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Hanczné Dr. Lakatos Erika egyetemi docens, a Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kar Élelmiszertudományi Tanszékének vezetője 
jól élte meg Óvár integrációját. Meglátása szerint elsősorban  
a magyar és nemzetközi kutatás-fejlesztési pályázatok, illetve  
a szolgáltatási tevékenység vihetik előre a gazdászképzést. A piaci 
igényekre reagáló szolgáltatási portfólió megvalósítása stratégiai 
cél a karon. Egy kanadai repülőútról hazajőve súlyos trombózist 
kapott. A Pannonhalmi Főapátsággal és a Kisalföldi Mezőgazdasági 
Zrt.-vel közösen 18. századi titkos gyógynövény receptúrákat 
élesztenek újjá szőlőmagolaj „ágyon”. Kollégáival tejcukorból is 
előállít „pálinkát”. A pálinkatörvény értelmében nem nevezhetik 
annak, de tejpálinka a fantázianeve, és egyféle lepárolt szeszesitalról 
van szó. Szülőfaluja, Kisbodak címerének jelmondata, a „Lebotolják, 
újra kihajt” többször is szimbolizálta az életét. Amikor reggel 
nyolc óra kettő perckor már borkóstolót tart, az igazán kellemes 
hangulatú óra szokott lenni. Egyébként is szereti a beszélgetős 
órákat, kérdezni, „kinyitni” a hallgatókat, igazodni a ritmusukhoz, 
gondolkodásmódjukhoz, feltárni azokat az érdeklődési területeket, 
amikben kiteljesedhetnek. 



A mosonmagyaróvári akadémia 2016 januárjában integrálódott a Széchenyi 
István Egyetembe. Hogyan fogadtátok a hírt Óváron, hogy a korábbi, több-
szöri változás után ismét új felállásban megy tovább a kar? 
Mielőtt az integráció gondolata felvetődött, még a Nyugat-magyarországi 
Egyetem időszakában a tanszékünket jó kapcsolat fűzte Sopronhoz. Tele 
voltunk pályázatokkal, és először nem is nagyon tudtuk elképzelni, hogy 
s mint lesz a váltás. Nekem voltak aggályaim, bevallom őszintén. 2015 júni-
usában találkoztam Dr. Földesi Péter rektor úrral Győrben, Neményi Miklós 
akadémikus úr társaságában. A rektor úr bíztatott, hogy jó lesz. Mondtam, 
hogy persze, biztosan, de az ismeretlentől mindig tart kicsit az ember.  

Az integráció valóban el is kezdődött, élesben ment az átalakulás, bekerült 
a kari tanács elé, és eleinte tényleg nem tudtuk, hogy mi várható. Egy szá-
munkra ismeretlen egyetem, ismeretlen kollégák mit is hozhatnak vajon az 
életünkbe. Nekem igazából az volt a legnagyobb aggályom, hogy mi lesz 
a bejáratott projektjeinkkel? Sopronban tudtuk, hogy mivel, kit kell megkeres-
ni. Győrben pedig tudtuk, hogy ki a rektor, ki a kancellár és körülbelül ennyi. 

Aztán átalakultunk. Közvetlenül az integrációt követően készültünk ráadá-
sul a dékánválasztásra, még az is megfejelte az egészet. Úgyhogy feszült 
várakozásokkal voltunk teli. Viszont amikor elkezdődött a 2016-os év, és 
láttuk, hogy anyagilag sokkal stabilabbá vált a rendszer, mint a Nyugat-
magyarországiban volt, akkor már kezdtünk megnyugodni. Azért csak jó lesz 
ez nekünk! Az újtól érthetőn tartva, de bizakodva néztünk az integráció elé. 

Azóta eltelt két és fél év. Hogyan látszik utólag ez az időszak?
Amikor Dr. Szalka Éva lett a dékán, a kezünket fogva vezetett végig az új 
felállású egyetemen. Nagyon kedves volt mindenki. Én dékánhelyettes let-
tem vele párhuzamosan, és azt gondolom, hogy a dékánhelyettesség ki-
nyitotta előttem az ajtókat. Sok olyan helyre bejutottam, ahova oktatóként 
kevésbé lett volna rá lehetőség. És valóban nagyon kedvesek voltak min-
denhol. Eleve a győri egyetemen mindenki tegez mindenkit. Sopronban 
nagyon tartotta magát a magázós viszony. Itt mindenki segítőkész volt, 
és viszonylag gyorsan belerázódtunk az új helyzetbe. Kellett is, mert indul-
tak az új pályázatok, immáron széchenyis színekben, és a dékánhelyettesi 
megbízást is vinnem kellett. Összességében nagyon jól éltem meg, és kel-
lemes emlékekkel gondolok vissza az integráció kezdeti időszakára. 

Mit jelentett a hétköznapokra lefordítva az általános dékánhelyettesség?
Ez is egy nehéz ügy volt, mert az NyME-n az általános dékánhelyetteshez 
tartoztak az üzemeltetési, üzemfenntartási feladatok. 



Pont az a rész, amivel korábban gondok voltak?
Igen, ott ugyanis mindig csak baj van. Ha jól mennek a dolgok, ha minden 
működik, azt senki nem veszi észre, mert az természetes. Viszont az integ-
ráció óta az üzemfenntartás központilag működik. Ezért általános dékánhe-
lyettesként sok közöm már nem volt ahhoz, ha kitört egy ablak, vagy nagy 
volt a fű. Próbálkoztam még az elején, de mondták, hogy ez nem az én 
feladatom. Úgyhogy megkaptam a pályázatok koordinációját, illetve a kart 
érintő nagy pályázatok összefogását. Ez jobban is tetszett, és igazából most 
is ezt csinálom, de már nem mint dékánhelyettes. Már nem töltöm be azt 
a pozíciót, az új felállás viszont még nem körvonalazódott teljes egészében.

Még nem is publikus?
Nem titkos, beszélhetünk róla. Mire ez a kötet megjelenik, talán hatályba is 
lép. Az újonnan létrehozott Agrár- és Élelmiszeripari Kutatóközpont vezeté-
séről van szó. Mivel ez hasonló szervezeti egység, mint a kar, párhuzamosan 
nem lehetne vinni a két pozíciót, a dékánhelyettességet és a központvezetést. 

Mivel foglalkozik az új központ?
Meglátásom szerint elsősorban a magyar és nemzetközi kutatás-fej-
lesztési pályázatok vihetik előre a karunkat. Illetve a szolgáltatási tevé-
kenység, amiben borzasztóan nagy potenciál rejlik. Az óvári laborkapaci-
tást nem használjuk ki olyan módon, ahogy lehetne és kellene. Jelenleg 
egymástól elszigetelt, zárt világot alkotnak az itt lévő laborok, de ha egy 
központ összefogja és koordinálja a laborokat, abban az esetben job-
ban ki tudjuk szolgálni a piaci igényeket is. Amikor azt kérik például tő-
lünk, hogy mérjük meg a takarmányok zsírsavösszetételét, vagy nézzük 
meg, van-e toxin az élelmiszerekben, akkor erre az egyetemnek készen 
kell állnia. Ehhez vannak olyan berendezéseink, amilyenek a környék-
beli laboratóriumokban nem állnak rendelkezésre, de ez a szolgáltatási 
irány mégsem működött olajozottan. Úgyhogy most ezen dolgozunk.  

A piaci igényekre reagáló szolgáltatási 
portfólió megvalósítása  
stratégiai cél az egyetemen, 
így a mi karunkon is.
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Vagyis a győri nyitott laborokhoz hasonló koncepció Óváron is megjelenhet?
Olyannyira, hogy a talajvizsgáló laboratórium például Óváron áll fel, hoz-
zám tartozik, amellett egy kis tejüzem, egy gyümölcsfeldolgozó és pálin-
kafőző miniüzemünk is van, ehhez mikrobiológiai és analitikai laborhát-
tér is tartozik. A laborok továbbra is a tanszékekhez kapcsolódnak majd, 
kiszolgálják a tanszéki oktatást és kutatást, de így a piac felé is elérhe-
tőbbé válhat a szolgáltatás. Minél magasabb szintű egy vizsgálat, annál 
nagyobb rá az igény, és annál jövedelmezőbb lehet az egyetemnek. 

