
Egykori hallgatóink visszaemlékezései
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L u t o n s z k y  Z o l t á n

Visszaemlékezés Fehér Dánielre és a Növénytani 
Tanszékkel kapcsolatos élményeimre

Apám szintén erdőmérnök volt, 1912-ben és 1913-ban valétaelnök is volt 
Selmecen, és a S. professzor évfolyamába járt, de különben majdnem az 
egész tanári kar apám jó ismerőse volt. Na, ebből kifolyólag mindenáron er
dőmérnököt akart belőlem csinálni. Egyáltalán nem voltam erre felkészülve, 
inkább gépész akartam lenni. Végül is idekerültem és mindaddig nem volt 
különösebb gondom nekem ezzel az egyetemmel, amíg Fehér Dániellel nem 
találkoztam. Ez az első előadáson volt, ami úgy kezdődött, hogy bevonult a 
sleppel, ugye a Bözsike, az Ilona, a Pápai úr meg a többiek, és azt mondta: 
„Uraim, én nem vagyok gramofon, nem vagyok hajlandó végigmondani a 
szövegeket, itt van a háromkötetes könyvem, vegyék meg, én csak váloga
tott fejezeteket adok elő. Viszontlátásra.”

És ezzel az első két óra le volt rendezve. Na, ezután nem akarok itt fel
vágni, de azt hiszem nekem van a legértékesebb indexem az egész egyete
men, összesen 49 utóvizsgám van. Akkor még 49 tantárgy volt. Csak egy
szer buktam meg szigorlaton. Tulajdonképpen mindig csak vizsgahónap 
után mentem el vizsgázni, mert akkor mindig dolgom volt, bálozás meg 
egyéb. Lényeg az, hogy a Fehér Danival akkor keveredtem egy kicsit ütköző 
helyzetbe, mikor már 12-szer kidobott növénytanból. Én egyáltalán nem 
szerettem a növénytant, és nem is akartam megtanulni. Az úgy harminc ol
dalas forszkérdés-sorozatot az ember elsajátította nagyjából, de a három vas
tag könyvet nemigen tanulta meg. Akkor írtam az apámnak, hogy valamit 
tegyen a Danival, mert én rögtön itt hagyom az egyetemet, ha engem még 
egyszer kirúg. Hogy aztán apám mit írt neki, a mai napig sem tudom, mert 
az öreg nem szólt egy szót se. Az tény, hogy az Erzsébet utca sarkán állt a 
Milkovics, az egész szolgaszemélyzet és tanszemélyzet engem keresett a vá
rosban, hogy azonnal menjek a professzor úrhoz vizsgázni. Eljöttem ide, 
Dani azt mondta:

-  Apám, maga most vizsgázik.
-  Igen, professzor úr.
-  Hány vizsgája hiányzik?
Mondom mindegyik. Akkor feladott egy kérdést, nagyon egyszerűt a nö

vényekből, valami kambium vagy ilyesmivel kapcsolatban. Hát, amit tudtam, 
elmondtam. Jeles. Második tárgy Növénytan II. Valamit kérdezett, ami nem 
volt a forszkérdések között. Jó. Harmadik kérdés mikrobiológia, gombák 
meg egyebek voltak, arról egy árva szót sem szóltam.
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-  Ez éppen elégséges, tűnjön el innen, apám.
Ezzel el volt intézve az én növénytanom.
Kötötte az első szigorlat a 3. évet. Elmentem szigorlatozni, Dani azt 

mondta:
-  Apám, maga mit akar itt?
Mondom, most jövök szigorlatozni.
-  Maga most volt nálam mind a három tárgyból vizsgázni. Lajos, nézd 

meg milyen ádagot írjak be neki?
Na, ezzel le is zajlott a Daninak a növénytan és köztem lévő kapcsolata. 

Mindez 1943-ban volt. 4 félév után kellett szigorlatot tenni, ami kémiából, 
matekból és növénytanból áll. Utána lehetett a 3. évre beiratkozni. Na, én 
persze egy évet ellistáztam, mert nem volt meg a vizsgám, és így a mára- 
marosi erdőigazgatóságon eltöltöttem egy esztendőt, amely nagyban befo
lyásolta az életemet, mert érdekes volt ott a bükk, felment egészen a 
tenyészhatárig, igen picike volt fönn és nem volt fenyő, csak bükk.

Na, lényeg az, hogy ezután következtek a háborús évek, amikor is ugye
bár elkezdték Sopront bombázni, mert addig nem nagyon bombázták. 1944. 
december 6-án volt az első, ami azzal kezdődött, hogy a Mátyás király utca 
30. alatti házba, a szomszédba becsapott egy bomba, s ez a szobám felét el
vitte. Mondom, akkor ide visszamenni már nem lehet. S akkor az egyik kol
légámmal, aki még most is él az itteni Patkánykamra tagjai közül, új szállás 
után néztünk. Itt a Deákkúti úton a hátulsó kapuval szemben volt egy ház, 
egy öreg poncichter bácsié, oda befogadtak bennünket, és ott laktunk már
cius 10-e körűiig. Akkor volt még egy nagy bombázás. Tudom, mert akkor 
volt Zoltán és Ildikó nap, istentelenül berúgtunk, és én másnap a németek
kel nem mentem el árkot ásni, pedig akkor kellett volna ilyen tankcsapdát 
meg tüzérségi ütegállást készíteni. Én akkor a Pavilonban töltöttem el a ria
dót, mely úgy zajlott le, hogy tök részeg állapotban nem is törődtem azzal, 
hogy mi van. A hosszú folyosóban az óvóhelyen volt két sor pad, és az ösz- 
szes professzor ott volt, és még egy ismerősöm, M. igazgató lánya. Az első 
sorozat mikor leesett, az egész társaság fogta magát, és letérdelt, a fejüket a 
pad alá bedugták. Az olyan nevetséges volt, két sor méltóságos feneket látni, 
ott dekkoltak a pad alatt. Hát én elkezdtem röhögni és K. Erika, aki ott ült 
mellettünk, belém kapaszkodott és azt mondta:

-  Engedje meg, hogy magába kapaszkodjam, maga az egyetlen bátor 
ember itt.

-  Ha te tudnád mennyi muskotályt ittam én meg, akkor nem mondanál 
ilyen marhaságot. -  mondtam.

Na, akkor is megsérült a lakásunk. Én nem tudom már, hogy kinek a ja
vallatára vagy ötletére, de kétségtelen az, hogy a Növénytani Tanszéken Fe
hér Dani befogadott bennünket ötünket. Menedékhelyünket úgy hívták,
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hogy Patkánykamra. Itt lenn a tanszék alagsorában laborok voltak, oda be
pakoltunk matracokat, minden nyavalyát és beköltöztünk. Ez volt 1945. 
március 20-a körül, és majdnem közel fél évig laktunk a kamrában. Dani na
gyon értett a szélhámossághoz, egyből kiírta oda a külső lépcső fölé nagy ci
rill betűkkel, hogy tífuszbacilus tenyészet. No, mármost ide április 1-jén jöt
tek az oroszok. Utána beköltözött ide egy kórház, és borzasztó volt nézni, 
hogy mindent kiszórtak az ablakon. Az egész épület csak romhalmaz volt. 
Lényeg, hogy Daninak nagyon jó ödete volt, mert az oroszok úgy féltek a 
tífusztól, mint ördög a tűztől, úgyhogy mi itt a Patkánykamrában végigéltük 
az egész orosz kórház életét, úgy, hogy csak egy orosz katona jött be, akit én 
engedtem be. T u d niillik akkor nekem szakállam volt, és pópának néztek az 
oroszok. Akkor mindegyik jött, hogy pópa így, pópa úgy, ő pedig egy tatár 
volt, aki rettenetesen utálta az oroszokat, és mindig azt mondta, hogy, te 
papa, tudod 10 ruszki 9. Amennyit mi tudtunk oroszul, semmit se. Hát 
könnyen szaladgáltunk, mert volt karszalagunk, amin rajta volt oroszul, 
hogy Műszaki Egyetem. Mi nem tudtuk elolvasni, de az oroszok értették. 
Miután ez a tífuszbacilus tenyészet ki volt írva, Dani tényleg elkezdett kísér
letezni, méghozzá azzal a szándékkal, hogy tífuszbaktériumot fog gyártani. 
Valahonnan rendszeresen szerzett lóhúst, amit kifőztünk, beleraktuk egy kis 
csészébe, majd baktériummal mi oltottuk be. Ez veszélyes üzem lévén, meg 
volt szervezve az inspekció. Voltunk ott négyen, öten, többek közt Dzseki 
bácsi is. Ennek az időszaknak rengeteg epizódja volt, a Danival akkor is
merkedtünk meg olyan értelemben, hogy tulajdonképpen egy végtelen jó 
kedélyű és humoros ember volt. Rengeteg viccet mesélt és rengeteg mindent 
csináltunk mi itt lent. De hát nem is tudom, hol kezdjem, hogy a Danival mi 
is történt. Hát először is azt, hogy rohangált föl-le, és nézte, megvan-e az 
inspekció. Az első csúnya afférom a Danival úgy kezdődött, hogy lenn volt 
az egyik inspekciós, Sz. Jancsi és azt kiabálta:

— Be ne gyere, mert a Dani megesz.
— Mondom, miért?
— Nem tudom, itt rohangál fel-alá.
Hát erre leültem kinn egy hársfa alatt, és láttam, hogy tényleg rohangál. 

