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Hej, azok a növénytári évek ... 
Rendhagyó visszaemlékezés a pályakezdő Jakucs Pálra 

 

PÓCS Tamás 
 

Eszterházy Károly Főiskola Növénytani Tanszék, Eger 3301 Pf.: 43. 
 

Bár pályánkat együtt kezdtük 1951-ben, az akkori Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Természettudományi Múzeumának Növénytárában, ismeretségünk, majdan sírig tartó őszinte barátságunk 
nem innen datálódik. Először 1948-ban találkoztunk az egykori Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség Kontra György által Tahiban vezetett nyári táborozásán. Egyikőnk sem tartozott a MEKDSz 
irányítójának, a híres debreceni pedagógus professzornak, a népi mozgalom egyik vezéralakjának, Karácsony 
Sándornak szűkebb holdudvarához. De az éjszakába nyúló tábortüzek mellett megragadott minket, – őt, a 
hórihorgas debreceni egyetemistát és engem, az akkor még kis gimnazistát, – a csodálatos népdalok, 
versolvasások, meghívott népi írók előadásainak varázsa. Itt tanulta Pali a később hallgatóinak oly sokszor 
elénekelt "Vótam én már mónár is…" kezdetű kedvenc dalát és sok mást, ami világnézetére, emberi 
magatartására később is jellemző volt. Aztán amikor a vácrátóti növényföldrajzi térképezési tanfolyamon 
találkoztunk, ahol még végzős hallgatóként tartott előadást, majd amikor 1951-ben kinevezést nyert a 
Növénytárba, már meghitt ismerősként üdvözöltük egymást. 

Ha most az olvasó azt várná tőlem, hogy Jakucs Pál tudományos munkásságának kezdeti időszakát fogom 
elemezni, akkor csalódást kell okozzak. Sokkal inkább az embert szeretném megmutatni, mint kutatót, 
kollégát és barátot, akivel sok jóban és kevesebb rosszban együtt voltunk és aki életpályám egyik 
meghatározó egyénisége volt. És ezt minden álszenteskedés nélkül szeretném megírni, mert tudom, hogy Pali 
forogna a sírjában, ha nem ezt tenném. 

