
Egykori oktatóink visszaemlékezései
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J e r e b  O t t ó

A soproni egyetem Növénytani Tanszékének 
múltjáról

1946. július 1-én kerültem a Növénytani Tanszékre. Akkor csak szigorló er
dőmérnök voltam, s így diplomám megszerzéséig (1946. okt. 4-ig) demonst
rátorként működtem, majd ezt követően lettem kinevezett tanársegéd. A 
tanszék az alábbi alkalmazottakból állt: dr. Fehér Dániel tanszékvezető nyil
vános egyetemi tanár, Kiss Lajos a Botanikuskert vezetője és a dendrológiai 
gyakorlatok irányítója, Karsai Ilona irodai adminisztrátor, Döme Károly la
boráns, Szabó Erzsébet tudományos munkatárs, Bognár József tanszéki al
tiszt, Főző Rudolf kertészeti dolgozó és jómagam. Időnként, hosszabb- 
rövidebb ideig, más intézettől még egy-két kutató is dolgozott itt.

Abban az időben kerültem a tanszékre, amikor a háború utáni megszállás 
okozta károk helyreállítása még javában folyt. A Botanikuskert néhány érté
kes faegyede, egzótája eltűnt, a jelölő táblák elvesztek vagy összekeveredtek, 
s így a legsürgősebb feladat ezek pótlása, kiigazítása volt. Az egyetem főépü
letét a szovjetek kórháznak rendezték be, s ezért a tanszékek értékes dolgai
kat, műszereiket, szertári anyagaikat a pince helységeibe menekítették. Ek
kor a mikroszkopiái gyakorlatok is még az alagsorban voltak, a laborhelyiség 
mögött, de az alagsorban volt az intézeti kutató terem is. Előadóterem a je
lenlegi gyűjteményes helyiség volt.

A Professzor úr minden hétfő délelőttjén raportra hívta össze a tanszéki 
dolgozókat, ahol az elmúlt hét viselt dolgait szigorú szavakkal bírálta, és kö
zölte a következő hét feladatait. Ezt követően mindenki önállóan végezte 
munkáját, de a tanársegéd az előadásokról és vizsgákról nem hiányozhatott. 
A mindenkori tanársegéd feladata volt, a fentiek mellett, a gyakorlatok és az 
elméleti órák előkészítése, a mikroszkopiái gyakorlatok levezetése, a kutatá
si, kísérleti munkákban való részvétel.

A Professzor úr délelőtt 9 óra tájt jött be a tanszékre, ha nem volt koráb
ban előadása, délben hazament ebédelni, majd délután 4-5 órakor jött visz- 
sza, és este 8-9 óráig dolgozott. Megkívánta, hogy a tanársegéd és tudomá
nyos munkatárs időnként vele tartson. Vizsgáztatni is rendszerint az esti 
órákban szokott, de mindig a tanársegéd és időnként Kiss Lajos tanár úr je
lenlétében. Előadásaira különös gonddal készült fel. Alkalmam volt egyszer 
meggyőződnöm erről. Valamiért bekopogtam a szobájába, s belépve cso
dálkoztam azon, hogy hosszú, nagy íróasztala tele volt könyvekkel. Megkér
deztem a Professzor urat, hogy miért van szükség ennyi könyv áttanulmá
nyozására, mire készül? Közölte velem, hogy a hétfői óráira készül, s ehhez
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a legújabb irodalmi anyagot, ami angol, német, francia és orosz nyelven 
megjelent, ismernie kell. Előadásai élményszámba mentek. Nem kezdte órá
it, mint Fekete Zoltán vagy Lesenyi Ferenc másodpercnyi pontossággal, de 
érdekes, világos, a lényeges ismeretek kiemelésével, sajátos, sokszínű skicc
rajzok közbeiktatásával mindig emlékezetessé tette előadásait. Színes krétás 
vázrajzait évtizedeken keresztül én is felhasználtam óráimon, s tanítványaim 
füzeteiben ezek mindvégig fellelhetők voltak.

Félelmetes szigorral vizsgáztatott. Előfordult, hogy mindenki megbukott, 
de az is, hogy mindenki lement. Nem ragaszkodott a tényleges tananyaghoz. 
Néha váratlanul kémiai kérdésekkel ostromolta hallgatóit, de a vizsgakérdé
sek között előfordultak a gazdasági földrajz éppen aktuális problémái, vagy 
az atombombázás adatai, mert szerinte a 20. század közepén egy húsz éves 
fiatalember általános műveltségéhez ezek is hozzátartoznak. Bár a vizsga- 
eredménye mindenkinek bizonytalan volt, még sem félt senki a növénytani 
vizsgától. Ugyanis a sikertelen vizsgát tett hallgató UV bárca nélkül többször 
is megismételhette vizsgáját.

A tanszéki munka főleg kutatásból állt. A Professzor úr a különböző fé
meknek sugárzó hatását vizsgálta a növények életfunkcióira, míg az én fel
adatom volt a különböző fafajok alatti talajok baktériumainak számlálása a 
mikroszkóp sötét látómezén. A baktériumszámlálási kísérletekhez kétheten- 
te gyűjtöttünk be talajmintákat, majd vizsgáltuk azok pH-értékét és az 1 gr 
talajban található baktériumok számát. Amikor az időjárás kedvezett, a hét
végeken péntektől vasárnapig a Muckon vagy a Vadászház körüli területek
ről gyűjtöttük a talajmintát, ilyenkor éjszakára is a két hely vendégszobáiban 
maradtunk.

A külső munkák során a szigorúnak ismert Professzor úr másik oldalát is 
megismerhettük. Régi élményeiről mesélt, s mindig volt a tarsolyában né
hány élményszámba menő vicce. Abban az időben még nem volt szöges
drótos határsáv. Az osztrák határ megközelíthető volt minden veszély nél
kül, sőt a határ menti ösvények néha át is szelték a határsávot. Az egyik 
osztrák határőr épülete közvetlenül a határ vonalán helyezkedett el. Arra 
járva, a Professzor úr mondja: figyeljen ide tanársegéd úr (mert a nevemen 
sohasem szólított), felteszem a kalapomat a botomra, megforgatom, s az őr
ség kutyája idegesen vonyítani fog. A következő pillanatban a kutya tényleg 
vonyítani kezdett, mire az őrség két tagja rohanva jött a kapuhoz, s meglátva 
bennünket nevetve mondták: Tudhattuk, hogy csak Fehér professzor lehet, 
mert más nem tudja így beijeszteni ezt a nyugodt kutyust.

A terepi gyakorlatok vezetője és irányítója Kiss Lajos volt, de minden 
külső foglalkozáson a Professzor úr maga is megjelent, mellette a tanárse
géd, sőt néha egy-két külső segítség is. Kiss Lajos ismertette a különböző 
fafajok, cserjék és lágyszárú növények fontosabb tulajdonságait, azok latin
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nevét, de a Professzor úr is gondoskodott arról, hogy néhány, a soproni er
dők különleges növényére felhívja a figyelmet, vagy valamilyen érdekes je
lenségre magyarázatot kérjen a hallgatóktól, esedeg a tanársegédtől. (Pl. Mi
lyen körülmények között alakul ki nyers humusz?)

A szigorúnak ismert Professzor úr nagyon jószívű volt. 1946 őszén volt 
egy szigorlat. Az egyik hallgató már kétszer sikertelenül próbálkozott, de az 
ötödik félévet elkezdte azzal a feltétellel, hogyha sikeresen vizsgázik, marad
hat. Felelete nem volt elfogadható. Kérlelni kezdtem a Professzor urat, hogy 
hívja vissza az illetőt, most halt meg a nővére, ami az idegállapotára is kiha
tott, ha szigorlata most nem sikerül, három évet veszít. A Professzor úr 
előbb azzal utasította el kérésemet, hogy az ő fia is ravatalon feküdt, mégis 
másnap előadást tartott a hallgatóinak. Én tovább érvelve mondtam: más 
hasonló esetben egy professzornak előadást tartani hallgatók előtt, és más 
egy hallgatónak ilyen állapotban vizsgázni egy professzor előtt. A hallgatót 
visszahívta, néhány kérdésre jól válaszolt és le is ment.

De figyelmes is volt: a húsvéti szünetre előbb engedett el azzal a meg
jegyzéssel, hogy „állapotos feleségével nem utazhat zsúfolt vonaton” . Hirte
len haragjában néha nagyon lehordta az embert, de gyorsan megbánta, s 
ilyenkor egy dedikált könyvvel próbálta kiengesztelni az illetőt. Én is őrzök 
így egy-két könyvet. Abban az időben nem voltak felismerésből osztályza
tok, vizsgák. Az utolsó, vizsga előtti gyakorlaton Kiss Lajos ellenőrizte a 
hallgatók tudásszintjét, de ez mindenkinél legalább elfogadható volt, azaz 
mehetett elméleti vizsgára. A mikroszkopiái gyakorlatokról a hallgatók nem 
hiányozhattak, s ezt gyakorlati füzetükkel és sikeres metszetkészítésükkel 
igazolniuk kellett. Vizsgák előtt semmilyen gyűjtemény beadása nem volt 
kötelező. Sajnos ennek nagyon sok hátrányát láttuk. Kevés olyan hallgató 
volt, aki a hazai fafajokat, cserjéket és lágyszárú növényeket végzés után biz
tonsággal felismerte. Nem jártuk körbe a botanikuskertet a virágzások ide
jén, s így sok fafaj és cserje virágját nem láttuk. Ismereteink felszínesek vol
tak. A lágyszárú növényeket nem tipológiai alapon ismertették, inkább csak 
a kétszikű, színes virágú növényekre terjedt ki, nagyon kevés pázsitfűfélét, 
palkafélét, egyéb egyszikűt ismertünk meg. E téren, véleményem szerint a 
technikumi gyakorlatiasabb oktatás késztette az egyetemen is a Növénytani 
Tanszéket a gyűjtemények beadására, a felismerési vizsgák bevezetésére.

A Növénytani Tanszék hosszú múltjából csak egy rövid szakasz esemé
nyeit összegeztem abban a reményben, hogy az előttem és az utánam dol
gozók szintén leírják és megörökítik tanszéki emlékeiket.

Sopron, 1998. február 20.
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G y u r k ó  Pá l

Visszaemlékezés a Budapesti József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmémöki Karának 
Növénytani Intézetére

Nem kívánok részletes elemző munkát írni a tanszék munkájáról, hiszen 
annak idején 1947-ben kerültem a tanszékre, mint demonstrátor, s az azóta 
eltelt fél évszázad alatt az emlékek sokat halványodtak, sok mindent el is fe
lejtettem, viszont éppen az eltelt idő segít a jelentősebb, maradandó emlé
kek, jellegzetességek kiemelésére.

Amikor odakerültem, a Növénytani Intézet, vagy ahogy magunk között 
emlegettük „a Tanszék” nem volt számomra ismeretlen, hiszen már túl vol
tam a tanszék által megtartott előadásokon, gyakorlatokon, vizsgákon és szi
gorlaton is. Mindezek azonban csak a tanszék oktatómunkájába engedtek 
némi bepillantást. A tanszék azonban sokkal több volt, mint amit hallgató
ként megismertem belőle. Érdekesnek tűnik utólag, hogy a tanszék személy
zete -  adminisztrátor, laboránsok, hivatalsegédek -  állandónak, stabilnak 
volt mondható, akik évtizedek óta ott dolgoztak, kivéve a segédoktatókat, 
tanársegédeket, demonstrátorokat, akik általában 1-2 évet töltöttek ott, az
tán továbbálltak. Ezek az emberek azt hiszem csak alkalmi pénzkereseti le
hetőségnek tekintették a tanszéki munkát és nem jövőnek.

Abban az időben a tanszék vezetője Fehér Dániel volt, egy roppant ener
gikus, célratörő, nagy munkabírású ember, aki erős egyéniségével vezette, irá
nyította a tanszék munkáját. Dr. Fehér Dániel 1890-ben született, tehát a tan
székre kerülésem idején még javakorabeli ember volt. Maga is erdőmémök. 
Diplomáját Selmecbányán szerezte 1912-ben. De itt nem állt meg a tanulás
ban, a berlini egyetemen folytatta tanulmányait, 1920-ban szerzett doktorátust 
növényélettanból és kémiából. Selmecbányán tanársegédként oktatott a Főis
kolán. Felesége is selmeci születésű volt. Az 1919-ben Sopronba áttelepített 
főiskolát O is követte. 1934-ben lett az akkor már egyetemi rangot kapott in
tézmény Növénytani Intézetének professzora.

Roppant energikus ember lévén nagy erővel dobta be magát a növénytan 
oktatásának megszervezésébe. A növénytant az erdőmémök képzés alaptár
gyának tekintette. Összeállította a tananyagot, átdolgozta a korábbi növény
tan könyv anyagát, hogy a hallgatóknak legyen miből tanulniuk. Megszer
vezte a növénytani külső gyakorlatokat, megfelelő nagy növényismerettel 
rendelkező szakemberek bevonásával. Erre Sopron különösen alkalmas 
volt, mert a város közelében három flóratartomány találkozik, így igen vál
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tozatos flóra alakult ki. Egyebek között áfonyával, Calluna-val, szelídgeszte
nyével, a másik oldalon igen gyakori a molyhos tölgy és megtalálható még az 
alföldi árvalányhaj is. A Sopron körüli flóra változatosságát kihasználva a 
külső gyakorlatokat a legkülönbözőbb helyekre vezette, hogy ezt a változa
tos flórát minél jobban megismertesse. A hallgatókat több alkalommal még 
Ausztriába is kivitte, a magashegységi flóra tanulmányozására. A külső gya
korlatok már kora tavasszal megkezdődtek, amikor a fák még rügyben vol
tak és folytatódtak később is, amikor a fák már kilombosodtak. A külső gya
korlatokra a professzor úr is mindig kijött, a gyakorlatokba ritkán szólt bele 
szakmailag.

A téli időszak kihasználására mikroszkóp laboratóriumot rendezett be, 
mintegy 25 mikroszkóppal, ahol egyrészt általános növényanatómiai vizsgá
latokat, sejtet, sejtmagot, klorofill szemcséket, légzőnyílásokat, sejtfüggelé- 
keket, szőröket stb. mutattunk be, másrészt pedig a különböző fák faanya
gának háromirányú metszeteken való tanulmányozása, a fát felépítő sejtek 
megismerése és végeredményben a mikroszkópi kép alapján a fafaj felisme
rése volt a feladat.

Fehér Dániel másik nagy létesítménye, amivel a hallgatók számára a nö
vénytani ismeretek megszerzését kívánta segíteni, a Botanikuskert létesítése 
volt. A főépület (ma a B. épület) és a hátsó épület (Erdőrendezés és Erdő
védelem Tanszék) között volt hajdan a néhai Hadapród Iskola gyakorlótere, 
ahol teljesen fádan, csupasz területen kellett botanikuskertet létesíteni. A 
gyakorlótér körüli területet is igyekezett az erdészeti növénytan igényeinek 
megfelelő újabb növényekkel kiegészíteni. Ehhez a világ sok botanikus in
tézményével magcserét folytatott, üvegházakat létesített, megfelelő porce
lánra égetett felírással növénytáblákat helyezett el, utakat létesített és igyeke
zett karbantartatni, amikre sokszor már alig jutott pénz. A Botanikuskert dé
li fala mellett olyan kertet létesített, ahol a fontosabb fák és cserjék rendszer
tani sorba voltak ültetetve, hogy a hallgatóknak ne kelljen az egész 
Botanikuskertet bejárnia, valamely keresett fa megtalálására.

A gyakorlatok megtartása a tanszéken mindig a segédtanszemélyzet dolga 
volt. Az előadásokat viszont mindig maga tartotta. Nagyon jó előadó volt. 
Roppant érdekesen tudott előadni, ahol minden hallgató figyelmét lekötötte. 
Viszont meglehetősen rövid, általában 20-30 perces előadásokat tartott. 
Szemelvényeket, válogatott részeket adott elő. „Nem vagyok hajlandó az 
egész anyagot előadni, a többit tanulják meg a könyveimből.” — mondta.

A számonkérést, a vizsgáztatást borzasztóan unta. Rövid kérdéseket tett 
fel és határozott rövid választ várt a vizsgázótól. Ha a vizsgázó bizonytala
nul kezdte a válaszát, azonnal kidobta. „Apám jöjjön holnap!” . De időnként 
nemcsak a nehezen felelőt dobta ki, hanem a többi várakozót is, mert olyan 
gyorsan tette fel ugyanazt a kérdést egymás után, hogy a vizsgázó még a szá
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ját sem tudta kinyitni, így mindenkit elküldött, Ő pedig ment kedves kutatá
saihoz. Ez nem zárta ki azt, hogy a kidobott hallgató másnap jelesre ne vizs
gázzon. Később a vizsgáztatás rendszere megoldódott, mindenki megköny- 
nyebbülésére, ugyanis a hallgatók írásban vizsgáztak, a tanársegédek elolvas
ták, bírálták, osztályzatot adtak rá, a professzor úr pedig beírta az indexbe.

Fehér Dániel nem oktató volt, hanem egy roppant energikus kutató. 
Nagy erővel, teljes odaadással vetette be magát a kutatómunkába. Fiatalabb 
korában foglalkozott növényélettani kérdésekkel, a különböző környezeti 
tényezők együttes hatásával (R-törvény). Fehér professzor úr sokat utazott 
és sok külföldi ismerőse, sőt barátja volt. A skandináv országokban, Svédor
szágban, Lappföldön végzett kutatásokat. A svédeknél és Németországban 
ismerte meg a talajmikrobiológiát. Felismerte, hogy az anyagok természetes 
körforgásában a talajmikroorganizmusok semmi mással nem helyettesíthető 
fontos munkát végeznek a szerves anyagok elbontásával, mert e bontó 
munka nélkül a szerves anyagokba beépült növényi tápanyagok nem szaba
dulnának fel és így a talajok néhány évtized alatt kimerülnének, a növények 
képtelenek lennének táplálkozni. A talaj mikroorganizmusok — általa kozmi
kus jelentőségűnek nevezett — jelentősége indította Fehér Dánielt e viszony
lag fiatal tudomány művelésére.

Az Algíri Egyetem munkatársaival szervezte meg a nagy szaharai utazást 
egészen Szudánig (Timbuktu). Feltárták, hogy a Szahara homokjában is él
nek talajmikroorganizmusok, főleg szárazságtűrő sugárgombák. Erről az út
járól nem csak tudományos közlemények jelentek meg, hanem egy nagyon 
kellemes útiolvasmány is a "Szaharán keresztül" címmel.

Fehér professzor úr nem csak külföldön kutatott, hanem itthon is igen 
intenzív talajmikrobiológiai kutatómunkát végzett. Ehhez korszerű 
talaj mikrobiológiai laboratóriumot szerelt fel, pénze nem lévén elegendő 
nagyrészt hitelből, amiből viszont anyagi kellemetlenségei származtak, de 
minden tisztázódott, mert bizonyítani tudta, hogy nem a saját zsebére, ha
nem mindent a kutatások érdekében cselekedett.

A talajmikrobiológiai kutatások során legfőbb támasza és leghőségesebb 
munkatársa Szabó Erzsébet volt, aki a tanszéken mindent végzett, admi
nisztrált, pénzt kezelt, táptalajt főzött, sterilizált, baktériumokat számolt, 
eredményeket olvasott le, stb. A másik hűséges munkatársa volt a profesz- 
szor úrnak Döme Károly bácsi, aki a mikrobiológiai eredmények hátteréül a 
talaj kémiai vizsgálatok eredményeit szolgáltatta és ezen kívül a tanszék fény
képésze is volt. Fehér Dánielnek az volt ugyanis a véleménye, hogy a talaj
baktériumokat csak a környezeti tényezőkkel együttesen lehet vizsgálni és 
értékelni.

Fehér professzor úrnak a fő kutatási területe az erdőtalaj volt, mert ott az 
ember nem avatkozott bele a talaj életbe olyan intenzíven, mint a szántóföldi
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talajoknál és a talaj élet évszakos változásait az éghajlat függvényében ott za
vartalanul vizsgálhatta. Ezekről a kutatásairól német nyelven könyve is jelent 
meg "Mikrobiologie des Waldbodens" címen. Magyarországon itthon is sok 
kapcsolatot épített ki talajmikrobiológiai kutatásai révén, így többek között a 
debreceni Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarával, nevezetesen dr. Hank Oli
vérrel, akivel Kisújszálláson talajmikrobiológiai kutatóállomást létesített. 
Ennek vezetője Frank Melanie lett, aki korábban itt dolgozott Sopronban a 
Növénytani Intézetben.

Fehér Dániel 1949-től 1951-ig az Erdőmémöki Kar dékánja volt. Majd 
amikor az egyetemről elbocsátották, akkor tulajdonképpen csak az oktatás
tól szakították el, mert a Magyar Tudományos Akadémia a Növénytani In
tézet helyén megalapította 1952-től az MTA Talajbiológiai Kutatólaborató
riumát, s O ennek vezetője lett. Az új kutatólaboratóriumban kapott helyett 
az MTA tihanyi Biológiai Kutatóintézetének hat munkatársa és dr. Varga 
Lajos talajprotisztológus, aki már korábban is együttműködött Fehér Dáni
ellel. így az új kutatólabor lényegesen kibővülve és megerősödve folytatta 
munkáját. Ebben az időben kapta Fehér Dániel az Akadémiai Könyvkiadó
tól a megbízást egy Talajbiológia c. könyv megírására. A könyv túlnyomó 
részét Fehér professzor úr írta, de társszerzői voltak dr. Varga Lajos, a 
protisztológiai rész és dr. Hank Olivér, a mezőgazdasági vonatkozású részek 
megírásában. A hatalmas könyvet a talajmikrobiológusok elismeréssel fo
gadták és használják azóta is. A Magyar Tudományos Akadémia Fehér Dá
nielt igen kiterjedt talajbiológiai munkásságának elismeréseként levelező tag
jai sorába fogadta.

Fehér Dániel utolsó éveiben gyakran emlegette, hogy életében több mint 
300 tudományos munkát írt és „ha esedeg a fele rossz is, a maradék még 
mindig több mint amit mások írtak” — mondta. Jellemző megnyilvánulása ez 
egy nagy munkabírású embernek. Fehér Dániel élete vége felé sokszor kije
lentette, mint élete nagy csalódását, hogy a talajmikrobiológia zsákutcába ju
tott. Ezalatt azt értette, hogy ezt a "kozmikus jelentőségűnek" mondott te
vékenységet nem tudjuk befolyásolni. Agrotechnikai módszerekkel, szántás
sal, boronálással, trágyázással, öntözéssel stb. szép eredményeket lehet elér
ni, de a talajmikrobiológia eszközei komoly terméstöbblet produkálására 
nem alkalmasak. Egyedül a magasabb rendű növényekkel együtt élő gyökér- 
szimbionták — rhizobiumok, mikorrhiza — adnak lehetőséget némi termésja
vításra.

Fehér Dánielnek, még mint a Növénytani Intézet vezetőjének, másik nagy 
kutatási területe a sugárzásbiológia volt. Mások elbeszélése szerint ez a kutatás 
úgy kezdődött, hogy Fehér Dániel a zöld algákat Petri-csészében steril agar- 
lemezen különböző fényhatásoknak tette ki és figyelte, regisztrálta, rajzolta az 
algatelep nagyságának változását. Egyebek között olyan kísérletet is végzett,
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hogy az algatelepet Petri-csészében elásták kb. 1,5-2 méter mélyen a talajba, 
majd bizonyos, hosszabb idő után újra kiásták, és a talált algatelepet összehason
lították az elásás előtti rajzokkal. Csodálkozva látták, hogy a telepek szép zöldek 
és a talajban is növekedtek, pedig oda a fény nem hatolhatott le. Feltételezték, 
hogy bizonyára valami más sugárzó radioaktív anyag szolgáltatta az energiát a 
napfény helyett. Jöttek a hozzáférhető radioaktív anyagok. Közben algák helyett 
magasabbrendű növények, kukorica, napraforgó, borsó csíranövényeit használta 
jelzőnövénynek. Később kizárólag zöldborsóval dolgoztak. Ezeket hosszú, kes
keny ládákba, nedves homokba, 3 vagy 4 sorba ültették előcsíráztatva. A láda 
végébe helyezték a vizsgálni kívánt "sugárzó" anyagot. A ládákat nagy laborasz
talra helyezték, hosszú, fényzáró keménypapír dobozzal lefedték. A helyiség 
hőmérsékletétől függően 10-12 nap múlva levették a burkot, a borsók erre az 
időre kb. 12-14 cm magasra nőttek. Vékony, hajlékony, etiolált kis növénykék 
voltak. Fehér Dániel úgy látta, hogy a borsók bizonyos távolságig a sugárzó 
anyagtól elhajlanak, majd egy határ után a sugárzó anyag felé dőlnek. Ezt a ha
tárt irányváltási határnak nevezte. Az irányváltási határ távolsága a sugárzó 
anyagtól képezte a mérési eredményt A gyenge kis borsók között természetesen 
elég nagy számban akadtak rendedenkedők, amelyek vagy egyenesek maradtak, 
vagy nem arra dőltek, amerre a többi. A professzor úr ezeket eltávolította, ezzel 
kissé kozmetikázva a képet, s így már valóban fotózható dokumentummá vált a 
kísérlet. Óriási lendülettel folytak ezek a kísérletek éveken át. Először radioaktív 
sugárzó anyagokkal, majd kontrollként ezek ólomdobozával, azután fémlapok
kal, majd minden más anyaggal, amihez a professzor úr hozzáfért. Üveggömbbe 
zárva folyadékokat, gázokat is helyezett a láda végébe és mérte, figyelte az irány
váltási határt. A sugárzónak vélt anyag elé különböző vastagságú ólomlemezeket 
helyezett és "a csökkenő távolságokból még hullámhosszakat is számolt. Tapasz
talatait, méréseit rengeteg dolgozatban tette közzé. Itt volt Fehér Dániel életének 
második nagy zseniális gondolata, ami liiheteden munkára ösztönözte. Azt 
mondta, hogy a kísérletei szerint minden anyag sugároz, csak a fizikusok nehéz
kes műszerei ezt nem képesek kimutatni, de az érzékeny élő növény reagál rá. 
És ha a növény reagál rá, akkor az azt jelenti, hogy bizonyos mértékig a növény
nek szüksége van rá, tehát a növények nem csak mint tápanyagokat hasznosítják 
a felvett tápanyagokat, hanem mint sugárzó energia forrásokat is. Egészen új 'vi
lágkép! Nagyszerű gondolat!

Én azt hiszem, a felfedezés zseniális volta vakította el Fehér Dániel sze
mét, amikor nem gondolt rá, hogy nemcsak sugárzásmentes teret, de még 
csak sugárzást tekintve homogén teret sem képes biztosítani a kísérletekhez. 
E nélkül pedig nehéz az állítását bizonyítani. Aggályaimat sohasem fedtem 
fel neki, nem volt hozzá se bátorságom, se lelkem.

66



G e n c s i  L á sz l ó

Visszaemlékezéseim a Növénytani Tanszéken 
eltöltött évtizedekről

Tanszékre kerülésem története

Eredetileg nem azért jöttem Sopronba, hogy oktató legyek. Bár gimnazista 
koromban 3-4 tanítványom volt, sőt pótérettségire is készítettem fel egy di
ákot matematikából, fizikából és latinból. Azon kívül e három tárgyból pol
gárit végzett lányokat is előkészítettem a gimnáziumi különbözeti vizsgákra. 
Mégis mindenképpen tőmelletti erdész szerettem volna lenni. Csak a diplo
ma megszerzéséig akartam valamelyik tanszékre kerülni, elsősorban anyagi 
okok miatt. Azt, hogy a Növénytani Tanszéket választottam, annak viszont 
szakmai oka volt. Ugyanis a növénytant általában nem tanultuk úgy meg, 
mint ahogy azt egy erdőmérnöknek tudni kellene, mert a világhírű, tudós 
Fehér professzornak -  noha kitűnő előadó volt — nem volt ideje és türelme 
a tanításhoz és vizsgáztatáshoz. Ezt többször is tudomásunkra hozta, szó 
szerint így: „Apám! Én nem vagyok házi tanító, ott a könyvem, tanulják 
meg-” így csak ritkán szánta rá magát, hogy vizsgáztasson, akkor viszont egy 
fél tanteremnyi vizsgázó jelent meg — köztük jó pár bányász és kohász is — 
akik csak a gyakori mókás jelenetekért jöttek el. Fehér professzor ugyanis, 
hogy a vizsgát a maga számára elviselhetővé tegye, vagy végig mókázta, szel- 
lemeskedte, vagy rövidre fogta. Az első vizsgázót kirúgta azzal, hogy menje
nek haza, még tanuljanak, csak aztán jelentkezzenek. Az én vizsgázó cso
portom is így járt, mígnem ilyen ismédések után nemcsak az elsőt, hanem az 
egész csoportot levizsgáztatta, mondván, hogy most már biztosan megtanul
ták.

Ez a módszer eredményezte azt, hogy többen e tárgyba nem fektettünk 
elég energiát. Ezt pódandóan érezvén jelentkeztem a Növénytani Tanszék
re. Csakhogy mikor jelentkeztem, a válasz a következő volt: „Apám! Nincs 
szükségem több léhűtőre, se demonstrátorra, alászolgája!”