Egyszer csak elment, mondom, akkor most már bemegyek. Na, ennek más
nap az lett a következménye, hogy összehívta az egész tanszemélyzetet. A 
hosszú asztalnál leültünk, Dani az elején, én a végén, és akkor volt egy nagy 
tárgyalás, ahol azt mondta, maga büdös, rohadt strici gazember, aki így meg 
úgy... Szóval mondta, közben jegyzőkönyvezték. Miért nem voltam itt a 
megbeszélt időben? De professzor úr, ne tessék haragudni, itt ültem kinn, 
csak azért nem jöttem be, mert a professzor úr nagyon idegesen szaladgált. 
Na, közben, hogy így elbeszélgettünk egymással, a végeredmény egy hosszú 
jegyzőkönyv lett. Másnap jön a Dani. Én, mintha nem is létezne a Dani, el
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mentem mellette, ő meg mellettem. Ez így ment 3-4 napig. Egyszer csak 
jött, és azt mondta:

— Apám, ne hülyéskedjen itt velem.
Nem szóltam egy szót sem.
— Ne marháskodjon már, apám. Ide figyeljen, én bocsánatot kérek magá

tól, csak hagyja már ezt a hülyeséget.
Mondom:
— Professzor úr, ugyanazon társaság előtt tessék bocsánatot kérni.
Megcsinálta. Odajött, összetépte a jegyzőkönyvet, bocsánatot kért. Na,

attól fogva szent volt a béke.
Utána még rengeteg eset volt. Például kaptam otthonról csomagot, ben

ne kolbászt. Mondom Daninak, tessék. Erre azt mondja nekem:
— 32 gyomorfekélyem van, és nem ehetek ilyen fűszeres dolgokat.
Délután jövök ki tornacipőben csendesen, egyszer csak mit látok, a szek

rény előtt Dani nagyban kolbászt falatozik. Hát persze visszaléptem, mint 
aki nem látott semmit. Ezzel el volt intézve a dolog.

Séfer és Igréci kamarások voltak. Egyszer elment az Igréci haza és 
Séferre bízta a feleségét, addig, amíg hazaszalad a szüleihez. Ha jól emlék
szem Nyíregyháza környéki gyerek volt. Dani ül, és egyszer csak azt mondja:

— Séfer úr, tudja, hogy a Szűz Mária miért ment el szamárháton Betle
hemből?

— Nem.
— Hát, mert csak egy szamárra lehet bízni egy szüzet, magára is azért bíz

ta Igréci a feleségét.
Aztán egy másik eset. Dani tűzérönkéntes volt Bécsben az első világhá

ború alatt, és arról azt mondta, mennyi rohadt sok pénzt áldozott a lányok
ra. Hozzátette, tudja apám, semmi se lett a végén, bizony Isten megkontyoz- 
tak. Nagynevű gondnokunk a büfés feleségének udvarolt és közben meg- 
sántult. Dani azt mondta, apám, tudja miért sántult meg ez a fickó? Miért? 
Azért, mert a ló is vagy megvakul, vagy megsántul... Szóval a Dani egy ilyen 
stílusú ember volt. Mikor még be se jöttek az oroszok, akkor itt állt a lépcső 
előtt a Modrovich meg a Dani. Modrovich volt akkor a dékán, és bennünket 
el akartak költöztetni nyugatra. Annak idején a pesti egyetemet vitték kifelé, 
és innen is el akarták vinni, de Modrovich azt mondta, amíg az épület itt 
marad, addig én is itt maradok. Mindenki elmehetett, ha akart. Megállt itt 
egy teherautó a lépcső előtt, és bizonyos dolgokat, tudniillik a Szegedi egye
temről mentettek ide rengeteg dolgot. Mi a Patkánykamrában rengeteg mik
roszkópot, röntgenkészüléket megmentettünk, mert ugye, oda nem mertek 
bejönni az oroszok, úgyhogy ezek megmaradtak. Az oroszoknak különben 
az volt a passziójuk, hogy ezeket a szép porcelán feliratokat a növények 
mellett összetörték az egész botanikus kertben. Itt állt a Modrovich meg a
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Dani, és akkor jöttek az orosz repülők, és elkezdtek kis apró ruszki bombá
kat dobálni, és akkor Dani... És akkor Modrovich:

-  Ne félj Dani, ezek már a mieink, minek szaladsz?
Hát talán a legérdekesebb ilyen Dani eset volt, mikor itt a tanszéken 

vizsgáztatatta a nálam 2 évvel alattam lévőket, az elit gárdát, csupa kitűnő 
tanulót. Én a mellette lévő szobában olvastam. Egyszer csak kivágódik az 
ajtó, ilyet szól:

-  Akar hülyeséget hallani? Jöjjön be.
Bementem. Elkezdi Dani kérdezgetni, hogy mikor veti a zabot, hány fo

ga van a lónak, milyen a csüdje a disznónak.
-  Na, hallja milyen hülyeséget mondanak? Figyeljen, ez is milyen hülye

séget mond.
Fogta és kidobta az egész bandát
-  Na, apám mit szól hozzá? Ennyi sok hülyeséget tényleg rég hallottam 

már. Hülyeségeket kérdeztem.
Persze, hogy hülyeségeket kérdezett, mert akkor helyettesítette a Sipos 

nevezetű agrármérnököt, aki mezőgazdaságtant oktatott, és azt hitte ez a 
vizsga van. Mondom neki, ezek növénytanból jöttek szegény szerencsétle
nek, nem mezőgazdaságtanból.

-  Na, akkor szaladjon, hívja vissza őket
Kiszaladtam, és visszahívtam az egész társaságot. Ez volt talán a legne

vezetesebb vizsgáztatása, amit a saját fülemmel is hallottam.
Én nagyon szerettem Danit, mert végül is egy végtelenül jó humorú em

ber volt. Ugyanakkor szélhámos is. Komoly tudós létére kitalálta, hogy kü
lönböző nehézföldfémek hatása a növényekre különbözőképpen jelentke
zik. Beállított egy kísérletet. 10 vagy 12 steril homokba akácmagot vetett, és 
abba lettek a nehézfémek dugdosva. Hát igen ám, akkor jött az ostrom, és 
mit csináljon az ember, nem volt WC, oda jártunk a steril homokra. És ak
kor az egyik elkezdett így nőni, a másik meg úgy. Daninak persze nem szól
tunk róla.

Na, ezután még történt két eset. Ott álltunk az üvegház előtt kettesben, 
és beszélgettünk. Akkor már ott voltak az oroszok. Egyszer csak megjelenik 
egy lovaskocsi, egy ruszki leszáll, és a dézsában lévő koriandert akarta elvin
ni, kettőt, valami május 1-i ünnepségre. Mondja Daninak meg nekem, hogy 
rakjuk fel a kocsira a virágot. Dani rettenetesen meg volt sértődve, őneki 
megfogni azt az izét, és azt mondta:

-  Én professzor.
Az orosz:
-  Davaj.
Dani:
-  Én professzor.
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Az orosz:
— Davaj, davaj, davaj.
A ruszki csak kiabált. Dani:
— De énnekem sérvem van.
Az orosz kiköpött, majd ketten felraktuk a virágot a kocsira. Ez elég zű

rös világ volt akkor. Például hordtak valami deszkát ide. Danit is elkapták 
ott a főbejáratnál, egy deszkát a vállára tettek, vigye fel. Mögötte Szurok Pis
ta ment, mondta:

— Professzor úr, tessék ideadni azt a deszkát, majd én viszem, maga meg 
menjen.

— Gondolja, leléphetek?
— Tessék csak nyugodtan lelépni.
1947 nyarán vagy 1948 tavaszán kapott az egyetem a mezőgazdasági kiál

lításra bizonyos pénzeket, és a Danit bízták meg, hogy szervezze meg az 
egyetem kiállítási anyagát: különböző grafikonok, térképek, micsodák. Na
gyon nyomta már az idő, mi meg szaladgáltunk, kik azok, akik elvállalják 
ezeknek a grafikonoknak, képeknek az elkészítését. Kértünk ami ehhez kell, 
tust, radírt, ceruzát, rajzlapot, ecsetet, és egy asztal fel volt itt állítva. Akkor 
Dani előadta, hogy a grafikonoka, és a térképeket meg kell csinálni határidő
re:

— Uraim egy hét múlva 10 órakor jön érte az autó és addigra kész kell 
lenni.