Talán azzal kezdem, hogy attól kezdve, hogy a Növénytárba kezdő kutatóként kinevezést nyert és én, 
mint akadémiai ösztöndíjas elsőéves egyetemi hallgató, jártam oda be, soha nem éreztette velem a köztünk 
lévő, akkor még jelentősnek számító öt év kor és tapasztalatbeli különbséget. De ez jellemző volt később 
hallgatóival való kapcsolatára is, akiket mindig tudományos partnernek tekintett, minden szerény adatukat, 
elgondolásukat érdeklődéssel hallgatta, megvitatta, eredményeiknek szívből tudott örülni, azokat soha nem 
sajátította ki, mindig elismerte és elismertette másokkal is. Csakúgy, mint közös főnökünk és 
tanítómesterünk, Zólyomi Bálint, szeretett bedobni a mélyvízbe. Rögtön társnak fogadott el és magával vitt a 
tornai-karszti flóra és vegetációkutató útjaira. Akkor a terepmunkát még nem terepjáró autó segítségével 
végeztük. Volt a Növénytárnak egy 125 cm3-es úgynevezett "Kiscsepel" motorkerékpárja, az a tipus, amiről 
akkor az a vicc járta: "Mi a különbség a kőbányai sör és a Kiscsepel között?" Válasz: "A sör folyékony kenyér 
(utalva egy akkori plakátra), a Kiscsepel meg szilárd sz.r." Ő vezette a kismotort, maga előtt a tankon egy 
hátizsákkal és a többszáz kilóméteres terepbejárásokon én ültem a másik hátizsákkal a hátsó nyeregben, 
benne a növénypréssel meg az elemózsiával, amit az ötvenes években tanácsos volt Pestről vinni, mert a 
falvakban még kenyér sem volt. Emlékezetes, amikor egyszer hazafelé tartva, Gyöngyöst elhagyva az első 
tengely kettétört és a motor szépen leült. Valahogy az első villát összeszorítva a törött tengelyen 
elmotoroztunk Hatvanig, ahol vonatra szálltunk a motorral együtt. Még szebb volt, amikor ifjú feleségét, 
Szabó István, neves jobbágyság kutató történész professzor gyönyörű fekete hajú és szemű Erzsike lányát is 
hozta a kiszállásra, de engem sem akart otthon hagyni. Így aztán Erzsike került az én szokott helyemre, én 
pedig biciklire ültem és a motorral egy gurtni segítségével húzott a hosszú úton, több napon keresztül. Kicsit 
vicces látvány lehettünk de a KRESz ezt nem tiltotta (biztos azért, mert ilyen gondolat még az akkori 
rendőagyakban sem fogant meg). Így jártuk be a Tornai Karsztot és a Cserehátat és értékes botanikai 
felfedezéseket tettünk. Közben megtanított engem a sziklamászás néhány fortélyára, mesélt műemlékekről, 
régészeti felfedezésekről, elvitt az aggteleki cseppkőbarlang még alig feltárt, nyilvánosság elől elzárt ágaiba. 
Ezen az úton fogalmazódott meg benne a karsztfelszínek biológiai mállásának, a gyökerek mészkőoldó és 
bontó funkciójának a gondolata, meg a bozóttüzek szerepéről vallott nézete az erdőssztyepek mai képének 
kialakulásában. Mindenesetre, amint lehetőség nyílt egy jobb, nagyobb Pannonia motorkerékpár 
beszerzésére, azt mondta, én is meg kell tanuljak motort vezetni és a Városliget kanyargós sétaútjain addig 
hajtott, okított, míg vizsgára mert bocsájtani. Még meg sem száradt a jogosítványomon a pecsét, 
nagytekintélyű lengyel professzornő vendégünket az általam vezetett motorra ültette és úgy mentünk a 
Dunakanyarba tanulmányútra. 
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Pali szeretett mindent megmutatni, lelkesen elmagyarázni az összefüggéseket és elképzeléseit mindig 
megvitatta hallgatóságával. Gondolkozásában nem riadt vissza a bizarr, rendhagyó teóriáktól. Így a magyar 
flóra és vegetáció történetét, dinamikáját illetően sok mindent előbb látott meg, mint kortársai. Lehetett 
ellentmondani, kritizálni, soha nem sértődött meg, ha partnerének volt igaza, elfogadta. Amikor meg én 
vittem el őrségi kutatási területemre, nem győzött lelkesedni felfedezéseimtől, nagyon bátorított, mindent 
komolyan méltányolt, megvitatott, elismert. De irányító, lelkesítve szervező képessége igazán a bükki 
vegetációtérképezés során nyilvánult meg. Zólyomi Bálint volt a térképezés eszmei atyja és beindítója, 
betanítója, de amikor akadémikus lett, elfoglaltságai egyre ritkábban engedték terepre jönni. A több éven át 
mindig hónapokig tartó térképezési terepmunkákat végző "Bükki Brigád" irányítását teljesen Pali vette át. A 
brigádnak még az 1953-ban a Növénytárba kinevezett Fekete Gábor, a Kertészeti Egyetemről szépemlékű 
Baráth Zoltán, az ELTE Növényrendszertani és Növényföldrajzi Tanszékéről egy darabig Horánszky András 
és akadémiai kutatócsoportjából időnként Borhidi Attila, míg hozzám hasonlóan először még egyetemi 
hallgatóként Vida Gábor voltak tagjai. Pali vezetett, lelkesített minket, ő tartotta kézben a legfontosabb 
munkát, a rajvonalban végzett terepbejárás minden szakasza után a vegetációfoltok berajzolását 1:10.000 
léptékben az alaptérképre. Ő fuvarozott minket a kismotoron, rendszerint Miskolcról, de időnként egyenesen 
Budapestről és vissza. (Ilyen bükki motorút során fedeztük fel az azóta Zólyomi Bálint munkássága folytán 
híressé vált kerecsendi tatárjuharos tölgyest is.) Ő végezte a motorral az élelmiszer (és italok) beszerzését, az 
erdészeti hivatalokkal a kapcsolat tartását is. És nem utolsó sorban, élen járt a jó kedély, munkakedv és 
lelkesedés fenntartásában.  