Rá azonban jellemző volt, hogy amilyen hirtelen döntött negatív irány
ban, olyan hirtelen pozitív irányban is. Másnap ugyanis, amikor egy ifjúsági 
rendezvény miatt a színházban éppen szervezéssel és dekorálással foglalkoz
tam, a szomszédos épületben lévő erdészetből (lehet, hogy gondnoksági 
szervezet volt akkor?) átjött a főmérnök, Sárkány Jenő bácsi, hogy menjek 
azonnal a Tanszékre (Intézetbe), mert Fehér professzor hívat. Természete
sen én, mint akkori fiatal, és nyakas alföldi ember határozottan nemet 
mondtam, miután előző nap kidobott. Egy kis idő múlva már maga az er
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dőgondnok, Tamás Józsi bácsi jött át, mondván Fehér prof. ragaszkodik 
hozzá, hogy igenis menjek be. Újra nemet mondtam. De egy fél óra múlva a 
tanszéki személyzet 3 tagja (a laboráns aprótermetű Bözsike, a főtechnoló
gus Döme bácsi, a hivatalsegéd Német Józsi) jött értem, mondván, félnek 
attól, hogy a gazda -  egymás között így emlegették -  nagyon felizgatja ma
gát. így már kénytelen voltam megjelenni, amikor is a következőkkel foga
dott: „Apám! Magát tegnap kidobtam, de holnaptól a munkatársam. A teg
napi tanácsülésen említvén a délelőtti találkozásunkat Lesenyi professzor 
nagyon jó véleményt mondott magáról, és mivel én nagyon sokat adok az O 
véleményére, felvettem/’

Lesenyi professzor azért tudott rólam nyilatkozni, mert egy akkor létre
hozott Oktatási Bizottságban az oktatókat Lesenyi és Verő professzorok 
képviselték, az ifjúsági szervezet pedig engem és Guller Imrét delegálták a 
testületbe, ahol szélsőségektől mentes, a felnőttekre jellemző komolysággal 
láttuk el feladatunkat. Ezért gondolta úgy, hogy Fehér professzornak is 
hasznos segítségére lehetek, és valóban e szavakkal ajánlott, amit később a 
Gazdától később megtudtam.

A tanszékre kerülésem kalandos történetét azért is meséltem el, hogy Fe
hér professzor stílusát, magatartását, amely minden más téren is jellemezte, 
e példával is jellemezzem. A kutató munkájában is, ha felmerült valami, 
azonnal reagált és hozzá fogott kutatni vagy kivitelezni. Ilyenkor a témájától 
távolabbi vizekre is gyakran evezett, ami miatt sokszor támadás is érte. így 
foglalkozott pl. az élettelen elemek sugár-kibocsátásával is, amit a növények 
tropikus növekedési mozgásreakciójával mérni, s bizonyítani is tudott. A bi
ológusok többnyire ezt biológiai jelenségként kezelve, nem támogatták, vi
szont a fizikus Gombás akadémikus professzor az Akadémia Műszaki Osz
tályáról, mint fizikai kutatást anyagilag is támogatta.

De ilyen gyorsan reagált a vizsgán egy neki tetsző egymondatos válaszra 
is egy végleges jó vizsgajeggyel, de fordítva is.

Az élet más területein is hasonlóan reagált. Például, mikor valakitől azt 
hallotta, hogy a hallgatók erdőgazdasági gyakorlatán egy Zilahi József neve
zetű diploma nélküli, bukott hallgató foglakozik a diákokkal, rögtön intéz
kedett, és Zilahit elbocsátották. Mikor azonban én mondtam neki, hogy Zi
lahi nem bukott hallgató, csak a megélhetés miatt vállalt munkát, de nem 
komolytalan ember, azonnal elintézte, hogy visszavegyék. Hiszen O nála is 
hárman (Én, Gyurkó Pál és Manninger Ernő) egyelőre diploma nélkül dol
goztunk, és velünk meg volt elégedve. Természetesen egy pár hónap múlva 
(1949. VII. 16.) én, majd a következő szigorlatokon a másik 2 kolléga is 
megszereztük a diplomát.
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Emlékeim a tanszéken eltöltött időtől

Bár a többi tanszékhez hasonlóan, a gyakorlatban Növénytani Tanszéknek 
neveztük, de hivatalosan Fehér Dániel idejében Növénytani Intézet volt, 
részben azzal az indokkal, hogy a Botanikuskert is ide tartozott, de legfő
képpen azért, mert itt kiterjedt kutatómunka folyt. Itt most elsősorban az 
oktatási, tanszéki jellegről fogok szólni, a kutatásról az Erdészeti Lapokban 
már adtam egy rövid összefoglalót1.

De erről legbővebben maga Fehér Dániel számolt be: „Beszámoló a Mű
szaki Egyetem Erdőmérnöki Osztálya Növénytani Intézetének kutató mun
kásságáról 1923-1949” című 1950-ben megjelent saját intézeti kiadványában. 
Hasonló témájú beszámolók közül megemlítem, az Agrokémia és Talajtan 
29. (1980) számában: „Fehér Dániel életpályája -  kutatási területei.” című 
írást Kecskés Mihály tollából (aki egy kis könyvecskét is írt róla); vagy a Bo
tanikai Közlemények 52. kötet 2. füzetében Szabó István és Marton Mária 
szerzőpáros megemlékezését. De ide kívánkozik az Intézet saját közlemé
nyei sorában, 1949-ben: „A Műegyetem Erdőmérnöki Osztályának 
Botanikuskertje Sopronban” című kiadványra való hivatkozás is. A szerzők: 
dr. Fehér Dániel és Kiss Lajos.

Közveden munkatársaim kezdetben a következők voltak: Gyurkó Pál és 
Manninger Ernő szigorló hallgatók a Tanszéken, dr. Borosné Murányi Jolán 
tanársegéd és Kiss Lajos főkertész a Botanikuskertben. A segédszemélyzet 
közül meghatározó szerepük volt Barilich (később Szabó) Erzsébetnek, 
mint főlaboránsnak és mindenesnek, valamint Döme Károly főtechnoló
gusnak, aki a fotózás területén és kísérleti eszközök létrehozásán fáradozott. 
A külső munkatársak közül szinte rendszeresen az Intézetben dolgozott dr. 
Varga Lajos c. egy. rk. tanár, aki az algákkal foglalkozott.

Az Intézetben oktatott tárgyak az 1940-es években a következők voltak:

I. félév: Általános növénytan 4+6
Fásnövények anatómiája 1 +2

II. félév: Részletes növénytan 4+8
Növény földrajz 1
Mikrobiológia 1

A tantárgyak a későbbi időkben úgy alakultak, hogy az Általános növény
tan kettévált egyrészt alaktanra (Általános növénytan címen) és élettanra 
(Erdészeti növényélettan, majd Ökológiai élettanra), másrészt a Fásnövé
nyek anatómiája beépült az alaktan anatómiai részébe. A Részletes növénv-

1 Erdészeti Lapok (1994) 129: 160-162. (A szerk.)
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tanból pedig szintén két tantárgy alakult ki: a Növényrendszertan és a 
Dendrológia.

A Növényföldrajz pedig gyakorlattal bővült ki, úgy is, hogy a végén or
szágot járó nagygyakorlattal fejeződött be, amelyhez előbb a Termőhely- 
ismerettan, majd a Dendrometria is csadakozott. Volt időszak, mikor há
romhetes volt, részletes növénytársulás felvételezéssel és térképezéssel. Ezt 
azonban később a tárgyak számának kari szinten való gyarapodása miatt 
már nem lehetett megvalósítani, és csak 1 hétig tartott.

Tanszéki munkám alakulását meghatározta Fehér Dániel azon módszere, 
hogy igyekezett kipróbálni a munkatársak szorgalmát, megbízhatóságát, te
hetségét, illetve az utóbbinak az irányultságát. így engem is előbb a Bota
nikuskertbe küldött ki, hogy ott segédkezzem. Majd miután Kiss Lajos fő
kertész beszámolt róla, hogy szorgalmasan dolgoztam, felvitt a Tanszékre. 
Ott irodalmat adott, hogy írjak népszerűsítő, ismeretterjesztési cikket. Miu
tán azt határidőre és megelégedésére teljesítettem, bizalma erősödött irán
tam, és bevont az oktatásba.

Fehér Dániel élvezte, ha nem csak kutatási témájában, hanem az emberek 
tekintetében is kísérletezik. így szinte gyerekes kíváncsisággal dobott be engem 
is a mélyvízbe. Kitalált valami ürügyet, hogy miért nem tud most órát tartani, és 
megkért, hogy én menjek be: „mondjam meg az uraknak (hallgatóknak), hogy 
elnézést kér és engem bízott meg az óra megtartásával.,,

Az előadás után viszont felkeresett Döme Úr, a tanszék fő mindenese, és 
a következőket mondta: „Gencsi Úr, eláruljak egy titkot? -  Igen, Döme bá
csi, mondtam én. -  A Gazda odahívott engem az előadó ajtóhoz és ott kun
cogva, szivarozva mondta, hogy hallgassuk meg a fiút, hogy hogyan vágja ki 
magát. A hallgatás után megelégedve távozott, mondván, hogy máskor is 
fogom helyettesíteni, ha nem lesz kedve órát tartani. Tehát Gencsi Úr, tes
sék számítani rá a jövőben, hogy lesznek még meglepetések.”

A vizsgákon is kedve szottyant, hogy bedobjon néha váratlan érdekes 
kérdéseket, pl.: „Apám, mit tud az Ópium háborúról?”

De rögtönözve azért dobott be néha kérdéseken kívül mulattató megjegyzé
seket is, hogy maga számára is elviselhetővé tegye a vizsgákon való kényszerű 
ottlétet. Ezt persze élvezték az odalátogató bányász vagy kohász hallgatók is. 
Sokszor már a vizsga előtt is elhatározta, hogy bedob az első vizsgázónál egy 
olyan forsz kérdést, amit számára leheteden jól megválaszolni, s így azonnal el
küldheti az egész társaságot, és visszamehet a kutatásaihoz. Gyakori volt pl. az 
olyan kérdés, hogy rajzolja fel a Helleborus légzőnyüását.

Egyszer aztán emberére talált. Gönczöl Imre nevezetű, akkor éppen 
szakállt viselő hallgató, amikor megkapta az utasítást a légzőnyílás lerajzolá
sára, nagy nyugalommal letette a krétát, hátat fordított a táblának, megsimí
totta a szakállát és hallgatagon nézett a professzorra. Fehér Dániel megle
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pődve rákiáltott: „Apám, mért nem rajzol?” Erre Gönczöl nyugodt hangon, 
csak ennyit mondott: „Professzor Úrnak ezt még senki sem tudta megfele
lően felrajzolni, hát akkor én miért kísérletezzem.” Ez a professzort annyira 
meghatotta, hogy egyrészt a légzőnyüás kérdése nem merült fel, másrészt 
Gönczölt nem marasztalta el, hanem jó eredménnyel levizsgáztatta. Külön
ben sem volt a Fehér-féle elküldésnek ill. buktatásnak nagy tétje, mert az 
elégtelent ritkán írta be. De vizsga bárcára sem volt szükség, mert nem volt 
pénzéhes ember. A szigorlatokon viszont amikor évismédéses, ill. évkiha- 
gyásos tétje volt a vizsgának, ismerve az ő hirtelen természetét, többnyire 
rám és Kiss Lajosra bízta a kérdezést, s ő csak szivarozgatva figyelt.

Fehér Dániel szervezőkészsége nem csak az Intézet, a Botanikuskert, az 
Egyetemi Könyvtár és a Talajbiológiai Kutató Gárda létrehozásában nyilvá
nult meg, hanem a szűkebb tanszéki munkát is racionalizálta. így engem is 
az oktatás szervezésére, irányítására állított rá, Gyurkó Pált pedig a kutatás
ban való közreműködésre.

így már alig egyéves tanszéki működésem közben megbízott azzal, hogy 
részben tankönyve, részben előadásai alapján jegyzeteket írjak. Az előadásait 
emlékezeteim alapján rögzítettem, de segítségül vettem két hallgató (Soly- 
mos Rezső és Sass László) órákon történt jegyzetelését is. A jegyzetírás így a 
tanszéken ekkor kezdődött meg hivatalos formában, mivel létrejött a jegy
zetsokszorosító műhely is. Addig a hallgatók által írott litográfiák forogtak 
inkább közkézen.

Első jegyzeteim:

1950-ben
1. Általános növénytan
2. Növénymorfológia és élettan
3. Erdészeti növénytan (rendszertani jegyzet Kiss Lajossal közösen)
4. Még ebben az évben Fehér Dániel megbízásából technikumi tankönyv 

írásában is részt kellett vennem. A minisztérium rendelte el és dr. Szőnyi 
László kolléga szervezte. Az őrá jellemző gondossággal engem, Firbás 
Oszkárt és Bencze Lajost, valamint Kricsfalusy Viktort egy budapesti 
üdülőben helyezett el — ellátást és gépírót is biztosítva — míg a könyvek el 
nem készültek.

5. 1951-ben: Növénytan II: (növényrendszertan, növény földrajz Kiss Lajos
sal közösen).
Ezekben az években a minisztérium új tárgyak bevezetését is elrendelte, 

a darwinizmus és az örökléstan akkori felfogásainak ismertetésére. így ener
giámat — Fehér Dániel besegítésével — a következő jegyzetek megírására kel
lett fordítani:

71



1951-ben
6. Biológia I. (Fehér Dániellel közösen)
7. Biológia II. (Fehér Dániellel közösen)
8. Biológia (jegyzet levelező akadémia számára)

1953-ban
9. Biológiai ismeretek (levelező akadémia számára)

1954-ben
10. Biológia (örökléstan a nemesítés alapjaival)

A kezdeti jellegű jegyzetek után az évek során a szükségletnek megfelelő
en jelentek meg bővebb formában és jobb kidolgozásban erdészek, faiparo
sok és vadgazdaságiak számára jegyzetek, valamint tankönyvek a magam és 
az oktatótársak tollából.

A növénytani tárgyakat illetően Fehér Dániel nem ragaszkodott az óra
rendi kötöttségekhez, az előadási és gyakorlati órák keveredtek. Előadást 
keveset tartott, csak akkor, amikor ehhez hangulata és ideje volt, és a téma is 
kedvére volt. Ügy is mondhatnánk, hogy válogatott fejezeteket adott elő, de 
azt mesteri módon. így több idő jutott a gyakorlatokra, sőt akkor még bizo
nyos mértékig a Botanikuskertben is segíthettek a hallgatók. Szükség esetén 
még éjjeli őrzéseket is végeztek. Lehetőség volt az egész napos erdei gyakor
latokra is. Ezeket Fehér Dániel kedvelte, és nagy szertartással vett rajta 
részt. Szivar, bot, a pórázon a „Hanzi” kutya, és a segédszemélyzet. Ok 
mentek előre a tanszéki túra végső, a gyakorlatot befejező és értékelő helyé
re. És ott várták meg, amíg mi a négy tanulócsoporttal — menetközben gya
korolva — megérkeztünk.
A csoportok vezetői a következők voltak:

1. csop.: Kiss Lajos főkertész
2. csop.: Gencsi László
3. csop.: Gyurkó Pál
4. csop.: Boros Adámné és Manninger Ernő

A menetközbeni gyakorlat szolgálta az egyes növények, társulások, ill. a 
helyzet adta növény földrajzi fogalmak ismertetését. Míg az együttes kiérté
kelés ill. beszámolás egy kötedenebb foglalkozás volt, pihenéssel, falatozás
sal egybekötve, amit a professzor — itt a természet ölén felszabadulva, meg
pihenve — többnyire igyekezett hangulatossá tenni. Néha azonban nem tu
dott itt sem felszabadult lenni. Egy ilyen eset a következő volt: A hidegvíz
völgyi kis vadászháznál várva ránk, nagyon izgult, mivel az akkori határzár 
miatt egy eltévedés a határőrökkel kellemeden konfliktust eredményezett. 
Az izgalom hisztériává fokozódott, úgy hogy a személyzetből a kis Bözsike
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és Döme bácsi elénk jöttek, hogy fejezzük be a gyakorlatot, és siessünk a 
vadászházhoz, mert a prof. ki van borulva. Kérték, hogy ne Kiss Lajos bácsi 
menjen elől, mert őt szokás szerint letolja, hogy öreg fejjel mért nem vigyáz 
jobban, s félnek, hogy hisztérikus állapota fokozódni fog. így legjobb lesz, 
ha csoportommal én érkezek meg előbb, mert akkor nem valószínű a leto- 
lás, és abba hagyja a hisztériázást.

Természetesen meg kell magyaráznom, hogy miért választották ezt a 
megoldást. Ugyanis már a kezdet kezdetétől fogva irántam bizonyos respekt 
volt észlelhető Tőle. Kezdődött azzal, hogy Lesenyi professzor jó vélemény
nyel volt rólam, folytatódott azzal, hogy hívására önérzetes nemmel vála
szoltam, majd a tanszéki közös munka során megbízhatónak talált. Impo
náltak neki a nyílt és őszinte megnyilvánulásaim, és azoknak vele szembeni 
bátor megtartása. Egy ilyen "összecsapás" csúcsa az volt, amikor saját véle
ményem mellett akkor is kiálltam, amikor dühében szivarját, szemüvegét, 
botját földhöz vágta; a személyzet rögtön ugrott, hogy fölszedje, de én csak 
álltam és tovább néztem a szemébe, amiből ő észrevette, hogy bár sajnálom, 
de nem tágítok, és véleményemmel Neki akarok segíteni. Velem szemben 
aztán nem is került sor hisztériás jelenetekre, hanem mindinkább bizalmába 
fogadott. Észrevette bennem, hogy minden szélsőségtől mentes, meggon
dolt módon közeledek a problémához, amit az ő hirtelen, impulzív termé
szetének ellensúlyozására felhasználhat.

így történt meg az a szokatlan választása is, hogy amikor felkérték, vállal
ja el a városi tanácstagságot, azt felelte: csak akkor, ha Gencsi Laci is tanács
tag lesz. A tanácsüléseken aztán megkért, ha hozzászólásaiban szélsőséges 
vizekre evezne, ill. elragadtatná magát, rúgjam meg a bokáját. S ilyenkor va
lóban mesteri módon tudott váltani. Kitűnő szónok volt.

Az előbb említett 4 tanulócsoportot vezető oktatógárdából Boros 
Ádámné nyugdíjba vonult, Gyurkó Pált és Manninger Ernőt pedig Fehér 
prof. mindinkább a kutatási munkába vonta be. O maga is mindinkább azzal 
volt elfoglalva, s az oktatás és a dékáni munka kevésbé érdekelte. így mind
kettőben több feladat hárult rám. Gyakran megesett, hogy amikor a dékáni 
titkár, Lichner József (aki még Selmecről jött) valamilyen ügyben megjelent, 
így fogadta: „Jozsó ne zavarj, beszéld meg a Lacival, ő pedig Sanyival 
(Lámfalussy Sándor professzor).” Látva a megterhelésemet (akkor még a ké
sőbbi Tanulmányi Osztály elődjeként működő szervezetben társadalmi 
munkában Kovács Illés mellett a szociális ügyeket is én intéztem) megbízott 
azzal, hogy szerezzek még valakit az oktatási feladatok ellátására. Akkor fia
tal erdőmérnökként Vancsura Rudolf kollégám az Alföldön szolgált elég 
rendezetlen szervezeti viszonyok között. írtam neki és ő örömmel jött ta
nársegédnek. Vele jó együttműködésben évtizedekig együtt dolgoztunk, és 
együtt mentünk nyugdíjba is.
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Sajnos a Fehér Dániel vezette Növénytani Intézetben, annak politikai 
okokból való megszűnése miatt nem sokáig dolgozhattunk. Fehér Dániel 
felmentése egy politikai, káros folyamat része. E történeti folyamatról emlé
keim a következők. A Rákosi diktatúra politikai tisztogatása egyetemünket is 
elérte. Ennek áldozata lett Fehér Dániel, több egyetemi tanár, egyetemi dol
gozó és negyven egynéhány hallgató. A végrehajtás úgy indult, hogy egy szé
lesebb titkos kádermunka után egy szűkebb előkészítő bizottságot hoztak 
létre a MEFESZ központ (valójában az AVH) embereiből. És ahogy az 
ilyenkor lenni szokott, annak élére egy párttag, magas rangban lévő szakem
bert állítottak, ez esetben Roller Kálmánt. Roller Kálmán vezetésével ez a 
bizottság letelepedett a dékán (Fehér Dániel) hivatali szobájában, és oda hí
vogatták az embereket, kérdezgetvén őket a társaik szakmai és politikai te
vékenységéről, emberi magatartásukról. Ezzel kapcsolatban említek meg egy 
„jellemző,, esetet, mivel természetesen engem is hívattak e szobába. Ott 
Roller Kálmán, mint elnök kérdezte a véleményemet Fehér Dániel oktató, 
kutató és politikai tevékenységéről. Én elmondtam teljes őszinteséggel mind 
a pozitív, mind a negatívnak ítélt és ismert jellemzőket. Majd másnap dél
után a tanszéken, a prof. szobájából igen derült hahotázás hallatszott ki. Kis 
idő múlva Dani bácsi ki is jött, hogy elmesélje a derültség okát. Szó szerint 
emlékszem rá: „Képzeljétek, itt volt nálam a Roller pufi és igen jót mulattam 
rajta, mert azt kérdezte, elmondja-e, hogy mit mondott rólam a Gencsi Laci. 
Kérlek, mond csak, mert igen jó szolgálatot teszel vele. Meghallgatván ne
vetve mondtam, hogy én ezeket mind tudtam, sőt tőletek élj övét szó szerint 
is beszámolt nekem.”

Sajnos ez a bizottságosdi később derűre nem adott okot, hanem tragikus 
volt a befejezés. Elkészítették az elbocsátandók névsorát, és közölték vele, 
mint az intézet vezetőjének, neki kell az elbocsátásokat aláírni. Kínos napjai 
voltak, mert ő ellenállt, de azzal fenyegetőztek, hogy itt a nyugati határszélen 
nem maradhat az egyetem, ha meg nem tisztítják a reakciós elemektől. A 
mértékadó tanártársaival konzultálva úgy döntöttek, hogy az egyetem itt ma
radása az elsődleges.

Az elbocsátás menete az volt, hogy a Roller vezette AVO-s részleg által 
készített névsort a kizárási javaslatokkal együtt végrehajtás végett átadták a 
minisztériumnak. Onnan Réday István osztályvezető lejött, és kialakítva egy 
szűk fegyelmi bizottságot, megtárgyalták a kizárási javaslatokat.

Fehér minden személy esetén részletes indoklást kért. Természetesen na
gyon mondvacsinált indokok szerepeltek. Nem győzött hadakozni, csak né
hány embert sikerült megmenteni. így Gáspár Hantos Gézát is, akinek az 
esetében a dühe annyira fokozódott, hogy a tollat és a szemüveget az asztal
ra csapta, mert az indoklás olyan együgyű volt. így szólt: „Tüntetően zöld 
waldenben sétált a Lővérekben a menyasszonyával.”
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A hallgatói kizárásokkal nem ért véget az úgynevezett tisztogatás, hanem 
az oktatókra is sor került. Elsőkén maga Fehér Dániel dékán és Töreki Imre 
személyzetis felelősségét vetették fel, másrészt az ifjúsággal való foglalko
zásra tartották őket politikailag alkalmadannak. Majd több tanár is hasonló 
sorsra jutott.

Amikor Fehér Dániel értesült az oktatási tevékenysége alóli felmentésé
ről, és visszaérkezett a tanszékre, akkor fogta fel igazán, hogy7 mi történt ve
le. Életének műve a tanszék, a botanikuskert, és a kutatás hármas egysége, 
mint Növénytani Intézet megszűnt, s őrá már nincs szükség. E felismerés 
hatására elájult, úgy kellett fellocsolni. A Magyar Tudományos Akadémia az
tán segítséget nyújtott, mert állományba vette, és elintézte, hogy a Növény
tani Tanszék területén belül Fehér vezérletével „Talajbiológiai Kutató La
bor” néven önálló akadémiai csoport működjön (1952). így a tanszék állo
mányából akadémiai állományba került két oktató (Gyurkó Pál és Mannin- 
ger Ernő), valamint néhányan a kisegítő személyzetből. Továbbra is Fehér 
mellett maradt Varga Lajos algakutató, aki Fehér halála (1955) után egy da
rabig vezette is a labort. A kutatói létszám tovább bővült. Itt dolgozott 
Molnár Jolán tanárnő, három házaspár (Pántos, Szabó, Oroszlán), Vámos 
Rezső, Kecskés Mihály, Takács Tamás, Knoll László és néhány alkalmi kül
ső munkatárs. A gazdasági ügyeket Horváth József nyugdíjas végezte. Dr. 
Varga Lajos után dr. Pántos Györgyöt bízták meg az akadémiai csoport ve
zetésével, aki aztán (kb.1957-ben) a Termőhelyismeret-tani Tanszék vezető
je lett, és a Növénytani Tanszékről átvitte az 1956 után létszámában meg
csappant csoportot a saját tanszékére, ahol már mint csak a tanszékhez tar
tozó akadémiai csoport működött tovább. A sors aztán úgy hozta, hogy ké
sőbb néhány évig újra a Növénytani Tanszék vezetője irányíthatta a kutató 
csoportot. Ugyanis a nyolcvanas évek elején a Termőhelyismerettani Tan
szék vezetését is el kellett látnom. Ekkor az akadémiai csoport kutatási ter
vének az összeállításával a Fehér-féle célkitűzéseket (az erdei talajélet feltá
rása) igyekeztem érvényesíteni. Utánam egy darabig még működött az aka
démiai csoport, majd megszűnt. Jelenleg Gyurkó Pál vezetésével néhányan 
egy vállalat alkalmazottaiként laskagomba nemesítésével foglalkoznak. Bár a 
Talajbiológiai Kutató Laboratórium Sopronban megszűnt, Fehér e témában 
világhírt szerzett, sőt a talajbiológiai kutatások hazai úttörőjének tekintik. 
Tiszteletére az MTA, Egyetemünk és a Mikrobiológiai Társaság 1980-ban 
Egyetemünkön: „Fehér Dániel” Nemzetközi Talajbiológiai Kongresszust 
rendezett. Ez alkalommal az általa alapított Botanikuskertben elhelyezett 
szobránál koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottam.

75



A Növénytani Tanszék helyzete Fehér Dániel távozása után

Az új tanszékvezető megérkezéséig a tanszéki feladatok ellátásával Haracsi 
Lajos professzor felügyelete mellett engem bíztak meg. Az elbocsátott okta
tók helyére Roller Kálmán vezetésével meg is érkezett az első csoport (Rol
ler Kálmán, Jabláncy Sándor, Nemky Ernő, Tuskó Ferenc, Láng László). A 
Főiskola igazgatója Roller Kálmán lett. Az Erdőműveléstani Tanszékből 
kettőt létesítettek (Erdőművelés és Erdőtelepítés.) Az erdőművelés vezetője 
Jablánczy Sándor, a telepítésé Roller Kálmán, a növénytanié Nemky Ernő. 
Tuskó Ferenc a növénytanra (egyben a Főiskola igazgatóhelyettese), Láng 
László Pallay Nándor mellé a Fatechnológiai Tanszékre került. (Csak a tör
téneti hűség miatt jegyzem meg, hogy nevezettek 1956-ban ugyancsak Rol
ler Kálmán vezetésével valamennyien nyugatra távoztak, közülük később 
csak Nemky Ernő tért vissza.) A növénytan szempontjából ennek az össze
tartó oktató csoportnak a ténykedése haszonnal járt, mert a biológiai szem
pontok kerültek előtérbe. Majd később egy másik periódusban a műszaki 
szempontok kerültek előtérbe, és a biológia tárgyak óraszámai csökkentek. 
Ennek oka főként az volt, hogy7 az új vállalati gazdálkodási forma, az éves 
tervek, a nyereség hajszolása a műszaki fejlesztést kívánta. Ez a rövid távú 
szemlélet alakult ki, ami az egyetemen is lecsapódott, s a vezetógárda is eb
ben az irányban erősödött. (Pankotay Gábor, Káldy József, Benedek Attila). 
A használat, a szállítás, a gépesítés, a gazdaságtan arányának növekedése, az 
ideológiai tárgyak bevezetése, a heti óraszám általános csökkentése, mind a 
biológiai tárgyak szükségszerű csökkenését eredményezték.

A tanszék személyi állománya nem csak Nemky Ernő és Tuskó Ferenc 
bejövetelével bővült, hanem később Kiss László (1953-59) és Szy Ferenc is 
tanszéki oktatók lettek. A Botanikuskertben pedig Csapody István, majd 
Barabits Elemér és egy kis ideig Brányi György is dolgozott.

