
A d a m o v i c h  L á s z l ó  p r o f e s s z o r  e m e r i t u s  b e s z é d e

1990. november 4-én Sopronban Alma Mater nyugatra távozott 
tagjainak hazatérését ünneplő találkozón

Igen tisztelt Ünneplő Közönség!
Rektor Úr!

Ifjú és kevésbé ifjú selmeci Balekok, Firmák és Veteránok 
a világ minden részéből!

Mi, magyarok nagyon szeretünk ünnepelni. Sajnos történelmünk 
úgy hozta, hogy többször ültünk halotti tort, mint ünnepi lakomát. 
Többször mondtunk Requiemet, mint Te Deumot. Ilyen gyászünnep 
lenne a mai is, emlékezve 1956. november 4-re, mikor nemzetünket, a 
forradalomban kivívott szabadságot vérbe fojtva, keresztre feszítették. 
De ezt a gyászt ma a soproni Alma Materünk örömünneppé szépítette, 
hogy azon a szomorú vasárnapon világgá ment fiait, kiket 33 éven át 
mostohafiainak kellett, hogy tartson, most ismét mint édes- 
gyermekeit - keblére ölelje.

Te Deumot mondunk a Mindenhatónak, hogy gondviselése az 
oly sokáig teszthalott nemzetünket új életre, szabadságra támasztotta, 
és minket hazavezérelt. Hálásak vagyunk ezért az ünnepért az 
egyetem vezetőinek, elsősorban rektor úrnak.

Mikor számot vetünk a Kanadába vándoroltak 33 évi 
munkájáról, úgy nem kell szégyenkeznünk. Méltó fiai maradtunk ősi 
intézetünknek.

Remélem történetünket nem a „Bujkál a hold” regényből isme
rik, melynek borítóján -  gondolom -  azért bujkál a hold, mert 
szégyenli, mennyi valótlanság van összehalmozva a borítólap mögött. 
Nem mintha nem lettek volna kemény megpróbáltatások és nehézsé
gek, dékánunknak, tanárainknak diákjainknak egyaránt. Már az elsza
kadás lelki vívódása is idegölő volt. Menjünk? Ne menjünk? Ha Rol
ler Kálmán dékán úr, szinte látnoki módon, nem hitt volna küldeté
sünk sikerében, talán sohase szálltunk volna hajóra, hogy elhagyjuk 
Európát. És micsoda hajóút! Aki volt már tengeren napokig orkánban, 
az megérti, Medveczky tanár úr miért sóhajtotta félholtan a fedélzeten: 
„Hogy tanácsolhatta az a szerencsétlen Kossuth: tengerre magyar?” 
Aztán az angol nyelv! Fodor professzor úr szerint az egyetlen nyelv, 
amelyben semmi logika nincs. Talán ezért terjed ilyen gyorsan szerte
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a világon Aztán megbukott a kormány, akik kezességet vállaltak 
értünk. Éjszakai műszakban kellett oktatnunk, mert nappali tagozatra 
nem volt elég a hely. Jött az első gazdasági visszaesés, nehéz volt 
munkát kapni. Pedig nyáron keresi meg minden diák -  a kanadai is -  a 
következő évi tandíját és az egyéb költségeket, ami már akkor is ma
gasra rúgott. És még sorolhatnám a balsorsot, amihez -  úgy látszik -  a 
magyarnak hozzá kell szoknia. De mégis -  végül is Isten segítségével, 
Roller dékán úr diplomatikus és bölcs vezetésével, tanáraink odaadó 
munkájával, diákjaink szorgalmával és tehetségével, számtalan régeb
bi tehetős magyar és kanadai anyagi és erkölcsi támogatásával, négy 
év alatt 141 soproni okleveles erdőmémököt bocsátottunk útjára, a 
soproni pecséttel és a Brit Columbia-i Egyetem rektorának aláírásával 
ellátott diplomával. (A soproni pecsétet Dr. Jablánczy Sándor profesz- 
szor úr őrizte eddig, és erre az alkalomra -  további megőrzésre -  ha
zaküldte velünk.)