 
 

 

Fekete Gábor, Pócs Tamás és Jakucs Pál a bükki vegetációtérképezés idején, 1955 körül 
 

Itt kell elmondjam, hogy Pali világéletében utolérhetetlen mókamester volt. Mindig tudta, kivel mennyit 
lehet "elkövetni"; minél közelebb állt hozzá valaki, annál "többre" számíthatott. A kollégáknak küldött 
humoros, vagy elcserélt levelekben nagy szakember volt. Barlangkutatásairól híres geológus-földrajztudós 
Laci bátyjával állandóan ugratták egymást. Erre egyszer úgy került sor a bükki térképezés során, hogy az 
akkor még kicsiny pénzpataki erdészházban voltunk szálláson és esténként a Pogonyi nevű erdőkerülő 
rettenetes "morzsolt rizlingje" (kukoricabora, mert az ötvenes években azt itta a jónép) mellett nótáztunk. Egy 
fárasztó terepnap után már előre köszörültük torkunkat erre a kultúreseményre, amikor késő délután arra 
tértünk haza, hogy a szobánkban óriási a felfordulás, közepén áll a "Kiscsepel" és rajta a szalmazsákjainkból 
kiszedett szalmából tömött bábú ül, Pali overalljába, motoros sisakjába, szemüvegébe öltöztetve. Rögtön 
tudta, hogy ez csak az éppen a pénzpataki barlangot akkor feltáró Laci bátyjának a műve lehet. Törtük a 
fejünket a "bosszún". Tudtuk, hogy Laciék még lenn vannak a 10 méteres függőleges kürtővel kezdődő 
barlangban, ahonnan csak egy kis, félméteres átmérőjű lyukon át lehet a felszínre kapaszkodni. Nosza, kiből 
mi telt, leguggoltunk és körül díszítettük a kis nyílást úgy, hogy onnan "épen-szépen" nem lehetett kijönni. 
De ez aztán láncrekció módjára folytatódott; egyik epizód az volt, amikor Baráth Zoli barátunkat, (aki 
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hadifogságot is megjárt, nálunk idősebb, tekintélyes külsejű férfi volt és Laci még nem ismerte) beöltöztette 
öreg parasztembernek. Laci ekkor a bükki barlangok összefüggéseit kutatta, megfestette eozinnal a 
Bükkfennsík barlangi vizeit és figyelte a hegység lábánál, melyik karsztforrás színesedik el. A "parasztember" 
beállított egy este a karsztgeológusok szállására, és lihegve szólt: "Doktor Úr, Kácsfürdőben zöld a víz! Laci 
erre várt hónapok óta és a lelkesedéstől nem tudott hová lenni. "Tényleg, ne mondja, Kácsfüdőben?!" "Igen, a 
Lukácsfüdőben" – hangzott a letaglózó válasz és kitört a közelben elbújt bükki brigád tagokból a hahota. 