Érdekes, hogy egyfelől mindenki a precíziós mezőgazdaságról beszél, és 
elméletben szinte nem is kell már ember a búzatáblára, másik oldalról 
viszont még az a laborkapacitás sincs kihasználva, amivel élhetne a me-
zőgazdaság és az élelmiszeripar. 
Így van. Viszont ahhoz, hogy ezt a kapacitást ki lehessen használni, hiány-
zik az utolsó lépcső. Tehát hiába vannak meg az eszközök és esetleg az 
emberek is, ha mindezt nem tudjuk összekötni az ipari igényekkel. Érthető, 
hiszen a kutatók alapból nem üzletemberek, az egyetem pedig nem egy-
fajta vállalat…

…de a felé gördül a szekér.
Igen. El kell tartanunk önmagunkat. Ki kell egészíteni az egyetemi fizetése-
ket ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a kollégákat. Itt a nyugati határszélen 
olyan lehetőségeket kell kínálni, hogy ne menjenek át Ausztriába dolgozni.

Átmennek?
Kétezerötszáz euróért miért ne mennének át? És azért „csak” cipőt kell árulni.  

Hogyan lehet mégis itt tartani az embereket? 
Egyrészt pontosan a piaci szolgáltatások kiterjesztésével, az elnyert pro-
jektekkel. Másrészt életpályamodellel. Csináld meg a doktoridat, és szé-
pen haladj egyre feljebb a tudományos ranglétrán. Mert jobb nyugdíjba 
menni az egyetemről, mint a mosogatópult mellől vagy a cipőboltból. 
Ausztriával az a baj, hogy bár jó a pénz, de nagyon kizsigerelik a magya-
rokat. És szerencsére sokan maradtak még rajtam kívül is olyanok, akik 
itthon szeretnének boldogulni.  

A vonzerőhöz talán a kar arculata is jobban hozzátartozhat(na), mondjuk 
egy virágzó várkerttel, egy stabil várkapuval. Minden olyan külsőséggel, 
ami azt sugározza, hogy a gazdászkar mennyire jó gazda a saját portáján 
is. Remélhetően gyorsan sikerül túljutni a korább időszak „omlik ez, omlik 
az, nagy a gaz” érzületén.  



Valóban sok idő, gyakorlatilag évtizedek kellettek ahhoz, hogy eljussunk 
idáig. Mélyről kell feltörnünk, az integráció óta letelt két és fél év pedig 
nem lehetett elég ahhoz, hogy minden probléma egy csapásra megoldód-
jon. Az eddigi rövid, széchenyis időszakban elkészült az ingatlanfejlesztési 
stratégia, a várfelújítás, és a vár körüli területekre is adtunk be pályázatot. 
Lesz gyógynövénykert, ökojátszótér, lesznek padok végre, visszakaphat-
juk a sétányt a várudvarban. A „B” és a „C” épület is megújult korábban. 
Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, attól persze még látszanak a korábbi éra 
romjai. Itt a Lucsony utcai területen is sokat küzdöttem azért, hogy rend 
legyen. A pályázatokból sikerült annyi pénzt átcsoportosítani, hogy létre-
hozhassunk például egy kis gyógynövénykertet. 

A múlt romjai a városban az elmúlt évszázadra visszamenőleg is fel-fel-
bukkannak. Mosonmagyaróvár egyik büszkesége volt például a malom 
a főhercegi sörfőzdével. Élelmiszertudományi Karon vagyunk, milyen iz-
galmas gondolat lehetne egy saját termesztésű, különleges alapanyagot 
és technológiát használó egyetemi sörfőzde például… 
A legnagyobb sajnálatomra a magántulajdonban lévő főhercegi sörfőzdét 
annak idején teljesen széthordták. Viszont egy-két icipici pálinkafőzőt sikerült 
felállítani itt a campuson. Pillanatnyilag a várpincében vannak a vár mellett, 
aztán később átkerülhetnek majd a Lucsony utcába. Nem nagy kapacitásúak, 
de a kutatási céljainkhoz elegendőek. Nyolcvan literesek. Van egy egylépcsős, 
és egy kétlépcsős főzőnk. Mindenféle technológiát meg tudunk valósítani, és 
van mellettük, ahogy említettem, egy gyümölcsfeldolgozónk is.   

Hogyan kerültél kapcsolatba a pálinkafőzéssel?
Először borász akartam lenni, borral akartam foglalkozni. Az egészből az-
tán nem lett semmi. Nem tartozunk egy borvidékhez sem, és akkor még 
a borászok is zárt férfitársadalmat alkottak. Ezért ez az elképzelés szét-
foszlott. A bor szeretete azért valamilyen szinten megmaradt. Az erjesz-
tési technológiák viszont foglalkoztattak, ez is hozzásegített ahhoz, hogy 
átpártoljak végül a pálinkára. Nulla pont nulláról indult ez az egész pálinkás 
sztori. Magyarországon akkor csak a Corvinuson foglalkoztak pálinkával 
egyetemi szinten. 2011-ben beiratkoztam pálinka szakmérnöki képzésre, 
de a sors közbeszólt. Nem tudtam elkezdeni a kurzust, mert egy kanadai re-
pülőútról hazajőve súlyos trombózist kaptam. Végül nem lettem szakmér-
nök, de a pálinka iránti szerelem azóta is megvan. Csináljuk kutatási célból, 
és nagyon nagy sikerünk van. Bárhová megyek, ez mindenhol visz mindent.

Melyik fajta pálinka a személyes kedvenced?
Sokféle pálinkát végigkóstoltam. Volt egy kétéves, pálinkás projektünk is 
például, de a vége az lett, hogy maradok az alapoknál. 





Ugyan nem igazán szeretem a szilvát, de a barackot, a körtét annál job-
ban. A tiszta gyümölcspárlat a legjobb. Viszont a hallgatók fantáziája 
határtalan. Amit csak el lehet képzelni, beletesznek. Ízesítik például na-
rancshéjjal, gyógynövényekkel, keverik mézzel, dióval, ágyazzák, bármit 
elkövetnek, nagyon innovatívak. 

Milyen tanácsaid vannak a pálinkafőzőknek, mire figyeljenek, és hogyan 
igyák a kész párlatot?
A kóstolóknak: pálinkának is meg kell adni a módját ugyanúgy, mint a bor-
nak. Vagyis nemcsak lelökjük, hanem szobahőmérsékleten, tulipán alakú 
pohárból először megillatoljuk, megálmodjuk, hogy mi lehet a pohárban, 
és szépen, kortyonként isszuk. Hagyunk neki időt.  

Aki kicsit is ért hozzá, tudja, hogy 
jó pálinkát érett, egészséges gyümölcsből 
lehet készíteni, olyanból, amit 
mi is szívesen megennénk. Rossz, 
lehullott gyümölcsből sosem lesz jó pálinka.

 
A főzőknek: sok jó könyv szól arról, hogyan kell darálni, erjeszteni a cefrét, 
hogyan kell főzni. Nyugodtan, otthon is bátran kísérletezhet bárki, a tör-
vény is engedi, és nagyon szép dolgokat lehet összehozni belőle. 

A pálinkafőzés tehát a tudomány magasságába is emelkedhet. Ugyanakkor 
a kutatásaid természetesen nemcsak erre a területre koncentrálódnak. 
Foglalkozol például „a gyógynövények hatóanyagának kinyerése után 
visszamaradt extrakciós maradványok komposztálhatóságának vizsgá-
latával”. Bonyolultnak hangzik, de a valóság talán kézzelfoghatóbb ennél. 
Még 2015-ben adtunk be egy pályázatot a Pannonhalmi Főapátsággal (ponto-
sabban a Pannonhalmi Apátsági Pincészettel) és a Kisalföldi Mezőgazdasági 
Zrt.-vel közösen. A gyógynövények felhasználhatóságát vizsgáljuk. Ez egy 
nagyon kedves pályázat nekem. Nehezen jött, többszöri próbálkozás után 
sikerült elnyerni még úgy is, hogy komoly partnerek állnak mögötte. A ben-
cések könyvtárában voltak olyan nagyon régi receptúrák, amiket nem hasz-
náltak. Ezek az 1700-as évek közepén íródtak, és arról szólnak, hogy egy-egy 
nyavalyára milyen konkrét növénykombinációkat kell alkalmazni. Tehát nem 
egyszerűen azt mondják, hogy megfáztál, jó, akkor igyál hársfateát, hanem 
felsorolnak még különféle gyógynövényeket, meghatározott arányban. Ezek 
titkos receptek, nem is mondhatnék most konkrétumokat, de a lényeg az, 
hogy a gyógynövény-kombinációkat kiegészítették olyan adalékanyagok-
kal, amiket ma nem használhatunk. 
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Tettek hozzá például emberi vért és állati eredetű anyagokat. Ezeket 
próbáljuk helyettesíteni valamilyen hasonló alternatívával, és az egész 
keveréket beletesszük szőlőmagolajba. A szőlőmagolaj nagyon kiváló 
hordozója a nem mindig jóízű gyógynövény hatóanyagoknak. Ezek a sző-
lőmagolajos gyógynövény-kombinációk adnak aztán egy egészségmeg-
őrző termékcsaládot.  