Marha sok pénzt kaptunk érte, 3500-4000 pengőforintot, ami akkor elég 
nagy pénz volt. Példának okáért 5000 pengő forintért lehetett autót venni. 
Na, hát ez úgy zajlott le, hogy megkaptuk az anyagot, mit kell csinálni, és 
dolgoztunk éjjel-nappal. Nem volt mese. Ültünk az asztaloknál és Dani volt 
a kifutófiú. Ha azt mondtam kávét, Dani szaladt és hozott kávét. Mindig ug
rált körülöttünk, persze ő volt bajban, neki le kellett szállítani az anyagot. 
Nem hitte el, hogy készen lesz, mert elég sok vacakot kellett csinálni. Úgy
hogy mikor délelőtt 10 órakor megállt a kocsi, akkor fejeztem be az utolsó 
ecsetvonást. Dani ekkor ilyet szólt:

— Idefigyeljen apám, magát fel kéne akasztani.
— Miért?
— Hát aki így tud dolgozni, s közben hét évet itt ül Sopronban, az nagy 

gazember.
Volt akkor egy oktatói, Győrfi János, aki akkor még nem volt kinevezett 

professzor, csak helyettesített. Idejött Danival beszélgetni, és odafordult 
hozzá.

— Na, te melyikünket akasztanál fel?
— Minek akasszam fel, mikor megvan a szigorlata?
— Professzor úr csak most fogok szigorlatozni. Egyértelmű a dolog.
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Hát ez volt az utolsó találkozásunk Danival. Én 1948-ban végeztem, 
hogy ő azután mit csinált itt, nem tudom, többet én nem jöttem vissza. De 
életem színfoltja volt ez az egész.

Még az is nagyon érdekes volt abban az időben, amikor az első orosz 
idejött. Megállt a főbejárat előtt egy páncélos, kiszállt belőle egy alacsony 
ruszki, hanyagul a vállán egy géppisztoly, besétált. Kimentünk, körülvettük a 
Gunda Misit, tudott egy kicsit oroszul, ő lett a tolmács. A ruszki azt kérdez
te, kik vagytok, mik vagytok. Odaadta a géppisztolyát, próbáljuk ki, nagyon 
kedélyes kis fickó volt. Ha van borotok vág}7 pálinkátok, azt vagy öntsétek ki 
vagy igyátok meg, mert az a banda, aki utánam jön, ha itt találja, akkor Isten 
irgalmazzon nektek. Visszament a páncélosba és elment. A Miskának így in
dult a karrierje, azt hiszem, ő lett a városparancsnok tolmácsa.

Számomra nem volt divat előadásra járni. Utóvizsgán nem buktatták meg 
az embert, hanem a professzor visszaadta a tételt, jöjjön 1 hét, 2 hét múlva, 
van ideje, tanulja meg. Én egyeden vizsgát tettem le vizsgaidőszakban, sze
gény Bokor Rezső bácsinál, erdészeti géptanból. Az is olyan volt, hogy a 
kamarásom mondta, menjünk el vizsgázni erdészeti géptanból. Mondom, 
azt sem tudom mi az, könyv a kezemben se volt. De most vizsgahónap van, 
nem kerül pénzbe. Elmentünk szépen a Bokor Rezső bácsihoz, leültünk, és 
elkezdi a srácot kérdezgetni, aki nem annyira tudta:

— Na, akkor ön is vizsgázik? — kérdezte tőlem.
— Hát, ha itt vagyok, akkor vizsgázom.
Első kérdése a robbanómotorok voltak. Ugye mondtam már, hogy gé

pész akartam lenni, 17 évesen már volt jogosítványom. Elkezdtem neki me
sélni.

— Van motorja?
— Mondom igen, egy 350-es Puchom.
— Nekem meg egy 250-es Puchom van. Nem szokott a sebváltóval baja 

lenni?
— Dehogynem.
Elbeszélgettünk, a végén azt mondta:
— Nézze, maga jelest kap, a Szilágyi úr elégségest, így mind a kettejüknek 

jót adok.
Ez volt az egyeden vizsgahónapi vizsgám. Más világ volt az, nem ilyen. 

Bokor Rezső mikrobiológiával foglalkozott, de aztán nem is tudom, hogy 
keveredett ő a géptanhoz. Valakit helyettesített valószínű. Utána fűrésztele
pekkel is foglalkozott.

A Vági Pista az apámmal nemcsak, hogy együtt voltak Selmecen, de a tü
zéreknél is együtt szolgáltak még az első világháborúban. Én a kémiát sem 
állhattam. Elmentem vizsgázni, Pista kérdez. Semmi. Hát a maga apja a világ
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életemben egy jó cimborám volt. Mit fog szólni, ha én magát most kido
bom? Takarodjon. Úgy kivágott, hogy a lábam se érte a földet.

Szakmailag igen messze áll tőlem a növénytan, és én több mint 30 évet 
erdőgazdasági tervezőirodánál dolgoztam, műszaki dolgokat csináltam, uta
kat terveztem, feltárási alapterveket készítettem, üzemtervekkel, anyagáru 
készletekkel foglalkoztam. Az apám erdőgondnok lévén sokszor kivitt az 
erdőbe, és vadásztunk, meg mutogatott, ami annyira nem tudott érdekelni. 
Szeretem most is az erdőt, és borzasztó sokat mászkálok benne, ha módom 
van rá.

A tanszéken akkoriban itt volt Gyurkó Pali, Pozsgai Lajos volt egy ideig, 
a Bözsike volt itt, barna kis alacsony, gömbölyű titkárnő volt. Aztán a Kar- 
sai Juli, aztán a Kiss úr, a Pápai úr, egy magas, szemüveges, ádámcsutkás 
ember. A Vági Pista egy borzasztó nagy koponya volt, és egy végtelenül 
vadember. Nem tudta eladni magát. A Dani is nagy koponya volt, európai 
hírű professzor lett belőle. Szerencsétlen Vági nyilas szimpatizáns volt, és ha 
az ember elment vizsgázni, hallotta, hogy a németek győztek, mindenki át
ment, mikor vesztettek, mindenkit kirúgott. Állítólag valahol hotelportás 
volt Németországban, amikor is egy kémiai professzori konferencia volt a 
hallban, ott beszélgettek valamiről. Pista a porta mögül kipattant, és elkezdte 
magyarázni, hogy nem úgy van az urak. így emelkedett ki abból a hotelpor
tási állásból, a végén aztán Argentínában kötött ki, ott is halt meg. Egyszer 
itt volt az anyám, és ebédeltünk, a Pista ott ült a feleségével. Anyámat ismer
te, mert egyszer tanulmányúton jártak Pécsett, és nálunk is voltak. Felpat
tant.

-  Ez a maga édesanyja?
-  Mondom, igen.
-  Na, akkor kezeit csókolom.
Mentem egyszer az Erzsébet úton hazafele, éjjel 11 óra körül, a túlsó ol

dalon Pista jött. Mondom, most ennek minek köszönjek, úgyse lát, sötét 
van. Hát nem meglátott? Mi az, maga nem is köszön az embernek? Elkez
dett kiabálni.

Sopron, 2000. március 30.

(Elmondás alapján szerkesztett változat.)
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Pe c h t o l  Ist v á n

Szerveskémia vizsgámon 1941-ben kísértett 
Fehér Dániel szelleme

Vági István professzornál 1941-ben vizsgáztam szerveskémiából. Reggel 6 
órakor érkeztem a tanszék folyosójára. Hamarosan kiszólt a labor ajtó nyitá
sa nélkül a vizsgáztató -  tessék bejönni. Illedelmesen köszöntem, de a hatá
rozottságom alábbhagyott, amikor látom, hogy a professzor úr felhúzott 
nadrágszárral egy lavór vízben áztatja a lábát. A hallgatók előtt ismert volt, 
hogy a melegvizes lábáztatás neki egészségügyi szükségszerűsége, de a köz
vetlen megtapasztalása zavaromat táplálta.

Az észterek és ketonok témakörből húztam a vizsgatételt. A felkészülési 
idő alatt a professzor papucsba lépett és gondterhelten járkált a laborban, 
majd az ablakhoz ment, ott megállt, bámult, és a bajusza alatt fújtatta a leve
gőt, mint akinek valami nem tetszik. Közben én mondtam a kérdésre a vála
szom. O ez alatt érthetően mormogta: „Egyed István volt fegyelmi bizott
ság elnöke... én ezt nem tűröm, nem hagyom” — piszmogta többször. Köz
ben elmondtam a mondókámat és elhallgattam. Dühöngéséből felriadt és 
szólt: „na mi az!” Én újból elmondtam a korábbi szöveget. O ismét az ab
lakhoz állt és tovább dörmögött: „majd én megtanítom móresre ezt a pöty- 
työs Fehért... stb.” Ismét jött a velem való beszéd: „na mi az?” Harmadszor 
is elmondtam a szövegemet, miközben ő a korábbiakat zümmögte továbbra 
is, egyszer csak megszólalt felém, hogy megelégszem-e az elégségessel? 
Igennel válaszoltam, mivel a zavart légkör erősen megviselt. Beírta az inde
xembe a jegyet, jószerencsét köszönve letörten távoztam. Az óra 7-et muta
tott. A levegőn néhány sóhaj után jobban éreztem magam és mosoly szorult 
belém a Fehér Dánielről szerzett titkok tudójaként.