A tanszéki munka alakulása

Nemky Ernőt 1952-ben docensi beosztásban nevezték ki a Tanszék vezető
jének, majd az 1954-ben megszerzett kandidátusi fokozat birtokában 1955- 
től egyetemi tanárként vezette a tanszéket. Visszaemlékezve az ő megérke
zésére, bennem akkor az nagyon furcsa érzést váltott ki. Ugyanis én éppen 
vizsgáztattam, amikor megjelent és bemutatkozott, közölvén, hogy holnap
tól ő fog vizsgáztatni. Csodálkozva merült fel bennem a kérdés: Hogyan? 
Hisz nem tudhatja, hogy én mit adtam le, és mit tartalmaz a jegyzetem. El
kérte a tételeket és a jegyzetet, és másnap azt megfelelő helyen kinyitva va
lóban vizsgáztatott.
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Csak később értettem meg, hogy e negatívnak tűnő eljárás egy pozitív 
emberi tartásnak, a szinte túlzott felelősségtudatnak volt a megnyilvánulása. 
Szinte emberfeletti szorgalommal igyekezett a kinevezésnek megfelelni. Ko
rán reggel — még a takarítónő előtt — járt be, és hangyaszorgalommal igyeke
zett a tantárgyak anyagát összeállítani és megtanulni, szinte a megtartandó 
órákkal párhuzamosan haladva. E hallatlan munkabírás eredményeképpen 
sorra jelentette meg a jegyzeteket. Igyekezett a korszerű ismereteknek is 
helyt adni. Munkáját megkönnyítette volna, ha azt a munkatársakkal meg
osztja. De az igényessége és a rosszul értelmezett felelősségérzete ezt sokáig 
megakadályozta. Csak amikor a faiparosok növénytani oktatása is elkezdő
dött, ezt már a munkatársakra bízta. Tuskó Ferenc viszont, aki a rendszerta
ni tárgyak oktatására kapott megbízást, más felfogásban dolgozott. Az ő 
ösztönzésével és a kiadatás megszervezésével jelent meg két segédoktatónak 
is egy-egy könyve: Kiss Lászlótól „A fenyők” és Vancsura Rudolftól „Lom
bos fák és cserjék” címen.

1956 után, mivel Tuskó Ferenc is Kanadába távozott, az ő tárgyait is át
vette, és ezekből is új jegyzeteket írt. Mindent összevetve Nemky Ernő ér
demének és a külső kedvező körülményeknek köszönhetően a növénytani 
oktatás, mind a belső-, mind az időtartalmában, szélesedett, korszerűbbé, és 
intenzívebbé vált. Az óraszám aztán a későbbiekben — a már említett okok 
miatt — fokozatosan csökkent.
A tantárgyak a következőképpen alakultak:

Erdészek részére
I. félév: Általános növénytan (belső, külső alaktan)
II. félév: Élettan (ökológiai növényélettan)
III. félév: Növényrendszertan
IV. félév: Dendrológia és Növényföldrajz. (Záró külső nagygyakorlat a

termőhellyel, később a dendrometriával is közösen)

Korábban néhány évig az erdészek részére ún. ipari szak is működött pár
huzamosan.

Faiparosok részére
I. félév: Anatómia 1 Faipari növénytan néven
II. félév: Dendrológia T (később már csak egy félévben)

Levelező oktatás:
Az erdészek részére először Levelező Akadémia címen volt oktatás rövi- 

debb kurzus (Erdőgazda) formájában, később okleveles mérnöki néhány 
évig. Faiparosok részére Faipari üzemmérnök címen volt oktatás. Vadászok 
részére Vadgazda címen.
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E tárgyak oktatásában rajtunk (Nemky, Gencsi, Vancsura) kívül, előbb 
Kiss László távozása (1959) után Paprika Antalné, Agócs József és Bolgár 
Józsefné Belá Mária vettek részt. Egy egészen rövid ideig (1963-1967) Ba
lázs István is a munkatársunk volt.

Az egyes tantárgyakkal kapcsolatos információk

Általános növénytan: Az előadásokat Nemky Ernő tartotta, és új jegyzetet 
írott. A gyakorlatokat én tartottam, amihez az évtizedeken át tovább hasz
nált tematikát kidolgoztam. Ennek érdekében az alagsorban lévő mikrosz
kopikus labort (a nedves környezet károsító hatása miatt) felhoztam, előbb a 
mai gyűjtemény helyére, majd a Talajbiológia távozása után megüresedett 
helyiségbe, ahol most is működik. De ide már új asztalokat terveztem és ké
szítettem. A gyűjtemény egy részében pedig Nemky Ernővel közösen a 
morfológiai gyűjteményt készítettük el. Később a gyakorlatok tartásába Pap
rika Antalnét, majd Bolgár Józsefnét vontuk be. E tárgyból jegyzetet, útmu
tatót, később tankönyvet is írtam.
Növényélettan: Az előadást és jegyzetírást szintén Nemky Ernő végezte. 
Kezdetben megfelelő számú (talán 4 óra) gyakorlat is volt. Mivel eddig ilyen 
gyakorlat nem volt, ennek a tematikáját is ki kellett dolgoznom, és az eszkö
zöket is beszereznem. Sajnos ez a fáradozásom részben hiába való volt, 
mert az óraszám csökkenése miatt csak néhány évig volt gyakorlat. De amíg 
volt, addig is a jó idő esetén — a rendszertani félévet megelőzve -  a tavaszi 
aszpektus bemutatására, az erdőbe vittük ki a hallgatókat. Éppen ilyen alka
lommal adódott a határőrséggel egy kellemeden konfliktus, amelytől ahogy 
már említettem Fehér Dániel korábban féltve aggódott. A hidegvíz-völgybe 
vittem ki a hallgatókat, éppen azt az évfolyamot, amelynek Agócs József 
kollégánk is hallgatói tagja volt. A kiskatonák megszámoltak bennünket ér
kezéskor és visszainduláskor is. Ekkor viszont egy fő hiányzott. Sorba állí
tottam a fiúkat, de ők mindig mozogtak, hogy kijöjjön a létszám. Persze a 
katonák észrevették, és új számlálást követeltek. Hatodjára aztán Nemes 
László nevezetű hallgató — megunva a dolgot — bevallotta, hogy Kalmár Ist
ván lelépett, mert matek zárthelyire készül. Erre fokozták az őrizetünket, és 
a soproni parancsnokság nagy razziát csinált az egyetemen és kollégiumban. 
Meg akarták tudni, hogy valóban itthon van-e, vagy disszidált. Mi pedig gya
logoltunk a kísérettel hazafele. Görbehalomnál aztán Kalmár előbukkant az 
erdőből. Erre a csapatot tovább engedték, engem és Kalmárt teherautón be
szállítottak a laktanyába. Ott előbb felelősségrevonást, benzin és egyéb költ
ségtérítést követeltek Kalmártól, majd a politikai tiszt közbenjárására (aki 
ismerős földim volt) megúszta a fiú egy fejmosással.
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Növénvrendszertan-Dendrológia: E tárgyat előbb Tuskó Ferenc oktatta, 
majd Nemky Ernő, Vancsura Rudolf és Agócs József. Ok az idők során va
lamennyien írtak belőle jegyzetet. A belső gyakorlatokat általában egy ember 
tartotta, de az erdeieket az előadó és az akkor éppen nem elfoglalt oktatók 
együttesen tartották.
Növénvföldrajz: A tárgyat először Tuskó Ferenc oktatta, és ő írta belőle az 
első jegyzetet is. Az ő távozása után eltekintve attól a néhány hónaptól, 
amikor az eltávozottak óráit Vancsura kollégámmal mi tartottuk meg — ne
vezetesen ezt Vancsura Rudolf, a visszatért Nemky Ernő oktatta, és ő új 
jegyzetet is írt. Az ő távozása után aztán Vancsura Rudolf lett a tárgy végle
ges gazdája. E tantárgy lezáró aktusa volt az a növénytani és termőhelyi or
szágjáró nagygyakorlat (tanulmányút), amely mintegy összefoglalta és lezárta 
a négy féléves növénytani stúdiumokat is. Egyben irányt is mutatott a gya
korlati alkalmazáshoz. A végleges zárás aztán az ezt követő szigorlat volt.
A tanulmányutak mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a kinti kollégák 
részére élmény teli megnyilvánulás volt. A talaj, a növénytakaró és gazdasági 
technológiai szempontok kölcsönhatásai kerültek terítékre. Az időtartama 
sajnos mindig csökkent. Kezdetben háromhetes volt úgy, hogy 3 helyen 
(hegyvidék, síkvidék, ártér) egy-egy hetet töltött a csoport, s a váltás forgó- 
színpadszerűen történt. Egy munkahelyen csak a gyakorlatvezetők — Van
csura Rudolf, Kiss László, Szy Ferenc — maradtak 3 hétig. Engem pedig 3 
csoport ellenőrzésével és a munka összehangolásával bízott meg Tuskó Fe
renc. A hallgatók a növénytani felvételezés alapján társulási térképeket ké
szítettek. Később a gyakorlatok 1 hetesek, majd a szabad szombat bevezeté
se után 5 naposak lettek, de korszerűbb szállító eszközökkel, jobb ellátással.

Kezdetben az előkészítő bejárásokhoz sem állt rendelkezésünkre gép
jármű, vonattal mentünk, s a terepet is általában gyalog jártuk be. Az egész 
így romantikusabb is volt. Két emlékezetes élményt mesélek el. Az egyik: 
Kerényi Ervinnel a Pilisi Kopárokat jártuk — kijelölendő a tanulmányozásra 
legalkalmasabb helyeket —, amikor hatalmas szélvihar a kalapomat elröpítet
te. Hegyről le, majd hegyre fel, aztán egyik, majd a másik irányba, mi pedig 
rohangáltunk utána anélkül, hogy elértük volna. A másik: Tanka Sándorral a 
Dunántúlon ilyen előkészítés során személyvonatos utunk Lepsényen át ve
zetett, ahol csatlakozásra várva, az állomás előtti fapadon töltöttünk fél éj
szakát. A pad és a 100 kilós Sanyi nehezen viselték el egymást. Később 
ahányszor nyavalygott Sanyi, kérdeztük, hogy mi van a derekával, a válasz 
mindig az volt: „Lepsénynél még meg volt.”

Az előkészítés alapján a jegyzetkiadó gondozásában megjelentettünk 
mindig egy programfüzetet, amelyet minden hallgató és résztvevő megka
pott. A programkészítésnél törekedtünk arra is, hogy szakmai ismeretek 
mellett az ország nevezetességeit is bemutathassuk. A dolog érdekessége az
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is, hogy a tanszék részéről e gyakorlatokat hosszú időn keresztül én készítet
tem elő, holott nem ezeket a tárgyakat és részben faiparosokat oktattam. De 
az első szervezések után Nemky Ernő nagyon meg volt elégedve, és később 
is rám bízta. Vesztemre, mert ő, mint a sportkör tanár elnöke azt javasolta 
Vörös József testnevelő tanárnak, hogy az országos agrársportnapok rende
zésére engem kérjen meg, mert az lenne a számára megnyugtató. Tőlem, 
mint nem sportköri tagtól ez tényleg távol állt.

Faiparosok oktatása

A faipari oktatás megindulásával a Tanszék 2 féléves Faipari növénytan ok
tatására kapott megbízást, viszonylag nagy óraszámmal. Ez utóbbi Lám- 
falussy professzornak köszönhető, aki az erdészet és a faipar területén nagy 
tapasztalatokkal rendelkezett, és hogy jól látta e kettő kapcsolatának és az 
alapozásnak a jelentőségét. így mód volt arra, hogy ne csak az első félévben 
a szűkebb értelemben vett anatómiát ismerjék meg a hallgatók, hanem a 
második félévben Dendrológia címen az egyes fafajok belső felépítésével 
kapcsolatos jegyei mellett a növekedéssel, a termőhellyel-, állománybeli 
helyzetével kapcsolatos változatosságát is. E kedvező helyzetből adódott, 
hogy a faipari hallgatókkal több időt töltöttem az erdőben, mint az erdészek 
a hasonló tárgy keretében, akiknél az óraszám már akkor lecsökkent.

Később kényszerű okokból és részben szűklátókör miatt is, először egy 
félévre csökkent az oktatás, majd át is került a Faipari Karra.

A faipari oktatást Nemky Ernő már időben nem vállalhatta. így az első 
félévet én és a másodikat Vancsura Rudolf, majd mindkettőt én oktattam. 
Részükre „Faipari növénytan” címen jegyzetet, majd több ízben „Fahatáro- 
zó”-t írtam. A gyakorlatokat is kezdetben én vezettem, majd Bolgár József
né, és egy rövid ideig Koloszárné Peszlen Ilona is besegített.

Nemky Ernő 1975-ben nyugdíjba vonult. Ezután a tanszékvezetői fel
adatokat én láttam el 1988 végéig. Ez időszak alatt lényeges változás nem 
történt, hiszen a régi gárda folytatta azt, amit közösen kialakított. így csak a 
következőket tartom szükségesnek ismertetni.

A tantárgyak óraszámai már a Nemky Ernő idejében lecsökkentek. A 
tantárgyak sorrendjét viszont megváltoztattam:

/

I. félév: Általános növénytan
II. félév: Növényrendszertan
III. félév: Dendrológia
IV félév: Növényélettan-, Növény földrajz
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E beosztás logikátlannak tűnik, mivel az Általános növénytan (külső, bel
ső alaktan) és az élettan távol kerül egymástól. Ez így igaz, de számomra 
még fontosabb volt a következő megfontolás. Az az eddigi gyakorlat, hogy 
egy erdőmérnök az első évben részletes növényismeretet ne kapjon (csak 
általánost és élettant), és úgy járkálhasson egy évig nap mint nap a Botani
kuskertben -  esetleg az erdőben -, hogy ne kössön az ott látottakkal isme
retséget, és az az ismeretség a gyakori ismétlések után spontán ne rögzüljön, 
egyenesen vétek. És ez még fokozódik azzal, hogy a második évben egy
szerre kell a három információ özönét tartalmazó tárgyat megismerni. A 
gyakorlatban már a vizsgahónapban és előtte, ami nem lehet jól rögzült is
meret.

Én tehát fontosnak tartottam, hogy egy erdőmémök jobb növényisme
rettel rendelkezzen. Ennek érdekében a saját tárgyaim (alaktan, élettan) ro
vására felemeltem a rendszertani és dendrológiai gyakorlat óraszámát, más
részt elértem azt, hogy módja legyen a hallgatónak mind a négy félévben — 
tehát időben elnyújtva -  növényismerettel foglalkozni. Az első félévben a 
külső alaktan (morfológia) kapcsán a kertben és a gyűjteményben, a második 
félévben a rendszertan tanulása és a tavaszi aszpektus megtekintése, a har
madik félévben a dendrológia tanulása és az őszi állapot megismerése révén. 
A negyedik félévben pedig az eddigi részismereteket a társulások tanulmá
nyozása mélyíti el, majd fejezi be a nagygyakorlat. A tapasztalatom és a fele
lősségtudatom ezt a megoldást helyezte előtérbe. Az alaktan és élettan idő
beli távolságának hátrányát pedig megfelelő szemlélet (a forma és funkció 
egysége) érvényesítésével igyekeztem enyhíteni.

Botanikuskert

A volt Honvéd Főreáliskola 10 hektár kiterjedésű parkját Fehér Dániel 
1923-ban kezdte meg az erdőmémökképzés céljaira átalakítani, ami fővona
laiban 1930 év végére be is fejeződött. A kert közepén levő gyakorlóteret — 
az ellenállásokat kivédendő -  szinte egy éjszaka leple alatt telepítette be kül
földi tűlevelűekkel. A kertet a háborús időszak alatt is széleskörű őrizettel — 
a hallgatók bevonásával is -  igyekezett megvédeni. Később a mi vezetésünk 
idejében is harcot kellett folytatni az ellen, hogy a fák kivágása révén külön
böző sport és más létesítményeket hozzanak létre. így a menzától keletre 
eső részen létesült két sportpálya (amelyből az egyik megmaradt), és a kert
ből csak a tornacsarnok alapterülete veszett el.

A kert növényállománya fokozatosan bővült, 1928-ban már minden nö
vényfajra kiterjedő törzskönyv készült. Az ötvenes évekre a telepített fák zá
ródtak, s az újabb telepítés korlátozódott. Ezért — abban az időben tanács
tag lévén -  a Mezőgazdasági Osztály vezetőjét Vass Lászlót meggyőztem,
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hogy a kert fölött lévő államosított területet a méltó gondozás reményében 
adja át Egyetemünknek. E négy hektárral növelt részben aztán megindult az 
észak-amerikai és kelet-ázsiai fás flóra gyűjtése és telepítése.

A kert közvetlen vezetése

Kiss Lajos távozása után egy rövid ideig Csapody István, majd Barabits 
Elemér végezte a munkák irányítását. Idővel közte és a tanszék vezetése kö
zött konfliktus támadt, s Barabits Elemérnek távoznia kellett. Az irányítást 
Nemky Ernő helyett részben a Botanikuskert Bizottság, részben a Dékán 
vette át, s a közveden munka irányítását pedig előbb Vancsura Rudolf, majd 
Bolgár Józsefné végezte. Az persze tudott dolog volt, hogy a Kert a növény
tani oktatás szerves része, s így vissza is került a tanszékhez. A közveden 
irányításra Kocsó Mihály fiatal kolléga jelentkezett, s őt fel is vették, aki je
lenleg is e munkakörben tevékenykedik.

Én a tanszékvezetésem ideje alatt 2 cél érdekében fáradoztam. Egyrészt, 
hogy7 a kert az oktatást minél jobban szolgálja, másrészt, hogy a Kert folya
matosan rendben legyen, hiszen a szűkülő anyagiak miatt, ez utóbbi szá
momra sem volt elfogadható mértékű.

Azért, hogy Kocsó Mihály az energiáit e célokra fordíthassa a tanszék ré
széről neki s a kertnek sok segítséget nyújtottam. Ilyenek voltak pl.:
— Vancsura Rudolf feladata volt a fásszárú állomány számba vétele, megha

tározása, és a szükséges telepítési terv előkészítése.
— Agócs József feladata volt a lágyszárú növénycsoportok gondozása, azok 

telepítési tervének elkészítése.
— Vancsura, aki már korábban 1959-től 1962-ig is elvégezte a növényanyag 

revízióját, 1978-1980 között elvégezte a növények helyileg és azonosított 
kataszterszerű felvételét, a növények pontosabb meghatározását, azono
sítását. Erre azért volt szükség, mert a természetes kipusztulás, kivágá
sok, és telepítések (mely utóbbi átalakító tevékenység Barabits Elemér 
idejében nagyobb mértékű volt) elég sok változást jelentettek.

— Majd geodéziai pontokhoz a megfelelő határköveket megszereztem, a 
társtanszékkel pontos térképet készítettem, és Bolgár Józsefnét megbíz
tam, hogy e parcellákba egyedi mérések alapján pontosan jelölje be az 
egyes növények helyét. Több éves igen szorgalmas munkával el is készí
tette a törzskönyvet és a növénytérképet, amit hasznosításra átadtunk 
Kocsó Mihálynak.

— Elvégeztük a Botanikuskert országos védetté nyilvánítását.
— A munkafeltételek biztosításához sikerült az üvegház felépítését befejez

tetni, és egy új kezelő- és öltöző házat megépíteni. A kezelő házat azért
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szorgalmaztam, mert a botanikuskerti munkát véleményem szerint ott 
helyben lehet legeredményesebben irányítani és ellenőrizni. Sajnos aztán 
ez mégsem úgy alakult, mert közben a rosszul fűtött üvegházi irodából a 
kert vezetője a vese panaszai miatt ideiglenesen feljött a tanszékre, ahol 
egy szobát biztosítottam részére. Az ideiglenességből aztán — a kezelőház 
felépítése után is — állandósulás lett, amit a megszokás és a közös admi- 
nisztrátorság tett indokolttá. A kerti munkára folyamatosan negatívan ha
tott a pénztelenség, a munkaerő csökkenése. A pénzhiányt a kereskede
lemmel igyekeznek pótolni, ami azonban — kívülről nézve — véleményem 
szerint nem oldja meg a problémát.

Az 1956-os események és a Növénytani Tanszék

Az események okozta pánik következtében három oktató (Nemky Ernő, 
Tuskó Ferenc és Szy Ferenc) nyugatra távozott, három pedig (Gencsi Lász
ló, Vancsura Rudolf és Kiss László) helyben maradt. Az itt maradottaknak 
az elsődleges feladata volt abban a felfordulásban a tanszék és értékeinek 
megőrzése. Én magam is eleinte éjjel-nappal, borotváladanul, de valameny- 
nyien saját magunkat és egyéni dolgainkat elhanyagolva igyekeztünk az 
egész egyetem rendjét visszaállítani. Egyetemünkön sok vöröskeresztes 
adomány halmozódott fel, helyiségekben, tantermekben. Magyar János 
megbízott igazgatótól azt a feladatot kaptam, hogy azok őrzéséről, zárásáról, 
majd elszállítatásáról gondoskodjam. Az elszállítatás egyszerűbb volt, mert 
Mollay Jánossal bementünk a Tanácshoz, és ők vállalták az elszállítást. Na
gyobb gond volt az őrzés, mert az anyagiakért nagy volt a tülekedés. Fegy
verek is voltak elszórva, különösen sok a Botanikuskertben. Nagyon érdekes 
dolog, hogy abban az időben működött egy Katonai Tanszék is az egyete
münkön, a fegyverek összegyűjtését ők nem vállalták, inkább „eltűntek a 
ködben” . A fegyverek végül is a Növénytani Tanszék alagsorában lettek 
összegyűjtve, miután Vancsura Rudolf kollégám a hallgatók segítségével 
azokat az egész egyetemen felkutatták. Pedig Vancsura Rudolf, sem és én 
nem voltunk katonák, csak besorozottak. Ezt követően, hozzáláttunk az ok
tatás megindításához. Farkas Vilmos irányításával én is közreműködtem tan
terv és órarend elkészítésében, miután a tantermi feltételek biztosítva lettek. 
A megcsappant hallgatói létszám részben könnyítette is, meg nehezítette is 
az átmeneti megoldást. Mindenesetre a Növénytani Tanszéken is biztosítot
tuk a teljes körű oktatást. Egyetemünk ugyan a nyugati határon terül el, 
mégis az elsők között voltunk az országban a konszolidált körülmények 
megteremtésében és az oktatás újraindításában.
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Epilógus

Egész életemben egyetlen munkahelyem volt, igaz annak neve többször is 
változott. Ezen időszak alatt az alábbi beosztásokban szolgáltam:

demonstrátor 1949. V. 1. — 1949. X. 31.
egyetemi tanársegéd 1949. XI. 1. -  1951. VI. 30.

(József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 
egyetemi adjunktus 1951. VII. 1. -  1965. VII. 31.

(Agrártudományi Egyetem Erdőmémöki Kara)
(Erdőmémöki Főiskola)

(Erdészeti és Faipari Egyetem) 
egyetemi docens 1965. VIII. 1. -  1976. VI. 30.
egyetemi tanár 1976. VII. 1. — 1988. XII. 31.
tanszékvezető 1975. VIII. 1. -  1988. VI. 30.

Sopron, 1998 januárja, kiegészítve 2008 februárjában
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V a n c su r a  R u d o l f

Események és emlékek a Növénytani Tanszék 
és a Botanikuskert múltjából

Nem kis feladatra vállalkozik az, aki emberöltőn átívelő események leírásába 
kezd. Az emlékirat sajátos műfaj, amelyben nem elég a nevek, évszámok fel
sorolása, az események megidézése, hanem az emlékekre alapozott monda
nivalót valamilyen olvasmányos formába kell önteni. Nem mellőzhető az 
érintett kor sajátosságának, hangulatának megjelenítése sem, mivel csak a 
kor ismerete keretében foghatók fel az események a maguk valóságában.

Ezek a gondolatok foglalkoztattak akkor, amikor kézbe vettem a tollat, 
hogy a Növénytani Tanszéken oktatóként eltöltött időszak emlékeimben 
megőrzött eseményeit papírra vessem.

A Növénytani Intézet és az 1949 és 1952 között bekövetkezett szervezeti 
változások

A XX. század nem szűkölködött eseményekben, olykor olyanokban sem, 
amelyek intézményünk életében sorsdöntő fordulatot hoztak, mint például a 
Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költöztetése 1919- 
ben. A II. világháború után is jelentős változások következtek be. A munkás
pártok egyesülése, illetve a kommunisták hatalomra kerülése után megkezdődtek 
az átszervezések. 1949-ben megszűnt a Műszaki Egyetem Bánya-, Kohó- és Er
dőmémöki Kara, intézményünk az Oktatási Minisztériumtól 1950 júniusában a 
Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó Agrártudományi Egyetemhez került, 
és mint Erdőmémöki Kar folytatta munkáját.

Az átszervezés után megkezdődtek a politikai jellegű tisztogatások. 1951. 
május végén 45 erdőmémökhallgatót zártak ki az egyetemről és az ország 
összes felsőoktatási intézményéből. A hallgatók kizárása után hamarosan az 
oktatói kar is sorra került. Még a nyár elején négy professzort fosztottak 
meg egyetemi tanári rangjától és vonták vissza tanszékvezetői kinevezésü
ket. Köztük van Fehér Dániel is, a Növénytani Intézet vezetője. Az akciók 
változásokat vontak maguk után, a Növénytani Intézetből Növénytani Tan
szék és különálló kutatólaboratórium lett, az Erdőművelés tani Tanszékből 
kivált az Erdőtelepítés tani Tanszék.

Az előzményekről annyit, hogy Fehér Dániel az 1923. évi főiskolai rend
kívüli tanárrá történő kinevezésétől kezdve a növénytan oktatása mellett je
lentős mikrobiológiai kutatásokat folytatott és az egykori tanszéket Növény
tani Intézetté fejlesztette ki.
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Fehér Dániel szélesformátumú egyéniség volt. Az 1930-as évektől egyre 
inkább a talaj élővilágának kutatására állt rá, az oktatási feladatok zömét 
munkatársaira bízta. Az Általános növénytan című tárgyat 1947 őszén hall
gattam. Fehér az előadásait azzal kezdte: „Uraim vegyék tudomásul, hogy 
nem vagyok sem rádió, sem nagydob, sem gramofon, hogy minden évben 
elmondjam ugyanazt. Válogatott fejezeteket fogok előadni a növénytan kö
réből, a többit tanulják meg a könyveimből.” Kiváló előadó volt, előadásai a 
legjobbak közé tartoztak, amelyeket egyetemi tanulmányaim során hallot
tam. Az órák nagy részét segédoktató munkatársai tartották meg. A külső 
gyakorlatokon azonban részt vett. Hanzi kutyájával a csoport élén haladt, az 
oktatásba azonban ritkán kapcsolódott be, jelenlétével biztosította a gyakor
lat színvonalát és fegyelmét. A növényismeretet Kiss Lajos főkertész suly
kolta a fejünkbe. Lajos bácsi tanítóképzős végzettséggel rendelkező jó peda
gógus volt, hangosan, érthetően, sokszor elismételte a latin és a magyar ne
veket, így azok megragadtak a fejünkben. A speciális dolgokat, például a 
gombaismeretet, egyik tanársegédjétől, Gyurkó Páltól tanultuk meg.

Fehér vizsgáztatásai meglehetősen rapszodikusak voltak, nem lehetett 
tudni, hogy a terjedelmes növénytanból mit fog kérdezni. A vizsgákon álta
lában rövid kérdések röpködtek, például mi az interfascikuláris kambium? A 
8-10 vizsgázó közül senki sem tudta, elzavarta őket, az elégtelent azonban 
nem írta be az indexbe. Nem annyira a tárgyi tudást, mint inkább a ráter
mettséget, a vizsgán való viselkedést osztályozta. Erre jó példa a következő 
eset: Egy alkalommal a tábla előtt álló vizsgázót felszólítja, hogy rajzolja fel 
a Helleborus légzőnyílását. A felszólításra a hallgató meg sem moccan, Fehér 
ráripakodik: Apám, nem hallotta mit mondtam? Hallottam — válaszolta a 
hallgató —, de a professzor úrnak ezt eddig még senki sem rajzolta fel jól, 
ezért én meg sem próbálom. Apám maga bátor ember, válaszolta Fehér. La
jos, írjátok neki be a jelest! A vizsgák nyilvánosak voltak. „Dani” szivarozva, 
tanársegédei kíséretében jelent meg. Bejártunk, mert ott lehetett tájékozód
ni, hogy milyen kérdésekre számíthatunk. Ugyanis a Fekete—Mágocsy, illetve 
Fehér-Mágocsy-féle Erdészeti növénytan I-II. kötete 1100 oldalából lehe- 
teden volt felkészülni, még akkor is, ha a hallgató az egész félév folyamán 
csak növénytannal foglalkozott. Fehér Dániel kutató egyéniség volt, tanári 
pályája későbbi szakaszában a szabványórák és a vizsgák megtartása teherté
telt jelentettek számára, oktatási feladatának nagy részét munkatársaira bízta.