Mindehhez már tizenötféle gyógynövényt termesztünk Nagyszentjánoson 
több tízhektárnyi termőterületen. Pannonhalma adja a recepteket és 
a szőlőmagolajat, az egyetem pedig összeállítja a készítményt, és elvég-
zi a termékstabilitási vizsgálatokat. Illetve megnézzük, hogy a gyógynö-
vény-hatóanyagok összekeveréséből nem adódik-e valamilyen probléma. 

Amiről pedig a konkrét kutatás szól: a tonnaszámra termesztett gyógynö-
vényt extraháljuk, tehát kivonjuk belőlük a hatóanyagot. A visszamaradt 
növényi részekkel pedig valamit kezdeni kell. Ideális megoldás lehetne 
a komposztálás. Ugyanakkor a gyógynövények az antibakteriális hatásuk-
ról is jellegzetesek, ezért nehéz őket komposztálni. Természetesen lehet, 
de nem olyan egyszerű, mint füvet, vagy bármilyen más zöldhulladékot. 
A kutatásaink sikerrel jártak, megtaláltuk azokat a speciális törzseket, 
amikkel be kell oltani a komposztot. Jó eredményt hoztak a kísérletek. Ez 
a konzorcium kínálatának egyik olyan mellékterméke, szuperkomposztja 
lesz, ami iránt a virágkertészetek például aktívan érdeklődnek. Hiszen ösz-
szetevőinek köszönhetően segítheti a virágok fejlődését. 

Összességében másfél év van hátra a projektből, idő kell még ahhoz, hogy 
a konkrét egészségmegőrző gyógynövény termékcsalád a piacra kerüljön, 
de a komposzthasznosítás is szép eredményt hozhat. Jó úton járunk. 

Kerestek más módot is közben arra, hogy a gyógynövényeket hasznosít-
sátok?
Olyannyira, hogy bevisszük őket élelmiszerekbe, sajtba, húsipari termé-
kekbe. Jó részük fűszernövényként is szolgál, vagyis nem kell feltalálnunk 
a spanyolviaszt, de az már újszerű kutatás lehet, ha megnézzük, hogyan vi-
selkednek például a joghurtban a gyógynövények. Időnként borzasztó ízeket 
tudunk kikeverni, de tízből egy ehető és finom… Ez egy nagyon szép terület. 

Ugyanehhez a kutatáshoz kapcsolódóan a máriatövis is megjelenik valami-
lyen módon. Mégpedig úgy, mint a „Flavonolignánok máriatövisből (Silybum 
marianum L. Gaertner) történő oldószeres kinyerésének optimalizálása”. 
Igen, az a baj a gyógynövényekkel, hogy a hatóanyagok kinyerésének 
ugyan megvannak a receptúrái, de a hatásfok nem mindig tökéletes. Nem 
olyan mértékű, ami például ipari körülmények között gazdaságossá tehet-



né  a folyamatot. Némely gyógynövényolaj ezért is iszonyúan drága, több 
százezer forint is lehet egy liternyi. A kinyerés optimalizálására folynak kí-
sérletek a karon. Ezeket a hatóanyagokat utána azonosítani kell, és ezzel 
dolgoztak a kollégák. Elsősorban PhD hallgatók témájáról van szó. Nagyon 
ügyesek, több mint ezer mérést elvégeztek ezzel kapcsolatban. 

Többször előkerül a mikrohullám alkalmazása a fermentációs folyamat-
ban, úgymint „Effect of microwave treatment on fermentation process”, 
illetve „Alacsony teljesítményű mikrohullám hatása a must erjedésére”. 
A mikrohullám érdekes történet volt. Amikor PhD hallgató lettem 2002-ben, 
Neményi Miklós professzor úr mondta, hogy ultrahanggal kellene foglal-
kozni, de aztán rájöttem, hogy az nem az én világom. Abból írtam ugyan 
a diplomámat, de valahogy nem voltunk közös hullámhosszon, hogy ezzel 
a hasonlattal éljek. „Jó Erika, ez neked nem való, akkor legyen inkább mikro-
hullám”- javasolta Neményi professzor. Akkor annyit tudtam a mikrohullám-
ról, hogy van ilyen sütő… De aztán elkezdtük a doktorit, és 2006-ban meg is 
védtem a disszertációt. Az alacsony intenzitású mikrohullám-sugárzás ha-
tását vizsgáltuk különböző biológiai anyagra. A borok szeretetét bevonva 
a kutatásba megpróbáltuk a fermentációs folyamathoz kötődően alkalmaz-
ni a mikrohullámot. Annak érdekében, hogy gyorsítsuk az erjedést. Működik 
is a történet, de az a dolog pikantériája, hogy a borászok a fermentációs fo-
lyamat lassítására törekednek közben, hogy minél több ízanyag kioldódjon 
a borba. De van olyan fermentációs terület, ahol ez alkalmazható lehet, az 
etanol előállításnál például. Ez az eljárás egyébként nagyon-nagyon mesz-
sze van a hagyományos mikrosütő erősségétől. 

Tehát időt lehet így nyerni. 
Igen, időt és pénzt. 

A tejbőr szerkezetének vizsgálata is megjelenik pásztázó (scanning) 
elektronmikroszkópos módszerrel. Ez az a tejbőr, amit az ember kicsit 
kellemetlenkedve félre szokott húzni a forró tej felszínéről?
Igen. A doktori egyik legfontosabb eleme volt ez a kutatás. Nyers tejet me-
legítettünk mikrohullámmal, utána betettük szárítócsatornába. Elkezdett 
hűlni a tejminta, és a zsírtartalom függvényében a minta tetején eltérő 
szerkezetű lett a tejbőr. Sokáig próbáltuk kideríteni, hogy ez miért, hogyan 
alakul így, születtek rá elméletek, bizonyítások. Az a gond a mikrohullám-
mal, hogy nem ismerjük tökéletesen a hatásait. Hiába használjuk már het-
ven éve, de a mai napig nem tudjuk pontosan, hogyan is működik. A miér-
tekre itt is csak közvetett bizonyítékaink lettek. 



A tejnél maradva a tejzsír vizsgálata is többször előkerül. 
Egy újfajta tejzsírmeghatározó módszert dolgoztunk ki. Eredetileg ron-
csolásos eljárással kémiai vegyszereket használnak, a mi esetünkben 
csak fizikai alapon történt a tejminták zsírtartalmának meghatározá-
sa. Mikrohullám kellett hozzá, és meleglevegős szárítást alkalmaztunk. 
Működött.  Egészen jó kollerációban volt az eredeti, standard módszerrel. 
Azért nem mentünk vele tovább, mert a berendezés kialakítása viszont 
jóval bonyolultabb kérdés volt. Speciális sugárzó kell hozzá, különleges 
csatornák. De az eljárás effektíve működik. 

A második generációs bioetanollal kapcsolatban is voltak megoldási ja-
vaslataitok. 
A cellulózalapú etanol előállítással foglalkoztunk egy időben. A hagyomá-
nyos keményítőből való etanol-előállítás viszonylag egyszerű folyamat, vi-
szont az élelmiszer-alapanyagokat alkohol előállításra felhasználni aggályos 
aközben, hogy a fél világ éhezik. Több nemzetközi szervezetnek ez joggal 
nem tetszik. Akkor jött az ötlet, hogy cellulózból, például kukorica-vagy ken-
derszárból csináljunk alkoholt. Először a cellulózt kell cukorrá bontani, attól 
kezdve már simább az ügy. Megoldottuk, de nagyon drága eljárás volt, többe 
került a leves, mint a hús. Küzdöttünk vele egy darabig, aztán elengedtük. 
Illetve az egész bioetanol-előállítás jelentősége háttérbe szorult közben. 
Létezik ugyan cellulózalapú etanol-előállító üzem Olaszországban most is, 
de a mi esetünkben ez már a múlt. Én maradok inkább a pálinkánál. 