A hallgatók előtt ismert volt a két szellemi nagyság összekülönbözése a 
közösen írt tudományos munkán. Nézeteltérésüket az aulában egyszer eser
nyőjüket fegyvernek használva, egymást üdegelve bemutatták az ingyen né
zőknek.

Dr. Fehér Dánielnél vizsgáztam erdészeti növénytanból 1941-ben

A szóbeli vizsga előtt mikroszkóp alatt fametszetet kellett megvizsgálni. 
Fel kellett ismerni a metszet mikroszkopiái vizsgálata alapján a fafajt. Né
gyen mentünk be az alagsori laborba: Madas László, Káldy József, ?, Pech tol 
István. Leültünk a mikroszkóp elé, melynek lapjára a metszet már be volt 
téve.
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Szatmári tanársegéd a hátam mögött elmenve halkan súgta: „lucfenyő” . 
Alig néztem a lencsébe, már mondtam, hogy amit látok lucfenyő metszete. 
Dani professzor az ajtó mellől figyelt bennünket és kérdezte, mit látok. Is
mételtem — lucfenyő metszet -  a sugallatra támaszkodva. Nyomban feltette 
a kérdést, hogy „apám, miben különbözik az erdeifenyő, feketefenyő, vörös
fenyő metszetétől?” . Okosan bámultam rá, de tudományom szóban kifejez
ni nem tudtam. Erre O annyit mondott: „apám látom, hogy tanult, de ez 
nem elég a tudáshoz, jöjjön legközelebb” -  s kézfeltartással elbocsátott.

Másnap növénytanból teljesen felkészülve jelesre levizsgáztam nála erdé
szeti növénytanból.

A fenyőket mikroszkópi metszet alapján, közel 60 év távlatából, 40 év 
aktív erdészeti szolgálat alatt sem volt alkalmam megkülönböztetni.

Győr, 2000. január 13.

(Pechtol István elmondása alapján lejegyezte dr. Sipos Árpád ny. em.)
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K ö v e s k u t i G y ö r g y

Emlékek dr. Fehér Dániel professzor úrról és 
a Növénytani Tanszékről

1950-54 között voltunk hallgatók és áldjuk a sorsunkat, hogy adatott szá
munkra a lehetőség, megismerhettük és hallgathattuk a kiváló professzorok 
előadásait, Sébor János, Walek Károly, Fekete Zoltán, Lesenyi Ferenc, 
Romwalter Alfréd, Stasney Albert, Roth Gyula, Lámfalussy Sándor, Botvay 
Károly és Fehér Dániel professzorokat. Firmáink már sokat meséltek a le
gendás professzorokról, „viselt dolgaikkal” kapcsolatban igyekeztek meg
magyarázni a „jupajdé” nóták hátterét. Valóban Fehér professzor úrról szólt 
a legtöbb történet, az előadásaival, a vizsgáztatásokkal kapcsolatban. Immár 
félévszázad távlatából Fehér Dániel professzor úrról az alábbi emlékeim 
maradtak fenn:

Az előadásai színesek, érdekesek voltak, testi alkata, temperamentuma is 
bizonyára hozzájárult ehhez. A szakmai ismeretek mellett fontosnak tartot
ta, hogy a hallgatók az általános műveltség terén is megállják helyüket, ezért 
előadásaiba beleszőtte a világtörténelem fontosabb eseményeit, évszámait. 
Vesszőparipája volt a kínai boxer lázadás, a vizsgákon is elhangzott ez a 
kérdés. Szerette a körítést, a tanársegédek „egrecéroztatását” , — Laci, Pali ezt 
csináljátok, így tegyétek stb. Abban az időben Gencsi László és Gyurkó Pál 
voltak a tanársegédek, Kiss Lajos bácsi és Boros Jolán néni a gyakorlati fog
lalkozásokon és a növénytani kirándulásokon segédkeztek.

A vizsgákkal kapcsolatban maradt meg bennünk a legtöbb emlék. Mindig 
nagy izgalommal készültünk a vizsgákra, különösen lelkileg kellett felvértez
ni magunkat! Drukkoltunk, hogy milyen hangulatban találjuk őt. A Profesz- 
szor úr kiváló „színházi rendező” is volt egyszemélyben, a vizsgáztatás lát
ványos volt, a növénytani előadóteremben történt:

•  a vizsgázók ötös csoportban az első padban ültek;
•  mögöttük 2 padsor üresen maradt, majd következtek a Tanársegéd 

urak és Lajos bácsi;
•  és a leghátsó sorokban a „nagyérdemű” — ugyanis nyílt vizsgáztatás 

folyt — kohászok, bányászok, akik 1950-ben még ott voltak, de még a 
városból is be-beültek a kíváncsiskodók, szórakozni akarók.

Előfordult, hogy a Dani -  elnézést, a hitelesség kedvéért, abban az idő
ben egymás között így hívtuk a Professzor urat — késéssel érkezett a terem
be, akkor 1-2 főt levizsgáztatott, majd ránézett az órájára és a többit gyorsí
tott eljárással kirúgta. Ilyenkor nehéz kérdéseket, szinte megoldhatatlan fel
adatokat tett fel, hogy „neve legyen a gyereknek” . Kedvenc téma volt a
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Helloborus levegő nyílás lerajzolása, ezen sokan elcsúsztak, egy hallgatónak si
került talán, aki igénybe vette ábrázoló geometriai tudományát is, Dani ezt 
akceptálta. -  Pali, Lajos! Ellenőrizzétek le! És ha jónak találták, ill. jószívű
ségből elfogadhatónak ítélték, akkor szerencséje volt a vizsgázónak.

Lajos bácsi igyekezet segíteni, néha suttogott, integetett, mutogatott, eb
ből sok félreérté is adódott, nevetés tört ki a teremben. A Professzor úr, ha 
jó hangulatban volt, élvezte ezeket a jeleneteket. Emlékezetes marad a 
Csinga, alias B. Laci vizsgája is. Laci joviális, örmény fizimiskájú, „aszfaltról 
szalasztott” , tréfás kedélyű fiú volt, az első évben még nem nagy érdeklő
dést tanúsított az erdészeti tudományok iránt. Vizsgakérdése a nyitvatermők 
és a zárvatermők főbb jellemzői, a két törzs közötti különbségek, a levél
formák voltak. Csingának nem sok fogalma volt a kérdésről. Lajos bácsi 
igyekezett mutogatással segíteni, amikor a Dani háttal állt, hol a zárt ajtóra, 
hol a nyitott ablakra mutatott, erre a Csinga mindent félreértett. Fantaszti
kus válaszokat makogott, a Professzor úr élvezte a jelenetet, talán hagyta is 
Lajos bácsi „közreműködését” . „Apám! Apám! Úgyis kirúgom, de még szó
rakozzunk egy kicsit. Soroljon fel néhány levelet!” A Csinga hallgat, a Lajos 
bácsi mutat a szemüvegére, az ujjaival karéjt formál, mutat a szívére, de a 
szíve felett a kis zsebből kilógott az óralánc, erre a Csinga: „láncalakú”! 
Nagy nevetés a teremben.

(Csingával történt meg, hogy vizsgázott a Lesenyi professzornál, akinek 
ez volt a kérdése: „Hogy kell kezelni a véderdőket?” Erre a Csinga: „Tarra 
kell vágni” ! — valamelyik komisz súgta neki. Erre a Professzor úr: „Béres úr! 
Azonnal hagyja el a tanári kabinetemet!” Drága jó Professzor úr, már akkor 
háttérbe szorították, egy fűteden szertárban vizsgáztatott nagykabátban, a 
lába egy fiókban...)

Mindezek ellenére szerettük Fehér Dániel professzor urat, a körítést a 
vizsgákon talán azért csinálta, hogy megtanuljuk az anyagot, a „komiszsá- 
gai” ellenére is éreztük, hogy szeret bennünket, „övön alul nem ütött” , a 
leckekönyvünkbe nem írta be a sikertelen vizsgát, mindjárt új dátumot 
adott, UV díjat nem kellett fizetnünk. Segítő szándéka abban is megnyilvá
nult, hogy a vizsga előtt kérdezte a középiskolai végzettségünket, a reál-ban 
végzőket nem nyaggatta olyan szigorúan a latin nevekkel. Csaknem ennek 
estem áldozatul, ugyanis zavaromban vagy a könnyebb vizsga reményében 
reált lódítottam. Gombával kacsolatos kérdést kaptam, a Polyporus-ókiól és a 
Boletus-ókiól kellett beszélnem, fordítottam magyarra, soknyílásúak, tapló
gombák. „Apám, apám! Nemcsak a latin, de még a görög szavakat is isme- 
ri!” Erre bocsánatot kértem a zavaromért, bevallottam, hogy 8 évig tanultam 
latint és két évet görögül. A veszprémi piaristákhoz is jártam 3 évig. „Tehát 
a 2 humanista pannon emlőn nevelkedett! És még le akarta tagadni!” Erre a

146



Professzor úr ragoztatott velem, memoritereket kellett mondanom Horati
us tói, Catullustól bukolikát, pásztorkölteményből idéztem Vergiliustól:

„Insere nunc meliboe, piros, pone ordine vités!
Ite meae, felix quondam pecus, ite capellae!
Non ego vos posthac viridi proiectus in antro 
dumosa pendere procul de rube videbo.
Carmina nulla canam, non me pascente, capellae,
Horentem cytisum et salices carpetis amaras...”