1949 őszétől Fehér Dániel az Erdőmémöki Kar dékánja. Tudományos 
munkáján kívül közéleti tevékenységet folytat. 1948-49-ben Győr-Sopron 
megye és Sopron város tanácstagja. Kutatásai teljesen lekötötték, napi poli
tikával nem foglalkozott. A micsurini biológiai eredményeit népszerűsítő 
írásokat azonban kritikával fogadta, a Liszenko-féle tudományos hipotézis
sel nem értett egyet. Jellemző esete ennek P. A. Baranov szovjet botanikus
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1950-es soproni látogatása. A neves akadémikus előadásában megemlítette, 
hogy a szovjet tudósok a Pamír-fennsíkon olyan erős növekedésű rozsfajtát 
nemesítettek ki, amelynek vetéséből a teve feje nem látszott ki. Az előadás 
végén kérdéseket lehetett feltenni. Többek közt Fehér Dánielnek is volt 
kérdése. Odaszólt a tolmácsnak: Szíveskedjék már megkérdezni az igen tisz
telt vendéget, hogy az a bizonyos teve feküdt vagy állt a rozstáblában?

Visszatérve az 1951. évi kizárásokra, ma már ismert, hogy a politikai jel
legű tisztogatásokat a Párt Központi Bizottsága Titkárságának határozata 
alapján hajtották végre. Az eljárást az AVO folytatta le, fogalmazta meg a 
kizáró határozatokat, az FM és az Egyetem csak a papírt és az aláírásokat 
adta. A hallgatók 1951. május 29-én kapták meg a fegyelmi határozatot, 
amelyet Rédai István megbízott minisztériumi osztályvezető mellett Fehér 
Dániellel mint dékánnal írattak alá.

A hallgatók kizárásakor lefolytatott vizsgálatok során a politikai vonal 
megállapította, hogy a soproni Egyetemen a hallgatóság körében kialakult 
ellenséges propagandát kifejtő csoportok működéséért elsősorban az oktatói 
testület felelős, mivel nem vette észre időben a szervezkedésüket és nem 
számolta fel őket. Következésképpen a tanári karnál is szükség van politikai 
jellegű tisztogatásra, de ezt már nem az államvédelmi rendőrség, hanem a 
felügyeletet gyakorló minisztérium, illetve az Agrártudományi Egyetem 
(Budapest) személyzeti osztályvezetői hajtják végre. így kerül az elkülden
dők listájára Fehér Dániel dékán, mint az Erdőmérnöki Kar elsőszámú ve
zetője. Fehér tanári állásából történő eltávolításában a rendszertelenül tartott 
nagyvonalú előadásai mellett a hallgatók által kifogásolt vizsgáztatási mód
szere is közrejátszott.

Az egyetemi tanárok leváltása azonban nem ment olyan simán, mint a 
hallgatók kizárása, ugyanis az egyetemi tanárt a miniszter nevezi ki, emellett 
az akkor megjelent új munkaügyi törvény, korlátozandó a munkaerő mozgá
sát, szabályozta a munkaviszony megszüntetésének módját. Az elbocsátá
sukhoz fegyelmi eljárásra lett volna szükség, ehhez azonban nem voltak meg 
a megfelelő bizonyítékok. Tehát „elbeszélgettek” velük. A beszélgetés után 
Lesenyi Ferenc nyugdíjazását, Győrfi János és Magyar Pál áthelyezését kérte 
az ERTI-hez.

Azt, hogy Fehér Dániellel elbeszélgettek-e, ha igen mikor és miről; nem 
ismeretes, ugyanis erről a méltánytalan és sötét akcióról egyetlen sor levéltári 
anyag sem maradt vissza, és a későbbiekben maga Fehér sem nyilatkozott 
róla. Azt viszont tudjuk, hogy 1951. július 6-tól augusztus 31-ig szabadságot 
kért az FM-től, a dékáni teendők ellátásával Sébor János prodékánt bízta 
meg. Szeptember elején ismét néhány hetes betegszabadságra távozott. 
Hogy közben mi történt szinte nem ismert, de mint dékán 1951. szeptember 
30-ig látta el dékáni teendőit.
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Fehér a tudomány elkötelezettje volt, semmiképpen sem akarta feladni 
kutatómunkáját, hiszen élete legizgalmasabb témáján — az elemek átható su
gárzása — ekkor dolgozott. A júliusi-augusztusi szabadságot valószínűleg ar
ra használta fel, sorsát úgy rendezte, hogy a kutatómunkát ne kelljen abba
hagynia. Ebben a törekvésében többen a segítségére voltak. Mindenek előtt 
régi barátja, Soó Rezső akadémikus és mellette Manninger Rezső ugyancsak 
akadémikus, akik támogatásával nyílt lehetőség arra, hogy az MTA megfele
lő kutatóintézetet létesítsen számára, ahol kutatásait folytatni tudja. A jogi 
problémák elrendezésében a neves növényfotográfus, Vajda Ernő volt se
gítségére, aki hivatását tekintve jó nevű ügyvéd volt. Ilyen körülmények kö
zött Fehér Dánielt, mint egyetemi tanárt 1952 elején nyugdíjazták. Végül 
olyan áthidaló megoldás születetett, hogy a Növénytani Intézet egy részét 
Fehér Dániellel együtt átveszi az MTA és mint akadémiai kutatóintézetet 
működteti tovább, az intézet másik része pedig mint Növénytani Tanszék az 
Egyetem kötelékében marad és folytatja az oktatómunkát. Az FM és az 
MTA között létrejött megállapodás valóra váltása több hónapot vett igény
be. Fehér Dániel és a kutatásaiban is közreműködő munkatársai (Gyurkó 
Pál, Manninger Ernő) átkerültek az MTA állományába, az oktatással foglal
kozók pedig maradtak az Agrártudományi Egyetem kötelékében.

Időközben a Karnak gondoskodni kellett az átszervezés miatt az oktatói 
állományból eltávozottak pódásáról. Ekkor kerül a Növénytani Tanszékre, 
1951. október 1-én intézeti tanári kinevezéssel Nemky Ernő és a nyugdíjba 
távozott Borosné Murányi Jolán helyébe 1951. december 23-án Vancsura 
Rudolf.

Az eltávolított konzervatív felfogású professzorok helyébe fiatalabb „ha
ladó szellemű” erdőmérnököket hoztak be. így kerül a Növénytani Tan
székre Nemky Ernő, aki korábban erdőgondnok, majd 1949-ben a Mező- 
gazdasági Tudományos Központ munkatársa, 1950-51-ben pedig az MTA 
Adminisztrációs Hivatalának erdészeti előadója. Fő feladata az erdészeti vo
natkozású kiadványok szakmai és politikai felügyelete volt. Többek között 
ekkor jelenik meg Fekete Zoltán Erdőbecsléstan (Akadémiai Kiadó, Bp., 
1951) tan- és kézikönyve. A könyv 120. oldalán lábjegyzetben a következő 
mondat szerepelt: „A Székelyföld egy részén az ilyen máglyákat esztivának 
is nevezik (az oláh stivából)” . E miatt a kitétel miatt Alexits György mate
matikus a kiadványt megtámadta, úgy, hogy a könyvet a könyvárusi forga
lomból bevonták, a 119-120-s oldalt kivágták, a helyette beragasztott új la
pon az oláh szó helyett már a román szerepel. (Alexits a szovjet irodalom 
hiányát is kifogásolta, ezt azonban nem tudták pótolni, mert ilyen nem léte
zett.) Mivel Nemky Ernő volt a könyv felelős szerkesztője, neki a botrány 
után távoznia kellett az MTA Adminisztrációs Hivatalából. Ez az esemény 
akkor történt, amikor előadót kerestek az Erdészeti növénytan oktatásához.
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Nemky alapvetően műszaki beállítottságú ember volt — 1935-ben az Út- 
Vasút Tanszéken tanársegéd —, a Mezőgazdasági Tudományos Központban 
és az Akadémián biológiai tárgyú kiadványok lektorálása során botanikai jár
tasságra tett szert. Akadémiai pozíciójából követően lehetősége nyílt arra, 
hogy tudományos pályán helyezkedjen el. Mivel politikai támogatottsága is 
volt, őt jelölték a Növénytani Tanszék tanszékvezetői állásának betöltésére. 
Oktató munkáját 1952. januárjában kezdte meg.

Az új szervezeti formába történő átmenet fokozatos. A Tanszék irányítá
sát 1952 elején még Fehér végzi, a tavaszi félév folyamán együtt vesznek 
részt a Kari Tanács ülésein.

Az újjáalakult Tanszék munkatársai és működése 1956-ig

Az 1951-52-es tanév a Növénytani Tanszék újjáalakulásának időszaka volt. 
A Növénytani Intézet szétválása tanszékre és talajbiológiai laboratóriumra -  
mint azt már említettük — hosszabb időt vett igénybe. Késleltette a szétválási 
folyamatot az, hogy időközben intézményünket is átszervezték, az Erdő
mérnöki Kar kivált az Agrártudományi Egyetem kötelékéből és Erdőmér
nöki Főiskola néven önálló felsőoktatási szervé alakult, új vezetőséggel. 
Emellett az FM-ben is vezetőcserék folytak, így nem lehetett pontosan tud
ni, hogy korábban az MTA és az FM közt milyen megállapodás született. 
Ilyen körülmények mellett a szétválás és osztozkodás meglehetősen spontán 
módon folyt le. 1952 tavaszi félévét még közös szervezeti formában, de már 
a Növénytani Tanszék égisze alatt vittük végig. A szétválás folyamata 1952 
nyarán gyorsult fel. Az esemény különös módon játszódott le. A sajátos 
helyzet az volt, hogy a Talajbiológiai Osztály vált ki az Egyetem, illetve a 
Főiskola kötelékéből, amelynek tulajdonába a helyiségek és a felszerelési tár
gyak tartoztak, de évtizedes intézetvezetői pozíciója miatt Fehér Dániel bir
tokon belül maradt, így ő határozta meg azt, hogy mit ad át a Növénytani 
Tanszéknek és mi marad, illetve kerül át a Talajbiológiai Osztály tulajdoná
ba. 1952 júniusában én kaptam meg a feladatot, hogy vegyem leltárba a 
Tanszék részére átadásra kerülő tárgyakat. Nemky Ernő az osztozkodás 
kérdésében rendkívül óvatosan viselkedett, hiszen oktatói és tudományos 
karrierje nagymértékben Fehér jóindulatától függött. így az, hogy mit tu
dunk a közös vagyonból megszerezni a Tanszék számára nagymértékben 
rajtunk, segédoktatókon múlott. Megkaptuk az oktatásban használt gyakorló 
mikroszkópokat (régi Reihert gyártmányúak), ezeken kívül néhány leselejte
zésre váró műszert (kézi pH mérők, spektroszkóp a klorofill színképi vizs
gálatokhoz, stb.) és a szemléltető eszközöket. Az egész alagsori rész a hall
gatósági laboratórium kivételével a Talajbiológia használatában maradt. A 
földszint 9 helyiségéből 3 állt a Tanszék rendelkezésére. A könyvtár teljes
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egészében a Talajbiológiánál maradt. Az oktatáshoz szükséges könyveket 
úgy kellett kikönyörögni. Egy alkalommal kértem Dani bácsitól néhány 
könyvet. A professzor úr nem szólt semmit, majd pár perc múlva megjelent 
a szobája ajtajában, kezében egy halom könyvvel és „végre egy ember, akit 
érdekelnek a könyvek” megjegyzéssel adta át őket. 1952 őszétől Fehér már 
kevesebb figyelmet fordított a Tanszék működésére, elkezdte írni a Talaj bio
lógia c. könyvét és az teljesen lefoglalta.

A régi oktató-kutató állományból Gencsi László és a botanikuskertből 
Kiss Lajos került át, és az ősz folyamán Nemky Ernővel és Vancsura Ru
dolffal egészült ki az oktatói gárda. Ezzel a 4 személlyel indult 1952 elején 
az oktatómunka. Az újonnan belépett munkatársak számára nem volt tanu
lóidő, azonnal be kellett lépni az oktatásba. Az előadásokat (sejttan, szövet
tan, morfológia) 1952 februárjától Nemky Ernő tartotta. Összeköttetése ré
vén valahonnan megszerezte az oroszból lefordított Kurszanov: Botanika I. 
c. tankönyv kéziratát, ebből óráról-órára készülve tartotta meg előadásait. A 
könyv később, csak 1952 őszén jelent meg, ekkor már mi segédoktatók is 
hozzájuthattunk. Az anatómia gyakorlatokat régebbi (talán Kövessi Ferenc 
idejéből származó) segédletekből tartottuk meg. A gyakorlatokon már tanu
lócsoportos oktatás folyt, így az első évben meglehetősen magas óraszá
munk volt.

A Tanszék személyi állománya további kiegészítésre szorult, mivel egy
részt 100 fős évfolyamok léptek be az erdőmémök-képzésbe, másrészt a bi
ológiai jellegű tárgyak óraszáma 32-ről 39%-ra növekedett. Pályázatot hir
dettek 1 docensi és 2 tanársegédi állásra. A docensi álláshelyre 1952. decem
ber 1-i kinevezéssel Tuskó Ferenc ÉRTI munkatárs került. Tuskó docensi 
kinevezésével lehetőség nyílt az Erdészeti növénytan szakosítására. Nemky 
az anatómiát, morfológiát és a növényélettan adta elő, Tuskó a növényrend
szertant, dendrológiát és a növényföldrajzot oktatta, ezen kívül a botanikus
kert vezetésével is őt bízták meg. Tuskó jó szervezőképességű, agilis kolléga 
volt, munkásságának súlypontját a botanikuskert fejlesztése képezte.

1953 elején ismét személyi változások voltak a Tanszék, illetve a kert ál
lományában, újraéledtek az 1951-ben elkezdett politikai jellegű tisztogatá
sok. Az év elején hamis vádak alapján (botanikuskerti dolgozók kizsákmá
nyolása) elbocsátják a Főiskoláról Kiss Lajos főkertészt. Helyébe Brányi 
György erdőmérnököt veszik fel. A Tanszék állománya tovább bővül, 1953. 
február 1-vel Szy Ferenc, március 1-vel Kiss László erdőmérnökök kapnak 
tanársegédi kinevezést.

A tárgyak tartalmában is történnek változások. A korábban oktatott 
Wettstein-féle rendszerről áttérünk a Soó-féle fejlődéstani rendszerre. A 
Részletes növénytanból kiválik a Dendrológia, a Növény földrajz anyaga 
mindinkább a növénytársulási ismeretek irányába tolódik el. A Soó-féle
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fitocönológiai iskola az előző években már kialakult, tanárok és kutatók ré
szére Soóék továbbképző kurzusokat szerveznek, amelyeken részt vesz 
Tuskó Ferenc. Megkezdődik az ország egyes tájainak fitocönológiai felvéte
lezése, amelybe Tanszékünk is bekapcsolódik. A tantervi foglalkozásokon 
kívül Tuskó vezetésével jelentős tudományos diákköri munka bontakozik ki. 
Ezen elsősorban növénycönológiai ismereteket kaptak az érdeklődő hallga
tók. Több tehetséges fiatal itt kapta meg a megfelelő társulás tani alapokat, 
közülük néhányan (pl. Orlóci László Kanadában) elismert kutatókká váltak.

Tekintettel arra, hogy időközben a Talajbiológiai Osztály munkatársainak 
száma jelentősen megnőtt (mintegy 10 fő), a helyiségek nagyobb részét Fe
hérék használták, mi növénytanosok férőhely tekintetében igen szűkösek 
voltunk, hely után kellett nézni. Tuskó Ferenc igazgatóhelyettesi pozíciójá
nak köszönhetően 1954-ben a C-épület I. emeletén (Kémia Tanszék) sike
rült megszerezni három helyiséget. Tuskó és közelebbi oktatótársai (Szy Fe
renc, Vancsura Rudolf) ebbe a különálló részlegbe költöztek át, természete
sen szoros kapcsolatban maradva az anyatanszékkel. Itt lehetőség nyílt az 
oktatáshoz szükséges herbárium összeállítására és egyéb szemléltető eszkö
zök elkészítésére.

A megnövekedett oktatási feladatok ellátása mellett a kutatómunka meg
lehetősen nehezen indult be. Kandidátusi értekezésének elkészítése kapcsán 
Nemky Ernő erdeifenyővel csemetenevelés-ökológiai vizsgálatokat állított 
be. A rendszertani részleg kutatásai inkább dendrológiai vonatkozásúak vol
tak, pl. fenológiai adatgyűjtés a botanikuskert fáin és cserjéin. Tuskó 1954 
táján kezdett el egzótákkal foglalkozni, többek közt a duglászfenyő hazai el
terjesztésének lehetőségeit vizsgálva arról álmodozott, hogy milyen jó lenne 
a duglászfenyőt eredeti termőhelyén tanulmányozni. A kiszámíthatatlan em
beri sors játéka folytán 1957-ben a külföldre szakadt hallgatókkal együtt Ka
nadába emigrált, és a doktori értekezését Brit Kolumbiában, a duglászfenyő 
hazájában készítette el. Az 1965-ben bekövetkezett halála után az angol 
nyelvű disszertációt a család elküldte a Növénytani Tanszéknek.

Ebben az időszakban a botanikuskertben ismét személyi változás volt, 
Brányi Györgyöt 1955 őszétől Csapody Istvánt váltotta fel. Ez a korszak a 
Tanszék fejlődésének látványos szakasza volt, a személyi állományt feltöltöt- 
ték, kialakult az új oktatási rend.

1955-ben egy borús februári reggelen a Talajbiológia adminisztrátora, 
Horváth Józsi bácsi szomorúan jelentette, hogy az este meghalt a „Gazda” . 
Fehér Dániel előző este moziba menet a Deák-téren rosszul lett, felvitték a 
közelben lakó Pogátsa doktorhoz, mire a mentők kiérkeztek már nem lehe
tett rajta segíteni, 1955. február 16-án tüdőembóliában hunyt el. Az Egye
tem és az Akadémia saját halottjának tekintette. Az Aulában ravatalozták fel, 
hagyományos nagy temetést rendeztek. Egyenruhás hallgatók sorfala közt
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vitték a gyászkocsihoz, hallgatók, munkatársak, tisztelők tömege kísérte 
utolsó útján. A városon végigvonuló gyászmenet egyben néma tüntetés volt 
a kivégzésre ítélt selmeci szellem mellett.

A Tanszék élete és tevékenysége a november 4-i fordulat után

A Növénytani Tanszék háború utáni fejlődése 1956 őszéig tartott, a forrada
lom új fejezetet nyitott a Főiskola és a Tanszék életében.

Az 1956-i októberi megmozdulásban Főiskolánk hallgatósága a Sopron
ban működő Egyetemi Karokkal együtt nagy aktivitással vett részt. A no
vember 4-i tragikus végkifejlet után 23 oktató és 330 hallgató ment át Auszt
riába. (Később az oktatók közül 5 fő, a hallgatók közül 60 tért vissza Sop
ronba.) Az Ausztriába menekült oktatók közt volt Nemky Ernő, Tuskó Fe
renc, Szy Ferenc és a botanikuskertből Csapody István, itthon maradt 
Gencsi László, Kiss László és Vancsura Rudolf. A Tanszék oktatószemély
zete tehát megfeleződött. A Főiskola vezetősége és a Pártbizottság majdnem 
teljes egészében külföldre távozott. A november 4-e utáni napokban nagy 
volt a bizonytalanság. Az itthon maradt oktatók közül Magyar János vette 
kézbe a kettészakadt intézmény Sopronban maradt részének sorsát. A Szov
jet megszállás elleni tiltakozásul országos sztrájk bontakozott ki, a Főiskolán 
sem volt oktatás. November 10-én Magyar János a matematika teremben 
összehívta az itthon marad hallgatókat és oktatókat. Előadta, hogy az egye
temi ifjúság esetében nincs értelme az oktatás szüneteltetésének, és kérte a 
jelenlévőket, hogy minél hamarabb kezdjék meg az oktatást. Bizonyos této
vázás után a jelenlévők hallgattak Magyar professzor szavára, így november 
12-én megindult az oktatás. Hétfő volt, az első növénytan órát én tartottam, 
a II. évfolyam létszáma 8 fő volt. Ez akkor jelentős lépésnek bizonyult, mi
vel egyrészt összefogta az itthon maradt tanácstalanul ténfergő ifjúságot, 
másrészt többeket Ausztriából való hazatérésre ösztönzött. November vé
gére már 20-ra emelkedett az órákat látogató hallgatók létszáma. Annak el
lenére, hogy a Tanszéken hárman maradtunk, az oktatási feladatokat el tud
tuk látni, mivel a hallgatók létszáma is erősen megcsappant. A botanikuskert 
ügyeinek intézése Vancsura Rudolfra és Kiss Lászlóra maradt. A kerti dol
gozók részben szétszéledtek, részben sztrájkoltak. A hirtelen bekövetkezett 
hidegben fűtöttük az üvegházakat, takartuk a fagyérzékeny növényeket.

A Főiskola itthon maradt tanári kara kísérletet tett a külföldre szakadt 
hallgatók visszahívására, sajnos kevés sikerrel. A Főiskola volt igazgatójá
nak, Roller Kálmánnak és a köréje csoportosult oktatóknak érdekük volt a 
kimenekült erdőmémök-hallgatók egybetartása és tanulmányaik külföldön 
történő folytatása. Erre Kanadában nyílt lehetőség, így 1956. december 31-
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én Liverpoolban hajóra szálltak, hogy új életet kezdjenek a nagyobb létbiz
tonságot nyújtó Amerikában.

Időközben a Kádár kormány amnesztiát hirdetett a törvényellenesen kül
földön tartózkodók számára. Ennek hatására többen hazatértek, köztük volt 
Nemky Ernő is, aki nem kívánt Rollerékkal Kanadába emigrálni. Hazatéré
sét megértéssel fogadtuk. Nemkynek nem volt oka külföldre távozni, mivel 
a forradalmi események alatt Budapesten tartózkodott, Sopronban semmi
lyen kompromittáló akcióban nem vett részt.

1957. februárjától (a II. félév február 21-én kezdődött) az oktatás a ko
rábban kialakult rend szerint folytatódott, azzal a változtatással, hogy a Tus
kó Ferenc által oktatott tárgyakat is Nemky Ernő adta elő, az oktatás súly
pontja ezeknél a tárgyaknál a gyakorlati foglalkozások irányába tolódott el. 
Az itthon maradt csonka évfolyamok 1960-ig kifutottak, helyükbe a 80-100 
fő közötti létszámúak jöttek. A rendszertani részleget a kémiai épületben 
egyedül képviseltem.

1957. szeptemberében beindul a faipari mérnökképzés a Főiskolán, egy
előre még Faipari Szak formájában. Az Általános növénytan mellett még 
Faanatómiát és Trópusi Faismeretet is hallgatnak. Ez utóbbi két tantárgy 
oktatását rám bízta a tanszékvezető. A Faanatómia anyagának összeállítása 
nem jelentett problémát, mert már Fehér Dániel idejében is volt ilyen tárgy, 
inkább a trópusi fákkal volt gondunk, milyen fajokat és milyen terjedelem
ben oktassunk.

Az 1957/58-as tanévben megtörtént az 1956-ban külföldre távozott ok
tatók megüresedett álláshelyeinek a betöltése. A tanszékvezetői helyekre az 
illető szakterületen jártas erdőmémökök kerültek (Gál János, Pankotai Gá
bor, Káldy József). Hamarosan az újonnan bekerült oktatók vették a kezük
be a Főiskola ügyeinek irányítását. 1958-ban Magyar Jánost az igazgatói 
székben Gál János váltotta fel. Új hatalmi struktúra jött létre, amely a Nö
vénytani Tanszék későbbi helyzetét hátrányosan befolyásolta.

Nemky Ausztriából való visszatérése után a korábbinál intenzívebb kuta
tómunkával igyekezett szakmai tekintélyét megőrizni. Először a tölgy cse
metenevelés öko-fiziológiai problémáinak kutatásába kezdett. A laboratóri
umi vizsgálatokat a „C” épületben végeztük, a vizsgálatok első stádiumában 
a tárolt tölgymakk légzési folyamatát és vízvesztését elemeztük. Jól képzett 
laboráns hiányában azonban a vizsgálatok vontatottan haladtak.

1958-ban volt a Főiskola fennállásának 150 éves jubileuma. Annak de
monstrálására, hogy az 1956-ban történt szakadás után az Intézmény Sop
ronban maradt része él és működik, meglehetősen nagy ünnepségsorozatot 
rendeztek. Ennek keretében a botanikuskertet is rendbe hoztuk, mintegy 
600 darab zománcozott jeltáblát helyeztünk ki.
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A következő, 1959. év is jelentős dátum volt a kert történetében, ugyanis 
a Főiskola területétől délnyugatra lévő szántóföldből kb. 3 hektárnyit a Fő
iskolához csatoltak. A terület megszerzésében Mollay János gazdasági igaz
gató működött közre. A területgyarapodást 1965-ben újabb követte. A 
Honvéd út mellett fekvő ún. „Apácák Szőlőjét” Sopron Város Tanácsa az 
Egyetem kérésére kisajátította. így ezzel és az 1959. évi juttatással együtt a 
botanikuskert területe 4,5 ha-ral gyarapodott.

Az 56-os események alatt szétzilálódott pártszervezet 1957-1958-ban újjáala
kult. Megerősödése után ismét feléledtek a politikai jellegű tisztogatások. 1959 
márciusának végén vallásos meggyőződésük miatt Csapody Istvánt és Kiss 
Lászlót menesztették a Főiskoláról. (Csapody akkor már az Erdőműveléstani 
Tanszéken volt.) Mivel a lelkiismereti szabadságot deklaráló társadalmi rend
szerben vallásos meggyőződése miatt elbocsátani senkit sem lehetett, ezért a ko
rábban bevált módszerrel behívatták őket a személyzeti osztályra és „elbeszél
gettek” velük. A beszélgetés után Csapody a Tanulmányi Erdőgazdasághoz, 
Kiss László az ERTI-hez kérte áthelyezését. Kiss László végül is hozzájárulással 
1959. március 31-én távozott a Főiskoláról.

Kiss László megüresedett helyére 1959. április 28-cal Paprika Antalné ke
rül. Paprikáné gyógyszerész végzettséggel rendelkezett. Nemky azzal a meg
gondolással hozta be Paprikánét, hogy kémiai ismeretei révén a növényélet
tani kutatásokban hasznosítani tudja. Sajnos nem így lett, Paprikáné soha 
nem tudott beilleszkedni a Tanszék kollektívájába.

A következő 1960-as év jelentős változást hozott a Tanszék életében, 
ugyanis a Talajbiológiai Kutatólaboratórium 1960. májusában Budapestre 
költözött. A Talajbiológia által használt helyiségek felszabadultak, így lehe
tőség nyílt arra, hogy a Tanszék ezeket a helyiségeket is birtokba vegye. A 
Kémiai épületben lévő részleg leköltözött a főépületbe. Lehetőség nyílt arra, 
hogy az alagsorban levő hallgatósági laboratóriumot felhozzuk a földszintre, 
ugyanis az alagsor párás levegője nem tett jót a mikroszkópok lencséinek. 
Lehetőség nyílt egy szemléltető gyűjtemény kialakítására is.

1960-ban egyéb dolgok is történtek. A már igazgatói pozícióban lévő Gál Já
nos rendelkezése alapján a botanikuskerti épületből a kert dolgozóit kilakoltat
ták, az épületet Gál bizalmi embere, Gergácz Mihály gépkocsivezető kapta meg 
szolgálati lakásként. A kilakoltatás után áldatlan állapotok alakultak ki, a dolgo
zóknak nem volt megfelelő öltöző és pihenő helyiségük, a nő-dolgozók megfe
lelő zárható helyiség híján a kertben villantották meg intimebb testrészüket. A 
kerti épület egyik helyiségében volt elhelyezve a Tanszék herbáriuma. Fehér 
több XIX. századi neves botanikus herbáriumi anyagát szerezte meg. A gyűjte
mények a Talajbiológiai Laboratórium által használt alagsori teremben nyertek 
elhelyezést. A nedves pincelevegőben a gyűjtemények 2-3 év alatt a penészek és 
a múzeumbogarak martalékaivá váltak. Nemky Ernő 1956-os látogatása sokba
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került a Tanszéknek, a kialakult hatalmi viszonyok mellett már nem volt annyi 
érdekérvényesítési lehetősége, hogy megakadályozza ezeket a helyrehozhatatlan 
károkat okozó akciókat. A kert és a Tanszék támogatottsága ebben az időben 
már a perifériára kerül.

A botanikuskert kisebb üvegházai, amelyek a Honvéd Főreáliskola idejé
ből származtak már elavultak voltak. 1960-ban kezdődött és 1961 őszén fe
jeződött be a kétszámyas, kezelőhelyiséges korszerű üvegház építése. A dél
keleti szárny a botanikuskert használatába került, az északnyugati a biológiai 
jellegű tanszékek számára kutatási célokat szolgált. Az 1959-ben a Főiskola 
tulajdonába került új területet időközben bekerítették, fejlesztési források 
híján talajvédelmi célból nemesnyárakkal telepítették be.

A háború után a botanikuskert törzskönyvét nem vezették, így szüksé
gessé vált az újabb beszerzések számbavétele és a korábbi növényanyag re
víziója. A nyitvatermők feldolgozását Kiss László, a zárvatermőkét Van
csura Rudolf végezte. Ehhez a munkához tartozik, hogy Vancsura Rudolf 
1959 és 1962 között minden egyes parcelláról pontos 1 : 250-s méretarányú 
helyszínrajzot készített. A felvétel alapján elkészült egy kartotékrendszerű 
törzskönyv, amely a kertben található összes fás növényt felölelte.