Maximálisan egyetértek, maradjunk a pálinkánál. De mit is jelent ez tudo-
mányos megközelítéssel? 
Az eddigiekből is látszik, hogy nagyon sok mindennel foglalkoztam már. 
Időközben letisztult, hogy az lepárlással gyártott alkoholos italokkal kap-
csolatos kutatások állnak hozzám a legközelebb. Ebben bent vannak a vi-
lág szeszesitalai, a whisky, a konyak előállítása is, de magyarként inkább 
a pálinkához húzok. A tudomány nyelvére lefordítva pedig ez azt jelenti, 
hogy a fermentációs technológiák ugyan jól kidolgozottak, de még mindig 
vannak olyan törzsek, amelyek még hatékonyabban, még koncentráltabb 
ízvilággal járulhatnak hozzá a pálinkához. Illetve a nyersanyaggal kapcso-
latban is van még kutatási potenciál. 

Magyarországon csak gyümölcsből lehet pálinkát készíteni.  
Elindultunk ugyanakkor a kollégákkal egy olyan úton, 
hogy tejcukorból gyártsunk pálinkát. A pálinkatörvény 
értelmében nem nevezhetjük annak, de tejpálinka 
a fantázianeve, és egyféle lepárolt szeszesitalról van szó.

 
Nagyon kellemes, keserűmandula ízre emlékeztető ital, savóból lehet 
gyártani. A tejsavó időközönként óriási mennyiségben keletkezik a tejipar-
ban. Gyakorlatilag hulladék, ami így értékké válhat.  

Tejpálinka. Ízlelgetem a szót. Nagyon jól hangzik. Levédettétek már?
Nem, úgyhogy ha kérhetem, csak finoman szellőztessük a témát. Ez sem 
egyszerű történet persze, hiszen esetünkben nem a glükóz, a gyümölcs-
cukor az alap, mint a hagyományos pálinkánál, hanem a laktóz, vagyis 
a tejcukor. De szerencsére a megfelelő törzseket már megtaláltuk hoz-
zá. Ide kapcsolódik, hogy a Győri Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója, Barabás 
Attila ebből írja nálam a PhD dolgozatát. 

Szó volt korábban borászképzésről, majd óvári és szegedi tanulmányok-
ról. Hogyan következtek a sorban?
Időrendben haladva itt végeztem a Kossuth gimnáziumban Óváron, aztán – 
ha nagyon őszinte akarok lenni – akkor el kell mondanom, hogy eredetileg 
nem a gazdász karra akartam jönni. Valami nagyon mást szerettem volna 
csinálni, de mivel nem tudtam eldönteni, hogy biológus akarok-e lenni, vagy 
inkább pszichológus, azt mondta a család, hogy „iratkozzál be ide Óvárra, 
aztán majd meglátjuk”. Mégse maradjon parlagon a gyerek. 
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Ide jöttem, és végül itt is maradtam. Élelmiszer-minőségbiztosító agrármér-
nökként végeztem osztatlan képzésen 2002-ben, azután Neményi Miklós 
professzor úr csábított el PhD hallgatónak. 2006 augusztusában lett meg 
a fokozatom, és 2009-ben végeztem Szegeden. Nagyon gyorsan, két év alatt 
csináltuk meg kollégámmal az élelmiszermérnök BSc-t, hogy az is meglegyen. 

Nagyon hamar elengedted ezek szerint a biológus és a pszichológus vo-
nalat. Miért?
Biológus azért nem lettem, mert a gimiben a biológiatanáromnak az volt 
a mondása, hogy Isten tudja ötösre a biológiát, a legjobb diák legfeljebb 
négyesre vagy hármasra. Mondtam, hogy jó, akkor itt esélyem sincsen. 
Pszichológián pedig már akkor is borzasztóan nagy túljelentkezés volt. 
Atkinson pszichológia könyvéből kellett volna felvételizni, ami öt centi 
vastag kötet. Hát, gondoltam, mégsem biztos, hogy ez az én világom. És 
nagyon örülök, hogy itt maradtam Óváron. Bejárhattam a világ egyik szeg-
letét, azt csináltam, amit szeretek, most meg aztán pláne, mióta tanszék-
vezető vagyok. 

Hol töltötted a gyermekkorodat?
Fogalmazzunk úgy, hogy Mosonmagyaróvár vonzáskörzetében éltem le 
az eddigi életemet. Kétéves koromig Kisbodakon laktunk, azután Arakra 
költöztünk, de a nyarakat mindig a Duna mellett töltöttem szigorúan. El 
sem lehetett hurcolni onnan minket. Aztán tíz évig a városban is éltem, és 
most Máriakálnokon lakunk. Körbejártam a Szigetközt.

De a Duna végig megmaradt. Mit jelent a folyó az életedben?
Mindig is nagyon szerettem, annak ellenére, hogy óvtak tőle, és mondták, 
hogy mennyire gonosz is tud lenni. De úgy voltam vele, mint Petőfi a Tisza 
című versében: „miért is bántjátok?” Persze láttam a rossz oldalát is, de en-
gem inkább a nyugalom hatott át és a szabadságérzet. Van egy olyan érzete 
ott az embernek, hogy tényleg teljesen szabad lesz. Ugyanakkor azt is meg-
tanultam, hogy tisztelni kell a Dunát, mert ő az erősebb. Én megnyugszom, 
ha láthatom. Hála istennek Kálnokon is közel vagyunk a folyóhoz. Ott tény-
leg csönd van. Béke van. Lett egy kis, négyméteres műanyag csónakunk 
közben, amivel tudunk garázdálkodni az ágrendszerekben. Amikor nagyobb 
lesz a pici, visszük majd magunkkal. Addigra meg kell tanulnia úszni. 

A halak, az akvárium is innen ered az irodádban? 
A vízi világot varázsolja ide. Most már abban a korban vagyok, hogy tudom 
értékelni a csendet. Amikor se telefon nincs, se egyéb zűrzavar. Minden iro-
dámban volt akvárium. Ahogy nőtt az iroda, úgy nőttek az akváriumok is. 



Saját magad is gondozod?
Jó lenne azt válaszolni, hogy igen, de ez jelenleg nem igaz. A lelkes PhD hall-
gatóim vannak olyan jók, hogy rendszeresen tisztítják az akváriumot, és Viki 
eteti a halakat. Ugyanis jórészt otthon vagyok a kicsivel. Korábban természe-
tesen nem adtam ki a kezemből ezt a munkát. Alig vártam, hogy takaríthas-
sam, mert akkor tudtam, hogy nem mer zavarni senki sem. Volt két óra nyugi. 

Kisbodak címerének jelmondata megy fejből?
Igen, hogyne. „Lebotolják, újra kihajt.” És ez így van.

Jelent valamit az életedben ez a mondat?
Sokat. A magánéletben is, azt gondolom, illetve a szakmámban is több-
ször voltam úgy, hogy a fűnyíró eltalált. Nem mondom, hogy a nulláról 
kellett felépíteni mindent, de lenyomtak. Aztán az ember megpróbál újra 
kihajtani, kisebb-nagyobb sikerrel. Mindig megpróbáltam felállni, és végül 
sikerült is. Az egyik ilyen nagy botolás az ominózus, 2011-es trombózis 
volt, amikor hónapokig ágyhoz kötötten éltem, és majdnem egy év után 
tudtam csak visszajönni a munkába. Annak a nyomai a mai napig meg-
vannak. Igen, akkor volt egy nagy botolás, de ha már jönnie kellett, akkor 
azt mondom, hogy teljesen jókor jött abban az időben. 

Utólag visszagondolva, azt az életet, amit addig éltem, nem lehetett to-
vább űzni. Semmi rosszra nem kell gondolni, a munka megszállottja vol-
tam teljes mértékben. Reggel nyolctól este nyolcig. Azóta lett férjem, jött 
a baba és így már más a történet. Változtak a prioritások, a hangsúlyok. 
A hivatásom természetesen továbbra is nagyon fontos, de teljesebb lett 
az életem. Arra is szükség van, hogy legyen miért dolgozni. Legyen értel-
me. Ezt jelenti a kislányom és a családom. De ehhez kellett a trombózis, 
hogy mindent átértékeljek. 

