vagyok magyar származá-
somra. Azonban a mai beszédem hatá-
rozottan nem lesz magyaros, abban az
értelemben, hogy próbálok rövid és lé-
nyegre törõ maradni… és mint kitalálhat-
ták, angolul fogok beszélni - hacsak
nem akarnak valami tökéletes zagyva-
ságot hallani.

Természetesen 1956 egyik legfonto-
sabb eseményérõl beszélek, amikor a
magyar vízipólócsapat 4-0-s gyõzelmet
aratott a Szovjetunió fölött a mel-
bourne-i olimpián. Így van: ez a jelen-
tõs esemény két felbecsülhetetlen ta-
nulsággal szolgált nekem, hogy próbál-
jak mindig a felszínen maradni, de még
inkább, hogy a lábkörmeim legyenek
borotvaélesek.

Komolyra fordítva a szót, az 1956-os
magyarországi forradalomra céloztam,
és a soproni Erdészeti Akadémia közel
300 diákjának, oktatójának és család-
tagjaiknak a Brit Columbia Egyetemre

történõ kivándorlásának a különleges
és figyelemreméltó történetére.

Azt hiszem, ami engem – mint máso-
dik generációs sopronit – illet, nyilván-
való, hogy ha az ’56-os események nem
úgy zajlottak volna le, ahogyan, akkor
ma nem lennék itt. Ez persze elég bu-
gyuta érv, hiszen ez ugyanúgy elmond-
ható a nagy háborúkra, Marx Kommu-
nista Kiáltványára, a XVI-XVII. századi
török megszállásra, egészen a nomád
törzsek i.sz. 900 körüli Kárpát-meden-
cébe településéig visszamenõleg.

Az 1956-os események meglepõen
egyszerû módon változtatták meg az
életemet. Mindent elsöprõ büszkeség
tölt el, amikor erre gondolok. Valójában
ez az az egy esemény az életemben,
amire leginkább büszke vagyok. Ezt
meglehetõsen nehéz megmagyarázni,
fõleg, hogy ott sem voltam, és tartok tõ-
le, hogy ez inkább azt a meglehetõsen
hétköznapi és egyhangú életet tükrözi,
amit itt Kanadában tengetek…

De az a helyzet, hogy éppen ez a lé-
nyeg. Kanada egy csodálatosan jóindu-
latú ország. Itt a politikai elnyomás leg-
feljebb az útlevélért való sorbanállást
jelenti, az önkényuralom dohányzási ti-
lalom formájában jelentkezik, és csak
akkor vagyunk kisebbségben, ha olyan
csapatnak szurkolunk, akik nem hajlan-
dók megnyerni a Stanley Kupát.

Másképp szólva, hihetetlenül sze-
rencsések vagyunk, hogy ebben a
nagyszerû országban élhetünk, amely-
nek hosszú békés történelme van, hõ-
seit pedig még annál is hosszabban so-
rolhatnánk. De hadd gyarapítsam a lis-
tát még két hõssel…

Egyikük Jack Pickersgill, aki Kanada
állampolgárság- és bevándorlásügyi mi-
nisztere volt a magyarországi forrada-
lom alatt és után. Az a tény, hogy képes
volt összekovácsolni mindazt, ami ah-
hoz kellett, hogy az egész soproni Aka-
démia napok alatt a UBC-re kerüljön,
maga a csoda. Az viszont, hogy eléggé
elõrelátó volt, hogy megértse, milyen
hosszú távú elõnyökkel jár majd mind-
ez Kanada számára, már a hõsiességgel

Rob Kozak beszéde a Magyar Házban tartott banketten
az utódok nevében

Kanada jelképfája mohos törzzsel
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egyenértékû. Nem igazán tudom, hogy
csinálta. Az ígéretes munkahelyek tet-
ték, hogy az a tény, hogy az egész Aka-
démia együtt maradhatott, vagy hogy
magyarul tanulhattak tovább? Biztos va-
gyok, hogy mindezek komolyan latba
estek, amikor úgy döntöttek, hogy Ka-
nadába jönnek, de van egy olyan ro-
mantikus elképzelésem is, hogy ez ta-
lán annak is köszönhetõ, hogy az itteni
fák olyan hihetetlenül nagyok az euró-
paiakhoz képest.

Akárhogy is, Pickersgill idejében
vagy 38 000 magyar menekült kért me-
nedékjogot Kanadában, közvetlenül a
felkelés után, egy soha nem látott átte-
lepedési hullám, amely örökre megvál-
toztatta mind a bevándorlási politikát,
mind a Kanadát alkotó multikulturális
egyveleg képét. Számomra azonban az
õ cselekedetei fényesen példázzák,
hogy milyen egyszerûen megoldhatók
a humanitárius krízisek egy kis nagylel-
kûséggel, képzelõerõvel és sok-sok
együttérzéssel. Azt hiszem, a mai kor-
mányok és politikusok sokat tanulhat-
nának ebbõl.

A másik hõs, akivel kiegészíteném a
listát, nem egy személy, hanem több em-
ber. A soproni erdészeti csoportról be-
szélek, sõt szélesebb értelemben mind-
arról a 38 000 magyar menekültrõl, akik
sokmindent feláldoztak és kutya kemé-
nyen dolgoztak, hogy hozzájáruljanak
országunk jólétéhez és társadalmi arcu-
latához, hogy a szó legigazabb értelmé-
ben állampolgárokká váljanak.