Amint azt mar említettük, Nemky Ernő az 1957. évi hazatérése után fizioló
giai jellegű alapkutatásokba kezdett. A munkát két vonalon tervezte megvalósí
tani, egyrészt izotópos vizsgálatokkal, másrészt a növényi légzést és fotoszinté
zist mérő, illetve regisztráló készülékkel. Ezeket a vizsgálati módszereket már a 
szocialista országokban is alkalmazták, főleg az izotópos eljárásokat. Nemky a 
kémiai épületben lévő laboratóriumot kívánta átalakítani izotóplaborrá. To
vábbképző tanfolyamokon vett részt és néhány apróbb felszerelési tárgyat is be
szerzett. Egyidejűleg a Kémia Tanszék is izotópos vizsgálatokba kezdett. Két 
laboratórium természetesen nem lett volna fenntartható. Az izotópos kutatás 
ügyében Gál János úgy döntött, hogy a kémia foglalkozzon az izotópokkal, a 
növénytan pedig maradjon a növényeknél.

A másik kutatási terület a növényi légzés, illetve fotoszintézis vizsgálata volt. 
Ehhez 1962-ben sikerült beszerezni egy URAS-t (Ultra-Rot Absorbtions Gerát). 
Ez egy drága nyugatnémet készülék, amely dipolos gázok (C02, H20) koncent
ráció mérésére és a mérési adatok regisztrálására alkalmas. A készülék mellé, a 
terepi mérésekhez kiegészítő berendezések (műszerkocsi, aggregátor) is szüksé
gesek voltak. Kb. 3 év telt el, mire ezeket is sikerült beszerezni. Először tölgyle
vél fotoszintézi-intenzitás mérésére, majd Gencsi László kandidátusi disszertáci
ójának elkészítése kapcsán erdeifenyő tűk fotoszintézisének vizsgálatánál alkal
mazták. A diszciplináris kutatásokhoz a Tanszék anyagi támogatást nem kapott, 
a drága műszer megfelelő kezelőszemélyzet híján kihasználatlan maradt

Időközben kialakult és megerősödött a Faipari Kar, így 1962-ben az Er
dőmérnöki Főiskolából Erdészeti és Faipari Egyetem lett. A tanszékek éle
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tében ez a változás nem sokat jelentett, legfeljebb annyit, hogy nőtt a bürok
rácia. Az új szervezeti felépítésben háromlépcsős vezetés jött létre, neveze
tesen: rektor, dékán, tanszékvezető, mindezekhez helyettesek és hivatalok, 
változadan hallgató és oktató létszám mellett.

Az egyetemmé válás után hamarosan ismét változások következtek be a 
Tanszék személyi állományában. Számomra teljesen váratlanul felkínálko
zott egy külföldi aspirantúra lehetősége, amelyet ki is használtam, és 3 éves 
ösztöndíjjal a Szovjetunióba utaztam. Ennek következtében az Egyetemmel 
1963. szeptember 1-vel a munkaviszonyom megszűnt, átkerültem az MTA 
Tudományos Minősítő Bizottság állományába. A II. félév befejezése után 
távoztam a Tanszékről. A soproni dolgaim felszámolása után 1963. október 
2-án utaztam ki Moszkvába.

Még kiutazásom előtt 1963. szeptember 16-i dátummal Barabits Elemér 
erdőmérnököt adjunktusi kinevezéssel a botanikuskert vezetői teendőinek 
ellátásával bízták meg. A kert továbbra is a Növénytani Tanszékhez tarto
zott és Nemky Ernő maradt a botanikuskert igazgatója. A segédoktatási fel
adatok ellátására Balázs István fiatal erdőmérnököt vették fel. A faiparosok 
oktatását Gencsi László kollégám vette át.

1967-1976: a Tanszék és a botanikuskert kapcsolatának kritikus időszaka

Aspiránsként a Moszkvai Erdészeti-Műszaki Főiskola Növénytani és Dend- 
rológiai Tanszékére kerültem. Kutatási témám a tölgy szelekciója a Sipov- 
erdőben címet képviselte. Munkám gerincét populációbiológiai vizsgálatok 
képezték egy, a Voronyezsi kerületben található reliktum jellegű tölgyesben. 
A rendelkezésre álló 3 év alatt sikerült a disszertációmat elkészíteni és a 
megadott határidőre benyújtani. A benyújtás után hamarosan kiderült, hogy 
abban az évben már nem lesz védés, így 1966. november elején hazatértem. 
(A disszertációmat 1967 májusában védtem meg.) 1966. december 1-vel ke
rültem ismét az Egyetem állományába.

A három éves moszkvai tartózkodásom alatt egy alkalommal, az egyik 
nyári szabadságom alatt jártam a Növénytani Tanszéken, egyéb kapcsolatom 
az Egyetemmel nem volt.

Még 1966 májusában kaptam egy levelet Nemky Ernőtől, amelyben kö
zölte, hogy végzésem után feltédenül visszavárnak a Tanszékre. Ezután még 
több levél is érkezett, visszahívásomat különböző ígéretekkel alátámasztva 
ismételték meg. Az Egyetemre történő visszahívásom okát csak később ér
tettem meg.

A három év alatt, míg távol voltam, a körülmények sokat változtak az 
Egyetemen. Időközben az 1957-ben odakerült hatalmi elit vette kezébe az 
intézmény vezetését. A hatalmi átrendeződést a megerősödött központi irá-
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nyitás jelezte. A változás számomra szembetűnő volt, hiszen visszaérkezé
semkor a korábbiaktól jelentősen eltérő állapotot találtam. A távozásomkor 
behozott két munkatárssal gondok voltak, főként Barabits Elemérrel, aki 
nem tudott, vagy nem akart beilleszkedni a Nemky által vezetett Tanszék 
működési rendjébe, a maga külön útját járta. Balázs István egyetemi tanul
mányai alatt nem tartozott a kiemelkedő botanikai érdeklődésű hallgatók 
közé, mint sportoló került a Növénytani Tanszékre tanársegédi állásba. Bo
tanikai ismereteit később sem fejlesztette. Végül szabálytalan sportköri 
pénzkezelési problémák miatt kellett az Egyetemről 1966 tavaszán távoznia. 
1966. április 1-től Agócs József töltötte be a megüresedett tanársegédi állást.

Moszkvából való hazatérésem után Nemky Ernő vázolta a külföldi tar
tózkodásom alatt kialakult helyzetet és kérte, hogy legyek segítségére a 
botanikuskerti dolgok rendezése ügyében. Egyidejűleg közölte, hogy az ok
tatói munka alól egy időre fel fog menteni, ez alatt készítsem el a külső kert 
részletes parkosítási és telepítési tervét, mivel a botanikuskerti munkák irá
nyításában több éves gyakorlatom van. A felkérést elfogadtam, azért is, mert 
magam sem értettem egyet Barabits kolléga ilyen irányú átalakító tevékeny
ségével. A felkérés után felkerestem Barabitsot, elmondtam neki Nemky ve
lem kapcsolatos szándékát és javasoltam, hogy a tervezési munkát végezzük 
együtt. Másnap Barabits kolléga tudomásomra hozta, hogy ebben a munká
ban sem velem, sem a Növénytani Tanszékkel nem hajlandó együttműköd
ni. Nem lehet tudni, hogy a háttérben mi történt, mert Barabits Elemér 
1967 tavaszán átment az Erdőműveléstani Tanszékre kutatói munkakörbe. 
Ezt megelőzően kollégánk 1966. szeptember 1-től tudományos munkatársi 
besorolást kapott. (Erről a Tanszék csak jóval később szerzett tudomást.)

Ilyen előzmények után 1967 januárjában fogtam a külső botanikuskert 
parkosítási tervének elkészítéséhez. A fejlesztési lehetőségek felmérése után 
mintegy fél évet vett igénybe a részletes telepítési terv kidolgozása. A tervet 
kari szinten elfogadták, így 1967 nyarán el lehetett kezdeni a parkosítási 
munkálatokat. Segítséget jelentett, hogy 1967. augusztus 15-én Bolgár Jó 
zsefné személyében a botanikuskert új munkatársat kapott. Parkerdő hitel 
felhasználásával 1967/68-ban épült ki mintegy 800 fm sétaút, készült el egy 
400 m2 alapterületű, burkolt fenekű tó a mocsári növények részére, egy 50 
m3-s víztároló a kert felső részében a csadakozó vízellátó rendszerrel, 2 db 
esőbeálló, valamint egy 1200 m2-es sziklakért a kert felső szegélyén, ahová a 
Panoráma úti kilátás biztosítása érdekében nagytermetű fás növényeket nem 
ültethettünk. A műszaki létesítmények elkészülte után megkezdtük a telepí
tési tervben szereplő fás fajok ültetését és a sziklakerti növények telepítését 
is. A növényállomány fejlesztését a nemzetközi magcserére alapoztuk. A 
főbb létesítményeiben kialakított külső kert a Növénytani Tanszék munka
társai kollektív közreműködésének az eredménye. Az úthálózat és egyéb
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műszaki létesítmények helyének kijelölésében és a kivitelezési munkák irá
nyításában Barbalics Imre erdésztechnikus volt a segítségemre, a sziklaker
tek kiképzése és beültetése Agócs József munkája.

5 évi szünet után 1968 szeptemberében ismét visszakerültem az oktatói 
munkakörbe. A tanévkezdő kari tanácsülésen ugyanis határozat született ar
ról, hogy a Tanszék külföldön kiképzett, minősítéssel rendelkező munkatár
sának feltédenül részt kell venni a növénytan oktatásában. Szeptember első 
napjaiban tudtam meg, hogy néhány nap múlva én fogom előadni a Nö
vényrendszertant. Akkor már 10 éves oktatói múlttal rendelkeztem, így kü
lönösebb gondot nem jelentett a felkészülés, de a botanikuskerti munka 
mellett a terhelésem megnőtt, aminek nem örültem, mivel szerettem volna 
folytatni a Szovjetunióban megkezdett tölgy-kutatást.

A Tanszéken, illetve a botanikuskertben ez az állapot nem sokáig tartott, 
ugyanis 1969 őszén ismét Gál János foglalta el a rektori széket. Barabits 
Elemérnek a botanikuskertbe való visszahelyezése érdekében támadások so
ra indult meg Nemky Ernő és a Növénytani Tanszék ellen. A Kar vezetése 
(Bezzegh László ekkor a dékán) részéről ekkor születik meg egy olyan hatá
rozat, hogy a botanikuskertet le kell választani a Növénytani Tanszékről, 
mivel a kert nemcsak a növénytan oktatását szolgálja, hanem egyéb tanszé
kek, mint az Erdőtelepítés, Erdőművelés oktatási és kutatási igényeit is ki 
kell, hogy elégítse. Ebből a meggondolásból kiindulva Botanikuskerti Bi
zottságot alakítanak. Ezzel a lépéssel az Egyetem életében szokatlan szerve
zeti forma jött létre. A határozat értelmében a botanikuskert vezetője a 
Botanikuskerti Bizottság (!). A Bizottság elnöke Nemky Ernő, tagjai: Majer 
Antal és Gál János egyetemi tanárok (Gál soha nem vett részt a bizottsági 
gyűlésen), Vancsura Rudolf pedig mint bizottsági titkár. Barabits Elemért, 
mint tudományos munkatársat gondnokként visszahelyezik a botanikus
kertbe. A Bizottság állítja össze a fenntartási és fejlesztési terveket, azok 
megvalósítását a gondnok hajtja végre. A botanikuskertet ettől az időtől 
kezdve az Erdőmérnöki Kar dékánja felügyelte. A bizottságosdi a botani
kuskert fejlődését inkább hátráltatta, mint segítette. Az éves tervek végrehaj
tását senki sem ellenőrizte, a Bizottságban résztvevő tanszékek érdemben 
nem foglalkoztak a botanikuskert ügyeivel. Barabits ott folytatta, ahol abba
hagyta. A parkerdőhitel nagy része nyomtalanul elfolyt. A „szocialista kap
csolatok” ápolása címén jelentős, olykor teherautónyi növényanyag került ki 
ellenőrizhetetlen módon a kertből. Nem az Erdészeti növénytan oktatását 
szolgáló növényanyagot gyűjtöttek be, az üvegház déli szárnya megtelik kak
tuszokkal és egyéb szukkulens növényekkel. A telepítések nem az eredeti 
terv szerint folynak. A gyomorpanaszokkal küszködő Nemky már nem állt 
ki a botanikuskert ügyéért. A bizottság nem éppen áldásos tevékenysége há
rom éven át folyt.
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A visszás helyzetet végül is a botanikuskert dolgozói elégelték meg. 1973 
tavaszán levelet küldték az Állami Ellenőrző Központhoz (AEK), amelyben 
a szabálytalanságok kivizsgálását kérték. Május elején megérkezett az AEK 
vezetőjének, Bruttyó Jánosnak a levele, amelyben a szabálytalanságok hala
déktalan kivizsgálását rendelte el. Az ügy rendkívül kellemetlen volt az 
Egyetem vezetősége számára, de gyorsan megtalálták a kellemeden helyzet
ből kivezető utat. A háttér tanácsára a rektor úgy döntött, hogy amennyiben 
Barabits önként felmond, akkor nem indítanak ellene fegyelmi eljárást, így a 
nevezett kolléga 1973. május 15-én felmondott és távozott az Egyetemről.

Pár hétig gondnok nélkül maradt a kert, majd 1973 szeptemberétől Bol
gár Józsefnét helyezik át a megüresedett munkahelyre. Mivel a Botanikus
kerti Bizottság munkáját, s ezen keresztül magát a kertet is az Erdőmérnöki 
Kar Dékánja felügyeli, Pankotai Gábor veszi kezébe a kert ügyeinek irányí
tását. Bolgárné munkahelye a Dékáni Hivatalba tevődik át. Bolgárné 
botanikuskerti megbízatása 1974. január 16-án tudományos segédmunkatár
si kinevezéssel Kocsó Mihály személyében új munkatárs kerül a botanikus
kertbe. Bolgár Józsefné szülési szabadsága lejárta után a Növénytani Tan
székre kerül vissza oktatói munkakörbe.

A gyakori vezetőváltás után Káldy József rektorhelyettes javaslatára a 
Kar úgy dönt, hogy megszüntetik a Botanikuskerti Bizottságot, és a kertet 
ismét a Növénytani Tanszéknek adják vissza, de nem Nemky Ernőt, hanem 
Vancsura Rudolfot bízzák meg a kert vezetésével. Ilyen körülmények közt 
ért az a megtiszteltetés, hogy harmadszor is a kert vezetője lehettem, oktatá
si feladataim meghagyása mellett. Fonák dolog volt ez a megoldás, mivel a 
tanszékvezetőt félreállították és a kert vezetésével az egyik beosztottját bíz
ták meg. Szerencsére ebből a viszonyból nehézségem nem származott.

Az előző időszak kusza körülményei után gondot okozott a kert műkö
désének az oktatás igényeivel történő összehangolása. Barabits kolléga széles 
körű kertészeti tevékenysége alatt összegyűjtött — általunk feleslegesnek ítélt
— növényanyagot hagyott hátra, egyebek közt az üvegház déli szárnya tele 
volt kaktuszokkal és egyéb pozsgás növényekkel. Ezek további fenntartása 
és ápolása terhet jelentett a kertnek. A gyűjtemény felszámolásának voltak 
ellenzői, végül sikerült a Kertészeti Egyetemnek könyvjóváírással átadni. 
Maradt kb. 100 fenyőcsemete, amit Barabits kolléga magáénak mondott, és 
amelyekre igényt tartott, ezeket megőriztük addig, amíg sorsuk tisztázódott.

Kollégánk kilépése után különös jogi procedúrának voltunk a tanúi. A 
felmondással távozó Barabits kártérítés címén beperelte az Egyetemet. Az 
1974 tavaszán lezajlott per során a bíróság kb. 120 ezer Ft kártérítést igé
nyelt meg, amit az Egyetem fellebbezés nélkül elfogadott. Ugyanakkor a 
hátrahagyott saját tulajdonnak mondott növényanyagot is neki ítélte a bíró
ság.
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A botanikuskert körül zajló bonyodalmak Barabits távozásával nem értek 
véget. Az Egyetem gazdasági vezetője, Mollay János nyugdíjba vonult, he
lyébe 1975. február 1-i kinevezéssel Nagy László erdőmémök került. Nagy 
kezdettől fogva figyelmet fordított a botanikuskertre. Tevékenységét azzal 
kezdte, hogy a kert határozatlan időre kinevezett dolgozóit át akarta tenni a 
parkerdő hitelre. Bejelentését a dolgozók nagy felháborodással fogadták, 
ugyanis az évente változó és már meglehetősen bizonytalan pénzforrás hát
rányait senki sem akarta elfogadni. Egyéb, számunkra elfogadhatadan intéz
kedései voltak. Többek közt feleslegesnek ítélte a kertet délnyugatról határo
ló téglakerítést, fenntartási költségkímélés címén elrendelte a lebontását. A 
körülmények ismerete nélküli döntés volt, ugyanis a város még az 1960-as 
években az egykori hadapródiskola épületeit, kovácsoltvas kapuit és keríté
seit műemlékegyüttesnek nyilvánította. Az előző gazdasági vezető, Mollay 
János két évvel korábban a kerítést védő vízelvezető árkot mintegy 300 ezer 
Ft költség ráfordítással felújítatta. A külső kert csadakozását a régi kerthez a 
kerítés középtájon való megnyitásával terveztük megvalósítani. Intézkedését 
sajnos nem tudtuk megakadályozni. Műhelyesek meg ismereden személyek 
bontották a falat és vitték a téglát, hátrahagyva a törmeléket. Nagy László 
elsősorban pénzügyi vonalon próbálta a kert működését lehetedenné tenni. 
Számomra akkor telt be a pohár, amikor 1975 nyarán egy reggel felmegyek 
az üvegházba és a kert adminisztrátorát nem találom a helyén. Kérdésemre, 
hogy hol van, a dolgozók közölték, hogy Tereiné ma reggeltől már a Gazda
sági Hivatalnál raktárosként dolgozik. Ennyire otromba intézkedést már 
nem lehetett szó nélkül hagyni. Az üggyel kapcsolatban jelentést írtam az 
egyetem rektorának, Cziráki Józsefnek, tájékoztattam a történtekről és kér
tem a vezetői megbízás alóli felmentésemet. Nem volt szerencsém, mert 
éppen vezetőváltás előtt állt az Egyetem, kérelmemre választ nem kaptam. 
Július folyamán MÉM kiküldetéssel Olaszországban jártam, távollétemben 
Kocsó Mihály kollégát bíztam meg a legszükségesebb ügyek intézésével. 
Visszatérésem után ismét kértem a felmentésemet. A rektori széket megint 
Cziráki foglalta el, azonban faiparosként nem kívánt az Erdőmémöki Kar 
kényesebb ügyeivel foglalkozni, azokat Káldy József rektorhelyettesre bízta, 
Káldy viszont vonakodott Nagy Lászlóval szemben fellépni. Sem velem, 
sem a botanikuskerttel az Egyetem vezetői közül nem foglalkozott senki. 
Ilyen körülmények között igyekeztem végigvinni az őszi félévet. Közben vi
lágossá vált, hogy ezt a megterhelést hosszabb távon nem vagyok képes el
viselni. December végén sikerült Káldynál kihallgatást kérni, akkor szóban is 
előadtam panaszaimat és ismételten kértem felmentésemet a kert vezetése 
alól. Káldy nehezményezte az elhatározásomat, de abban annyira eltökélt 
voltam, hogy a kert vezetése dolgában kénytelen volt a már elfogadható 
megoldást keresni. Mivel Nemky Ernő már a felmondási idejét töltötte, és
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Barabits sem volt az Egyetemen (az egész botanikuskerti ügyet Nemky és 
Barabits közötti személyi ellentétnek fogták fel), Káldy úgy döntött, hogy a 
kertet szervezetileg is visszaadják a Növénytani Tanszéknek és mindkettő 
vezetésével Gencsi Lászlót bízzák meg. Az elvett adminisztrátori helyet 
azonban nem töltik be, Gencsi a Tanszék oktató személyzetével és admi
nisztrátorával oldja meg a kert vezetését.

Nemky Ernő 1972-ben gyomorműtéten esett át. A következő évben a 
tanszékvezetői megbízatását, kora miatt, csak két évre hosszabbították meg, 
így féléves felmondási idő után 1976. január 31-vel nyugdíjba vonult. Papri
ka Antalné is elérte a nyugdíjkorhatárt, ő három hónapos felmondási idő 
után távozott a Tanszékről.

Nemky nyugdíjba vonulásával lezárult egy közel tízéves időszak, amely
ben az oktatás érdekeinek mellőzése következtében a Tanszéktől elszakított 
botanikuskert volt a legnagyobb kárvallottja.

1976-1988: a Növénytani Tanszék és a botanikuskert élete a hatalom
változások árnyékában

1975. augusztus 1-től Gencsi László vette át a Növénytani Tanszék vezeté
sét. Nemky és Paprikáné nyugdíjazása folytán megüresedett álláshelyeket 
nem töltötték be. Ennek oka az volt, hogy egyrészt a hallgatók évfolyamlét
száma 50 fő körülire mérséklődött, másrészt a biológiai jellegű tantárgyak 
óraszáma csökkenőben volt, így a maradék 4 fő oktató el tudta látni a tan
székre háruló feladatokat. A Nemky Ernő által oktatott tárgyak egy részét, a 
morfológiát és a növényélettant Gencsi kolléga, a dendrológiát és a növény
földrajzot Vancsura Rudolf vette át. Bolgár Józsefné besegített Gencsinek a 
morfológia oktatásában, Agócs József változatlanul a rendszertan és a dend
rológia gyakorlatait vezette. A faanatómia oktatása átkerült a Faipari Kar
hoz, azt a Fatechnológiai Tanszék vette át, de a gyakorlatokat változadanul a 
Növénytani Tanszék hallgatósági laboratóriumában tartották.

A botanikuskert személyi állományában nem volt jelentős változás, 
Kocsó Mihály kolléga időközben bedolgozta magát a botanikuskerti mun
kák irányításába. A botanikuskertben az üvegházak átépítése vette kezdetét, 
ugyanis az 1960-ban épített hajtatóház jellegű üvegházak a fásnövény szapo
rítás és a kutatások céljainak nem feleltek meg.

A Növénytani Tanszék és a botanikuskert életének konszolidálódását 
részben az Egyetem irányításában bekövetkezett sajátos változás és egy új 
vezetési stratégia segítette elő.

Amint korábban már említettük, 1975 nyarától ismét Cziráki József fog
lalta el a rektori széket. Kevésbé határozott egyéniség volt, mint az elődei, 
ezért már az előző rektori működése alatt is voltak kisebb vezetési problé
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mák, ezek azonban következmények nélkül elsimultak. A rektori tisztség a 
szocializmusban hatalommal és nem lebecsülendő anyagi előnyökkel járt 
(Gál János 1959 és 1985 között 4 családtagját hozta be az Egyetemre), ezért 
Czirákin kívül még három önjelölt pályázott a rektori címre. Ezek a mene
dzser típusú oktatók nem tudták elfogadni Czirákit a rektori székben, nyílt 
és burkolt támadásokat indítottak ellene. Emellett az Egyetem MSZMP Bi
zottsága is a maga külön útját járta. Cziráki második rektorságának elején sű
rűsödtek a problémák, amelyekről a felügyeletet gyakorló Főhatóság is tu
dott. A kibontakozó konfliktusok megelőzésére a MÉM felügyeleti vizsgála
tot kezdeményezett. Cziráki a bekövetkezett bonyodalmakat nehezen tudta 
elviselni, idegfeszültsége enyhítésére gyógyszerekhez folyamodott, reggel 
élénkítőt, este altatót szedett. Ilyen begyógyszerezett állapotban gépkocsiba 
ült és 1977. április 10-e táján súlyos autóbalesetet szenvedett, életét csak a 
gyors orvosi segítség mentette meg. Április közepétől a miniszter Káldy Jó 
zsefet bízta meg a rektori teendők ellátásával. A baleset előtt kezdett vizsgá
lat eredményét Soós Gábor államtitkár az 1977. június 28-án tartott Rektori 
Tanácsülésen a következőben foglalta össze: „Az utóbbi időben bizonyos 
nyugtalanító jelenségek mutatkoztak az Egyetem életén belül, mind az irá
nyítás, mind az oktató-nevelő munkával kapcsolatban.” Cziráki balesete és 
az elmarasztaló vizsgálat nyomán egyes állami és pártvezetők olyan véle
ménynek adtak hangot, hogy az izoláltan elhelyezkedő Erdészeti és Faipari 
Egyetem önálló életre alkalmadan. A vizsgálat során felmerült problémák 
megoldására elképzelések születtek. Ezek egyike szerint a Faipari Kart át 
kell helyezni valamelyik műszaki jellegű felsőoktatási intézmény kötelékébe, 
ahol faszerkezetek oktatásával is foglalkoznak (pl. Budapesti Műszaki Egye
tem), az Erdőmérnöki Kart pedig az egyik agrárfelsőoktatási intézményhez 
csatolni. (1953-ban már felmerült az Erdőmémöki Főiskola beolvasztása a 
nem sokkal korábban alapított Gödöllői Agrártudományi Egyetembe, akkor 
a Haracsi Lajos által vezetett bizottság azzal érvelt a Sopronban maradás 
mellett, hogy a tanszéket ugyan át lehet telepíteni, de a botanikuskertet 
nem.) A kényes helyzetből a kivezető utat Romány Pál miniszter szokadan 
intézkedése jelentette. A miniszter félreállította a hatalomért versengő sop
roni professzorokat, és az Egyetem rektori székébe Kecskés Sándor szemé
lyében külső egyetemi oktatót javasolt. Kecskés a Budapesti Műszaki 
Égetem Vasútépítés tani Tanszékének egyetemi tanári rangban levő oktatója, 
mellékállásban pedig a Központi Bizottság Mezőgazdasági és Közlekedési 
Osztályának előadója volt. Az Egyetem vezető oktatói kezdetben tiltakoztak 
az intézmény autonómiáját sértő intézkedés ellen, de némi meggyőzés után 
az Egyetemi Tanács közel egyhangú szavazással elfogadta Kecskés rektorrá 
történő kinevezését. Az új rektor Cziráki József mandátumának lejárta után, 
egyidejű tanszékvezetői kinevezése mellett, 1978 szeptemberében foglalta el
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az Erdészeti és Faipari Egyetem rektori székét. Megjelenése egy időre nyu
galmat teremtett a korábbi hangadók körében. Kecskés központi bizottsági 
háttere mérsékelni tudta a politikai vonalon is érvényesülni akarókat is.

Kecskés 3 éves uralkodása alatt megkísérelte teljesíteni azt, amivel küldői 
megbízták. Mindenekelőtt a vezetési stílusban volt változás, a kész tények elé 
állítás módszere részben megszűnt, a felmerült problémákat az érdekelt felekkel 
történő tárgyalások útján igyekezett rendezni. Hozzá mert nyúlni kényesebb 
kérdésekhez. Nagy László a botanikuskert 1976. évi vezetőváltása után is folytat
ta a kert normális működését akadályozó önkényes akcióit. Egy idő után Gencsi 
kolléga megelégelte Nagy akadékoskodását és panasszal fordult a rektorhoz. 
Kecskés az ügy tisztázása céljából maga elé rendelte mindkét felet Nem tudni 
pontosan hogy zajlott le a vita, de a kiszivárgott hírek szerint a két volt évfo
lyamtárs és egykori jóbarát nem éppen baráti párbeszédet folytatott Kecskés je
lenlétében. Nagy László gazdasági vezetésével már egyébként is gondok voltak, 
így a rektori állásfoglalás nyomán Nagy kénytelen volt a botanikuskert munkájá
val kapcsolatos beavatkozásait mérsékelni.

Kecskés Sándor Sopronba kerülése után fáradtságot nem kímélve igye
kezett kézbe venni az Egyetem vezetését. A helyzet kellő ismerete híján fog
lalkozott olyan részletkérdésekkel is, amelyek rendezéséhez rektori intézke
dés nem szükséges. Szabad idejében gyakran sétált a botanikuskertben, így 
olykor észrevételei is voltak. Két ilyen észrevétele váltott ki a dolgozókból 
derűt. Az egyik 1979 őszén történt Kecskés hívatta Gencsi kollégát és kö
zölte vele, hogy baj van a kertben, mert sárgulnak a fenyők. A jelenség oká
nak tisztázása során kiderült, hogy a vörösfenyőkről van szó, amelyek 
lombhullatók lévén ősszel természetüknek megfelelően sárgulnak. A másik 
emlékezetes eset a varjakkal történt Kecskést a platánfákon fészkelő varjak 
károgása már hosszabb ideje idegesítette. Tetdegességre akkor került sor, 
amikor a platánok alatt elhaladtában a varjak -  onnan felülről — letisztelték. 
Felháborodásában először a vadászokat mozgósította, akik sörétes puskáik
kal a károgó varjak közé lőttek. Az első durranásokra a madarak felreppen
tek és a levegőben nagy kört leírva elrepültek, néhány nap múlva azonban 
visszatértek. A következőben felkért varjúűzők a tűzoltók voltak. Fecsken
dőikkel néhány fészket megrongáltak, azonban a madarak a fürdetés után 
ismét visszatértek, azóta itt vannak. Kár volt az elpufogtatott puskaporért, 
mivel a vetési varjú a költőhelyéhez erősen kötődő madár.