A Professzor úr kissé elérzékenyült a memoriter hallatán, megjegyezte: 
„Harminc évvel ezelőtt én is skandáltam ezeket a kedves sorokat, jól esett 
visszahallani.” A táblára is kellett írnom, szép zsinórírással róttam a betűket, 
erre: „Látják Apáim! Gömbölyű képű gyerek, kerek betűket ír!” Erre én: 
„Professzor úr! A gót betűket is ismerem!” és tovább írtam, utánozva az O 
szálkás betűit. Derültség a teremben. Grafológia is előfordult a vizsgán.

Szenzációs események zajlottak le a növénytani gyakorlatokon, a kirán
dulások alkalmával is. Már a kivonulásunk is „megért egy misét” . Dani elől 
vezette a menetet, térdnadrágban, agancsgombos kabátban, zergetollas 
zöldkalapban, lódenkabát vállravetve, pórázon a Daxli kutya, jobbról a Jolán 
néni, balról a Lajos, utánuk a „gyülevész népség” , majd a Tanársegédek zár
ták a sort. Fontos szerepük volt a végen, mert le-lemaradoztunk volna a 
Nikánál, a kocsmáknál... Útközben ment a bolondozás, míg be nem értünk 
az erdőbe. Még énekelgettünk is, komponáltunk egy nótát is az alkalomra:

„Növénytani kirándulást szervezett Dani,
Az évfolyam fele erre fütyült (b...t) elmenni,
Mondta is a Lajos bácsi, hogy buták vagyunk,
És a vizsgán éppen ezért csúnyán elbukunk.
Egy kirándulás, jobb mint semmi más, nem vitás...

A Daxlit nem nagyon szerettük, elhízott, lusta, barátságtalan kutya volt, 
bele-belecsíptünk a fülébe, farkába, ekkor nyüszített. Dani hátranézett, és 
ment a magyarázkodás, hogy megbotlott egy fűszálban. Menetközben is
merkedtünk a növényekkel, fafajokkal, sokat kérdeztünk, igen hasznos volt 
a gyakorlat, sok ismeretre tettünk szert. Természetesen csibészkedtünk is, 
vittünk egy kis körömvágó ollót, tölgy, juhar, hars leveleket lehetetlen alakú- 
ra kicsipkéztünk, és jámbor pofával kérdeztük Jolán nénitől, hogy milyen 
fafaj, mert nem ismerjük fel. Drága Jolán töprengett, meditált, nyúlt a szem
üvegéért, és így rájött a turpisságra.

Történt egy izgalmas esemény is 1951 májusában Görbehalomnál. Ebéd
szünetet tartottunk egy tisztáson nem messze az osztrák határtól. Szép na
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pos idő volt, szanaszéjjel leheveredtünk a fűbe egy fél órácskára. A Profesz- 
szor úr indulást vezényelt, feltápászkodtunk és indultunk tovább. Egy fél 
óra múlva kiabálást hallottunk mögöttünk, felénk loholt két határőr katona, 
közrefogva a borostás Borka Lacit. Az történt, hogy a Laci kissé távolabb 
feküdt le tőlünk, elaludt, nem hallotta az indulást. Amikor felébredt, a határ 
felé indult, ahol a határőrökbe bodott. Kérte őket, hogy kísérjék a csoport
hoz, akik majd igazolni fogják. A Professzor úr átérezve a feszült hangula
tot, szenzációs szerepet alakított!

„Drága magyar fiaim!” -  így szólt a határőrökhöz. „Ez az ember hoz
zánk tarozik, én igazolom.” Mi meg kórusban: „Igen, a mi évfolyamtársunk, 
éjszaka dolgozott, álmos volt, nem disszidálni akart.” A határőrök megnyu
godva eltávoztak, elfogadták az igazolást.

így ért bennünket a vasfüggöny első „fuvallata” , ezután még sok izgalmat, 
keserűséget kellett elszenvednünk. (1952-ben a Hétbükkfánál szalonkázás al
kalmával ránk lőttek, egy társunk súlyos sérülést szenvedett.) Nyomott hangulat 
telepedett a városra, az egyetemre is. Brennbergbányát is bezárták, kedvezőtlen 
érintett bennünket, amíg működött, éjszakai munkában jó kereseti lehetőségünk 
volt. A szigorított határsáv megnehezítette a mozgásunkat, kitelepítéstől féltek 
az emberek, az egyetem tanári karára is nyomás nehezedett. (Hogyan halt meg 
Walek professzor úr?!) De az életnek tovább kellett folynia, a nehézségek ellené
re is igyekeztünk a feladatainknak eleget tenni.

Fehér Dániel professzor úrral kapcsolatban még egy kis epizódot kívánok 
feleleveníteni. A Szárhalmi-erdőben voltunk gyakorlaton, szép őszi időben. Ta
láltunk az erdőben egy teljesen kifehéredett lókoponyát. Feltűztem egy botra, és 
a szemgödörbe nagy lapuleveleket tűzdeltem, vittem a vállamon, a társaim bo
londoztak körülöttem. A Professzor úr egy dombocskán állt, bevárva bennün
ket, hogy „rendezze a sorokat” . Meglátva a vállamon a „tákolmányt” felkiáltott: 
„Apáim! Gratulálok! Az afrikai tájat varázsolták elém! Csodálatos ez a szágó- 
pálma! Ilyen erdőkben is végeztem kutatásokat az afrikai tanulmányaim alatt!” 
És beszélt-beszélt az afrikai élményeiről, a növényekről, a klímáról, érdekes ese
tekről. Ha afrikai témáról esett szó mindig feloldódott, közlékenyebb lett, velünk 
szemben is igen barátságos volt. Ilyen beszélgetés alkalmával vetődött fel, hogy 
mennyire pusztulnak a természeti értékeink, milyen kárt okozott egy csizmás 
íróember szájából, hogy: „pusztuljon el az is, ami a grófokra, bárókra emlékez
tet... kastélyok, parkok” . így határoztuk el, hogy megpróbáljuk megmenteni a 
fertődi parkot.

Elmentünk Fertődre, siralmas állapotban találtuk a parkot, a kastélyt. Az 
akkor szerveződött Tsz primitív elnöke fel akarta osztani házhelynek a cso
dálatos parkot, már kezdték a fák kitermelését. Próbáltuk jobb belátásra bír
ni, a szovjethatalom sem pusztította el a Téli-palotát, a Kremlet. A 
jószándékú, értelmes agronómus és a lokálpatrióták végül megmentették a
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parkot. Az Egyetem védnökséget vállalva azután komoly szerepet végzett a 
park felújításán.

Még egy emléket felidézek. Egy növénytani kirándulás alkalmából men
tünk hazafelé a Szárhalmi-erdőből. Szőlőérés ideje volt, elhagyatott táblán 
mentünk keresztül, olyan átmeneti időszak volt, ekkortájt szerveződött a hí
res Vörös Csillag Tsz. A gazdádan táblán 10 perc „bilingerézésre” kaptunk 
engedélyt. Tömtük a szánkba, a tarisznyánkba a szőlőt, drága Jolán néni is 
ott tipegett, a fehér hátizsákját megraktuk kék szőlővel, valahogy összenyo
módott, csurgóit ki a zsákból, végig a lábszárán. A Professzor úr korholta: 
„Te Jolán! így nem engedlek be a városba!” Ment a törölgetés, a kék háti
zsákot levelekkel álcáztuk.

Egy alkalommal a Professzor úr a gyakorlat végén, Fertőrákoson borkós
tolót is szervezett részünkre.

Sok szép emlékünk maradt Fehér Dániel professzor úrról, de sajnos 
szomorú esemény tanúi — részesei — voltunk Vele kapcsolatban. Dékánunk 
volt, amikor sorainkból több mint ötven véden hallgatót eltávolítottak. Az 
elmúlt évtizedekben hallottam olyan hangokat is, hogyha a Dékán erélye
sebben lép fel az illetékesekkel szemben, talán meg lehetett volna akadá
lyozni a társaink drasztikus kirúgásait.

A tragikus 1951. május 29-i napra — amelynek kis híján csaknem én is ál
dozatául estem, mert rajta voltam a kirúgottak listáján — az alábbiak szerint 
emlékezem vissza:

Délelőtt folyamán a dékáni hivatal szobájában történt a „meghallgatás” , 
illetve ott kapták kézbe az eltávolítottak a „Határozatot” . A kápók kísérték 
el őket a kapuig és fordultak vissza. Szembe találkoztam Szalay Imrével, aki 
firmánk volt, Wisnovszky Karcsival, aki valétaelnök volt, az utolsó „békebe
li” talán, Miglierini Marcó évfolyamtársammal és kamarásommal, s nem volt 
szabad hozzájuk szólni. Jött sírva Seemann Ica, de őt nem kísérték kápók.

