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Stasney professzor
Az ábrázolót értettem, nem volt vele

semmi gondom. De a rajzkészségem
csapnivaló volt. A feladatokat könnyedén
megoldottam, de a tuskihúzóval, meg a
redisztollal sehogysem boldogultam.

Egy esõs, borongós júniusi késõ dél-
után került rám a sor utolsóként a vizs-
gán. Elõttem K. Zoli öreg listás barátun-
kat rúgta ki Isten tudja hányadszor. A
nagy ábris teremben volt a vizsga. Staszi
felrajzolta a táblára a feladványt: egy
gúla és egy sík metszetét kellett végre-
hajtani. A megoldás világos volt, ponto-
san tudtam a tennivalókat, de a hatal-
mas vonalzókkal meg a körzõvel na-
gyon nehezen boldogultam. Staszi köz-
ben fel-alá sétált végig a teremben.
Több mint félórás kínálódás után végre
megjelent vastag vonallal a metszet
mind a két képsíkon.

Megálltam, kifordultam a táblától.
Staszi rám néz, s kérdi miért álltam
meg? Mondom neki: – most már nem
vicc befejezni. Csak be kell forgatni a
képsíkba. De vicc, forgassa csak be.
Közben kezdett erõsen sötétedni. Alig
fogtam hozzá a forgatáshoz, leállított.

A katedrán hevertek a remekmûveim.
Nézegeti Staszi, aztán megszólal: – Tisztelt
Lengyel úr! Maga kitûnõen érti az ábrázo-
ló geometriát. De egy mérnök ilyen rajzo-
kat nem adhat ki a kezébõl. Tudja mit?
Egyezzünk ki. Legszívesebben újra rajzol-
tatnám ezt az egész csomagot. De én
megadom elméletbõl a jeles helyett a jót,
a gyakorlatára meg a kegyelem elégsé-
gest. Kiegyeztünk. Tanú rá az indexem.

Ábris tantermi szomszédom T.I. ne-
hezen boldogult a feladataival. Staszi
szeretett a gyakorlatokon körbejárni a
rajzteremben, és figyelni a balekság
munkáját. Így jutott el hozzánk is. Meg-
áll a szomszédom mellett. Nézegeti és
közben csóválja a fejét. Aztán odahúz
egy széket, és magyarázni kezd a szom-
szédomnak. Közben szipog és kérdez-
geti: – Képzeli, tisztelt úr, képzeli? –
Igen, igen – jött a válasz. – No akkor csi-
nálja, – bíztatja Staszi, de nem mozdul
mellõle. De a szegény fiú sehogyan
sem boldogul.

– Tisztelt úr, milyen vallású? – jön a
váratlan kérdés.

– Evangélikus vagyok – hangzik a
meglepett válasz.

– Tudja mit? – így Staszi, – menjen el
papnak. Továbbra is itt tanulhat Sop-
ronban, és nem kell az ábrázoló geo-
metriával kínlódnia.

A legközelebbi gyakorlaton Staszi is-
mét kiköt az asztalunknál. Odatelepszik
a barátunk mellé és lelkesen, fáradha-
tatlanul magyaráz. Próbálja rávezetni a
barátunkat a megoldásra, de sikertele-
nül. Ekkor jön az újabb jó tanács:

– Tudja mit, tisztelt úr? Maga még
papnak sem való, menjen el jogásznak.

Aztán többet nem jött az asztalunk-
hoz. Barátunkhoz. Barátunk évek múl-
tán mégis erdõmérnöki diplomát szer-
zett. Ha igaz, még most is dolgozik
nyugdíjasként, és szorgalmasan eljár a
találkozóinkra.

Staszi egyik kedvence volt, talán a
neve miatt is – Purcelean barátunk. Ér-
tette az ábrist Purcsi, de a rajzkészsége
még tán az enyémnél is gyatrább volt.

Áll Staszi a Purcsi asztalánál és nézi a
mûvét. Aztán megszólal. – Porcelán úr,
Porcelán ú! Mit mondtam én? A segéd-
vonalakat hajszálvékonyan kell kihúz-
ni. Nézze ezt! Amit maga rajzol, az még
a p…szõrének is vastag.

Aztán kényelmesen odébb sétált.
Nagyszerû tanár és nagyszerû ember

volt: türelmes, igazságszeretõ, de a köve-
telményekbõl semmi áron nem engedett.

A háború alatt történt. Egyik listás
barátunk a frontról jött haza. Szabadsá-
ga alatt eljött Sopronba, hogy letegyen
néhány vizsgát. Beállított Staszihoz is
talpig katonaruhában, derékszíjjal, ol-
dalfegyverrel, pisztolytáskával. Staszi
mosolyogva nézegette, aztán odaszólt:

– Tisztelt úr! Én nagyra becsülöm
önt, hogy fegyverrel védi hazánkat. De
arra kérem, a vizsga idejére hagyja kint
a derékszíját a fegyverekkel. Engem
ezekkel nem lehet meggyõzni, csak a
tudással.