Hogyan történt?
Kanadába mentünk, Vancouverbe, augusztus végén. A reptéren mondtam 
is a többieknek, hogy gyerekek, én nem szállok fel erre a gépre, mert ezzel 
valami lesz, vagy leesik vagy fölrobban, nem tudom, de nagyon rossz előér-
zetem van. Biztosan lesz valami gubanc. A géppel végül is nem lett semmi, 
de röviddel az út után diagnosztizálták nálam a trombózist, és biztos, hogy 
a repülés hozta ki. Tíz és félórás út volt, abból hat órát átaludtam mozdu-
latlanul. Ez lehetett a gond. 

Általában jól tudsz aludni egyébként? 
Azt hiszem igen, rendesen alszom és borzalmasan sokat álmodok. 



Állandóan megy a motor még akkor is, a legvadabb történetek szövődnek 
az álmaimban. Lehet, hogy könyvet kellene írnom belőlük. Egyébként pedig 
egy jó pálinkás ember jól alszik, nem igaz? Azért ezt majd úgy írd meg, hogy 
ne tűnjek alkoholistának, mert az ilyen viccekből mindig ez szokott kijönni. 

Nem viccelődnénk ezzel, ha komoly lenne a dolog. A trombózis viszont 
tényleg az lehetett. Teljes mozdulatlanság több hétig? 
Igen, miközben nincs fájdalma az embernek, és már menne. Így ágyhoz 
kötve lenni talán még rosszabb. És ameddig a rög el nem tűnt, addig na-
gyon szigorú feltételekkel mehettem el a mosdóig is. 

Ezt megélni harminchárom évesen, amikor addig 
azt sem tudtam tulajdonképpen, hogy a trombózis 
pontosan mit takar, nehéz ügy volt. Mindenesetre 
rengeteg időm lett hirtelen, és át tudtam gondolni  
az életem. Mi miért is van.

 
Mindenki magában dönti el, hogy miben hisz. Én úgy éreztem akkor, hogy 
leszóltak föntről: ideje váltani, mert ez hosszútávon nem lesz jó. Időben 
jött az intés. 

Ha visszamehetünk az időben, hol kezdted az iskoláidat?
Halásziban. Minden reggel mentem busszal, délután meg vissza. Arakról 
jártam át Halásziba általános iskolába. És imádtam, nagyon jó volt. A bu-
szozás már annyira nem, de néha legalább rá lehetett fogni, ha elkésett az 
ember. Falusi iskola volt, és teljesen rendben volt. 

Emlékek, tanáregyéniségek?
A volt osztályfőnökömmel Facebookon ma is tartom még a kapcsolatot. 
Éva néni majdnem nyolcadikig elkísért minket. Az alsós tanítóimmal is, 
a jelenlegi igazgatóval is megmaradt a jó viszony. A biológia szeretete ott 
teljesedett ki, a gimi már csak rátett egy lapáttal. Szerettem a suli falusias 
jellegét. Nem az a ledarálós, mindenféleképpen mutassuk meg, mit is tud 
a gyerek jellegű városi iskola volt. 

Onnan aztán be a városba, a Kossuth gimibe ezek szerint, ami azért már 
más világ lehetett. 
Persze, eleve más volt a városi környezet. Biológia szakra jártam, és az volt 
a leggyengébb osztály magyarán mondva. Kéttannyelvű gimnázium lévén az 
emelt szintű angol, a kéttannyelvű német, a matek-fizika adta ki az elitet. De eb-
ben az osztályban is meg lehetett tanulni mindazt, ami később az élethez kellett.  
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Mikor költöztetek Óvárra Arakról?
2005-ben, ugyanis még egyetemre is Arakról jártam. Azután döntöttek 
úgy a szüleim, hogy a városban építkeznek. Beköltöztünk, és nem sok-
kal később édesapám sajnos meghalt daganatos betegségben. Hárman 
maradtunk. Édesanyám, a húgom és én. A testvérem egy világpolgár. 
Geográfus eredetileg, Szombathelyen végzett, de az angolt is nagyon sze-
rette. Ezért aztán úgy döntött, hogy az ő élete inkább az idegennyelvek vi-
lága lesz. Azóta is az angol és a német nyelvtudásából él. Budapesten la-
kik a párjával, két-háromhetente hazajön, ő a keresztanyja a kislányomnak.

Szüleid mivel foglalkoztak?
Édesapám lakatos volt, nemcsak a nevében, hanem a munkájában 
is. Géplakatosként nagyon szép kovácsoltvas kerítéseket készített. 
Magánvállalkozó volt. Édesanyám pedig könyvelt a halászi polgármesteri 
hivatalban. Már nyugdíjas, és most főállású nagymama pillanatnyilag első 
és egyetlen unokájával. Nálunk több gyermek nem lehet a betegségem-
ből eredendően. Mondtam a húgomnak, hogy hajrá, mert a mama teljes 
mértékben elkényezteti Nórit, így nehéz lesz vele bírni. Nem hagytam abba 
a munkát a baba születése után sem, a férjem is dolgozik, ezért az édes-
anyám és természetesen az abdai nagymama és nagypapa (férjem szülei) 
segítségére is nagyon nagy szükség van. 



Milyen volt óvári gazdásznak lenni?
A mi élelmiszeres csapatunk egy kis família volt a nagy családban. Több 
mint kétszázan kezdtük az évfolyamot, és 137-en végeztünk. Megvoltak 
a szűrők: a kémia, az állattan. Minden óvári gazdász tudja ezeket a szűk 
keresztmetszeteket. Az élelmiszeresek huszonegynéhány fős csoportja 
az évfolyamon belül külön kaszt volt mindig. Nagyon szerettem, jó bulikat 
szerveztünk, annak ellenére, hogy nem voltam koleszos. Egymást követték 
az üzemlátogatások, állattartó telepekre mentünk, sertés, baromfitelepe-
ket néztünk meg, a földeket jártuk, hiszen valahol agrármérnökök vagyunk 
mi is. Volt legendás országjárás Gulyás tanár úrral, amiből általában csak 
a nappalokra emlékszik az ember. Nagyon-nagyon jók voltak. Aztán az 
évfolyam valamilyen szinten mégis szétesett, miután végeztünk. Én úgy 
érzem legalábbis. Húsz év után próbál visszatalálni magához a társaság. 
Most nőtt be a fejünk lágya ezek szerint. És azáltal, hogy mi élelmiszeres 
csapatunk klikkesedett a nagy évfolyamon belül, még jobban szét tudott 
esni. A világ minden tájára szétszóródtunk. 

Maradtak bent mások is az egyetemen?
Igen, aztán néhányan átmentek a Széchenyire, hiszen akkor még nyugat–
magyarosok voltunk. Most viszont újra kollégák lettünk. A legjobb barát-
nőm, Molnár Noémi pedig erre a tanszékre került. Fölöttünk kezdett, csak 
ő elment félévre gyakorlatra Hollandiába, és végül velünk fejezte be az egye-
temet. Neki kellene most ebben a tanszékvezetői székben ülnie. Ha nem is 
Ő lenne a tanszékvezető, de képessége meg lett volna rá. Már nincs köz-
tünk sajnos, Ő már elment egy jobb világba. A férje, dr. Ásványi Balázs egy 
évvel fölöttünk végzett, itt dolgozik, most docens nálunk, itt a tanszéken.

Noémi három diplomás, PhD fokozatot szerzett, végtelenül tehetséges 
hölgy volt. Azt gondolom, Noémi biztosan szépen ívelő tudományos karri-
ert tudott volna bejárni. Akkor diagnosztizálták nála a rákot, amikor nálam 
a trombózist. És két év alatt elvitte, 2013-ban hagyott itt bennünket. Pedig 
mindent megpróbáltak, amit csak lehetett. Tudom, hogy most is odafent-
ről néz és mosolyog. Ő ilyen jó ember volt!