Az ellenem felhozott vádak a következőek voltak:
-  az illegalitásba vonult Selmeci Kör aktív tagja,
-  nyugatimádó, mert tiroli bőrnadrágot hordtam,
-  fasiszta „kamerad” szóval üdvözüljük egymást, szólítjuk a társakat.
Határozottan visszautasítottam a vádakat! Nem ijedtem meg a „bizott

ságtól” , ugyani Édesapámat 1945-ben a GPU (NKVD) tartóztatta le, 1949- 
ben az AVO, a vadorzó, notórius fatolvajok „hatalomra kerültek” , s koholt, 
hamis vádakat hoztak fel ellene. A bátor kiállása az igazság melletti kitartása 
mentette meg az életét. (Természetesen súlyos anyagi és erkölcsi veszteség 
ért ezért bennünket, és a legsúlyosabb, Édesanyánk nem bírta el a sok zakla
tást és 49 éves korában meghalt.)

Az alábbiak szerint védekeztem:
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-  A Felsőlőveri kamaránkban esténként énekelgettünk, nem tudtuk, 
hogy melyek vannak tiltva, bakonyi betyár nótákat is énekeltünk. A 
firmáink nem aláztak meg bennünket, sokat segítettek a tanulásban, 
még anyagiakkal is, ha rászorultunk, szerénységre és tiszteletre nevel
tek bennünket, a kis tréfákat elviseltük.

-  Hatan voltunk testvérek, öt fiú, a bőmadrág kiszolgált bennünket, a 
kisebbek örököltük a bátyáinktól.

-  Nem kamerádnak, hanem KAMARÁSNAK szólítottuk egymást és 
elmeséltem, hogy honnan származik az elnevezés. Megvető pillantást 
tettem a bizottságban lévő „kollega” felé.

A bizottság pusmogott, valami papírokat forgattak ide-oda, a papírt nem 
kaptam kézhez, a kápók sem fogtak közre. A „megmaradtakat” összeterel
ték a Matek terembe „RÖPGYULÉSRE” . Igyekeztem Seemann Ica mellé 
kerülni, hogy szót válthassak vele. Halálsápadtan ült, magába roskadva. Egy 
szót sem szólt.

A pódiumon ült az öttagú „bizottság” , középen Fehér Dániel Dékán úr, 
sápadtan, szódanul, szinte megtörve. A bizottság elnöke méltatta a „meg- 
tisztulási folyamat” kezdetét, a fekély eltávolítását az egyetem testéből. Ek
kor felállt Ica, és a következőket mondta remegő hangon: „MI HALLGA
TÓK IS ÖRÖMMEL ÜDVÖZÖLJÜK, HOGY VÉGRE SORAINKBÓL 
ELTÁVOLÍTJÁK A NÉP ELLENSÉGEIT...” -  az utolsó szavakat már 
zokogva mondta és lezuhant a padra. Lagymatag taps innen-onnan a kápók- 
tól. Ekkor döbbentem rá, hogy mi volt az ára annak, hogy Icát nem zárták 
ki! Pro felszólalásra kényszerítették az ügyben. Főerdőtanácsos volt az édes
apja, az özvegy édesanyjával élt albérletben, tragédia lett volna, ha kirúgják, 
ezért vállalta a felszólalást.

Ekkor vérszemet kaptunk! Felszólalásra jelentkeztünk! Kis papírokon 
érintkeztünk egymással, Leicz Jóska szólalt fel Réger Antal védelme érdeké
ben! Elmondta, hogy gyerekkorától ismeri, középparaszt szülei, nagy család, 
édesapjával 3 évet voltak orosz fogságban, 36 kilóval jött meg a 70 kg-os 
ember, stb., stb. Nagy, dübörgő taps tört ki. Fehér Dékán úr is felélénkült, 
szemével, kézmozdulataival bíztatott bennünket. Én is már készültem, hogy 
Marcó érdekében felszólalok: felvidéki olasz kőfaragó családból származik, 
nem tehet róla, hogy Olaszországban van egy cukrász nagynénje. Erre mo- 
corgás, összehajlás a pódiumon, Fehér Dániel professzor úr feláll, halálsá
padtan kijelenti, hogy „az ilyen felszólalásoknak itt helye nincs, a röpgyűlést 
berekesztem!” Mennyi mindenre rákényszerítették! És mennyi mindent vi
hetett el a sírba.

így láttuk utoljára a Professzor urat az egyetemen!
Budapesten lakó évfolyamtársak, kollégák elhatároztuk, hogy a Szt. Gel- 

lért umatemetőben évente, halottak napján a hamvai előtt lerójuk kegyele
tünket. Emlékét szeretettel megőrizzük.

A fentieket el kellett mondanom, leírnom, hogy emléke tisztán maradjon 
meg bennünk.

Budapest, 2000. február 29.
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S ípo s á r p á d

Növénytanból vizsgáztam 1951-ben

Dr. Fehér Dániel professzor úrnál kellett kalkulust szerezni erdészeti nö
vénytanból. Délután 14 órára öten toporogtunk a földszinti folyosó végén 
lévő növényház bejáratánál. Gencsi tanársegéd úr beszólított bennünket. Az 
ajtót belülről még becsukni sem volt idő, a jóságos Dani professzor zápo
rozta a kérdéseket, miközben elnézett a fejünk felett. Megszólalni sem tud
tunk, már „látta” , hogy tudásunk nem üti meg a mértéket. Szünetet sem 
hagyva közölte, hogy készüledenül ne zavarjuk, jöjjünk másnap 10 órára. 
Mindenki fogott egy-egy indexet, melyeket a folyosón az illetékesség szerint 
kicserélgettünk. A nevetés fojtogatott bennünket, de egy kis ideig „komo
lyak” maradtunk.

Az öt fő három személyre apadt másnap. Utolsónak mentem, hogy köze
lebb legyek a kilincshez. Az előttem lévő két vizsgázó jelölt hamarosan kí
vülről csukta be az ajtót. A Professzor úr nézett a növényház felé, ahol Kiss 
Lajos bácsit és Jolán nénit láttam mozogni, akik hallgatták a Főnök 
nem tetsző megjegyzéseit, hogy „az adagolás ponta dánul lett végrehajtva, így 
nem lehet igazolni a törvényszerűséget” .

Félig felém fordulva a Professzor a szájából a kezébe vette a szivarját, és 
azt kérdezte: „Mit szívok?” „Szivart, mely nikotint tartalmaz” — volt a vála
szom. Dani professzor úr úgy nézett rám, mintha tudós társa lennék. Sorolja 
el a többit, szólt a kérdés. „Kubai szivar, Virginiai szivar, Debreceni szivar, 
Guba szivar” — mondtam én „értelmesen” a szivarfüstbe bámulva. Tudós 
tekintete mosolygósra változott, s mondá: „eddig jeles lenne, ha a szivar 
megnevezések helyett felsorolja a többi alkaloidát” . „Szivar, mely nikotint 
tartalmaz, dohány, mely nikotint tartalmaz — sóhaj — kapszaicin, papaverin, 
morfium, koffein, ópium, hasis” -  a többit már hirtelen ő sorolta. „Üljön le 
és rajzolja le a Helleborus légzőnyílását!” A kanyargós vonalakat jól egymás
hoz közelítettem, ez volt a „nyílás” . „Laci, nézd meg!” A Tanársegéd úr még 
javított a művészi rajzomon és annyit mondott, elfogadható. Az indexembe 
azt láttam beírni, hogy Fehér, s közben azt mondotta: „apám, a hiányokat 
pótolja” . Komoly tekintetével kísérve megkönnyebbülten hagytam el a nö
vényház bejáratát, és félszáz év távlatából is izgalommal és szeretettel gon
dolok az ifjúságot kedvelő nagy tudós Fehér Dániel professzorra. Tanácsát 
az élet kikövetelte tőlem, a hiányokat javarészt pótoltam.
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Ha v a s-H o r v á t h  Ist v á n

Visszaemlékezés a növénytani oktatásra

Dr. Nemky Ernő professzor úrról vannak emlékforgácsaim. Megjelené
sében a klasszikus egyetemi tanárt tisztelhettük benne. Magas termete, ápolt 
külseje, szemüveges, borotvált arca, a mindig vakítóan fehér ing és nyak
kendő önmagában is tiszteletet parancsolt. Tanszékén — és előadásain is -  
fehér köpenyt viselt, melyet nem gombolt be végig (vagy be sem gombolt), 
így a köpenyszárnyak szinte röpködtek, amint sietősen haladt végig a folyo
són. Előadásain röpködtek a szemüvegek is, amint cserélte azokat. A „röp
ködésekről” az ejtőernyő jutott eszünkbe, majd egy kis szócsavarással: Er- 
nő-ernyő, így tréfásan Umbelliferae (~ emyősök, ernyős virágzatúak) volt a 
neve köztünk.