Nem csak én gondolom így. Hadd
emlékeztessek talán arra, hogy 1957-
ben a Time Magazine a Magyar Szabad-
ságharcost tette meg az „Év emberévé”.
Azt pedig nem mondhatjuk el minden
nap, hogy az „Év emberével” egy szo-
bában lehetünk, és valószínûleg sok-
szor nem is nagyon vágyunk erre. De
nézzünk csak körül! Tucatjával ülnek
ebben a teremben ma este.

Ami a soproni
erdõmérnököket
illeti, a világ – és
különösen British
Columbia – erdé-
szetére gyakorolt
hatásuk messze-
menõ. Számtalan
példát említhet-
nék, de hadd mu-
tassak rá arra, ami
talán a legidõsze-
rûbb és sürgetõbb,
ez pedig a „fenn-
tarthatóság” gon-
dolata. Amikor
1957-ben a soproni erdõmérnökök BC-
ba jöttek, magukkal hoztak valamit,
amirõl – azt hiszem – itt BC-ban nagyon
kevés fogalmunk volt; valamit, amit
Aldo Leopold „környezetvédelmi etiká-
nak” nevezett. Persze akkoriban ezt
gazdálkodásnak vagy sáfárságnak ne-
vezték, de a lényeg az, hogy az elmúlt
50 évben BC erdészete komoly fejlõdé-
sen ment keresztül, a holdbéli tájat idé-
zõ tarvágásoktól a mai, talán a világ
egyik legfejlettebb fenntartható erdõ-
gazdálkodásáig. Nincs kétségem afelõl,
hogy ez annak köszönhetõ, hogy ma-
gyar erdõmérnökök szóródtak szét a
tartományon belül, mint ipari, akadémi-
ai és kormányszintû vezetõk, magukkal
hozva mind az erdõ tiszteletét, mind
sokféle értékének mélységes ismeretét
és megbecsülését.

Még egy adalékot szeretnék hozzáten-
ni ehhez a példa nélküli vándorláshoz,
amikor egy egész erdészeti iskola költö-
zött a UBC-re. Az UBC nagylelkûsége,
hogy hajlandó volt az angolul nem beszé-
lõ diákokat és oktatókat befogadni, való-
ban rendkívüli. Ez a gesztus volt az egyet-
len olyan eset, amikor a UBC Erdészeti
Karát név szerint említették és jegyzõ-
könyvbe is vették az Egyesült Nemzetek
Közgyûlésében. Szeretném erre felhívni

az Erdészeti Karon
dolgozó kollégáim
figyelmét. Ötven
évvel késõbb talán
újra elérkezett az
idõt, hogy ismét va-
lami hasonlóan bá-
tor dolgot tegyünk,
amely ekkora ér-
deklõdésre tarthat
számot.

Hadd fejezzem
be azzal, hogy
megdöbbentõ el-
gondolni, hogy
1956 késõ októbe-

rének e két hete hogy megmozgatta a vi-
lágot, és teszi ezt még ma is. Igen, a szov-
jet elnyomók elleni forradalom elbukott,
de bizonyos értelemben a világ oly sokat
nyert, mikor a szabadságot keresõ ma-
gyar menekültek százezrei megérkeztek
a világ különbözõ nemzeteinek partjai-
hoz, átadva tudásukat, bölcsességüket,
munkamoráljukat, és jobb élet utáni vá-
gyukat. Valóban azt hiszem, hogy ezzel
az emberiség nyerte a legtöbbet.

Albert Camus, az ismert francia író,
aki valaha elkötelezett sztálinista volt,
de úgy megérintette a magyarországi
forradalom, hogy megváltoztatta politi-
kai beállítódását, az alábbi szavakat ve-
tette papírra „A magyarok vére” címû
esszéjében, arról szólva, hogy mit tettek
a magyarok a világért 1956-ban:

„Kínjaik, láncaik és kiûzetésük dacá-
ra dicsõséges örökséget hagytak reánk…
a szabadságot, amelyet nem nyertek el,
de amelyet egyetlen nap alatt visszaad-
tak nekünk.”

Kanadában nagymértékben és oly
sokféleképpen profitáltunk ama dönté-
sünkbõl, hogy a magyar menekültek
ezreit, köztük a soproni Erdészeti Aka-
démia figyelemreméltó tagjait befogad-
tuk; ez a kanadai történelem meghatá-
rozó pillanata volt. Azért könyörgök
második generációs soproni társaim-
nak, hogy tartsuk életben ezt a fantasz-
tikus történetet, tartsuk meg élõ öröksé-
günkként.

Befejezésül – az összes soproni vég-
zett diáknak, oktatónak és családjaik-
nak, a második, harmadik és immáron a
negyedik generációs soproniak nevé-
ben, megköszönöm a szeretetet, támo-
gatást, kitartást, de mindenekfelett kö-
szönöm az áldozatokat, amelyeket
azért hoztak, hogy nekünk jobb életünk
lehessen, korlátlan lehetõségekkel eb-
be a nagy és szabad és – ha szabad ezt
mondanom – egyhangú és mindennapi
kanadai nemzet tagjaként.

Az egykori elôadóban

Kôbánya volt, most virágzó park