Ezért elképzelheted, milyen érzés volt bejönni ide. 2014-ben kerültem át 
a műszaki tanszékről, és lettem tanszékvezető. Néha még ma is nehéz 
beülni ebbe a székbe ilyen tragikus történet után. 
Hogyan született meg a döntés az egyetemi diploma megszerzését köve-
tően, hogy maradsz az akadémiai szférában?
Miután lediplomáztam, elmentem Németországba. Az egyetem szerve-
zett egy farmgyakorlatot. Azt követően pedig indítottam egy vállalkozást. 
Egészen jól ment, minőségbiztosítási rendszerek kidolgozásával foglalkoztam. 



Egyébként Noémivel kezdtük el azt is. Úgy tűnt, hogy jó lesz a vállalkozói 
szféra, mert pörög, sok lehetőség van, és a pénz is vonzó. Aztán Neményi 
professzor úr volt a ludas, abszolút jó értelemben, mert rábeszélt a dokto-
ri iskolára. Kitárta a nagyvilágot, rengetegszer elvitt az USA-ba, Kanadába. 
A végső döntést pedig az jelentette, amikor jöttek a projektek. Varga László 
professzor mellett lettem először alprojektasszisztens. Kinyílt a menedzs-
menti oldal, és nagyon megtetszett. A mai napig ezen a területen mozgok. 
Van üzleti, pénzügyi rész is benne, és persze ott van a tudomány, amit 
a gazdasági oldal kiszolgál. 

Volt egy kis Pannon Gabonás rész is az életedben. 
Biztosan ismerős sokaknak az a rész, hogy az egyetemisták anyagilag 
nincsenek nagyon eleresztve. Ezért az első nyári gyakorlatból az egyete-
mi évek alatt minden nyáron munka lett, a Pannon Gabonánál dolgoztam, 
és hozzájárulhattam a tanulmányaim finanszírozásához. Szép nyarak vol-
tak annak ellenére, hogy végigdolgoztam mindegyiket. A felüljárónál volt 
egy tíztonnás malom, azóta már nem működik. 

Tehát diploma, majd a vállalkozói szféra és egyetem pörgött egyszerre?
Igen, párhuzamosan mentek a dolgok. 2002-ben, amikor visszajöttem 
a németországi farmgyakorlatból, mondtam Neményi professzor úrnak, 
hogy elkezdem a PhD-t. Az ösztöndíj nem lett volna elég a megélhetéshez, 
ezért rákérdeztem, hogy mellette mehet-e a vállalkozásunk. Először nem 
örült, és aztán utána sem örült istenigazából, de azt mondta, hogy amed-
dig nem látja a kárát, addig mehet. 

Hogyan változtak a munkahelyeid az egyetemen?
Először a műszaki tanszékre kerültem, ott volt a mikrohullámos időszak. 
Neményi professzor úr akkor rektorhelyettes volt, és igen jól ment a sze-
kér. Rengeteg pályázatot behozott a karra is, a tanszékre is, eszközöket 
vett, finanszírozta a kutatásainkat. Nagyon jól tudta menedzselni az em-
bereit, ami fontos dolog. Legyen meg a PhD, amint lehet, az adjunktusi, 
amint lehet, a docensi kinevezés. Segítette az embereit, és a mai napig 
így csinálja. Nagyon sokat köszönhetek neki, azt gondolom, nélküle nem 
lennék most itt.

Tehát egyféle elitalakulat voltatok a karon belül, miközben máshol esetleg 
ínséges időket éltek? 
Ez így talán kicsit erős, de tény, hogy számos lehetőséghez jutottunk 
mind a munka, mind a kutatások, mind pedig az esetleges utazások terén. 
Rengeteget profitáltam ezekből az utakból. 



Sokszor voltam a tengerentúlon,  
kétszer Kanadában, több alkalommal pedig az USA-ban.  
Neményi professzor mindig jött velünk,  
és rengeteget lehetett tanulni tőle.

 
Hogyhogy otthagytad mégis?
Nem egészen Neményi professzor urat hagytam ott, hiszen elérte közben 
a hatvanöt éves korhatárt, és más lett az intézetigazgató. Dr. Kovács Attila 
váltotta, akinek szintén nagyon sokat köszönhetek. A PhD-t tekintve is, 
azt követően is, és a jó szakmai kapcsolatunk mind a mai napig megvan. 
Akkoriban Varga László professzor úr volt itt az intézetigazgató, és egy-
szer csak azt mondta, hogy visszaadja a megbízást, nem csinálja tovább. 
Hirtelen ott állt a csapat intézetigazgató nélkül. Jött hozzám Szigeti Jenő 
professzor úr, kérdezte, mit szólnék, ha… Atyaisten, gondoltam, hogyan 
fog erre reagálni Neményi Miklós és Kovács Attila? Leültünk, és mondtam, 
hogy az van, hogy az van. És aztán átjöttem. Ez volt 2014 decemberében. 
Hirtelen a volt tanáraimnak lettem a főnöke. Nagyon féltem attól, hogyan 
fogadnak majd, de le a kalappal előttük. Szerintem én többet problémázom 
ezen a mai napig, mint ők. Farkas Laci bácsi például meglepett a rá jellem-
ző technikával készült, drótból hajtogatott fakölteménnyel. Azt mondhatom, 
hogy nagyon összetartó, egymást vállvetve segítő csapat vagyunk. 

Most jár majd le az ötéves kinevezésem. Az integrációt követően egyébként, 
a széchenyis váltással párhuzamosan tanszékké alakult át az intézet. 

Újra megpályázod a tanszékvezetői széket?
Igen, ha a tanszék és a kari tanács is megszavaz, szeretném továbbvinni 
ezt a feladatot. Remélem, hogy lesz vetélytársam. Jó lenne megméret-
tetni magam. Persze, könnyű ebből a pozícióból rajtvonalhoz állni, mégis 
kapacitálom a kollégákat, hogy adják be a pályázatukat. Nem egyszerű 
úgy vezetni egy három laborral rendelkező tanszéket, hogy mindig, min-
den tekintetben ki tudja szolgálni az oktatást és a kutatást egyaránt, de 
én szeretem csinálni. Ha azt mondják, hogy Erika, belőled elég volt, menjél 
vissza, főzzél pálinkát, és valaki más vezesse a tanszéket, ám legyen. Az 
óvári vár festményét, meg a halakat viszem magammal. 

Úgy látszik, nemcsak a volt tanáraid fogadtak el főnöknek. Azon az inter-
netes oldalon, ahol a hallgatók minősíthetik az oktatóikat, a neved mellett 
nagyon kiemelkedő számok vannak, 4,95 az ötös skálán…
Ne mondd! Nem mertem megnézni. 

„
„



Pedig érdemes: „Maximális felkészültség, gyakorlati szempontú oktatás, 
mindez jó hangulatú előadásokkal.” Minden csupa ötös. És még „laza!” is 
ráadásul. 
Igen, megpróbálok az lenni. Eleve tegeződöm a diákokkal. Ezt egyébként 
még Dóka Ottó professzor úrtól tanultam, mert ő bejött az órára, és úgy 
kezdte, hogy tegeződjünk. A lazaság azt jelenti, hogy beszélgetős órákat tar-
tok. Nem szeretem azt, ha kiáll valaki, és motollaszerűen elhadarja az anya-
got. Arra ott a könyv, olvasni meg jobb esetben csak tudnak ennyi idősen 
a diákok. Az órák inkább beszélgetésre valók. És élelmiszeripari technológi-
ákat oktatni nagyon hálás terület. Hozzátartozik a történethez, hogy a sok 
pályázatnak köszönhetően több kollégát is fel tudtam venni, és nekem meg-
maradt az alkoholos italok oktatása. Amikor reggel nyolc óra kettő perckor 
már borkóstoló van, azért az egy kellemes hangulatú óra szokott lenni. Van, 
aki nem annyira bírja, van, aki jobban, de hálás terület, szeretik a hallgatók. 

Az élelmiszeripari technológiákon belül régebben a növényi eredetű élelmi-
szereket oktattam, malomipart, sütőipart, édesipart, az alkoholos iparokat és 
a tartósítóipart. Mára ez leszűkült. Mióta babánk van, átmenetileg nem is taní-
tok. De a pálinka–, sör–, bortechnológiát a jövőben is szeretném megtartani. 