Ebben az időben a MEM-ben újabb átszervezések folytak, államtitkárok, 
osztályvezetők cserélődtek. Nagy László egykori iskolatársa és támogatója 
1980 tavaszán távozott a Szakoktatási Főosztály éléről. A protektor távozása 
után hamarosan Nagy kollégának is mennie kellett a Gazdasági Igazgatóság 
éléről. Tudományos munkatársi kinevezéssel az Üzemtani Tanszék állomá
nyába helyezték át, majd pár év múlva nyugdíjba vonult. Ezzel elmúlt a ve
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szélye annak, hogy Nagy a botanikuskertet a Gazdasági Igazgatóság irányítá
sa alá vonja és a kert egy időre az oktatás érdekeit mellőző dilettáns vezetés
nek legyen alárendelve.

Kecskés Sándor határozott időre szóló rektori megbízatása 1981. június 30- 
án lejárt. Mivel a MÉM-ben miniszterváltás is volt, Kecskés rektori megbízását 
sem hosszabbították meg újabb három évre. Július 1-től ismét Gál János kapott 
megbízást a rektori tisztség betöltésére. A korábbi vezetési gyakorlathoz képest 
konszolidált állapotok következtek. Olykor kritikus hangvételű megnyilatkozá
sok is elhangzottak, de most már nem lehetett a nyilatkozót olyan rövid úton el
távolítani, mint ahogyan azt korábban tették. Ez a megváltozott légkör a Tan
szék oktatóinak közérzetére kedvezően hatott.

1983-ban ünnepelte intézményünk fennállásának 175 éves jubileumát. Az 
ünnepségre a botanikuskertet is rendbe hozták. Ekkor kerültek kihelyezésre 
a neves professzorok neveit viselő útjelző-táblák. A táblák egy része még ma 
is a helyén van, de az útelnevezések nem váltak tudatossá, mivel a kert 
struktúrája és úthálózata más, mint a tharandti botanikuskertté, ahonnan a 
névadók a példát vették.

1986-ban a tanév kezdetén kaptuk a szomorú hírt, hogy 77 éves korában 
elhunyt Nemky Ernő. Ernő bátyánkat korábbi lakóhelyén, Nagymaroson, 
ahol 1943 és 1949 közt erdőgondnok volt, helyezték örök nyugalomra. 
Nemky nyugdíjba vonulása után is rendszeresen látogatta a Tanszéket, figye
lemmel kísérte munkánkat. Küzdelmes időszakban vezette a Növénytani 
Tanszéket. Humánus vezető volt, tehetségével és kitartó szorgalmával közel 
negyedszázadon át oktatta az Erdészeti növénytant.

A 80-as években fellépett gazdasági nehézségek elsősorban a felsőoktatá
si intézményeket érintették. Egyetemünkön is megszűntek a nagyobb beru
házások (sportcsarnok, kollégium, menza, könyvtár, faipari tanműhely). A 
megszorítások elsősorban a botanikuskertet érintették érzékenyen. 1988-ban 
megszűnt a parkerdő hitel, a MÉM megfelelő osztályainak döntése során 5 
dolgozó béralapját megkapta az Egyetem. A saját erőforrások csökkentek, 
így a botanikuskert fejlesztési munkái leálltak, a tevékenység elsősorban a 
fenntartási feladatokra korlátozódott.

Az anyagi nehézségek ellenére a Növénytani Tanszék életében egy ki
egyensúlyozottabb időszak következett. Az évtized elejére már jelentős 
szakmai tapasztalattal rendelkező kollektíva alakult ki. Az egymásra épülő 
tantárgyak oktatásában mindenkinek megvolt a maga önálló feladata. A tan
székvezető nem korlátozta, hanem inkább támogatta oktató társai szakmai 
tevékenységét. Az órarendi feladatok ellátása mellett rendszeresen voltak 
diplomaterveseink, tudományos diákköröseink. Részt tudtunk venni szak
mai egyesületek (Veszprémi Akadémiai Bizottság, Magyar Dendrológiai 
Társaság) munkájában. A Tanszék publikációs tevékenységét több, ebben az
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időszakban megjelent tankönyv és jegyzet mutatja. Közülük jelentősebbek: 
Gencsi L.: Erdészeti Növénytan I. (Növényszervezettan, növényélettan) 
1980; Vancsura R.: Erdészeti növénytan II. (Növényrendszertan), jegyzet 
1982; Bolgár J.-né: Erdészeti és Faipari Egyetem Botanikuskertjének Kata
lógusa I. rész: Fák és cserjék, jegyzet 1982; Agócs J.: Növényismeret, jegyzet 
1983; Vancsura R.: Erdészeti növénytan V. (Növényföldrajz), jegyzet 1988. 
Ebben az időszakban íródott Gencsi L. — Vancsura R.: Dendrológia című 
tan- és kézikönyve, ami a Mezőgazdasági Kiadó megszűnése miatt csak 
1992-ben jelent meg. (A könyv megkapta a Művelődésügyi és Közoktatási 
Minisztérium 1993. évi különdíját.)

A Tanszék életében változást hozott Mátyás Csaba korábbi ÉRTI mun
katárs Növénytani Tanszék állományába történő 1987. április 15-i kinevezé
se. Mátyás Csaba az 1989. évi tanszékvezetői megbízásáig az oktató munká
ban nem vett részt, ebben az időben az akadémiai doktori disszertációja el
készítésén dolgozott.

Az 1987-es év a vezetőváltás ideje volt. Rektorváltozásra nem lehetett 
számítani, de az Erdőmérnöki Karon dékánváltozás volt kilátásban. Az, 
hogy a két szóban forgó személy közül ki lesz a dékán, különösképpen nem 
foglalkoztatta a Tanszék oktatóit. Az esemény során mégis történt valami, 
ami hatással volt a Tanszék életére. Az év áprilisában az egyik botanikuskerti 
dolgozó közölte velem, hogy a docens urat megválasztottuk dékánhelyet
tesnek. Meglepett a dolog, ugyanis az ideig a műhelyeseket, vagy a kert dol
gozóit sohasem vonták be az intézmény vezetőinek megválasztásába. Annál 
is inkább különös volt az eset, mivel a botanikuskerti dolgozó és a dékán
helyettes legfeljebb köszönő viszonyban lehettek egymással, hivatali kapcso
lat nem volt köztük. Az idők változtak, az Egyetem főépületének ormára az 
1958-ban felszerelt vörös csillag halványulóban volt, egyre ritkábban világí
tották ki. A látszatdemokrácia fenntartásának kényszere motiválta azt, hogy 
időnként a dolgozókat olyan személyi kérdésekről szavaztassák, amelyekhez 
a valóságban nincs közük. A dolgozók félrevezetésében a szakszervezet je
leskedett. Bosszantott a dolog, hogy ilyen olcsó színjátékba kevertek, ezért 
tettem néhány csípős megjegyzést a rektorhoz közel állók előtt. Pár nap 
múlva hivatott Gál János. Természetesen a dékánhelyettesi ügyről szólt. Vá
laszként tájékoztattam, hogy én a dékánhelyettességre nem pályáztam. Jól 
esett volna, ha a szavazással történő megmérettetéshez hozzájárulásomat is 
megkérik. Adéptem a nyugdíjkorhatárt, adminisztratív jellegű munkakört 
már nem vállalok, egyébként is a sorra kerülő rektori ciklus vége előtt nyug
díjba kívánok vonulni. Érveim Gál tudomásul vette, távozásomkor megje
gyezte, hogy a rektori megbízatásának lejárta után ő is nyugdíjba megy. (Az 
eset előzményeihez tartozik az, hogy a Növénytani Tanszék volt az egyeden 
az Erdőmérnöki Karon, ahonnan 1956 óta sem az állami vezetésbe, sem a
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pártvezetésbe nem került be senki.) Pár nap múlva kaptam a Személyzeti 
Osztályról egy levelet, amelyben jelezték, hogy amennyiben nyugdíjba aka
rok menni, akkor a munkaviszonyom megszüntetése időpontjának megjelö
lésével kérjem a nyugdíjazásomat. A Tanszékkel történt egyeztetés alapján 
távozásom idejét a következő év december végén jelöltem meg. Az esetet 
követően Gencsi kolléga is beadta nyugdíjazási kérelmét, így 1988. decem
ber 31-vel mindkettőnk munkaviszonya megszűnt. Ezzel a Tanszék életé
ben ismét lezárult egy korszak, két hosszú időt leszolgált oktató, Fehér Dá
niel egykori tanítványai és munkatársai váltak meg a Növénytani Tanszéktől, 
átadva helyüket az új generációnak.

Az Egyetem vezetősége 1988. december elején búcsúzott tőlem. A hiva
talos, rövid búcsúztatás a pártirodában egy pártbizottsági ülés előtt történt, 
az erősen elfoglalt rektor nyilván ekkor tudott néhány percet szánni erre az 
eseményre. Az úgynevezett búcsúztatáson inkább csak rektori utasítások 
hangzottak el a személyzetis és az oktatási rektorhelyettes felé a teendőket 
illetően. A sors tréfája lehetett, hogy az esemény a párthelyiségben zajlott le, 
abban a helyiségben, amelynek a küszöbét 36 éves egyetemi működésem 
alatt soha nem léptem át. A sietősen lebonyolított „búcsúztatási aktus” után 
vegyes érzelmekkel csuktam be magam mögött az ajtót. Nem rendített meg 
a dolog már csak azért sem, mert néhány hét múlva véglegesen lekerült az 
ominózus helyiség ajtajáról a Pártbizottság feliratú zománctábla.

A tanszéki búcsúztatás meleghangú baráti légkörben történt, számomra 
ez volt az érzelmeimet meghatározó esemény. A Tanszéken hasonló érték
rendet valló erdőmémökök jöttünk össze, az évek során az együttműködés 
és együttérzés szelleme alakult ki, de ugyanez vonatkozott a többi tanszéki 
dolgozóra is. A Növénytani Tanszéken az élet akkor is nyugodt és biztonsá
gos volt, amikor a felső vezetésben kisebb-nagyobb viharok dúltak.

Néhány nap múlva egy szerény vendéglői fogadás keretében köszöntünk 
el a tanszéki munkatársainktól. Nem búcsúztunk, csak elköszöntünk, mivel 
nyugdíjasként is kapcsolatban kívántunk maradni volt munkahelyünkkel, fi
gyelemmel kísérni a Növénytani Tanszék további sorsát. A botanikuskerttől 
nehéz volt megválni, mivel az évek során nagyon sok munkát fektettem a 
kert fejlesztésébe, a mintegy 1200 fa és cserje mindegyike személyes ismerő
söm volt és maradt is nyugdíjas éveim során.

Befejező gondolatok

Amikor a krónikás emlékezet mélyén régmúlt dolgok után kutat, az emlékek 
mellé egyéb gondolatok is társulnak. Egyebek közt felmerült Márai Sándor 
életúttal kapcsolatos megszívlelendő ajánlása. Tudjad — írja Márai a Füves 
Könyvben -  utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Az út értelmét ne
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héz lenne megfogalmazni. A vándorlás azonban meglehetősen hosszú, az út 
változatos volt. A vándorlás alatt hol rögös útszakaszokon kellett haladni, 
hol sárban és latyakban taposni. A menetelés alatt az időjárás szeszélyes 
volt, derűs és borús időszakok váltották egymást, s talán több volt a ború, 
mint a derű. Hosszabb-rövidebb szakaszon útitársak is akadtak, többnyire 
ők sem sima utakon haladtak, a hamis ideológiák korszakát éltük. Útközben 
a távoli cél helyett inkább a remény vezette a vándort, hiszen állandóan az 
ismeretien jövő felé haladt. Maga az út felette tanulságos volt. Az emlékező 
vándorlása során figyelő szemekkel járt, az emberi törekvések, világi esemé
nyek összetartozását kereste. A hosszú vándorlás alatt összegyűlt sok-sok 
felismerés és tapasztalat az, ami talán a jövő számára is értéket jelenthet.

Vállaltam a visszaemlékezés megírását, bár gondot okozott, hogy a meg
élt eseményekből és történésekből mit, hogy, milyen oldalról mutassak be. 
Emlékeim között több olyan esemény is előkerült, amelyekről annak idején 
a külvilág szinte semmit sem tudott. Intézményünk valósághű történetéhez 
ezek is hozzátartoznak. Vállaltam az írást azért is, mivel egyre kevesebben 
vagyunk, akik Egyetemünk történetének erre a különös időszakára visszate
kinthetünk.

2005 tavaszán

107



S z y  F e r e n c

A Növénytani Tanszéken -  emlékeim

1953 januárjában kerültem Sopronba a Miskolci 13. sz. Erdőrendezőségtől, 
amikor az egyetemen bővítették az oktatói kart. Sziklai Oszkár jó barátom, 
aki akkor már az Erdőtelepítési és Fásítási tanszék tanársegédje volt, hívta 
fel a figyelmemet arra, hogy a Növénytani Tanszék oktatói gárdáját is bőví
tik, és ismerve az ádagos erdőmémöknél jobb tájékozottságomat a botani
kában és ahhoz való vonzódásomat, ajánlotta, hogy pályázzam meg az ott 
hirdetett tanársegédi állást. Addig már 6 évi üzemi gyakorlat állt mögöttem. 
Nemky Ernő vezette akkor a Növénytani Tanszéket, és a hozzá írt bemu
tatkozó levelem és a mellé csatolt kérvényem alapján pár héten belül értesí
tettek az Egyetem Személyzeti Osztályáról, hogy felvettek tanársegédnek. 
Ugyanakkor a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Osztályáról is kap
tam értesítést, hogy a szolgálat érdekében áthelyeztek az Egyetemhez, és ott 
mielőbb jelentkezzek új munkahelyem elfoglalására.

Nemky Ernő tanszékvezető mellett Tuskó Ferenc docens, Gencsi László 
adjunktus, Vancsura Rudolf, Kiss László és én, mint tanársegédek, képeztük 
a kibővített oktatói gárdát. Közveden főnököm Tuskó Feri lett, akivel igen 
jó munkaviszonyunk alakult ki. A tanszéki kollégák közül Vancsura Rudival 
kerültem szorosabb kapcsolatba, aki sokat segített az új munkakörömbe va
ló beilleszkedésnél. Segítőkész, tehetséges kolléga volt, jó barátok lettünk. 
Tuskó Feri a lágyszárú növények „felelősének” tett meg engem, ami főképp 
a gyűjtemény gondozását, annak kiegészítését jelentette. Vancsura Rudi elő
szeretettel foglalkozott a mohákkal, és talált egy fajt, amit azelőtt Sopron 
környékéről nem ismertek, a Buxbaumia aphylla-\:.

A növényismereteink bővítésére hetenként rendszeres kirándulást tettünk 
a környékbeli erdőkbe és gyűjtöttük az anyagot (gombák, mohák, zuzmók, 
lágyszárú növények, fás növények), amelyekkel a növénytani külső gyakorla
tok alatt találkozhattunk. A növénytani gyakorlatokon (laboratórium) a nö
vényrendszertan oktatásának keretén belül igyekeztünk megismertetni a 
hallgatókkal Magyarország növényvilágának, erdészeti szemszögből nézve a 
fontosabb képviselőit, amit legnagyobb részben préselt példányokon keresz
tül mutattunk be. Mind az előadások, mind pedig a gyakorlatok Soó Rezső 
fejlődéstörténeti növényrendszertanát követték.

Jómagam több alkalommal utaztam a Bükk-hegységbe és a Mecsekbe 
növénygyűjtő „expedícióra” , a gyűjteményünk bővítése céljából. A mecseki 
utaim alkalmával néhány esetben dr. Horvát Adolf Olivér tanárral, a Mecsek 
és környékének neves botanikusával jártam az erdőt és gyűjtöttem a lágyszá
rú növényeket, miközben sokat tanultam tőle.
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Tuskó Feri elkötelezett híve volt a növénytársulások fontosságának az 
erdészeti gyakorlatban. Bizonyos erdészkörökben ez a törekvés nem talált 
túl nagy rokonszenvre, véleményem szerint főként azért, mert kevesen is
merték elég jól az erdő lágyszárú növényeit. 1955-ben Zólyomi Bálint 3-4 
fős csoportjával megkezdte a Bükk növénytársulásainak a feltérképezését. 
Ehhez a csoporthoz én is csatlakoztam a Növénytani Tanszék részéről, és 
két hetet velük együtt dolgoztam a Pénzpatak környéki (Miskolci Erőgazda
ság) erdőktől kiindulva a nyár végi időszakban. Arról nincs tudomásom, 
hogy ez a munka a következő években folytatódott-e, vagy talán be is feje
ződött?2

Tuskó Feri engem bízott meg a növényrendszertan fejlődéstörténeti 
szemléletének az ábrázolásával, hogy az a hallgatók számára könnyebben 
követhető legyen. Ebből a célból, követve dr. Soó Rezső Fejlődéstörténeti 
növényrendszertan c. munkájának rendszerezését, az Erdőhasználati Tan
szék és a Növénytani Tanszék közös tanterme előtti folyosórészen, főként 
preparált példányokon keresztül szemléltettük a növényvilág törzsfejlődését, 
amit részletesebben a magvas növényektől kiindulva ábrázoltunk. A prepa
rált példányok lapos, üvegtetejű fadobozokban kerültek a falra és a fejlődés 
irányát az egyes példányokat összekötő vonalakkal jeleztük.

A Botanikuskertnek hosszú éveken át Bors Gyula volt a főkertésze, akit 
fáradhatatlan, kitűnő szakembernek ismertem meg. Később, 1953-ban a kert 
külső munkáinak a vezetésével Brányi György volt évfolyamtársamat bízták 
meg. Őt váltotta fel két évvel később Csapody István, aki kitűnő növényis
meretével és nagy munkalendületével járult hozzá a Botanikuskert fejleszté
séhez, Tuskó Ferenc vezetése alatt.

A munkaprogram szerint, a meglévő állapot figyelembevételével, igye
keztünk földrajzi csoportokat kialakítani a Botanikuskertben, és azokon be
lül a növénytársulások jellemző fajainak a bemutatását tűztük ki célul. Eh
hez számos lágyszárú növény és cserje összegyűjtésére volt szükség. Édes
apám segítségével, aki akkor a Mecseki Erdőgazdaság erdőművelési osztá
lyát vezette, sikerült a Mecsek és Villány erdeinek jellegzetes főbb fajait 
{Ruscus aculeatusy K hypoglossum, Helleborus odorus, Paeonia officinalis, stb.) 8-10 
példányban összegyűjteni és a Botanikuskertbe szállítani. Ezek egy része (a 
Ruscus fajok, Helleborus-ok) a kémiai épület előtti fák alatt kapott ideiglenes 
elhelyezést, a többiek sorsára nem emlékszem.

E mellett Tuskó Ferenc kezdeményezésére fenológiai megfigyeléseket is 
végeztünk a Botanikuskertben található hazai fákra és cserjékre vonatkozó
an. Mint érdekességet említem meg, hogy fenológiai megfigyeléseket to
vábbra is végzek, de ezek ma csupán a kertünkben lévő gyümölcsfákra (szil

2 Igen. Az eredmények többek között Az Erdő c. szaklapban is napvilágot láttak. (A szerk.)
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va- és almafák) vonatkoznak. Ezek hasznosnak bizonyultak, mert a virágzási 
idő évről-évre változhat néhány hét eltolódással, így tudom, hogy nagy való
színűséggel mikor érik be majd ősszel a gyümölcs.

A soproni rövid, nem egészen 4 évi oktatói tevékenységem alatt a fenti 
munkák jóformán éppen, hogy csak elkezdődtek, így én nem sokban járul
hattam hozzá ezeknek a szép feladatoknak a megvalósításához. Remélem 
néhány információval így is hozzájárulhattam a Növénytani Tanszék 50—es 
évekbeli történetéhez.

Victoria, 2005. június 5.
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C sa p o d y  Istv á n

Adalékok az EFE  Növénytani Tanszéke 
történetéhez

1. Jóllehet az erdészeti növénytannak, mint önálló tudományos diszciplíná
nak legalábbis részleges előadására és oktatására a Selmecbányái Bányászati 
és Erdészeti Akadémián már 1809-től, az első erdésztanárnak, Wilckens 
Dávid Henriknek (1763-1832) kinevezésétől kezdődően sor került,

Fekete Lajos (1837-1917) nagy ívű pályának folyamán pedig az ő s 
Mágocsy-Dietz Sándor (1855-1945) összefogásából két kötetben (I. 1891; II. 
1896.) az első kiváló Erdészeti növénytan is napvilágot látott (2. kiadását 
1934-ben Fehér Dániel kezdeményezte), továbbá azt sem feledve, hogy az 
erdészeti növénytant olyan kimagasló botanikusok oktatták, mint a már em
lített Mágocsy-Dietz, aki Selmecbányán tanársegédeskedett 1879/1880-ban, 
s csak ezután foglalt helyet a Budapesti Tudományegyetem botanikai kated
ráján, (de az Erdészeti Lapok szerkesztésében tovább tevékenykedett, s 
megírta a fás növények rügy- és lombhatározóját) és olyan kitűnőség okta
tott Selmecen 1898-tól — külföldi tanulmányutakkal megszakítva — 1903-ig, 
mint Tuzson János (1870-1943), a budapesti Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen utóbb a rendszeres növénytan és növény földrajz professzora,

Önálló Növénytani Tanszék csak az 1900-as évek első évtizedében léte
sült, és első professzorának dr. Kövessi Ferencet nevezték ki. O és a már 
mellette működő Fehér Dániel segédkeztek 1919-ben a Trianon következ
tében Selmecről Sopronba áttelepülni kényszerült Főiskola (Akadémia) Nö
vénytani Tanszékének átmenekítésében (s ebben nagy érdemeket szerzett 
Sopron szabad királyi város polgármestere, Sopronyi-Thurner Mihály), mely 
tanszék 1934-ben Intézetté vált, az egyetemi rangú (s ez által doktorátust is 
adó) Főiskola pedig a M. Kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemébe, mint Erdőmérnöki Osztály, utóbb mint Erdőmémöki Kar ta
gozódott be.

2. A Növénytani Tanszék első professzoráról, dr. Kövessi Ferencről nem 
sokat őrzött meg az emlékezet. A Tanszéken nem függ képmása3 a nagy 
utódok között. Fényképe sem maradt reánk. A lexikonok egy szó említést 
sem tesznek róla, s egykori munkatársa, majd utóda is csak annyit tartott ér
demesnek említeni, hogy Kövessi F. (hibásan írva Kövesi F.) „felismerve a 
növényélettani kutatások jelentőségét, a budapesti és párizsi egyetemeken 
szerzett tapasztalatai alapján elhatározta egy korszerű Növény- ill. Növény

3 De igen, Vadas Jenő és Fehér Dániel képmása között (A szerk.)
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élettani Intézet létesítését. Ezt a munkát dr. Kövessi Ferenc, amíg ebben az 
első világháború kitörése meg nem akadályozta, céltudatosan, nagy körülte
kintéssel végezte, és igen eredményesen folytatta. Ugyancsak kiváló érdeme
ket szerzett magának az által is, hogy a Főiskolának 1919-1920-ban eszkö
zölt átköltöztetése alkalmából igazán odaadó és önfeláldozó munkával segí
tett a gondjaira bízott, már akkor is szinte felbecsülheteden értékű intézet 
felszerelését nem minden nehézség nélkül új székhelyére, Sopronba átszállí
tani/’ (Lásd Fehér D. Beszámolóját a Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Osz
tálya Növénytani Tanszékének kutató munkásságáról. Sopron, 1950.)

Kövessi kutató, — és horribile dictu -  oktatói tevékenységéről egy szó 
sem esik, és közel fél évszázad múltán, amikor magam is e tanszék oktatója 
lettem, sem sikerült Fehér Dánieltől egyeden értékelő megjegyzést kicsikarni 
Kövessi Ferencre vonatkozóan. Az egyetemi ifjúság és professzorok köré
ben mindössze, szinte hagyományként, az volt elterjedve, hogy őt Mbuta 
Kövessinek" becézték, megkülönböztetésül az egyazon Karon működő má
sik Kövesitől, Kövesi (Schmolen) Antaltól, a mechanika professzorától, aki 
viszont az "okos" állandó epiteton ornansot viselte.

Pedig a megkülönböztetésnek ezen formája nemcsak igazságtalan, de va- 
lódan is volt, hiszen nemcsak az alaposabb botanikai ismereteket nyújtó 
Budapesti Tudományegyetemet végezte el, hanem a párizsi Sorbonne-on 
doktorált, és disszertációja a Revue General de Botanique-ban jelent meg, s 
magyarul MA szőlővessző érése” címet viselve, mint "biológiai tanulmány” 
1904-ben Budapesten, a Pátria kiadó gondozásában látott napvilágot. A ter
jedelmes, grafikonokkal és mérési eredményekkel teli elvont értekezést azu
tán négy további munka követte: "A növények nitrogénfelvevő szervéről 
szóló Jamieson-féle elmélet kísérleti keresztpróbája” című vitairat (Th. 
Jamieson, Zemplén Győző és Roth Gyula uraknak) [Érd. Lapok 48. évf. 2. 
sz. (1909)]; továbbá ”Az élőlények fejlődése szabályosságának magyarázata” 
c. munka 1928/29-ből I-VI. részletben (MTA III. Oszt. Közi., mint a Ma
tematikai és Természettudományi Értesítő kiadványa), végül a ”Kísérleti 
adatok az erjesztősejtek (Saccharomjces spec.) fejlődésében uralkodó aperiodi- 
kus és peridósusos csillapított rezgőmozgás jelenségének bizonyításához” 
című terjedelmes értekezés (Érd. Kísérletek 1933. ITV), németül is 
[Angaben und Erláuterungen zum experimentellen Nachweis dér aperio- 
dischen und periodischen gedampften Scheinungen, dér sie sích bei dér 
Entwicklungs-Pilze (Saccharomyces spec.) zeigen].

Kövessi a felsoroltakon kívül tudomásunk szerint nem hagyott maga 
után más publikációt, és a Tanszéknek 1922-ben bekövetkezett kettéválasz
tása után tíz évvel később Sopronból Budapestre, a Műszaki Egyetemre tá
vozott, a soproni Főiskola Növénytani Tanszéke pedig osztadanul Fehér 
Dánielre marad.
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3. Fehér Dániel (szül. 1890) erdőmérnöki oklevelet szerezve (még Selmec
bányán), Bécsben folytatta elsősorban botanikai tanulmányait, és Richard 
Wettstein-nél növényélettanból és rendszertanból doktorál, 1919-tól 1922-ig 
Kövessi mellett tanársegéd, főiskolai tanárrá 1926-ban nevezték ki. Fehér 
Dániel ettől kezdve 1955-ben bekövetkezett hirtelen haláláig jelentős okta
tó- és kutatómunkát végzett, melynek egyes állomásait mások már felsorol
ták. Én itt főként oktató-előadói oldalát örökítem meg, de mivel ettől tu
dományos tevékenysége nem választható el, erről is meg kell emlékeznem, 
hiszen ez hozta meg számára a hírnevet, — ahogyan ezt temetési gyászbe
szédében Soó Rezső megfogalmazta: az Északi Óceán jeges partvidékétől 
Közép-Afrika forró homokjáig. Kutatásai kiterjedtek Észak-Finnországig 
(Lapp-földig), délen a Csád-tóig, bejárta fél Európát, különösen Dániát, 
Norvégiát és Svédországot, 1930-ban magyar-svéd expedíciót, 1933-ban pe
dig magyar-francia kutatóutat Ch. Kiliánnal, a Szaharába. Erről az útjáról 
népszerű könyvet is írt, tudományos eredményei pedig 1933-ban Berlinben 
megjelent "Mikrobiologie des Waldbodens" és 1939-ben Párizsban napvilá
got látott "Microbiologie des sols sahalrien sis" foglalta össze, sűrű egymás
utánban 200-nál több részeredményt tartalmazó publikációján kívül, Talaj
biológia hatalmas kötetével (1951) pedig megkoronázta életművét. Munkás
ságának középpontjában ugyanis két évtizeden át a hazai erdőtalajok talajbi
ológiai vizsgálatai állottak, amelyeket a negyvenes években a mezőgazdasági 
talajokra is kiterjesztett. Számos kísérletet végzett a talajok összetételének, 
széndioxid légzésének, szervesanyag-termelésének, nitrogén körforgalmá
nak, foszfor és kálium gazdálkodásának, a talajok baktérium életének és bio
lógiai folyamatai időbeli lefolyásának a periodicitás időjárási tényezőkkel va
ló kapcsolatának, az erdei növények pH határértékeinek, az erdei talajok 
mikro- és makroszkopikus moha- és gombaflórája összetételének és elterje
désének megállapítására. Foglalkozott a növények hő- és vízgazdálkodásá
nak egyes kérdéseivel, a növekedés egyes környezeti feltételével, az algák 
széndioxid-asszimilációjával a talajban, stb. Életének utolsó 15 évében ér
deklődését megragadta az a gondolat, hogy az összes elemek sugarat bocsá
tanak ki, amelyek tropisztikus görbületével biofizikailag mérhetők. Ezeket a 
sugárzásokat munkatársai és ellenfelei egyaránt "láthatadan sugaraknak” csú
folták, s való igaz, hogy feltételezéseit nem tudta igazolni, problémalátása 
mindig új utakra vitt, és nemcsak teljesítménye, hanem kutatóvénája is hoz
zájárult ahhoz, hogy a biológia doktora, majd 1953-ban a MTA levelező tag
ja legyen azzal egy időben, hogy politikai indulatból megfosztották katedrá
jától és a MTA Talajbiológiai Osztály vezetésével bízták meg. De ebben a 
pozícióban már nem tehetett sokat, mert 1955. február 17-én, életének 67., 
tanári pályájának 37. évében elhunyt.
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4. Fehér Dánielt én 1948 októberének második felében ismertem meg, mint 
érettségizett, de sem az Eötvös Kollégiumba, sem az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem biológia-földrajz tanszakára klerikális magatartásom miatt 
fel nem vett diák. Ajánlóm dr. Magyar Pál volt, aki ebben az időben írta Al
földfásítás című életművét és növény ábráit nagynéném, Csapody Vera raj
zolta, s éppen Vera nénit látogatta meg Baross utcai otthonában akkor, ami
kor nála jártam. Sohasem felejtem el, hogy a fehér laborköpenyben álló ro
busztus alak, hamvadó szivarjával szája szegletében egérszemeivel mustrára 
vett, s azonnal felvett a Botanikuskertbe fizikai munkára. Ettől kezdve halá
láig körülötte voltam mint díjtalan gyakornok, mint hallgató és tanszéki 
"bennfentes”, s így hitelesen rajzolhatom meg lelki arcképét, s mint oktatót.