Pali mindig utálta a formális, bosszantó adminisztratív intézkedéseket. Az ötvenes évek vége felé 
bevezette főhatóságunk, a Művelődésügyi Minisztérium, hogy a múzeumban érkezésünk, távozásunk 
időpontját be kellett írni és valahol valakik ebből szándékoztak olyan következtetéseket levonni, hogy ki hogy 
és mennyit dolgozik. Ez Palit, aki, mindannyiunkhoz hasonlóan, igen sokszor késő este ment haza a 
munkából, meg otthon is állandóan dolgozott, vérig sértette és irritálta. Megszervezte, hogy ami eddig soha 
eszünkbe sem jutott, munkaidőben időnként elmentünk a Gellért vagy a Széchenyi Fürdőbe strandolni, meg a 
Növénytár egy-egy félreeső toronyszobájában kellemes ivászattal, viccelődéssel, nótázással egybekötött baráti 
találkozókat rendeztünk, amire csinosabb laboránsokat meg időnként külső vendégeket (pl. Simon Tibort) is 
meghívtunk. Természetes, hogy ez a tudományos produkciónkon semmit sem csökkentett és igen jól esett az 
elégtétel érzésével egybekötött kikapcsolódás. Időnként nagyobb kópéságokat is elkövettünk, például 
feltúrtuk az egyik elhagyott toronyszobában egyébként nagyon szeretett főnökünk, Zólyomi Bálint legénykori 
levelezését, naplóit, amelyekből fény derült ifjúkori sikereire. Mentő körülmény, hogy ezt aztán utólag el is 
mondtuk neki és nem haragudott meg érte. Palit nem csak ebben, de sok minden másban is elfogadtuk a 
Növénytárban vezéregyéniségként és példáúl az igen intenzív és produktív munkastílusban is lelkesen 
követtünk.  

Itt említem meg, hogy általa bevezetett szokássá vált az életből eltávozott, általunk szeretett kollégák 
elbúcsúztatása. Azt tartotta, hogy bármilyen fájdalmas az elválás, nem való álszent búskomorsággal 
elköszönni azoktól, akiket az életben szerettünk, hanem méltó módon kell ennek ünnepélyes keretet adni. Így 
aztán a kedves Szatala Ödön bácsi, vagy az aranylelkű Zsák Zoli bácsi, de még a szívükhöz még közelebb 
álló Jávorka Sándor bácsi temetése után is növénytári és más, korosztályunkbéli botanikus kollégákkal együtt 
ivászattal, csendes nótázással, beszélgetéssel egybekötött tort ültünk valamelyik vendéglőben vagy csárdában. 
Talán a legemlékezetesebb ezek közül Zsák Zoli bácsi búcsúztatása volt, az ötvenes években, a körúti Hárfa 
vendéglőben. Ez a nevét onnan kapta, hogy egy zenész hárfán játszott a vendégek szórakoztatására. Amikor a 
búcsúztatás hangulata már tetőpontján volt, a hárfaszóló hatásosságát úgy igyekeztünk megemelni, hogy a 
lendületesebb akkordoknál egy-egy játokpisztoly patront sütöttünk el. A zenész a végén már majdnem sírva 
kért, hogy távozzunk és hagyjuk érvényesülni művészetét. Ezt megfogadva, kitódultunk az éjjeli nagykörútra 
és akkor még ifjú Vida Gábor barátunk a további patronokat a villamossínre helyezte el, aminek 
eredményeként az éjszaka csendjében a villamos géppuskaropogástól kísérve haladt végig. Jött is a rend 
buzgó őre és igazoltatott minket. Teljesen megrökönyödött, mikor személyi igazolványunkat megnézve, azt 
olvasta benne, hogy "botanikus" vagy "tanár". Kérdezte, mennyi a fizetésünk – mikor meghallotta, elállt a 
büntetéstől. Ezek után ne tessék azt gondolni, hogy Pali vagy mi részegesek, alkoholisták voltunk. Egyáltalán 
nem. Csak szerettünk a jó hangulat kedvéért, csakis társaságban, együtt, elpoharazgatni, amikor a gátlások 
oldódnak, kitör mindenkiből az őszinteség. Mindennek megvan az ideje, ennek is. Ma már eszembe nem 
jutna (de talán bele is halnék) egyszerre egy-másfél liter bort elfogyasztani, de akkor, Pali és a többiek 
körében, megbeszélve a világ dolgait, ez igen jól esett. 