Mitől is lehet jó egy tanár az egyetemen azon túl, hogy népszerű tárgya-
kat oktathat?
Felkészültnek kell lenni. Azért is, mert a hallgató időnként nagyon cseles, 
gyakorlatilag ott van a teljes világháló ismeretanyaga a kezében, és kér-
dez. Az a jó persze, ha kérdez. Ha nem kérdeznek a diákok, akkor megette 
a fene az egészet. Viszont, ha kérdeznek, ahhoz felkészültség kell az ok-
tatói oldalról. Ezzel együtt a hallgatókkal meg kell találni a kapcsolatot. 
Húsz évvel idősebb vagyok, mint azok, akik ide beülnek, de megpróbá-
lok igazodni a ritmusukhoz, a gondolkodásmódjukhoz. Mindig tiszteltem 
azokat a professzorokat, akik bejöttek nyakkendőben előadást tartani, de 
ők nem látták meg az embereket. Bejöttek a nagy előadóba, elmondták, 
amit kellett, és kimentek anélkül, hogy tudták volna, kik ültek a padban ve-
lük szemben. Ezeknél a tanároknál azokat tiszteltem jobban, akik tudták, 
hogy kik a hallgatóik. Van olyan professzorom, aki a mai napig megmond-
ja, melyik padban ültem az előadásain. 

Hogyan lehet észrevenni a katedráról az embert?
Kérdésekkel. Én tényleg mindig kérdezek az óráimon. Teljesen mindegy, hogy 
milyen témáról beszélünk, biztos, hogy tíz percig bírom csak a száraz témát 
gyúrni. Inkább kérdezek. Ismerik-e például a Dom Pérignon történetét, tud-
ják-e, hogyan kell inni egy pohár bort? Ezzel kizökken a hallgató a „beültem 
az előadásra, és úristen, csak teljen el már valahogy a másfél óra” őrületből. 



Érzi, hogy kommunikálni kezdtünk, és kinyílik. Mindig van két-három ember, 
aki valóban nagyon szépen ki tud teljesedni azáltal, hogy teret kap. Például 
itt van a szomszéd irodában az adjunktusom, egy évig nem tudtam vele 
hallgatóként mit kezdeni. Hiába kérdeztem, Viki csak nem szólt, nem vála-
szolt. Mondtam, hogy azért is kiprovokálom ebből a csajból a párbeszédet. 
Tehát egy jó egyetemi oktatónak szerintem az a titka, hogy kérdésekkel fel 
tudja tárni azokat az érdeklődési területeket, amelyekben aztán kiteljesed-
hetnek a hallgatók. Mindenkitől lehet olyat is kérdezni persze, amire nem 
tud válaszolni. De ha elvesszük a kedvüket, akkor be is zárhatjuk a boltot. 
Megcsinálják kettesre a vizsgát, és el is felejtik az egészet. 

Jön közben az e-learning, a VR (Virtual Reality) learning. Hogyan kapcso-
lódhat a digitális kor az oktatási rendszerbe?
Szeretem a technikai újdonságokat, és próbálom is használni őket, 
amennyire csak lehet. Egy olyan méretű intézménynél, mint a miénk, rá-
adásul mindezt jól is lehet ötvözni. Olvasd el otthon az anyagot, legyen 
meg a lexikális tudásod, de azért gyere be, megmutatom neked, hogyan 
kell pálinkát főzni. Kóstoljuk meg, miért van elrontva! Érzed azt az ízt, amit 
nem kellene? Ezeket a praktikákat nem lehet pusztán elektronikusan el-
magyarázni. Van, amit lehet, de ezeket nem. Dolgozzon csak a hallgató 
a pálinkafőzővel, szagoljon csak bele az előpárlatba, hogy az tényleg mi-
lyen borzasztóan rossz, és akkor beleég az agyába. Az oktatóvideók ilyen 
szempontból nagyon jók, és ha virtuálisan is körbe lehet járni az üzemeket 
a VR learning térben, az is nagyon hasznos lesz. Akkor nekem már csak 
hátra kell dőlnöm, és tölteni egy deci bort… 

Melyik a kedvenc borod?
A Solust említem elsőként. Ez a Gere Attilának egy merlot-ja. Nagyon ked-
ves bor nekem. Igazából nagyon sok jó bor van Magyarországon. Egyet ki-
választani nehéz, a Solushoz is lehet, hogy inkább érzelmi szálak kötnek. Ez 
ugyan villányi, de nagyon szeretem a szekszárdi borokat is. Villányban már 
túl sok a marketing nekem. Illetve nem kell messzire menni, a Pannonhalmi 
Főapátság boraiból egy Infusio is odafér az asztalra természetesen. 

Itt, az irodában is vannak borok, méghozzá nem is kevés. 
Igen, ezeket jórészt úgy kaptam. Hallgatóktól, munkatársaktól. Azért nin-
csenek megbontva, mert mindegyiknek van története, és némelyiket azok 
is készítették, akiktől kaptam. 

Pálinkát is főznek a hallgatók?
Igen. Időnként borzasztókat. Időközönként pedig nagyon finomakat. 



Rendelkezésre áll egy kis, ötliteres pálinkafőző is itt a laborban, aminek aro-
ma tornya is van. Oda be lehet tenni gyógynövényt, szárított gyümölcsöt, 
amit akarunk. Különleges ízvilág is születik így, csak az már nem pálinka. 
Jegyezzük meg, hogy kísérleti céllal teszik mindezt természetesen a hallgatók.  

Milyen laborok tartoznak a tanszékhez?
Mikrobiológiai laboratórium például. 

A mi időnkben Mikrobinak hívták. 
Még most is. Fönt van az analitikai laboratórium, illetve a talajvizsgáló labor 
is itt lesz. A gépek már megvannak hozzá. A tejfeldolgozó és a gyümölcsfel-
dolgozó bemennek egy gyakorlóba, és hozzájuk is tartoznak majd laborok. 

És mindez együtt fog egy nagyot nyitni a piac felé?
Így gondolom, igen. 

Milyen személyes céljaid vannak oktatóként, kutatóként a tudományos 
fokozatokat tekintve? 
Egy akadémiai szférában dolgozó kutató célja mindig a professzori kineve-
zés, de én egyre messzebb érzem magam ettől. A sok projektnek köszönhe-
tően, illetve amióta tanszékvezető vagyok, nagyon mélyreható tudományos 
tevékenységet nem tudtam folytatni. A PhD hallgatókon keresztül persze 
igen, de hogy az ember maga lemenjen a laborba, arra nincs idő. 

A nem tudományos, menedzseri oldalt tekintve pedig, miután dékánhe-
lyettes lettem, megkérdezték, hogy a dékánság is szóba kerülhet-e később. 
Voltak olyan elképzeléseim, hogy ez biztosan jó lenne, de még nagyon fi-
atalnak éreztem magam ehhez a pozícióhoz. Szalka Éva dékán asszony 
pályája nagyon szépen ível. Eszembe sem jutott volna ezt erőltetni. Éva az 
első női dékán, és kétszáz év távlatában ez nem kis teljesítmény. A dékáni 
lánc szépen csillog, de néha nagyon nehéz is lehet. Meglátjuk.

A gyermeketek születése mit változtatott meg az életedben?
Mindent. A trombózis után még az az eshetőség is fennállt, hogy nem 
lehet gyermekem, mert olyan mértékű volt az újabb trombózis veszélye. 
A férjemmel sokat beszélgettünk erről.

Mi a férjed egyébként?
Villamosmérnök, a BOS-nál dolgozik Mosonszolnokon. Két évvel idősebb, 
mint én, nem vagyunk mai gyerekek. A gyermekszüléssel kapcsolatban 
sok orvosnál jártam, kikértem a szakvéleményüket. Végül azt mondta az 
egyik orvos, hogy hát Erika, döntse el. 



Megköszöntem szépen, és ezek után 
úgy gondoltam, hogy ha a Jóisten itt tartott  
ezen a világon a trombózis után, ha meghagyta 
a lábamat, akkor azt is eldönti majd,  
hogy jöhet-e a baba, vagy sem.

 
Így született meg a pici lányom tavaly május nyolcadikán, irányított csá-
szármetszéssel. És nem is tudom most már, hogy milyen életünk volt 
előtte. Nagyon sokat utaztunk. Szerettünk is menni, lehetőségünk is volt 
rá. Ez most átmenetileg elmarad, pelenka van és fürdetés, viszont voltunk 
strandolni a hétvégén, úgyhogy most teljes a boldogság. A baba átrang-
sorolja az életet. 