Fehér Dániel annak a kiváló professzori karnak volt 1921 és 1951 között 
oszlopa és legjellegzetesebb képviselője, amelyen a szerveden kémiát 
Romwalter Alfréd, a szerves kémiát Vági István, a matematikát Walek Kár
oly, az ábrázoló geometriát Stasney Albert, a földméréstant Sébor János, a 
mechanikát Kövesi Antal, az elektrotechnikát Bolemann Géza (és rövid ide
ig Simonyi Károly Kossuth-díjas), a kiegyenlítőszámítástant a Bányászati 
Karról felkért Tárczy-Homoch Antal (Kossuth-díjas akadémikus), a földtant 
Vendel Miklós (ugyancsak Kossuth-díjas akadémikus), az ásvány- és kőzet
tant (amely az erdészeti karon alárendeltebb szerepet játszott) Szádeczky- 
Kardoss Elemér (Kossuth-díjas akadémikus), az erdészeti jogot Lesenyi Fe
renc, a fahasználatot Krippel Móric és Lámfalussy Sándor, az erdészeti állat- 
és rovartant az erdővédelem tannal együtt Kelle Artúr, majd Győrfi János, az 
erdőbecslés- és erdőrendezést az erdőértékszámítástant Fekete Zoltán, Fe
kete Lajos fia (a MTA levelező tagja), az erdőműveléstant Vadas Jenő, majd 
igen hosszú időn át Roth Gyula, az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi 
Szövetségének (a mai IUFRO-nak) elnöke, stb. adták elő. Fehér Dániel a 
felsoroltak közül szorosabb baráti viszonyban volt Fekete Zoltánnal, Roth 
Gyulával és Győrfi Jánossal, és viszonyuk megromlásáig Vági Istvánnal, s az 
Intézet munkatársai voltak vitéz dr. Bokor Rezső c. rk. egyetemi tanár, mik
robiológus, dr. Magyar Pál ny. r. tanár, mint az Alföldfásítás és erdőtipológia 
művelője, s végezetül (a II. világháború befejeztével) dr. Varga Lajos c. egy. 
tanár ezredes, talaj zoológus, eredetileg a II. Rákóczi Ferencről elnevezett 
Hadapródiskola =  Zögerei tanára, utóbb a MTA lev. tagja.

Fehér tanszéke (majd intézete) elsősorban az Erdészeti növénytant adta 
elő 4 szemeszteren keresztül, s ez magában foglalta a növényszervezettant 
(vagyis a külső alaktant ill. morfológiát és az anatómiát), a növény élettant 
(fiziológiát), a rendszeres növénytant (vagy taxonómiát) különös tekintettel 
a fás növényekre (dendrológia), s egy átmeneti időszakban az általános bio
lógiát, mely alatt egyrészt tudománytörténeti fejezetek, másrészt a micsurini 
biológia került terítékre. A mikrobiológia fakultatív tárgy volt, s mind Fehér
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Dániel, mind Bokor Rezső tartottak féléves szemináriumokat belőle. Nö
vényföldrajz és növényszociológia csak érintőlegesen kerültek szóba, s eb
ben Magyar Pál eredményei, Soó Rezső első dolgozatai és a skandináv erdő
tipológia helyszíni tanulmányozása (Norvégiában, Svéd- és Finnországban), 
a Cajander-rel való személyes jó viszony játszottak szerepet (miután 
Cajander-t, a tudós finn miniszterelnököt a soproni Erdőmérnöki Kar tisz
teletbeli doktorává avatta). Fehérnek az akkori erdőtipológiai, különösen az 
északi iskola tekintetében vallott felfogása csak az Erdészeti Zsebkönyv 
egyik fejezetében volt olvasható, a hallgatóságra nem gyakorolt nagyobb be
folyást.

A Növénytan 4 féléven át, 4. félév végén szigorlattal, egyike volt — a ma
tematika mellett -  a nehezebb stúdiumoknak, amelyet nemcsak a rendszer
tan lexikális volta, de Fehér Dánielnek szeszélyes természete is megnehezí
tett. Tárgyai között -  mert mindent maga adott elő — elsősorban a növény- 
élettan állott legközelebb a szívéhez, s a Physiologia, mint a Mágocsy— 
Fehér-féle Erdészeti növénytan II/l. kötete (Sopron, 1931) a maga korában 
a legszínvonalasabb növényélettani tankönyvnek számított. A kollokviumo
kon és a szigorlaton egyaránt fiziológiai kérdések játszották a legnagyobb 
szerepet, a Fehér-féle R-törvény, a N, K  és P körfolyamatai, és a CO2 ter
mészetben betöltött szerepe mindig visszatérő kérdésként szerepeltek. 
Mindez persze nem jelenthette a botanika más ágainak elhanyagolását, erre 
vonatkozóan is rendelkezésre állottak a Fekete—Mágócsy szerzőpárostól 
eredő, de Fehér által átdolgozott Morphologia (Fehér—Mágocsy: Erdészeti 
növénytan I. köteteként, Sopron, 1929) és rendszeres növénytan (Erdészeti 
növénytan III/1. köteteként Sopron, 1935) és ezeknek egyetemi jegyzetként 
való redukált formái, mindössze ezen anyagok számonkérése során a tan
személyzetnek nagyobb szerep jutott. A terepbotanikát és florisztikát Fehér 
ugyanis lenézte, a növénygyűjtést szénagyűjtésnek tartotta, és valahol az 
eperjesi Hazslinszky Frigyes meghaladott módszerét vélte benne újjáéledni. 
Mindez abban gyökeredzett, hogy Fehér tipikusan experimentális, kísérlete
ző szellem volt, növényismerete minimális szinten állott, s még a legfonto
sabb fás növényfajok felismerésében is bizonytalankodott. Generációkról 
generációkra terjedt a legenda, hogy ollóval cifrázott falevéllel tették próbára 
Fehér Dani tudását (lásd a mosonmagyaróvári Kühne Gábor esetét), s a 
hallgatóság harsány röheje fogadta a szigorúságáról híres professzor helyte
len diagnózisát.

Fehér Dániel egyetemi előadásai színesek voltak és élvezetesek, még ak
kor is, amikor idegen vizekre evezett, és a búr felkelésnél vagy az ópiumhá
borúnál kötött ki. Sokszor ugyanazt az anyagrészt megismételve, de más ol
dalról közelítette meg, mert tanársegédjeitől csak a tanórára való bevonulás 
utolsó pillanatában tudta meg, hogy az anyag mely részénél tart, milyen
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anyag következik. Ilyenkor a gladiátorok hősi elszánásával lépett fel a kated
ra dobogójára, és valóban olyan megközelítésben tartotta meg óráját, hogy 
még az eminens hallgatók sem vették észre az üzemzavart. Különösen él
vezte, ha alkalma volt a kalandozásra. Ezért szeretett bele a "Biológia11 c. 
tárgyba is, mert itt nem kötötte meg kezét semmiféle előírás, Gregor 
Mendeltől Micsurinig szabadon portyázhatott, s a nála látogatást tett Bara- 
nov szovjet professzorról boldogan mesélte, hogy a jó nevű tudósnak ő mu
tatta meg mikroszkóp alatt a genetikai anyagot rejtő sejtmagot. Szívesen 
hangoztatta és példákkal igazolta azt, hogy a tudományos felfedezéseknél 
milyen fontos szerepet játszik a véletlen. (Ezen idealista, antdmarxi tézise 
akadémiai székfoglalójának is témája volt. Elmarasztalták érte, s elütötték a 
Kossuth-díj odaítélésétől). S volt ebben valami fenegyerekeskedés és szél
hámosság is, de kiszámíthatadan szeszély is, humor és ugratás, polgárpuk
kasztó szellemi gerelyhajítás. Nem átallotta Vági István tanár- és szerzőtár
sát parapléval agyba-főbe elagyabugyálni a szaharai expedíció okán, vagy 
hashajtó fenoftaleint itatni az alkoholt dézsmáló tanszéki mindenessel, s "ki
tolni" a hallgatósággal, midőn az a finn Svinfud vendégprofeszor előtt cser
ben hagyta őt.

Itt említem meg, hogy a szó valódi értelmében Fehér nem volt különö
sebben művelt, de szakbarbár sem volt, s különösen szerette a zenét, noha 
hangversenyekre nem járt és rádiózenét sem hallgatott, ha munkájára kon
centrált. O maga zongorázott (mint ahogyan Botvay Károly jó csellista volt), 
s egy alkalommal elmondta, hogy Bécsben, a híres Richard Wettstein pro
fesszornál úgy doktorált botanikából, hogy vizsgáztatójával négykezest ját
szott zongorán. Olvasmányai a szakirodalom naprakész termékeiből 
merítkeztek, melyek közül a magyaron kívül német és angol nyelven jelentek 
meg. Nagy szakkönyvtárat gyűjtött össze a Tanszéken, de otthon nem volt 
magánbibliotékája. A Főiskola központi könyvtára útján minden fontosabb 
talajbiológiai munkát beszereztetett, s lévén ő a könyvtár felügyelője a pro
fesszori kar részéről, amikor pedig prodékán és dékán volt, a könyvtár egész 
évi költségvetését saját tanszéke javára fordította. Támadt is ebből kellemet
lensége, és az őt meg nem illető összeg bizonyos hányadát vissza kellett 
utalnia részletekben a központi könyvtárnak. De ebből sohasem csinált 
problémát, szórakozott volt, és sohasem tudott bánni a pénzzel. Ezzel any- 
nyira tisztában volt, hogy anyagi ügyeit teljhatalommal felruházva a kis ter
metű, de harcias Szabó Erzsébetre (Bözsikére) bízta, aki egy személyben 
volt adminisztrátor, titkárnő, beszerző mindenes és pénzügyminiszter. O 
vette fel a prof. havi illetményét is, s a gazda tőle kért pénzt, ha vásárolni kí
vánt valamit. Bözsike a feladatát közmegelégedéssel látta el és mindenki be
csülte.
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Ám visszatérve a Tanszéken folyó oktatói tevékenységre, meg kell emlé
keznünk arról is, hogy amennyire szeretett a prof előadni, annyira terhesnek 
érezte maga számára a számonkérés minden formáját, de különösképpen a 
vizsgáztatást. Ezért azután bohózattá változtatta a kollokviumokat, s saját 
maga csak beült a padba hallgatónak, a vizsgáztatást jobbára a tanszemély
zetre, az adjunktusra vagy a tanársegédre hagyta. De nem állhatta meg szót
lanul, és állandó közbeszólásaival, ironikus megjegyzéseivel az egyébként is 
zavarban lévő hallgatót még nagyobb izgalomba hozta és nevetségessé tette, 
a hallgatóközönség hangos röhögése és nyihogó viháncolása közepette. Fe
hér Dániel vizsgáztatásának akkora híre volt, hogy az egyetemi hallgatókon 
kívül a városból is tömegesen és rendszeresen látogatták, különösen a közeli 
evangélikus teológus-kollégiumból.

A heti 3 vagy 4 előadási órát egész napos terepgyakorlatok vagy (a téli 
hónapokban) laborgyakorlatok és mikroszkópozás egészítette ki. Akkoriban 
az Egyetemnek nem volt még autóbusza, s ez által a hallgatók a gyülekezés 
helyétől a célállomásig az utat oda-vissza gyalogszerrel tették meg. így he
tenként hol a Hegyvidék valamelyik távolabbi élőhelyére, Istenszékére, a 
Muckra vagy a Várhelyre, hol a Dudlesz-erdőbe, hol Fertőrákosra és a 
Szárhalomba vonult az érintett évfolyam; egyedül a Hidegvízvölgyet ill. Asz
talfőt közelítette meg a tanulóifjúság, Soprontól Ágfalváig vonattal, amíg 
ment a vicinális szárnyvonal. A nagy létszámú évfolyamokat 15-20 fős tanu
lócsoportokra osztották, és az intenzív foglalkozás, a növények felismerése 
ezekben folyt, egy-egy tanszéki oktató részvételével. A csoportok élén tiroli 
szabású öltözékben, fején az elmaradhatatlan kalappal, pórázon vezetve 
Hanzi nevű daxliját, Fehér Dániel haladt, az oktatásban nem vett részt. A 
csoportokat oktatók vezették, akik időként váltották egymást, s így minden 
oktató el tudta bírálni a hallgatók egyéni flóraismeretét, s minden oktató tu
dása is megmérettetett. Az én időmben (1948 őszétől) a terepgyakorlatokat 
Kiss Lajos, Gencsi László, Gyurkó Pál, Manninger Ernő, Borosné Murányi 
Jolán vezették, s mint tanszéki munkatárs éveken keresztül ebben magam is 
részt vettem.

5. Kiss Lajos, akit mindenki csak Lajos bácsinak szólított, a Sukorói- 
dombvidék egy Győrhöz közeleső kis falujában, a Pannonhalmával szem
közti Nyulon volt eredetileg tanító, azután valamilyen középfokú vagy felső
fokú kertészeti oktatási intézményben kertészeti oklevelet szerzett, s amikor 
Bessenyei Zoltán oki. kertész távozásával Sopronban, az Erdészeti Főiskola 
botanikuskertjében a felügyelői állás megürült, kinevezték kertészeti felügye
lővé, s bevonták az oktatásba is. A népszerű Lajos bácsi kitűnően hasznosí
totta magát, mert ő ismerte legjobban a növényfajokat, s a hozzáfordulókat 
elkápráztatta azzal, hogy a szóban forgó növénynek nemcsak nevét tudta, 
hanem a Nagy-Jávorkából kapásból idézte azt az oldalszámot is, amelyen a

117



növény szerepelt. Persze, az idézett oldalszámok nem voltak pontosak, mint 
ahogyan hamarosan világossá vált előttem, hogy nem annyira a fajokat is
merte, hanem inkább az élőhelyeket, s ugyanazt a fajt más környezetben, 
más viszonyok között már nem ismerte fel. Anyagias ember lévén, szeretett 
potyázni is, és viselt dolgairól "kissiádák" terjengtek. Hibái ellenére is gene
rációk neki köszönhették fajismeretüket, s ezért csak hála és köszönet illeti 
meg. Hosszú pályafutása szomorú véget ért: bevádolták azzal, hogy ciklá- 
men-gumókat gyűjtetett, és azokat áruba bocsátotta. A hír csak részben fe
lelt meg a valóságnak, de ürügyül szolgált ahhoz, hogy osztályidegen kulák- 
ként elbocsájtsák.

Oktatói státusban volt viszont Gyurkó Pál és Manninger Ernő, akik 
mindketten különleges helyzetet foglaltak el, mert mint annyian mások (pl. a 
Dzsekinek nevezett Nagy Károly), kényelmi okoknál fogva nem tettek vég
szigorlatot, s így erdőmérnöki oklevelet sem szereztek. Helyzetük csak 
1950-51 körül rendeződött, amikor a főhatóság ultimátuma alapján saját ér
dekükben abszolveálniuk kellett, vagyis a még hiányzó vizsgákat le kellett 
tenniük. Gyurkó is, Manninger is állandóan fehér laborköpenyben feszeng
tek, és az oktatáson kívül Fehér Dániel kísérleteiben is részt vettek, s a prof. 
halála után tudományos kutatóként folytatták munkájukat.

Gyurkó Pál a MTA Talajbiológiai Intézetében főként a Boletus fajok 
mikorrhizás kapcsolataival és laskagombák termesztésének kérdéseivel fog
lalkozott, kitűnő képességeit tudományos téren nem kamatoztatta. Man
ninger Ernő átszervezés folytán Budapestre került, és kizárólagosan a 
Fabaceae család egyes fajainak a levegő szabad N-jét megkötő-képességével 
foglalkozott, s mint az Agrokémiai Intézet igazgatója, a biológiai tudomá
nyok doktora vonult nyugalomba

Gencsi László pályája emlékezetem szerint a Tanulmányi Osztályról in
dult el, és a Növénytani Tanszékre kerülvén a növényélettan és általános 
növénytan foglalkoztatták, kandidátusi disszertációját is e témakörből írta. 
Nemky Ernő professzoraturája alatt docens, majd tanszékvezető lett.

A háború sodrása tette, hogy az oktatásban részt vett Boros Adámné 
Murányi Jolán, okt. középiskolai biológia-földrajz szakos tanár, Boros Adám 
botanikus elvált felesége, akit bizonytalan időre Fehér tanszéke fogadott be, 
és tulajdonképpen azt a megbízást kapta, hogy a Fehér—Mágocsy tankönyv 
rendszertani kötetét dolgozza át, s mellékesen a terepgyakorlatokon is ve
gyen részt. Jolán néni képzett, jó növényismerő volt, de tehetetlen és hatá
rozatlan magatartása révén a hallgatók céltáblája lett. Fent, a kertészeti pavi
lon egyik szobájában dolgozott és a kimentett tanszéki herbárium revízióját 
is végezte. Az értékes gyűjtemény ugyanis kellőleg nem értékelve a Tanszék 
főépületi alagsorában, nedves helyen, félig megrohadva kallódott, s én kez
deményeztem, hogy száraz körülmények közé kerüljön. Fehér Dániel erre
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vitette fel a botanikuskert felügyeleti irodahelyiségébe, s én még emlékezem 
azokra a Fekete Lajos, Borbás Vince, Simonkai Lajos gyűjtötte tölgy
anyagra, amely azóta elpusztult, s melyekről Fehér 1950. évi beszámolójában 
még megemlékezik. Ennek az anyagnak az adott megkülönböztetett figyel
met, hogy Borbás és Simonkai eredeti anyagát Budapest ostroma előtt, az 
oroszok vandalizmusát megelőzendő Andreánszky Gábor Budapestről vác- 
hartyáni kastélyába menekítette, ahol az elégett, s így a soproni duplumok, 
mint basytypusok felbecsülheteden és pótolhatatlan értéket képviseltek.

A tanszék felsorolt oktatója volt még Vancsura Rudolf és Kiss László 
egy. tanársegédek ill. adjunktusok, akik kinevezési időpontját nem tudom, 
csak azt tartom érdemesnek megjegyezni, hogy Kiss Lászlót 1959-ben, ve
lem egyidejűleg távolították el állásából idealista világnézete miatt.

6. A 13 hektáros Botanikuskert magját az egykori honvéd főreáliskola 1894 
és 1898 között kialakított díszkertje képezte, és átalakítása ill. beültetése 
1923-ban vette kezdetét. Ekkor kezdődött az ún. rendszer kialakítása, a fás 
növényeknek R. Wettstein növényrendszertana szerinti ültetése, a földrajzi 
csoportok elhatárolása, 1929 tavaszától kezdve az addigi sporttelepen a gaz
dag Coniferae gyűjtemény életrehívása, a 40-es években az egyetemi uszoda 
körül az alföldfásítás tükröztetéséül a homoki, sziki és ártéri vegetáció jel
lemző lágyszárúinak betelepítése, majd a Panoráma úti 8 hektáros területtel 
való gyarapodás. A kert kezdettől fogva a Növénytani Tanszék felügyelete 
és irányítása alá tartozott, s minden önállósodási kísérlet (pl. Kresadló József 
questor részéről) ellenére is mindenkor megmaradt. A Tanszék vezető pro
fesszora, Fehér Dániel a botanikuskert fejlesztését szívügyének tekintette, és 
élére kertészeti felügyelőt állított, először Bessenyei Zoltán, majd Kiss Lajos 
személyében. Alájuk tartozott a mindenkori főkertész, az én időmben Bors 
Gyula "muskátlikertész", akitől a kertet (gyomorrákban elhalálozva) a 
brennbergbányai illetőségű Tóth Kálmán vette át. A kis létszámú munkásál
lományt Bors Gyuláné, Benkovits Ernő (aki nem tévesztendő össze 
Benkovits Károly tanársegéddel) betanított munkás és két "deklasszált" 
elem, Tihanyi Máté volt fertőrákosi jegyző és Szabó József kőhidai fegyőr 
alkották. Orabéresként egy időben dr. Mika Ferenc nyug. pénzügyi főtaná
csos is tevékenykedett. O a magcserét és az exóta fajok üvegházi nevelését 
végezte (1951 után).

7. A Tanszék és az Intézet nem különült el egymástól élesen, s nem lehetett 
pontosan tudni, hogy ki melyik profilhoz tartozik. Az adminisztrációt és a 
titkári teendőket a már előzőkben említett Szabó Bözsike látta el, tanszéki 
gépíró volt Tárnái Márta (férjezett Peresztegi Gyuláné), Sass Zsuzsa (férje
zett Haller Mihályné) és Milassyné Fehér Magda (Fehér tábornoknak, Kár
pátalja kormányzójának leánya). A házi besúgó és a prof. bizalmasa Döme
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Károly, azaz Döme úr volt, aki az alagsorban lévő laboratóriumok és a tan
szék déli szárnyához illeszkedő, Rockefeller-alapítványból épített nagy üveg
ház felügyelője volt, magánemberként egy képesítés nélküli senki, aki főnö
két még a Szaharába is elkísérte.

Fehér Dániel igen szerette, ha sokan nyüzsögtek körülötte, és állandóan gya
rapította a külső munkatársak számát. így emlékezem Gombossy Béla erdő- 
mérnökre (Sopron), Szilágyi (Stefanik) László erdőmémök-kutatóra (Sopron), 
Hank Olivér intézeti tanácsos öntözésügyi szakemberre (Debrecen), Várallyay 
György7 pedológusra, Mosonmagyaróvár, Kreybig Lajos pedológus egyetemi ta
nárra, stb. Ebből az időből származik Kalmár Zoltánnal (Rizike) való ismerke
désem, aki akkor írta kalaposgombáinkról szóló kötetét, és számtalan terepbejá
ráson vett részt (Lenky Jenő soproni mikológussal) a Soproni-hegységben, míg 
Bohus Gábor és Babos Lórántné (Budapest, Növénytár) a mészkerülő erdők 
gombacönológiai vizsgálatait végezték (a Kecske-patak völgyében), de a Fehér
intézettel nem tartottak kapcsolatot. A soproni középiskolai (gimnáziumi) taná
rok közül ismertem a tudós Szente Koméit (Széchenyi Gimnázium) és a korán 
elhunyt Vámos Rezsőt, aki talajmikrobiológiai stúdiumokat folytatott, a vidéki 
ambiciózusabb tanárok közül pedig a vasvári Zoltay Ferenc biológus szakfel
ügyelő tűnt ki szorgalmával, s nevéhez fűződött az Ambrózy Migazzi István 
gróf Jeli-háláson (Kám község határában) létrehozott "örökzöld kertijének fel- 
támasztása, melyben magam is tevékenyen részt vettem. 1949 nyarán Fehért fel
kereste Vajda Ernő ügyvéd, jeles növényfotográfus, aki a budapesti Barcsay- 
utcai reálgimnáziumban Fehér Dániel iskolatársa volt, s azzal a programmal ér
kezett, hogy Sopron környékén a maga eszközeivel megörökíti a főbb növény
ritkaságokat. Első alkalommal kirándulást tettünk — miután a prof. engem bízott 
meg az exkurzió megszervezésével — a Szárhalmi-erdőben és a Kis-tómalmi láp
réten, ahol Cypripedium calceolus-t, Ophrys insectifera-t, Pinguicula vulgaris-t fényképez
tünk, a Bécsi-dombon pedig Globularia cordifolia-t. Körutunk annyira eredmé
nyesnek bizonyult, hogy Vajda Ernő látogatásai évenként ismétlődő élménnyé 
váltak, egy ízben várhelyi utunkba Kárpáti Zoltán is bekapcsolódott, a Mészve- 
rembe s a Hidegvíz völgyébe pedig (Amica montana, Alchemilla alpestris, Senecio 
aurantiacus, Cirsium erisithales, stb.) Fehér sem mulasztotta el eljönni. A kirándulá
sok Fehér halála (1955) után is folytatódtak (’Calluna vulgáris, bükkös képek, öreg 
fák), Dunántúl más tájaira is kiterjedtek (Hanság, Pannonhalmi-dombvidék, 
gesztenyések, zalai erdők, Barcs, nárciszos rétek, sárgaliliom, stb.), s közöttünk 
halálig tartó barátság született. Ebben az időben, Vajdával csaknem azonos kö
rülmények között kapcsolódott be a talajbiológiai kutatásokba Szemes Gábor 
algológus, pesti főiskolai tanár, majdan a híressé vált vácrátóti Kutatóintézet 
igazgatója, aki politikai üldöztetésem idején felkarolt, meghazudtolván azt a 
mondást, hogy "vörös szamár, vörös ló, vörös ember egy se jó".
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Fehér Dániel nem volt iskolateremtő, mégis először a véletlen és spontán 
érdeklődés, később a*kialakult viszonyok következtében holdudvara támadt, 
és egyre többen kóstoltak bele irányításával a talajmikrobiológiai kutatások
ba. Elsők, akik saját neveltjei (Gyurkó Pál és Manninger Ernő) mellett csat
lakoztak hozzá: Szabó István Mihály (a mai mikrobiológus professzor az 
Eötvös Loránd Tud. Egyetem Természettudományi Karán) és felesége, 
Marton Mária voltak, majd Oroszlán István és felesége csadakoztak (őket 
1956 viharai külföldre sodorta), végül Kecskés Mihály, aki akkoriban sokkal 
inkább böhémságával, semmint tudományos érdeklődésével tűnt ki. (Ké
sőbb Ausztráliában lett ösztöndíjas, ma professzor Budapesten.) Egész kis 
csapattá szerveződtek, s hogy szervezetileg is azzá váljanak, abban szerepet 
játszottak az események.

Az Erdőmérnöki és Bányászati Karokon ugyanis politikai tisztogató hul
lám viharzott végig, amelyet Budapestről irányítottak, és Fekete Sándor, 
Csepreghi János és Somodi Jakab hajtottak végre, s amely a selmeci hagyo
mányok ápolása ellen irányult, eredménye pedig közel 50 hallgató kizárása 
volt. Kizárásukat Fehér Dánielnek, mint egyszemélyes felelősnek kellett dé
káni minőségében szentesíteni, de ő sem kerülhette el sorsát, mert még ez 
év (1951) őszén ő is, továbbá Magyar Pál és Győrfi János is kénytelenek vol
tak megválni katedráiktól. Magyar Pált az erdőművelés tanon Jablánczy Sán
dor, Győrfi Jánost az erdővédelemtanon Haracsi Lajos követték, Fehér Dá
niel járt talán a legjobban, mert ő helyben maradt, csak tanszékét osztották 
háromfelé. A legkisebb rész vezetésével a MTA Talajbiológiai Intézetévé 
vált, s a tanszék is kétfelé, egy Növényélettani és egy Növényrendszertani 
csoporttá vált szét. S ezen a ponton a Növénytani Tanszék és Fehér Dániel 
személye elválnak egymástól: míg Fehér szobájának, könyvtárának, labora
tóriumainak érintetlenül hagyása mellett látszólag zavartalanul folytathatta 
munkáját, addig a Tanszék az új felállásban kaotikus állapotok között a szü
lés minden kínját elszenvedi.