Előadásaira mindig pontosan érkezett, azokra gondosan fölkészült. Ér
dekes módon, mi mégis úgy éreztük-tapasztaltuk, hogy görcsösen ad elő. 
Hogy ez a bizonyítási kényszer miatt volt-e így, vagy személyiségi jegyei kö
zé tartozott e vonás, azt nem tudom, ahhoz sokkal jobban és közelebbről 
kellett volna ismernem őt. A „bizonyítási kényszer” egy tekintetben föltéde- 
nül megfigyelhető: az akkori idők (1960-as évek) egyértelműen szovjet irá
nyultságú biológiai iskolájának túlhangsúlyozása. Előadásaiban, jegyzeteiben 
lépten-nyomon a szovjet biológusok világra szóló eredményeire hivatkozott 
(köztük Liszenko T. D.-re, kiről később kiderült, hogy „odahaza” a biológiai 
tudományok diktátora volt). Megint csak a kellő ismeretség hiányára utalok: 
vajon őszintén, meggyőződéssel vallotta-e ezeket a — főleg növényélettani — 
„eredményeket” , vagy csupán kényszerűen, „beállt a sorba” . Nem tudom. 
Életéről annyit hallottam, hogy 1956-ban ő is kiment nyugatra az akkori fő
iskolásokkal. Ausztriában tájékozódott a lehetőségekről, a „hogyan to- 
vább?” -ról, majd úgy döntött, visszajön. Igazoltatásakor azzal érvelt, hogy 
vissza akarta hozni a hallgatókat, azért ment ki. - Lehetséges, hogy csak föl
tételesen bocsátottak meg neki! Ezután már érthető (amit addig nem tud
tunk hova tenni), hogy jegyzeteinek egyik lektora Pintér Ferenc, a Marxiz- 
mus-Leninizmus Tanszék vezetője volt (kinek nem tudni, milyen biológiai 
tudása lehetett...). Hogy egy jegyzet lektorát a jegyzetíró választotta-e ki, 
vagy azt a „nyakára küldték”, nem tudom. Politikailag -  úgy hiszem -  nem 
állhatott valami jól az Egyetem vezetése előtt. Rektor, dékán, vagy ezek he
lyettese sohasem volt (vagy nem vállalta a fölkérést?).

Egyik előadásán a fejtegetései közepette a következőket mondta: „E,zek a 
tudományos tények az élet keletkezéséről, akinek ez nem elég bizonyíték az 
menjen a templomba, higgyen abban!” -  Elképzelheteden, hogy olyan tudá
sú, műveltségű professzor, mint amilyen ő volt, ne lett volna tisztában e ki
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jelentés tarthatatlanságáról! Hogy ne tudta volna, a vallásos hit nem termé
szettudományi kategória! Ma is azt vallom, megfélemlített ember volt, kiben 
állandóan dolgozott a bizonyítási kényszer: megfelelni a pártvezetés elvárá
sainak! Az más kérdés, hogy ennyire nem kellett volna elmennie.

Nemky professzor nagyon jól megtanulta a növénytant. A növényhatá
rozót óriási gyakorlattal forgatta. Alapossága, remek logikája talán az alábbi
akkal (is) magyarázható (saját következtetésem): aki műszaki vénájú mérnök 
létére a biológia területén "kénytelen" megélni, az a műszaki gondolkodást, 
logikát, precizitást érvényesíti választott hivatása területén is. Ilyen volt 
Nemky professzor úr, de más példával is szolgálhatok: dr. Haracsi Lajos 
prof., dr. Varga Ferenc prof.

A terepi gyakorlaton szívesen részt vett. Korholt bennünket, hogy nem 
ismerjük az erdőt, a fákat, cserjéket, lágyszárúakat. Többször megemlítette, 
hogy sohasem találkozik főiskolásokkal a Sopron környéki erdőkben, pedig 
ő gyakran sétál kint. Mint említette, az ő főiskolás éveiben sokszor járták a 
város körüli erdőket.

Hivatkozott az előttünk járt szorgalmasabb hallgatókra, akikkel sétái 
közben találkozott a Várhely környékén vagy a Szárhalomban. A maiakkal 
(úgy látszik) legföljebb a kocsmákban lehet összeakadni! — Jó néhány dolog
ban természetesen igaza volt. Viszont az is tény volt, hogy a mi időnkben a 
város és határa az ún. határsávba esett. Akiket a határőrök megfogtak az er
dőben, azoknak nem a legkellemesebb emlékük maradt a kirándulásról! Le
het, hogy ezt Nemky professzor is tudta, de azért fejezte ki elégededenségét, 
mert szerinte keveset tanultunk, nem foglalkoztunk eleget a növénytannal 
(meg azután egy kis térkép- és terepismeret sem árt a növendékeknek).

Egyszer a Bécsi úton túlra mentünk gyakorlatra. Előre megmondta a két 
csoportnyi hallgatónak (cca. 35 fő), hogy véledenül se tegyünk valami osto
baságot, mert katonák fognak kísérni bennünket. így is történt, két géppisz- 
tolyos határőr volt velünk (és ki tudja, még hányan a fák között). Nem tör
tént semmi incidens, nem volt senki, aki akárcsak egy epés megjegyzéssel is 
kiélezte volna a helyzetet (teljesen fölöslegesen, értelmetlenül). Itt történt az, 
hogy professzor urunk megmutatta nekünk a régi Hubertus vendéglő helyét, 
a romos alapfalakat. Átvonult az arcán egy alig észrevehető felhő, a vissza
emlékezés édesbús árnya. Gyakran jártak arra főiskolás korukban, és az er
dőben eltöltött gyakorlat, vagy az egyéni, vagy kisebb csoportban tett séták 
után bementek a Hubertusba egy-egy sörre vagy zónára, esetleg vacsorára. 
Akkor még nem létezett határsáv, nem cirkáltak határőrök és nem voltak 
ún. első figyelmeztető szögesdrótok (a sűrűn rájuk aggatott kolompoló kon
zervdobozokkal)! Hangjából kiérződött a nosztalgia (de csak pillanatokig): 
elmúlt az ifjúság, elmentek a jó barátok, más lett a Bécsi-domb erdeje, 
rommá vált kedves tanyájuk, a Hubertus... !
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Nagyon szerette a sportot! Termetéből adódóan magasugró volt, (ha jól 
tudom) középiskolás korában országos bajnok. A SMAFC tanárelnöke is 
volt hosszú időn át. Egyik előadásán megemlítette, hogy a következő na
pokban nem lehet majd megtalálni a tanszéken. Kérdő tekintetünkre csak 
megvillant a szemüvege, és szinte áhítattal mondta: „az Agráron leszek...” 
(mármint az Agráregyetemek országos bajnokságán v. sportnapjain). E ren
dezvényekre mindig elment, hisz ő volt a sportolók csapatának vezetője. 
Nem hallottam tőle, de szavak nélkül is megvalósította a maga életében, az 
ifjúságnak pedig szerette volna továbbadni a régi mondás igazságát: Mens 
sana in corpore sano!

Egy alkalommal a labdarúgó szakosztály elnöke/intézője járt nála, 
Schmindt Zoltán emh., úgy 1974 körül valamilyen ügyben. Mikor a kérdés
sel végeztek, a professzor úr megkérdezte, rendben vannak-e a focisták 
(pardon, labdarúgók) dolgai. Az elnök csak annyit mondott, hogy bizony 
mez és cipő vonatkozásában eléggé rosszul állnak. Ekkor Nemky tanár úr 
magával hívta, és a növénytani gyűjteményből nyíló (1967 körül készült) csi
galépcsőn lementek az alagsorba. Itt jó sok felszerelést adott át a sportkör 
képviselőjének.

Híres volt a tanszék növénytani gyűjteménye. Orákat-napokat töltött ott 
a hallgatóság — a Hortus siccus-ban — a lepréselt, ill. dobozolt növények ta
nulmányozásával és a rendszertan megtanulásával. Nagy segítség volt a ta
nuláshoz a szinte állandóan — ill. kérésre — nyitva álló tanterem. Különösen 
a vizsgahónapban volt sok látogatója a „száraz kertnek” .

A vizsgákon a követelmény igen magas volt. Többfordulós vizsgák vol
tak: a zárthelyiek eredménye, ill. a gyakorlati vizsgán nyújtott „szereplés” 
eleve meghatározta, mehet-e valaki vizsgázni, v. csak utóvizsgára jelentkez
het („automata uv.”). Szükséges volt az előadáson írt és a gyakorlati jegyzet 
bemutatása. Határidőre le kellett adni a gyűjteményeket (lágyszárúak lepré
selve -  1970-től (?) diaképeket is elfogadott a tanszék -  rügy-, levél- és mag- 
gyűjtemény).