Pali mindenben teljes lelkesedéssel vett részt. 1956-ban, amikor a szétlőtt Természettudományi Múzeum 
értékeit mentettük, vagy amikor a romos, füstölgő pesti utcákat jártuk, nem rejtette véka alá véleményét. Az 
56-os pesti utcákról dokumentum fényképfelvétel sorozatot készített, amit minden külföldi látogatónak 
megmutatott. Erdélyi menekülteket támogatott és aztán maga is többször látogatott Erdélybe, de ugyanakkor 
mind román, mind szlovák, cseh és jugoszláv kollégáival igen szivélyes kapcsolatot tartott. 

Pali olyan barát volt, akivel mindenről lehetett őszintén beszélni. Ő volt a szakmai és szerelmi 
tanácsadónk, politikai vitapartnerünk és minden személyes problémánkban érző szívű társunk. Emlékszem, 
mikor elsőéves hallgató koromban tüdőgyulladással és TBC fertőzéssel hosszabb időre elég kritikus 
állapotban kórházba kerültem, ő látogatott meg a leggyakrabban, mindig tudott hozni valamit, amivel fel 
tudott lelkesíteni, kiemelni az elesettségből. Mesélt tudományos pletykákat, hozott egy-egy jó falatot, egy 
érdekes cikket vagy könyvet. Ő ajándékozta nekem például ekkor az Acta Geobotanica Hungarica számait 
vagy Degen Árpád Flora Velebitica-jának, az eddigi legnagyobb szabású, három kötetes magyar flóraműnek 
szép, ép antikvár példányát, melynek bevezető növényföldrajzi kötetét aztán heteken át bújtam. De 
családjához,  később  tanítványaihoz  is  nagyon  ragaszkodott.  Alig  egy  napig  élt  István  fiának  elvesztése 
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nagyon megtörte, ugyanúgy, mint sokkal később Buday Gábor és Less Nándor, talán legkedvesebb 
tanítványainak, afrikai expedíciók kapcsán bekövetkezett halála. Köztudott, hogy élete későbbi szakaszában 
hallgatók, tanítványok generációi őszintén szerették, viszonozva ezzel az ő odaadását, igyekezetét, hogy 
mindent átadjon nekik – sikerrel, hiszen számos tanítványa dolgozik a magyar tudományos életben. Idős 
korában, amikor a betegségek egyre jobban megtörték, unokái jelentették számára ugyanezt, akiket rajongásig 
szeretett – nem lehetett úgy találkozni vele, hogy ne büszkén őróluk számolt volna be. De ekkor is sokat adott 
a barátságunkra, hiányolta, ha nem adtam hírt magamról, vagy ritkán találkoztunk. 

A Növénytárban fiatal kollégákként úgy éltünk és dolgoztunk együtt Palival, mint egy család. Fekete 
Gábor és én, bizonyos mértékig még Szujkó Imréné számára is, nagyszerű tudományos iskola volt a 
Növénytár. Zólyomi Bálint, bár sajnos, az idők múlásával egyre kevesebb időt tudott velünk tölteni, nagyon 
jól irányította tevékenységünket, főleg azáltal, hogy ahogy említettem, bedobott minket a mély vízbe, hagyott 
önállóan dolgozni és fejlődni, így mindenkiből önálló egyéniség, más-más tudományterület művelője 
válhatott. Csak időnkénti ötletadásával, kritikai megjegyzéseivel irányította, korrigálta és lelkesítette 
munkánkat, így egymás közt beszéltük meg mindig részletesen problémáinkat, amiben Pali mindig nagy 
segítség volt. Ott volt még az idős, de mindig készséges Jávorka Sándor bácsi és az apró termetű, sokbeszédű 
Ujhelyi József, vagy a számomra oly kedves bryológus Vajda Laci bácsi, akikkel növénytaxonómiai 
kérdésekben lehetett konzultálni. Mindent összevetve a múzeum növénytára volt talán életem legnyugodtabb, 
legtermékenyebb munkahelye, ahol igen sokat tanultam és ebben nagy része volt Jakucs Pálnak, akinek a 
síron túl is hálás vagyok barátságáért. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Növénytári tanítómesterével, Zólyomi Bálinttal 1996-ban 
 