Említetted a munkamániát. Mi az a belső erő, ami arra késztet, hogy menj 
előre?
Nekem többek elmondása szerint az a bajom, hogy maximalista vagyok. 
Saját magammal, és sajnos másokkal szemben is. Mindig voltak elképze-
lések, célkitűzések, amikre azt mondtam, hogy el akarom érni őket. Amikor 
elkezdődött a PhD, vagy amikor idejöttem a tanszékre például. Eldöntöttem, 
hogy ha az öreg ördögök potyognak a padlásról, akkor is lesz itt pálinkafő-
ző üzem. Hát, ha öreg ördögök nem is, de minden más körülmény próbálja 
megakadályozni ezt. Szóval ezek a nagyobb, távlati célok hajtanak előre. 

„
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És valamilyen szinten a személyes kiteljesedés, legyen az egy dékán-
helyettesi vagy egy tanszékvezetői pozíció, amit el szerettem volna érni. 
Tehát az emberi oldal, és – ha leírod, hát leírod – azon túl bizony az anyagi 
biztonság is fontos nekem. A család anyagi létének biztosításához is cé-
lokat kell kitűzni, és ha mindez összeillik a munkával, akkor az ideális álla-
pot. Mostanában szerencsére összefonódik a kettő. Lehet szemérmesnek 
lenni, de a Tescóban még mindig halott királyok képeiért adják a kenyeret. 

Ugyanakkor beszéltünk már korábban is az elvándorlásról, az ausztriai 
mosogatásról, és arról, hogy az akadémiai szférában alapból nem mindig 
lehet sokat keresni. 
Alapból talán nem. De az egyetem megadja a lehetőséget. Ha azt látja, hogy 
valaki tud, és akar is, akkor ezt díjazza. Azt a szintet, ami fontos ahhoz, hogy 
nyugodtan élhessek, biztosítani tudja a munkahelyem. Vagyis az önmegva-
lósítás és az anyagi biztonság motivál. Mondják azt is, hogy karrierista alkat 
vagyok. Minden bizonnyal. Ezt is ki kell mondani. Nem szeretem, ha valaki 
mellébeszél. Mindig őszinte vagyok, és ebből néha bajok vannak. 

Nem abból szokott inkább baj lenni, ha nem őszinte az ember?
Abból mindig nagyobb baj van, ha valaki egyenes. Sokat beletettem abba, 
hogy most itt tartok. Segítettek mások is ezen az úton. Részben miattuk, 
részben a családom, részben saját magam miatt mondom, hogy csináljuk 
végig. Az egyetemnek vannak szempontjai, a családnak is, nekem is, pró-
bálom összefésülni ezeket a szálakat még akkor is, ha nem mindig sikerül. 

Hogyan tudsz kikapcsolódni? Hogyan tudod feltölteni az elemeket? 
Végtelenül egyszerűen. Nagyon szeretek tévét nézni. Teljesen kikapcsolnak 
a tudományos-fantasztikus filmek például. Ha van két óránk, kis rágcsa 
hozzá, és leülünk ketten a párommal, megnézünk egy jó filmet, feltöltődünk. 
Jókat enni is nagyon szeretünk. Egy jó borvacsoráért érdemes messzire 
elmenni. Új tájak, új ízek, új barátok. Bár ezt a műfajt most átmenetileg szü-
neteltetjük. Viszont a teraszon a naplemente az enyém továbbra is. Ha el 
tudom csípni, hogy a kislányom már alszik, vagy apa altatja, a naplemente 
látványa szintén feltölt. Nekem kell az egyedüllét is néha. 

A „Me time”?
Ez nem a mostanában divatossá vált énidőt jelenti. Mindig is ilyen voltam. 
Egészen kicsi koromban is, és az egyéves lányomon is látom, hogy elvo-
nul, elmatat tíz percig, és tudom, hogy neki az kell. Ilyenek a gének, így 
vagyunk összerakva. 



Van egy csomó kitűző összegyűjtve az irodádban. Ezek, gondolom, kon-
ferenciás emlékek.
Jobbára azok, igen. A nagyobb részüket persze kidobáltam. Nem tudom, ki 
mennyire tudja rólam, de borzalmasan frusztrált vagyok, ha nyilvánosan, kö-
zönség előtt kell idegen nyelven beszélnem. Annak ellenére, hogy hosszabb 
ideig kint éltem. Az egyik helyszínhez például az köt, hogy hosszan, felsza-
badultan tudtam beszélgetni. Őrzöm a NASA-kitűzőt is, bár nem itt, hanem 
az egyik hátizsákomon. Megközelíthetetlen, elzárt helynek hittem, és amikor 
beléptünk az élelmiszerekkel foglalkozó kutatási részlegbe, annyira közvet-
lenek voltak velünk, mintha a szomszédok lettünk volna. Megmutattak min-
dent. Jó volt látni, hogy ott is földig ér az emberek lába, meg lehet szólítani 
őket. Nagyon tetszett, hogy megfoghatóvá vált az űrutazás. 

Újra hazai vizekre evezve, ne hagyjuk ki, hogy tagja vagy az Óvári Gazdászok 
Szövetsége elnökségének. Mit jelent az alumni közösség a karnak?
Önmagában érdekes, hogy egy kétszáz éves Akadémia integrálódott egy 
húszéves egyetembe. Kicsit úgy voltunk vele, mint amikor az öregek be-
ülnek a fiatalok közé. A szövetséget Fazekas Imre viszi a vállán minden 
tekintetben. Nagyon kedvelem őt. Sokszor szoktam idézni eredeti Fazekast. 
Annyira kellett ő a karnak, mint egy falat kenyér. Az integrációban is nagyon 
sokat segített. Egyféle outsiderként hirdethette az igét, és bizony kellett a le-
hengerlő stílusa. A Gazdász Szövetség át tudta fogni a bicentenáriumi ren-
dezvénysorozatot. Visszahozta a tradíciókat, a gazdászgyűrűket, a gazdá-
szöltönyt. Digitalizálta a régi tablókat. Ösztönözni tudta a hallgatókat arra, 
hogy térjenek vissza a gazdász hagyományokhoz. 

A pályaválasztás előtt állóknak mit tanácsolsz, hol tanuljanak tovább?
Hát itt Óváron, természetesen. És persze élelmiszermérnökök legyenek, 
nem kell ezt túlvariálni. Hiszen enni mindig kell. Ennek az egyetemnek 
lesz perspektívája azáltal például, hogy beindítjuk ezeket az üzemeket. 
Lesz Óvárnak olyan ütőkártyája, ami más egyetemnek nincs. A hallgató itt 
megsütheti a saját kenyerét, megfőzheti a saját pálinkáját, és saját recep-
túrájú kolbászt tölthet. Azt szeretném, hogy a lehető legjobban ismerje 
meg a gyakorlatot minden itteni diák. 



Vegyük sorra még egyszer, ha kérhetem, ezeket az üzemeket.
A lisztlabort szeretnénk felfejleszteni olyan szintre, hogy kenyérsütésre is 
alkalmassá váljon. A gyümölcsfeldolgozóban tudunk majd készíteni gyü-
mölcs- és zöldséglevet. Ha nagyon összeszedjük magunkat, akkor bort 
is, mert megvan hozzá az alaptechnológia. A pálinkaműhely a desztillált 
szeszes italok elkészítésére alkalmas, és megvan a tejfeldolgozó, ami tel-
jesen készre tud már készíteni sajtot, vajat, joghurtot. És bocsánat, a sa-
ját kis húsüzemünket majdnem kifelejtettem. Tényleg nagyon picike, de 
ahhoz elég, hogy öt kiló kolbászt tudjon készíteni a hallgató. Tapasztalja 
meg, hogy milyen az.  

Meg is eszitek, amit készítenek?
Hát persze. Előfordult, hogy sörtörkölyből sütöttek tortát a hallgatók. 
Isteni finom volt! Mondtam is, hogy gyerekek, le a kalappal! Sört is főztek. 
Képzelheted, mekkora keletje volt annak a szakdolgozati témának. Bár meg 
kell hagyni, kicsit túllőttek a célon. Tizenöt százalék volt az alkoholtartalma. 
A lexikális tudást mindenhol be lehet szerezni, be lehet magolni, holott az 
élelmiszermérnök hallgató valójában jó kenyeret akar sütni, hűsítő sört főzni, 
ízletes kolbászt gyártani. Óvár ettől a boszorkánykonyhától lehet különleges.