A Növénytani Tanszék (és a Szervezettan és Élettan csoportja) élére a 
kormányzat a tudomány részéről teljesen ismeretlen erdőmérnököt, Nemky 
Ernő nagymarosi erdőgondnokot, a MTA erdészeti referensét állítja, mint 
megbízott tanszékvezetőt azzal a kötelezettséggel, hogy záros időn belül be
adja kandidátusi értekezését a MTA Tudományos Minősítő Bizottságánál, a 
TMB-nél.

A Növényrendszertani és Növény földrajzi csoport megszervezésével és 
vezetésével Tuskó Ferenc erdőmémököt, diósjenői erdőgondnokot bízták 
meg, aki ugyanúgy teljesen ismeretlen volt a botanikában, s ugyanúgy nem 
rendelkezett botanikai többletismeretekkel, valamint publikációkkal, mint 
Nemky Ernő, viszont lelkes volt és koncepciózus. Hamar megnyerte magá
nak a hazai botanika két legkiemelkedőbb alakját, Soó Rezsőt és Zólyomi
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Bálintot, akik azzal is növelték presztízsét, hogy a "Magyarország akácosai
nak cönológiai viszonyai” című kandidátusi értekezésének ünnepélyes meg
védésén opponensi minőségben személyesen is megjelentek.

Oktatók tekintetében a három szervezeti egység úgy osztozkodott, hogy Fe
hér Dániel magával vitte újonnan kialakított intézetébe két hűséges famulusát, 
Gyurkó Pált és Manninger Ernőt, az adminisztrációból Szabó Erzsébetet, he
lyettesévé pedig kinevezte Varga Lajost. Az eredeti tanszékből megmaradt 
Nemky Emő-féle részleg egy fedél alatt a laboratóriumi részleggel és oktatói 
Gencsi László adjunktus, Vancsura Rudolf és Kiss László tanársegédek voltak. 
Tuskó Ferenc helyzete volt a legnehezebb, mert a nullából kellett indulnia, sem 
társa és beosztottja, sem berendezése és irodahelyiségei nem voltak. Ezért a tan
széknek a kémiai intézetek földszintjén elhelyezkedő Termőhelyismerettani 
Tanszék (Botvay Károly) adott át egy tanári és két segédoktatói szobát, valamint 
egy könyv és folyóirat elhelyezésére alkalmas kisebb helyiséget. Adjunktusa a 
frissen érkezett Szy Ferenc lett, s 1954 november 1-től tanársegédi kinevezéssel 
én is ide kerültem (miután 1953 december 15-iki végzésem után a Tanulmányi 
Osztályon a levelező oktatást irányítottam a tanársegédi státusz megnyílásáig). A 
Botanikuskert gazdája is Tuskó Ferenc lett, a kertészet közveden irányítását bot
csinálta kertészként Brányi György látta el, mígnem a kerti dolgozók között ki
tört a ”gereblyés lázadás” és Brányitól félállásként a megbízást átvettem (1956. 
szept. 1-ig).

1951 őszétől, pontosabban 1952 naptári év kezdetétől Fehér Dániel élet
útja és Növénytani Tanszék(ek) története elválnak egymástól. Fehér megírja 
élete főművét, a Talaj biológiát és 1955. február 17-én váratlanul, a városbaN 
moziba menet közben meghal. Intézete Varga Lajos vezetésével egy ideig 
még működik, azután részben Budapestre kerül és az Agrokémiai Intézet 
(Szegi Imre munkáskáder igazgatósága alatt) elnyeli, részben Pántos György 
tanszékébe (EFE Termőhelyismerettani Tanszék) olvad be. A megfelezett 
Növénytani Tanszéki csoportok is rövidéletűeknek bizonyultak, mert 1956 
forradalmi sodrásában az oktatók szétszóródása következtében a két részleg 
1957-ben újból összeolvadt. Nemky Ernő, Tuskó Ferenc, Szy Ferenc és 
Csapody István az ausztriai Stróbl am Wolfgangsee mellett találtak átmeneti 
oltalmat, majd említettek közül Nemky Ernő és jómagam 1957. január 17- 
én amnesztiával hazatértünk, Tuskó Ferenc és Szy Ferenc a többi egyetemi 
menekülttel Kanadába távozott, és a British Columbiai Egyetemen, Van
couverben kapaszkodott meg. Ott Tuskó Ferenc honvágytól gyötörten agy
lágyulásban meghalt. 1957 márciusától Sopronban tovább folyt az oktatás, 
melyet én egy korábbi döntés következtében már az Erdőművelés tani Tan
széken folytattam.

Sopron, 1998 júniusa
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Kiss L á s z l ó

Adalékok a Növénytani Tanszék történetéhez

A Növénytani Tanszékkel 1945-ben kerültem hallgatóként kapcsolatba. A 
háború után egy ideig orosz katonák is voltak az Egyetemen. Orosz pecsé
tes igazolvánnyal járhattak előadásokra a hallgatók. Ahhoz, hagy folytathassa 
valaki a tanulmányait, a Műegyetemi Hallgatókat Igazoló Bizottság adott jo
gosítványt. Az aláírások olvasata a következő:

Kókai Zoltán 
Az Igazoló Bizottság elnöke

Lesenyi Ferenc Dr. Fehér Dániel Gulyás Jenő
Az Igazoló Bizottság tagjai

Közveden a háború utáni időkben nagy nehézséget jelentett az Egyetem 
felszerelésének a megvédése. Dr. Fehér professzor úr ezt a Tanszéknél úgy 
oldotta meg, hogy az alagsori bejárat ajtajára magyarul és oroszul kiírták, 
hogy tífuszveszély. Közismert dolog volt, hogy az oroszok rettenetesen fél
tek a betegségtől. Elég volt rájuk köhögni, hogy meneküljenek az ilyen be
tegtől. A Tanszéken időnként felgyulladt egy lámpa és bent aludt egy tan
széki dolgozó is. Az alagsori védelmet szolgálta, hogy két fő növénytanos 
hallgató éjszaka a gyakorlati teremben (a hallgatók szerint a ”lenticellában”) 
ügyeletezett. Ók olvasták le a meteorológiai műszereket, és adták le megha
tározott időközönként táviratilag a jelentést 100 Meteor Budapest címre. A 
lenticellában voltak a hallgatók gyakorló mikroszkópjai.

A Botanikuskert is igen elhanyagolt állapotban volt. Néhány állandó 
munkásukkal nem tudták a tavaszi munkákat elvégezni. Erre is talált megol
dást a Professzor úr. Néhányszor váradanul lehúzatta a ”katit”. Növénytan
ból ugyanis nem volt rendszeres a katalógus. Ezért a hallgatók egy része 
mindig hiányzott az előadásokról. Három igazoladan katalógus esetén nem 
igazolták a félévet. Mikor már jónéhányan "befogták” a kritikus mennyisé
get, jött a szörnyű műfelháborodás melletti katalógusolvasás. Akiknek több 
hiányzása volt és pechükre akkor éppen jelen voltak, egyenként kellett fel
állva szembenézni a Professzor úr mennydörgő haragjával, aki színésznek 
sem lett volna középszerű. Nevek nélkül néhány jellemző eset:

Egy szemüveges jámbor, de peches delikvens:
-  Mi az apja foglalkozása?!
— Meghalt.

123



-  Csirkefogó! Az apját leütötte a hajókötél. Az özvegy anyján élősködik! stb.

Egy későbbi vezérigazgató:
-  Mi a maga apja?!
-  Cipész.
-  Cipész? És maga itt lopja az apja pénzét?!...

Volt a sok között egy mosolygós képű, nagyon jámbor tag is:
-  A változatos körítés mellett rárivall a prof: Maga még nevet?!
-  Nem nevetek professzor úr.
-  Ne beszéljen, most is vigyorog!

Szegény fiú minél ijedtebb lett, annál jobban felhergelte a Professzor 
urat, aki a végén már tényleg dühbe jött. A következő órán azután megeny
hülve bejelentette: Eltekintek a katalógusoktól, ha az évfolyam rendbe teszi 
a botanikuskertet. Dolgozott is erre mindenki ész nélkül napokig. így lehe
tett akkor rendbe hozni költségmentesen a botanikuskertet. Gondolom mi
lyen jót derült ezen magában a Professzor úr. Volt ugyanis humorérzéke, 
különösen, miután a gyomrát megműtötték.

A növénytani előadások elején a Professzor úr bejelentette az 1/4-ed 
óráig tartó eszmefuttatás után: „Nem vagyok szajkó. írtam 3 könyvet, abban 
mindent megtalálnak.” Dr. Fehér Dániel ugyanis nem oktató volt, hanem 
kutató.

A növényismereti gyakorlatokon ugyan mindig részt vett, de ha egy rit
kább növénnyel találkoztunk, a Dani bácsi megálljt vezényelt. Odaszólt a 
mindig kéznél levő Kiss Lajosnak, a botanikuskert vezetőjének: Lajos! 
Mond meg az uraknak mi ez? — Equisetum maximum. — Látják az urak? Azért 
hoztam magukat erre, mert ez csak itt található.

Az ismerős kollégák fiaival gyakran élcelődött. Egy ilyen külső gyakorla
ton a Botos Géza zippzáras kezes-lábasban jelent meg, ami akkor még kuri
ózum volt. Ahogy meglátja a "Dani bácsi", jellegzetes mosollyal és hanglej
téssel megszólal: Mi ez apám? Schnellfeuer Anzug?, hogy ne kelljen sokáig 
várni a nagyságos asszonynak?

A növényismeret nem volt erőssége a Professzor úrnak, amit egy korábbi 
évfolyamból valaki Szilágyi László közlése szerint igyekezett kihasználni. 
Tanulmányúton a Kámoni arborétumban egy simaszélű levelet kicsipkézett 
és megkérdezte: — Professzor úr, ez minek a levele? A válaszon derült a ba
lek, mondván: ez ilyen levél. Én csipkéztem ki. A sikeren felbuzdulva, egy 
idő múlva a Pyrus salicifolia leveléről kezdett faggatózni. Végül a Prof: — Már 
mióta tanítom maguknak! Még mindig nem ismerik? Elaeagnus angustifolia. A 
hallgató jámbor képpel les fel a fára. Tényleg hasonlít rá, csak az a baj, hogy
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ezen körte van. Szegény balek, akiből sohasem lett erdőmérnök, nem tudta, 
hogy. MQuod licet Jovi, non licet bovi.,f

A növénytan vizsga a 2-es teremben folyt. A Professzor úr beült az első 
padsorba, a baloldali szélső helyre. Itt is jelen volt az egész tanszék úgyszól
ván. A 2-3. sorban ücsörögtek á vizsgázók. A leghátsó sorokat az érdeklő
dők foglalták el, köztük nem egyszer az evangélikus teológia hallgatóival. A 
vizsga ugyanis nyilvános volt és gyakran szórakoztató is. Persze csak annak, 
akinek nem a bőrére ment. Néhány vizsgára érdemes volt elmenni azért, 
hogy az ember lássa, mire kell felkészülni. Egy jó mérnök még egyetemista 
korában sem fektet semmibe több energiát, mint ami feltédenül szükséges.

Visszatérve a vizsgához, az a Kiss Lajos bácsinál kezdődött növényisme
rettel. Itt nem szokott baj lenni, hiszen ő szájmozgással is elősegítette ennek 
a sikerét. Csúnya szóval élve, súgott, ha kellett. A táblánál már nem volt se
gítség. A rutinosabbak ide már csak akkor merészkedtek, ha a Professzor úr 
szája széle nem volt fehér a savlekötő portól. Ha ez a feltétel nem volt meg, 
akkor számolni kellett a "bikaforsz" tétellel: rajzolja fel a légzőnyílás szerke
zetét, ismertesse a működését. Ezen talán egy ember nem vérzett el. O 
ugyanis mikor megkapta ezt a kérdést, letette a krétát. -  Na apám mi lesz? 
Professzor úr kérem ezt eddig még senki sem tudta felrajzolni a professzor 
úrnak. Az ilyen meghökkentő fordulat díjat kapott. Normális körülmények 
között a folytatás az volt, hogy az első kirúgás után dr. Fehér Dániel az ujjá- 
val sorban rámutatott a várakozó vizsgázókra, végül az utolsó sorban ülők
re: tudja? nem tudja? mehet. így buktak meg néha a teológusok is.

De volt olyan eset is, hogy Farkas Tibor, egy kitűnő tanuló a sor elején 
megbukott, a sor végén meg lement kitűnőre. — Látják az urak! így kell elké
szülni. — Hangzott az elismerő dicséret. Később tanszéki körben ezt a Dani 
bácsi így mesélte el, amikor már nem volt a Tanszéken: Azt hitték a Dani 
hülye, hogy nem veszi észre, ha valaki újra odaáll a sor végére. De ha van 
benne kurázsi, miért ne csinálja? Sok élményt mesélt még egy bolgár diákról 
és más hallgatókról is, jókat hahotázva az eseteken. Mivel az esetek egy ré
szét ismerte az ember, én csak csodálkozni tudtam a hitelességen és a kiváló 
memórián.

Egyébként a vizsgákon bárcát (utóvizsga jegyet) a Professzor úr sohasem 
vett el senkitől. Viszont egy későbbi főmérnök 23-szor vizsgázott nála. Az 
én időmben ez volt a rekord.

Persze nem csak a hallgatók nyújtottak szórakozási lehetőséget. Volt az 
alagsorban egy házi mindenes, úgy hívták: Döme Károly. O tartott számon 
mindent. Szemüveges, lassú járású ember volt halálosan komoly megjelenés
sel, ami illett tekintélytisztelő egyéniségéhez. Persze ez nem akadályozta meg 
abban, hogy Gyurkó Pálról olyan fényképet készítsen, amin az egy dunsztos
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üvegben áll. Aztán a tekintélytisztelete is valahogy szelektív volt. Ezt két 
történettel illusztrálom, amiket Szilágyi Lászlótól hallottam.

Kiss Lajos bácsi szerette volna megörökíteni katonaemlékét hadapród 
ruhában. Természetes, hogy Döme Károly bácsira, mint a Tanszék fotósára 
várt ez a feladat. A nagy eseményre a Botanikuskertben került sor, még ak
kor, amikor ott nagy füves területek voltak. A nyári nap melegen fogadta az 
újabbnál újabb ötleteket, ahogy a Károly bácsi kereste a legmegfelelőbb hát
tereket és ezekhez az éppen legalkalmasabb pozitúrákat. Mikor aztán elfogy
tak az ödetek, Károly bácsi kiszemelte a menekülési irányokból is a legmeg
felelőbbet, és véledenül rájött, hogy a gépben nincs film.

A másik eset szenvedő alanya szintén Kiss Lajos bácsi volt. Mint a 
Botanikuskert vezetőjének, időnként akadt dolga a Tanszéken, sőt az alag
sorban is. Ilyenkor meg szokta látogatni az alkoholos üveget is, hogy ajkával 
kifejezhesse iránta érzett mély vonzalmát. Persze nem maradhatott ez titok 
örökre Károly bácsi négy szeme előtt sem. Mit tesz ilyenkor az irigység. El
megy a tanszékvezetőhöz, és cinkosává teszi egy leszoktató kísérlethez. Mi
kor az ismert időben megjelenik Lajos bácsi a szerelménél, hogy utána fel
szabadultabban tárgyalhassák meg a teendőket a főnökkel, már a tiszta
szeszben dörzsöli a fenolftalein számtalan molekuláját, vigyorogva készülve 
új szerepére. A megfelelő ideig tartó légyott után hivatja a Professzor úr a 
Lajos bácsit.

Mire odáig jutnak a tárgyalásban, hogy hősünk kezd fészkelődni és sze
retne elköszönni, a tanári WC kulcsa már rég nincs a helyén. A tárgyalásnak 
sem akar vége szakadni. Újabb és újabb fontos problémák kerülnek teríték
re. No, de az ember tűrőképességének is van határa. Ezt szem előtt tartva, 
egyszer csak felugrik Lajos bátyánk és kirohan, mint annak idején Zrínyi. 
Nem akarom a két esetet összemérni, de az is nehéz helyzetet teremt, ha va
lakinek saját védelmére még egy kulcsa sincs.

Gondolom sok történetet lehetne összegyűjteni első kézből azoktól, akik 
annak idején a Tanszék belső életében részt vettek.

Jómagam dr. Nemky Ernő professzorsága idején voltam a Tanszéken 
1953-59 között. Ezt az időszakot jobban ismerik azok, akik előttem és utá
nam is hosszú időt töltöttek ott. Csupán egy epizódot mesélnék el abból az 
időből, amikor nem rés voltunk, hanem erős bástya. A csoportommal külső 
gyakorlatra mentem. A deákkúti úton felmentünk a Kecske-patakig. Onnan 
ereszkedtünk le a híd felé, ami a katonai lőtérhez volt közel. Mikor a híd 
előtt egy fiatal kőrises részbe értünk, eldördült egy lövés egész közelről. 
Csak annyi idő volt, hogy az ember feküdj!-öt kiáltson, és a földre lapuljon. 
A következő pillanatban olyan golyószóró sorozatot kaptunk, csak úgy frö- 
csögött a lövedék az ember feje körül. Az akkori viszonyok között ez is 
benne volt a pakliban a Tanszék oktatóinál.
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A Tanszéktől 1959-ben nem az én kezdeményezésemből váltam meg.
A Főiskola által adott dokumentumból az igazi ok nem tűnik ki. Ez pe

dig az volt, hogy Agfalván, ahol laktam, templomba járok. Az Egyetemen 
pedig nevelni is kellett, és még a matematikát is át kellett a kor szellemének 
megfelelően politizálni. Azt, hogy ennek a szellemnek nem lettem a kiszol
gálója, nem szégyelltem és nem bántam meg soha. Annak viszont örülök, 
hogy az idő engem igazolt. is, hogy két helyre is visszamehettem volna 
a hivatalos rehabilitálás előtt. Es úgy is, hogy azok a vezetők nyújtottak bé
kejobbot, akik ellenem nem vétettek soha. Tették ezt azok helyett, akik évti
zedek alatt nem tudtak annyit mondani: ne haragudj, nem tehettünk mást. 
Pedig megtehették volna annál inkább, mivel nem haragudtam rájuk soha és 
most is csak sajnálni tudom őket.
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B a lá z s  Ist v á n

Verba volánt, scripta manent

Az 1963-tól — 1967-ig kevés megszakítással a Növénytan Tanszéken egye
temi tanársegédként ügyködtem, rontottam a levegőt, és tanultam együtt a 
hallgatókkal a Növénytan tudományát, de legfőképpen a növényfelismerést, 
mert a gyakorlatból nekem kellett vizsgáztatni az első éveseket, miután 
Vancsura Rudolf ebben az időben a Szovjetunióban volt aspirantúrán.

Először arról, hogy hogyan kerültem a Növénytan Tanszékre. Az 1961- 
es esztendőben az ország több területéről összeverbuvált, felvételin keresz
tül az akkori Erdőmérnöki Főiskolára felvett kitűnő 11 fő kosárlabda virtu
óz csapathoz, amelynek szervezését, „összegyűjtését” a főiskola főigazgató
jának — a közismerten nagy sportbarát Gál János („a Janó”) megbízásából — 
szakosztályvezető, sportvezető kellett. A főigazgató, nyilván a sportmúlta
mat ismerve és mások biztatására, engem hivatott be, miután soproni vol
tam, a Posta-vezérigazgatóságon dolgoztam, és kérdezett meg:

— Pista. Nem jönnél be a Főiskolára tanársegédnek, hogy a kosarasok ügyeit 
intézd?

Tulajdonképpen addig is én intéztem, de mint kívülálló. Ha jól emlékszem, 
rögtön rávágtam:

— De igen.

Innen indul a Növénytan Tanszékkel kapcsolatos történet.

— Igen ám, de hová, melyik Tanszékre tegyünk? — tette fel a költői kérdést a 
főigazgató, tulajdonképpen önmagának.
— ? (Részemről csönd)
—Jó lesz Neked a Növénytani Tanszék — mondta ki a verdiktet.
— Na de én növénytanból kétszer is "eksre" vizsgáztam. — feleltem.
— Nem baj. A Nemky a sportkör elnöke, jó lesz Neked ott.

Hát odakerültem, pedig a növényismeretem sem volt valami jeles, de leg
alább is "eksnél" jobb. Nem fogadta kitörő örömmel a kemény vizsgáztató 
hírében álló, ma már drága emlékű Nemky professzor, a tanszék vezetője 
ezt a döntést. Annál inkább se, mert Ő Agócs Józsit szánta a tanszékre, aki 
később oda is került, és nyugdíj ázásáig a Növénytani Tanszéken dolgozott.

A gyakorlatot ettől kezdve nekem kellett vezetni, bent a laborban, meg 
kint a terepen is.

128



Első történet
A teljes baleksággal séta a soproni erdőben, irány a Károly-magaskt. Útköz
ben fák, cserjék, virágok ismertetése, úgy, hogy előtte nap sebtében bejártam 
az útvonalat, növényismereti tankönyvvel, Vancsura Rudi már akkor is igen 
értékes könyvének segítségével.

Úgy nézett ki, talán nagyobb baj nélkül lemegy a négy óra, ami bizony 
nagyon lassan telt, legalábbis számomra. A vége felé az egyik bátor hallgató 
odahozott egy nagyon formásán cikk-cakkozott levelet.
-  Tanársegéd úr (mert az már akkor is "úr" volt), milyen növénynek, fának a 
levele ez?

Mai szóhasználattal élve, — ha ezt az irodalmi nyelvezet elbírja — köpni, 
nyelni nem tudtam, miután ez nem is szerepelt a saját feltárásaim, útvona
lamon fellelhető fák levelei közé. Forgattam én azt színéről, fonákjáról, pró
báltam beazonosítani a növényhatározóból, nem sikerült. Most mitévő le- 
gyek?
— Nem tudom megállapítani. — nyögtem ki.
Kitört a nevetés. Akkor vettem észre, hogy ollóval szépen ki-cikk-cakkozták 
a levél szélét. Döbbenet, fellélegeztem. Ma sem tudom — 30 év után — mi
lyen fának volt az a levele.

Második történet
A gyakorlati vizsgákra, növény felismeréshez, minden alkalommal egy nagy 
kosár levelet, hajtást szedtem a Botanikuskert fáiról, bokrairól, ügyelve arra, 
hogy a nevét a táblákról is megjegyezhessem, meg a számomra elérhető ma
gasságig — mely nem nagy méret, csak 164 cm — terjedjen a tépegetés. Ezt a 
műveletet a Botanikuskert akkori vezetője B. E. nem a legjobb szemmel 
nézte, de tudomásul vette, hiszen egy szobában (a Tanszék akkori könyvtá
rában volt együtt a helyünk) dolgoztunk. O inkább a Kertben tartózkodott, 
nem szerette a szobai körülményeket, meg nem a legharmonikusabb volt a 
tanszékvezető és közte a kapcsolat. Meg jól is megvoltunk egymással. (Jaj, 
micsoda kifejezés.)

Egy ilyen vizsga alkalmával 5-6 elsőéves hallgató ült a laborban, készült a 
gyakorlati vizsgára. Kiraktam eléjük a már évtizedes, régiségnek számító fa
metszeteket, rügyeket (azok is viharvertek voltak), préselt növényeket, meg 
a kosárnyi friss ágakat, leveleket. Egyszer csak látom, hogy Vörös Klára 
hallgató eszik. Nem szóltam rá, mert gondoltam megéhezett a nagy izga
lomtól, a felkészülés közben.

Mikor jelezte, hogy elkészült, odamentem, rakosgatta a friss ágakat, hát 
nem a leggyorsabban, de mondta, amit megismert. A végére jutottunk.
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Tudtam hogy mindkét fajta galagonyát (egybibés, meg a másik4, de ugye 
mindkettő tüskés vagy tövises5) odatettem a növények közé.
-  Klári, hol van a másik galagonya? — kérdeztem.
-  Tanársegéd úr, nem ismertem fel, megettem! — válaszolta kivörösödve.
-  Rendben van Klári, elfogadom a vizsgáját. — feleltem.
Hát ennyit megérdemelt, ha ilyen „hősiesen” viselkedett. Ennyi jutott eszé
be.

Budapest, 1998. február 22.

4 cseregalagonya (A szerk.)
5 Tövises. A tüskés itt helytelen kifejezés. (A szerk.)

130



B a r a b its  E l e m é r

Visszaemlékezés

A botanikuskert történetével kapcsolatban az alábbiakat szeretném közölni.
1963 május 15-től 1973 május 15-ig, tehát kisebb-nagyobb megszakítá

sokkal kereken 10 évig voltam a botanikuskert megbízott vezetője. Mivel 
csak önálló munkakörként voltam hajlandó elvállalni irányítását, ezért a Nö
vénytani Tanszék részéről állandó támadásoknak és súrlódásoknak voltam 
kitéve. A rektor és a rektorhelyettesek, továbbá a dékánok személyi változá
sai is korlátozták munkásságomat. A legnagyobb baj a sikeres munkálkodás 
és jó pénzügyi ellátottság miatti féltékenység volt. E  miatt azoknak, akiknek 
segíteni kellett volna, inkább mindenben akadályoztak.

Kezdetben a növénytani gyakorlatok tartásában is részt vettem, de ké
sőbb politikai megbízhatadanságom miatt ettől is eltiltottak.

Mivel az egyetemnek nem volt pénze, az F. M. Erdészeti Osztályához 
fordultam, aki a kert építéséhez és fenntartásához az általam igényelt össze
get hajlandó volt biztosítani. Előzőleg ugyanis évi hatezer hektáros erdősíté
seket végeztem országosan a legkisebb költséggel, a legnagyobb eredmé
nyességgel. így az Erdészeti Főosztály teljes bizalmát élveztem.

Az első megbízatás az volt, hogy 1966 májusára az Országos Erdészeti 
Egyesület megalakulásának 100 éves évfordulójára rendezett nemzetközi 
centenáriumára hozzam méltó állapotba a botanikuskertet. Az egész régi 
kertet felástuk, gyönyörűen pázsitfűvel gyepesítettük. 66 állandó fizikai 
munkás dolgozott a kertben. Esztétikai szempontból Mőcsényi professzor 
intenciói alapján, Ambrózy kertépítési stílusában, mely a legjobban megfelelt 
a helyi viszonyoknak, átrendeztük a kertet. Működésem alatt több mint 10 
ezer fásnövényt ültettünk el. Számtalan nagyméretű növényt pedig a tájképi 
kertépítés céljának megfelelően földlabdával ültettünk át a neki megfelelő 
helyre.

Célom az volt, hogy a fákat tetőtől talpig lehessen látni, így az egyes fafa
jok habitusa jól rögződhet az itt állandóan közlekedő hallgatókban.

A másik cél az Ambrózy stílusnak megfelelően a kis körkörös erdei tisz
tások kialakításával a szélcsendes helyek megteremtése volt, ami jól ellensú
lyozta a soproni szeles klímát. Az előtér belépője pedig a kertészeti évszak
oknak megfelelő elrendezésben került kialakításra azért, hogy minden év
szakban legyen megfelelő látnivaló a főépület előtt. Különösen fontosnak 
tartottuk a valétálást, ezért a ballagás időszakát tettük az azáleák révén a leg
díszesebbé.

A siker nem maradt el. A centenárium alkalmával a vendégek és a kollé
gák nem győzték dicsérni a kert szépségét és ápoltságát. A potsdami
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Sanssouci igazgatója azzal a kétessel fotdult hozzám, hogy ő igen örülne, ha 
az ő kertje is így nézne ki.

A látogatást tevő Kádár János is el volt ragadtatva a kerttől. Kijelentette, 
hogy egyetemünk hazánk legszebb környezetében lévő intézménye. Rektor
változás következett, s engem, a Növénytani Tanszék adjunktusát, tudomá
nyos munkatársként az erdőművelésre helyeztek át. Itt a gyakorlaton Majer 
professzor úrnak segítettem, majd néhány kutatási témával -  vörös tölgy, 
áfonyahonosítás, genetika stb. — foglalkoztam. Másfél évet töltöttem a mű
velési tanszéken, majd dékáni felügyelet mellett újból megbíztak a botani
kuskert vezetésével. Ekkor heti jelentést kellett készíteni a botanikuskerti 
munkáról, melyet a dékán személyesen is ellenőrzött. Közben az elkezdett 
kutatásaimat is folytattam. Nagy lendületet vett a nemesítési munkásságom 
is, melyre nemcsak a hazai nemesítők, többek között Porpáczi Aladár, ha
nem külföldön a német Gerd Krüssmann, majd az angol Welch, a holland 
Hoey Smith, a Francia Tudományos Akadémia és még sokan mások figyel
tek fel. Különféle nemzetközi kongresszusokra hívtak meg, ahol alkalmam 
volt nemesítői munkásságomról beszámolni.

Mindez csak növelte az ellenem amúgy is felgyülemlett féltékenységet, 
aminek az lett a következménye, hogy jobb, ha magamtól elmegyek ebből a 
számomra teljesen ellenséges környezetből.

Közben jogtalanul fegyelmit kezdeményeztek ellenem. Nemesített növé
nyeimet elosztogatták, elégették és tönkretették.

Bírósághoz fordultam. Az Egyetemet 150 ezer forint kártérítésre kötelez
ték, amiből újból elkezdhettem növénynemesítői tevékenységemet.

Sopron, 1998. június 15.
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