Az utóbbival nem sikerült ez bará-
tunknak. Az esetnek szem- és fültanúja
voltam.

Évek múltán mesélte el egyik kollé-
gánk, aki már a háború után iratkozott:

Volt egy nagyon könyöklõ, törtetõ
évfolyamtársunk, aki már kommunista
párttagként iratkozott be a fõiskolára.
Feltûnõen viselte jelvényét, s természe-
tesen azzal járt vizsgázni is. Staszihoz is
így állított be. Kapta az elsõ kérdést.
Passz. A másodikat, az sem ment. Ezek
után tudomására hozta Staszi:

– Mit képzel maga kis taknyos kom-
munista? Azt hitte, ha kitûzött jelvénnyel
jön hozzám vizsgázni, megijedek magá-
tól és átengedem? Vegye tudomásul,
amíg meg nem tanulja az ábrázoló geo-
metriát, és én a tanszéken vagyok, maga

nem fog levizsgáz-
ni.

Az illetõ meg-
fogadta a taná-
csot, megtanulta
az anyagot. Leg-
közelebb jelvény nél-
kül jelent meg a vizsgán, és simán le-
ment. Staszi csak annyit mondott:

– Na látja, ezt elõbb is megtehette
volna.

Szerettem õt a gerincességéért, de
nem kevésbé a kitûnõ humoráért. Ami-
kor végeztem, nem mulasztottam el fel-
keresni, hogy elbúcsúzzam tõle.

Sébor János professzor
Sébor Jánost mindnyájan amolyan

sótlan, unalmas embernek tartottuk.
Monoton hangon darálta az elõadásait,
végezte a végtelen levezetéseket, úgy
tûnt, nem is látja a hallgatókat.

Kora tavasszal elkezdõdtek a külsõ
gyakorlatok a botanikus kertben. A csí-
põs hidegben meglepõdve tapasztal-
tuk, hogy ott sétál közöttünk és figyeli a
munkánkat.

A hosszmérést gyakoroltuk. Csípte a
hideg az ujjunkat, fáztunk. A jéghideg
acélszalag gyûrûjét az ujjamra húztam,
a társam meg tekerte lefelé a szalagot.
Aztán elakadt a szalag. A társam el-
kezdte rángatni, nekem belenyilallt az
ujjamba a fájdalom, majd leszakadt a
rángatástól. Nem a legilledelmesebb
hangnemben adtam kifejezést nemtet-
szésemnek.

Egyszer csak érzem, valaki a vállam-
ra teszi a kezét. Hátrafordultam, látom
Sébor áll mellettem. Megdöbbentem.
Kérdi tõlem, hogy hívnak. Mondom a
nevemet. Erre az õ sajátos, kissé szag-
gatott beszédmodorában finoman
kioktatott: Lengyel úr, egy úriember
úri mivoltával az ilyen beszédmodor
nem egyeztethetõ össze. Sarkon for-
dult és odébbállt. Én meg még másod-
percekig földbegyökerezett lábakkal
bámultam utána.

A gyakorlatok során aztán fokozato-
san összeismerkedtünk, és már egész
más szemmel néztünk rá. A nagygya-
korlaton is állandóan köztünk járt. So-
kunkat már név szerint ismert. Volt en-
nek jó, de volt hátrányos oldala is.

Az ötödik félév végén elkövetke-
zett a fotogrammetria vizsga. Én a
gyakorlatokkal elég gyorsan végez-
tem. A gyakorlatok kezdetén mindig
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jelen voltam ugyan, de a pecsételés
után többször leléptem. Egyik ilyen
alkalommal a Várkerületen összetalál-
koztam Séborral. Nem tulajdonítottam
a dolognak különösebb jelentõséget.
Hanem a vizsgám azzal kezdõdött,
hogy a fejemre olvasta: Lengyel úr,
önt nem érdekli a fotogrammetria. A
gyakorlat idején a Várkerületen sétál.
Két negyedéves vadpatakos vizsgázó
barátunk nem tudta elrejteni kaján vi-
gyorát. Hiába bizonygattam, hogy
igenis érdekel. Elképedtem, hogy em-
lékezett a találkozásunkra. Zavarom-
ban egyik lábamról a másikra álltam.
Alig értettem miket kérdez. Amit tud-
tam, azt is elfelejtettem. A vizsga ki-
menetele nem volt kétséges. Egy hét
múlva az uv.-n megjegyzés nélkül
megkaptam a jót.

A felsõgeodézia elõadások a tanrend
szerint a déli órákban voltak. A végte-
lenbe nyúló levezetéseket gyakran még
a kicsengetés után sem tudta Sébor be-
fejezni. A mindig éhes banda már alig
várta, hogy enni mehessen. Egyil ilyen
alkalommal, mikor a szokottnál is to-
vább húzódott el a túlóra, elkezdtek
mocorogni, aztán csoszogni a hallgató
urak. Sébor félbeszakította a levezetést,
felénk fordult és a következõ épületes
szózatot intézte hozzánk:

– Az urak urak, én is úr vagyok. Elvá-
rom az uraktól, hogy úriember módjára
viselkedjenek velem szemben. – És
folytatta a levezetést.