Az, hogy diákjainkból és tanárainkból 33% különböző külföldi 
egyetemeken magasabb fokú tudományos képesítést szerzett, 
világviszonylatban is párját ritkítja. A tudományos kutatásban, az 
egyetemeken és az üzemekben elhelyezkedett volt tanárok és diákok 
eredményességét felmérni szinte lehetetlen. Könyvek, tudományos 
cikkek, üzemtervek, mérnöki létesítmények százai tették ismertté a 
soproni nevet szerte a világon. Volt tanáraink amit magyarul 
abbahagytak, angolul folytatták. Tanítottak vagy tudományos kutatók 
lettek. Többen közülük nemzetközi viszonylatban is Sopron követei 
lettek. Sziklai Oszkárt annyi országba hívták szaktanácsadásra, hogy 
lassanként azt sem tudja, milyen nyelven szólaljon meg: kínaiul? 
angolul? svédül? vagy magyarul? Jómagam ugyancsak két egyetemen 
voltam vendégelőadó. Ezek az évek lettek számomra a 
legemlékezetesebbek, mert a maláj és tanzániai diákok emlékeztettek 
leginkább a soproni diákjaimra, kiket öröm volt tanítani. Kanadában a 
tanár-diák viszony más. Mint majdnem minden, ez is üzleti alapon áll: 
a diák a nem-túl-kedves vevő; a tanár a szívét-lelkét beleadó 
kiszolgáló. Afrikára visszaemlékezve az a jelenet maradt meg bennem 
örök emlékül, ami ott, messze mindkét hazámtól, ami ősi Alma 
Materünket, Selmecet hozta szívközeibe. A Kilimandzsáró tövében 
van az egyetem tanulmányi erdeje. Mikor az erdő koromfekete 
főmérnökével először találkoztam, már messziről mosolyogva 
üdvözölt: Jó szerencsét, tanár úr, hallottam, maga is Sopronban 
végzett.
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No de térjünk vissza a vezérfonalhoz, az emigrációban elért 
eredményekhez. Volt diákjaink közül ma már vannak professzorok, 
dékánok, tudományos kutatók, feltalálók, tervezőirodák alkalmazottai, 
üzemvezetők, főmérnökök. Szakmai eredményeik mellett a 
Vancouverben dolgozó soproniak kivették részüket a társadalmi 
munkából is. A Magyar Kulturális Egyesület, a katolikus és 
református magyar egyházak vezetőségében is a soproniak mindig 
megtalálhatók voltak. Hasonló módon a havonta megjelenő 
TÁROGATÓ című irodalmi folyóirat szerkesztésében, mely több ezer 
helyi és a világ minden táján élő magyart a „szellemi haza” 
egyetemességében tájékoztat. Ha tovább folytatom, még dicsekvésnek 
tűnhet, bár ezzel akarok bevezetni egy fejezetet arról, hogy 
viszonyunk Sopronnal ilyen eredmények ellenére sem volt 
barátságosnak mondható - mert nem is lehetett az.

A rólunk és főleg dékánunkról megjelent megemlékezések nem 
sok megértést mutattak irántunk. A „Mindnyájan voltunk egyszer az 
Akadémián” című kiadványban tanári karunk zöme úgy tűnt, mintha 
sosem lettek volna az akadémián. Pedig 1956-ig is, az itthoni 
tanszékeken végzett munkájukért, nem kell szégyenkezniök. Az 
erdőművelés tanszéke Jablánczy professzor úr és néhai Baranyai 
József adjunktus irányításával megújította és gyakorlati alapokra 
helyezte annak oktatását. Az Erdőfeltárási Tanszék -  az Út-Vasút 
Tanszék örököse -  bevezette az erdészeti gépesítés oktatását, 
megtoldva azzal az újítással, hogy csak az vizsgázhatott, aki 
előzetesen autóvezetésből jogosítványt szerzett. Ez az Európában is 
első követelmény Partos Antal és Perlaki Ferenc adjunktusok nevéhez 
fűződik. Én is tanítgattam persze. Közel 130 honi erdőmémök 
tanúsíthatja, akiket a végszigorlaton olyan jószívüen átengedtem. Még 
tovább folytathatnám. Például a 25. valétálási találkozóra hazajött 
vancouveri végzettek ’ 82-ben elég hűvös fogadtatásban részesültek. 
Csapó Imre -  erdőmémökből lett orvos -  a találkozón a 22 vancouveri 
hazalátogató nevében beszédében hitet tett az oszthatatlan, határok 
nélküli „szellemi haza” mellett, melybe mind a 16 millió magyar 
egyenrangúan -  de más és más szereppel -  tartozik bele. A kinyújtott, 
szimbolikus kezet akkor nem szorította meg senki sem. A legfájóbb 
sérelem persze az volt, hogy az egész világon elismert erdőmémöki 
diplománkat éppen Sopron nem ismerte el.

