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A Magyar Professzorok Világtanácsa
(MPV) 2005. november 18-án emlékülést
tartott Fehér Dániel professzor, akadémi-
kus, a Soproni Erdõmérnöki Fõiskola Nö-
vénytani Tanszékének egykori tan-
székvezetõje és a fõiskola dékánja halálá-
nak 50. évfordulóján. Dr. Faragó Sándor
rektor Fehér Dánielrõl szóló megemléke-
zésében külön kiemelte, hogy a pro-
fesszor kutató tevékenysége külföldön a
magyarországinál nagyobb elismerést
váltott ki. Dr. Verõ József kutatópro-
fesszor, akadémikus méltatta Fehér Dáni-
el tudománytörténeti jelentõségét. Dr.

Bartha Dénes professzor, mint a Növény-
tani Tanszék tanszékvezetõje egykori
elõdjérõl, Fehér Dánielrõl tartott érdekes
dokumentumokkal alátámasztott elõ-
adást, külön kiemelve oktatói-kutatói ki-
válóságát, tudományos munkásságát. Dr.
Kecskés Mihály, a Magyar Professzorok
Világtanácsának elnöke a tanítványok
részérõl emlékezett Fehér professzorra,
emberközelbe hozva személyiségét.
Kecskés professzor a MPV Fehér Dániel
emlékérmét nyújtotta át dr. Faragó Sán-
dor rektornak és dr. Bartha Dénes tan-
székvezetõ egyetemi tanárnak, illetve az

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tu-
dományos Testületének Lónyay emlékér-
mét adta át a már korábban Fehér Dániel
emlékéremmel kitüntetett volt Fehér Dá-
niel tanítványoknak: dr. Manninger Ernõ
professzornak és dr. Vancsura Rudolf
docensnek. Köszönet illeti dr. Lipták Jó-
zsef professzort, a MPV ügyvezetõ titká-
rát, aki felvetette az 50 éves jubileum
megtartásának gondolatát és annak meg-
szervezésében is érdemben vett részt.

Dr. Kecskés Mihály
Fotó: Egyetem

Fehér Dániel emlékülés

Az emlékülés résztvevôi az Egyetem rektori tanácstermében Fehér Dániel szobra az Egyetem botanikus
kertjében

Anyám halott már sok-sok éve.
– Fölüzen néha fûbe’-fába’.
Apám sincs már. Alig egy évvel
Szép csöndesen elment utána.

A ház, ahol megszülettem,
mit épített apámnak apja,
romladozik ott kinn a pusztán.
Nem az enyém, idegen lakja.

Tanyánk, ahol húsz évet éltem,
(gyermekkorom és ifjúságom,
fészek, ahová visszatértem,
kemény valóság, sok-sok álom,

öröm, játék, tömérdek munka,
– minden, amit megér az ember –
havas telek és poros õszök,
tavasz, virágzó búzatenger…)

nincs már sehol. Vert fala földön.
Istálló, kamra: földrakások.
Kemencénk még dacol a téllel,
benne már nem sütnek kalácsot.

Az iskola, ahova jártam,
ahol kaptam szellemi kincsem,
a kultúrház, a községháza:
nincsen sehol, már nyoma sincsen.

A sárbafúlt dûlõút mellett
nem találok tanyákat, fákat,
sem akikkel itt éltem együtt:
ismerõsöket, cimborákat.

Elszóródtak mind szanaszéjjel.
Az akácsort kivágták tõbõl.
Nem köszönnek rám ismerõsök,
csak a tanyai temetõbõl.

A Dunántúl, ahol most élek,
kiknek eszmém, tudásom adtam,
nem fogadott el. Én csak jött-ment,
örökké idegen maradtam.

S nagyobb hazám, e kicsi ország!
Rossz napjai lassan peregnek.
Nincsen jelene, sem jövõje.
Koncává vált ……….nek.

Lettünk megint idegen gyarmat.
S árva országom szegény népe
– koldusként kapva alamizsnát –
lett a gazdag Nyugat cselédje.

Egyedül ballagok az úton,
Üresen lóg a hátizsákom.
Nem maradt semmim, szétosztottam.
Tán õrzi sokszáz volt diákom,

de nincs egy sem, ki velem jönne.
Cimborám csak a néma bánat.
Õsz fejjel egyedül maradtam.
Nem tudom, hol lelem hazámat!

Bátaszék, 1995. november
(Egy 65 éves nagypapa verse)

(Dráva Völgye iskolaújság)

Hol a Hazám?