Ám a szépszó nem hatott. Tovább
folytatódott a csoszogás. Erre Sébor dü-
hösen lecsapta a krétát, és ránk ripako-
dott: – Az urak nem urak, az urak tak-
nyos kölykök.

Összecsapta a jegyzeteit és dühösen
elvonult.

* * *

Sébor János igazi arcát azonban a
front alatt ismertük meg.

1944 õszén, nyilas hatalomátvétel
után prodékáni minõségben intézte a
fõiskola ügyeit. Volt bátorsága össze-
gyûjteni a kiküldött SAS behívókat min-
denkitõl, akinek érvényes katonai ha-
lasztása volt és visszaküldte vala-
mennyit a hadkiegészítõ parancsnok-
ságnak.

Nem engedett be az egyetem terüle-
tére egyetlen nyilas pártszolgálatost,
gestapóst vagy SS katonát sem, mond-
ván, hogy az egyetemi autonómia értel-
mében a falakon belül történtekért
egyedül õ a felelõs. Így a front közeled-
tével hallgatólagosan tudomásul vette,
hogy a frontról szökött volt fõiskolások
a falak között találjanak menedéket.
Ezekért a tetteiért akkor könnyen fõ-
vesztés járt volna.

De az egyetem vagyonát is saját éle-
te kockáztatásával védte. Valika néni el-
beszélése alapján, a géppisztolyos né-
met katonáknak harsogó hangon
mondta: – Uraim, csak a testemen ke-
resztül, ha már én nem élek, akkor ürít-
hetik ki az egyetem berendezését.

A gyors menekülésük következté-
ben – a komoly ellenállás alapján –
megmenekült az egyetem mûszerpark-
ja, felszerelése. Ezt sem szabad elfelej-
tenünk.

Azután ránkzúdult a vörös hadsereg
keleti hordája. Míg az elõbbiek tisztelet-
ben tartották az egyetemi autonómiát,
ez a csürhe csak röhögött rajta. Mi va-
gyunk a gyõztesek jelszóval nekiláttak
törni, zúzni, senkire és semmire nem
voltak tekintettel. Ketten voltak, akik
megpróbáltak szembeszállni velük: Sé-
bor János és Kresadló József. Mivel a
hallgatók közül én értettem leginkább
az orosz szót, én lettem a tolmácsuk.

Próbáltuk menteni, ami menthetõ. Éjt
nappallá téve folyt az alkudozás, míg si-
került annyit elérni, hogy néhány épü-
letet nem vesznek igénybe. Azokat
õriztetni fogjuk. Oda be lehet hordani
sebtiben, ami a legszükségesebb, hogy
az egyetem mûködhessen.

Az õrség parancsnoka egy hatalmas
termetû, jóindulatú kapitány volt. Sike-
rült vele jó viszonyt kialakítani. Nem így
az emberei. Õk voltak a legnagyobb
zsiványok. Mikor rajtakaptuk õket,
hogy a pinceablakon bemászva a déká-
ni hivatal alagsorában lévõ élelmiszer
készletet dézsmálják, név szerint jelen-
tettem a parancsnoknak a tetteseket. Õ,
amolyan orosz módra, sorbaállította a
tetteseket, és kemény pofonok meg fe-
nékberúgások osztogatásával jutalmaz-
ta a fosztogatókat. Ám ezzel vége is lett
a tolmácskodásomnak. A kárvallottak
megfenyegettek, hogy agyonvernek.
Miután megtanácskoztam a parancs-
nokkal a történteket, azt tanácsolta,
hogy egy darabig ne mutatkozzam a
környéken, mert ezek a vadállatok ké-
pesek beváltani az ígéretüket, és õ sem
tud megvédeni engem. Elmondtam a
történteket Sébornak. Nagyon sajnálta,
ami megesett. Ekkor vette át Gunda
Miska a tolmácskodást, aki a szlovák
nyelvismerete alapján hamar beletanult
az oroszba.

Sébor János az emberi nagyságáért a
legnagyobb elismerésre méltó. Amíg
élek, csak csodálattal és a legnagyobb
tisztelettel tudok rá gondolni. Mikor bú-
csúztam tõle a diplomaosztás után,
meghatódva vettem tudomásul, hogy –
mint újdonsült kollégát – letegezett.

Dr. Sztraka János

Július–augusztus

Egy szalmakalap a Nap fején vadító
De nem nagy hülyeség ahogyan a hõség
Repedten száraz és porosan vakító

Míg kicsit elvontan remeg a láthatár
Az nem nagy hülyeség ahogyan a hõség
A láthatár szélén reszketõ táncot jár

Vibráló szemeim égeti a meleg
Lassan meghülyülök hát ilyen a hõség
A Nap meg kalapban kinevet odafent..

Feket István

Kimutatás a József nádor Mûegyetem erdészeti osztályának tanárairól

Hirdessen az Erdésze-
ti Lapokban!