A fagyos viszony lassan engedett. Sziklai Oszkár könyvet adha
tott ki itthon Tompa Károllyal, társszerzőként. Ifjú Géza, Bódig Jó
zsef, Kozák Tóni vendégprofesszori meghívása volt a bevezetés a jég
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megtörésére. De a teljes jégzajláshoz az 1989. évi csodálatos esemé
nyek kellettek. Nagy költőinknek mindig volt prófétai küldetésük is. 
Hogy ráillik erre az évre: „Csillag esik, föld reng, jött éve csudáknak!” 
A Parlamentről, a főépületünkről aztán lekerült az ötágú vöröscsillag. 
A szögesdrót átvágásával éppen itt, Sopronnál 20.000 német lába vagy 
Trabantja alatt rengett a föld. Ettől kezdve csoda csodát követett egész 
Közép-Kelet-Európában és az Alma Materünkben is. Azóta három 
díszdoktorátus, gyémánt- és vasdiploma és a vancouveri diploma tel
jes jogú és egyenértékű elismerése új fejezetet nyitott a szétszakított 
erdészek történetében.

Ahogy az aulában elhelyezett indiánfaragás jelképesen mondja: 
A tengerbe került lazac új ikrákat hozva hazatér szülőhelyére. Kár 
lenne hát nem hasznosítani azt a lehetőséget, ami ebben rejlik. Ez a 
csoport a világ minden táján szerzett és felhalmozott tapasztalatait 
felajánlja, ha szükség lenne erre az oktatásban, kutatásban, üzemi 
modernizálásban. Lehetne talán tanulni valamit tőlünk politikában is, 
hisz’ mi megtapasztaltuk a demokrácia és szabadkereskedelem 
áldásait és átkait is. Soha senki a világirodalomban olyan 
hátborzongató szépen nem fejezte ki az elnyomó zsarnoki hatalom 
lélek és testet ölő áfiumát, mint Illyés Gyula az „Egy mondat a 
zsarnokságról” című költeményében. Ezzel párhuzamba állítva, nem 
sokban különbözik „Mammon”, a pénz zsarnoksága sem; lelket ölő, 
erkölcsöt lealacsonyító, igazságtalan szociális rendet szülő hatalma 
ellen csak igazkeresztény lelkülettel lehet védekezni. Nem ártana, ha 
el-elmélkednénk néha a „hegyibeszéd” nyolc boldogságának 
igazáról...

34 év gyorsan elsuhant. Mikor már volt és megőszült diákjaink 
gyermekei mint diplomás erdészek hagyják el az egyetemet, mi, volt 
tanárok, egyre többen gyülekezünk Isten tenyerén. Azoknak emlékét, 
akik már csak lélekben lehetnek most velünk, őrizzétek meg 
szeretettel, a selmeci hagyományok szellemében.

Köszönjük még egyszer Alma Materünknek ezt a napot, és befe
jezésül hadd ismételjem meg a faragvány alatti kis réztábla sorait. 
Igazság az, hogy valami ünnepélyes üzenettel szerettük volna meglep
ni Alma Materünket, és bár van nékünk keblünkből származó házi 
költőnk -  Tamási Miklós, aliász Tabaki - ,  mégsem tudtunk előállni 
olyan szöveggel, amit végül is az itthoni erdészíró részünkre remekbe 
szabott, tekintve hogy őkelme idő előtt elutazott. Sebaj! Szóljon he
lyette az erdész szívét mindig megtartó mindnyájunk Dombija: Varga
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Domokos, erdészből íróvá vált jó kollégám, volt évfolyamtársam, aki 
így lát minket:

Akik elmentek, de el nem szakadtak, 
Kanadában is magyarok maradtak, 
Akik meggyőztek egy messzi világot, 
De ma sem mások: soproni diákok;
Az ősi otthont, az Akadémiát 
Szívből köszöntik: Vivát! Vivát! Vivát!
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F ény képmelléklet:

A soproni Erdészeti Fakul
tás emlékékezetét őrző ko
csányos tölgy emlékfa, va
lamint emléktábla Vancou
verben, a UBC parkjában.

V ,  m íÉ tfg .
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