A szigorlatokon 4-5 tételt kellett húzni a különböző témaköröknek meg
felelően. Az utolsó (szemeszterzáró) órák valamelyikén villant a szemüvege, 
mikor közölte velünk: „úgy tapasztaltam, dendrológiából néhányan kihagy
ják a fölkészülésük során a nyárakat, füzeket. Senki ne gondolja, hogy 
„impassz”-ként lehet ezeket kezelni, mert e tárgykörből külön tételt húz 
mindenki!” Nem hiába énekeltük -  énekelték az előttünk járók -  a 
„Juppajdé!” megfelelő strófáját, mint hallgatók a szakestélyeken, baráti ösz- 
szejöveteleken:

Nemky professzor urunk, Juppajdé, juppajdá 
Elsejétől vizsgázunk, Juppajdé, juppajdá
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Készülünk a vizsgára,
Benn is van már a gatyában.! Juppajdé,...

Az egyik téli vizsgahónap utáni első előadásán mérleget vont: „Kérem, 
nagyon sokan kaptak elégtelent a vizsgákon, de nem tehetek róla, jobban 
tanuljanak, alaposabban készüljenek föl a számonkérésre. Igaz, nem bukta
tom meg mindig a gyöngén felelőket, mert egyszer mindenkit futni hagyok! 
De azt én döntöm el, és csak én tudom, hogy mikor!” — villant meg a szem
üvege egy enyhe mosoly kíséretében. Bizony jó néhányan így jutottak át nála 
valamelyik vizsgán vagy a szigorlaton. De aki jelesre-jóra vizsgázott nála, az 
büszke lehetett a jó jegyre, aminek megvolt a fedezete -  a hallgatók között 
pedig az elismertsége!

A vizsgákon igénybe lehetett venni a fölkészülési időt a tételhúzás után. 
A hallgatók csak töltő- vagy golyóstollal írhattak a tanszéki pecséttel ellátott, 
a helyszínen kiosztott papírlapokra. Magyarázat: A professzor úr elkapott 
egyszer egy vizsgázót, aki egy vadonatúj ceruza hat lapjára karcolt puskáját 
akarta használni... Egy másikat pedig akkor ért tetten, mikor olyan papírla
pot tett maga elé, melyen már rajta volt a kidolgozott tétel. A hallgatóság 
előtt ugyanis ismertek voltak a tételek, így el lehetett készíteni a puskát, és a 
fölkészüléskor „csak” a megfelelő lapot kellett — volna! — előhúzni a vizsgá
zás megkönnyítésére.

Klára lánya néhány évfolyammal fölöttünk járt. Vizsgáinak híre eljutott 
hozzánk. A professzor úr mindig bizottság előtt vizsgáztatta a lányát -  nem 
volt protekció. (Nem is kellett, mert Klári jó tanuló volt, édesapját különben 
sem akarta megszégyeníteni.) Mondanom se kell, a hallgatóságnak nagyon 
imponált a pártadanság eme szép megnyilvánulása!

így, lassanként élemedett fejjel azt tudom mondani a tanszéken oktatott 
tárgyakra fordított óraszámra vonatkozóan, hogy nagy volt az aránytalanság. 
Ezt magunk között, mint hallgatók is megfogalmaztuk. Emlékezetem sze
rint a növényélettan heti 2x2 órát kapott, míg a dendrológia heti egyet! A 
IV. szemeszterben hallgattuk a növény földrajz előadásokat is. Ezek egy ré
szén is a dendrológiával foglalkozott a professzor úr, nyilván ő is átérezte, 
hogy heti egy óra kevés a fák és cserjék ismertetésére. Egyébként ez az idő
zavar is aláhúzza akkori állításom helyességét Annál szembetűnőbb az 
aránytalanság, ha figyelembe vesszük, hogy évfolyamunk még mikrobiológi
át is tanult (igaz, a Talajtani tanszéken, és nem nála). A dendrológiának ma
gasabb óraszámot kellett volna megállapítani!

Még egy apróság Nemky professzorról. A Lillafüredi Erdészetnél dolgoz
tam, mikor az erdészetvezető levelet kapott az Erdőgazdaság központjából. 
A levélben az állt, hogy a Növénytani Tanszék a Bükk-fennsíkon kívánja 
megtartani a hallgatók nyári gyakorlatát. A növendékek nem is tudták, hogy
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professzoruk milyen alaposan, gondosan készítette elő a tábort. Az Erdé
szetnek gondoskodnia kellett szállásról, étkezésről, tisztálkodási lehetőség
ről, férfi és női WC-ről. A professzor úr tekintélye, ismeretsége, helyi kap- 
csolatai révén minden készen várta a nyári gyakorlat résztvevőit és kísérői
ket. O maga természetesen a gyakorlat kezdetekor az Erdészeten is megje
lent tiszteletét téve az erdészetvezetőnél. Jávorkúton laktak a hallgatók és 
tanáraik, annak környékét járták a gyakorlati idő alatt.

Mint ismert, Nemky professzor Diósgyőrben született — (valószínűleg ott 
is nevelkedett?) —, emiatt is szívébe zárta a „miskolci” Bükköt, ahol nyilván 
sokat járhatott, mint diák. Nem csoda, hogy örömmel vitte diákjait egykori 
barangolásainak, túráinak színhelyeire.

Nyugdíjazása után -  ahogy hallottam -  magánéleti problémái adódtak, 
melyeket csak nehezen tudott (ha ugyan tudott) földolgozni. Nem voltak-e 
hibásak ebben a hozzá közel állók, szűkebb környezetének tagjai? — nem tu
dom. A legutolsó információ, amit megtudtam róla, az egy nekrológból de
rült ki, amit elhunytakor dr. Németh András egy. adj. (ill. akkor múzeum
igazgató) írt. Halála előtt nem sokkal a soproni Erdészeti, Vadászati és Fa
ipari Múzeumnak adományozta szeretettel néhány féltve őrzött erdészeti re
likviáját.

Lehet, hogy némelyik leírt adalékom esetleg személyiségét, személyiségi 
jogait illetően sértőnek minősülhet, vagy emlékét megbántónak vélhető. 
Nem ilyen szándékkal írtam! Az árnyaltabb emberkép kialakításához járul
nak hozzá e szubjektív megállapítások, hisz senki sem csak hófehér vagy ko
romfekete.

Én ilyennek láttam Nemky professzort emberi kvalitásaival és gyöngéivel 
együtt, aki -  érzésem szerint — sok olyan dologba belekényszerült, amit nem 
meggyőződésből tett. Jó lenne tudni pl. hogy vajon miért nem publikált 
sokkal többet, mint ami megjelent tőle. Én egyedül az Erdészeti növényne
mesítés c. könyvéről tudok, melyet szerkesztőként jegyzett, és 1-2 fejezetét 
írta. Szilenciumra volt ítélve?

Még három kis történet:

Levélgyűjteménye leadásakor az egyik balek lepréselt leveleit átnézte a 
tanársegéd. Az egyiken megakadt a szeme: „Ez nem az, aminek meghatá
roztad!” — fordult a hallgatóhoz. „De ez bizonyosan annak a fának a levele!”
-  hangzott a válasz. Megindult a vita körömszakadtáig. Végül átmentek a 
szomszéd szobába az adjunktus úrhoz konzultációra. Ott azután elhangzott 
a perdöntő vélemény: „Rossz a meghatározás!” Erre a hallgató — egy életem, 
egy halálom! — bevallotta, hogy (a szigorú tilalom ellenére!) a Botanikuskert 
egyik fájáról szedte a leveleket (a sötétben, nehogy meglássák), mert a határ
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időre nem állította össze a gyűjteményt. A fa alatti zománcos tábláról zseb
lámpa segítségével olvasta le a fa nevét, tehát az ő „meghatározása” jó! Erre 
az adjunktus kiadta a parancsot: „Gyerünk a fához!” Oda is mentek mind
hárman, ahol kiderült, hogy a balek tévedett! Hogy ne lehessen észlelni a 
tolvajlást, nem a lelógó, földről elérhető gallyakról zsákmányolt, hanem föl
mászott a fára és a magasból! Azt azonban nem vette észre a sötétben, hogy 
a fára fölfutott borostyán generatív hajtásáról szedte a leveleket! Akkora volt 
a nevetés, hogy a tanársegéd a humoros eset miatt nem alkalmazott retorzi
ót.

Egy hallgató átment a növénytan szigorlaton, így „megszabadult” a tan
széktől. Már negyedéves volt, mikor oda mert menni a Növénytani Tanszék 
docenséhez egy kérdéssel, ami régóta fúrta az oldalát. „Docens úr, mutassa 
már meg nekem a Nudum nevű növényt, amit oly sokszor emlegetnek a kü
lönböző szakkönyvek, és az előadásokon is a különféle tanszékeken...!”

Egy afrikai hallgató nem nagyon készült, de elment vizsgázni Nemky 
professzor úrhoz. Sehogy se ment a felelet. A sürgetésre, hogy mondjon 
már valamit, ezt válaszolta az illető: „Még eléggé rosszul tudok magyarul, 
ezért egy angol nyelvű könyvből készültem, és angolul tudom az anyagot.” 
Erre a professzor úr azt válaszolta: „Tessék, mondja úgy.” A meglepett hall
gatónak az angol nyelvű vizsgával sem volt szerencséje! (Ha tényleg tudott 
Nemky tanár úr angolul, akkor e történet igaz lehet!)
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