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Előszó

A

Pécsi Tudományegyetem mozgalmas,
ünnepi évtizedét éljük. Néhány éve ünnepeltük a Nagy Lajos királyunkhoz köthető pécsi
egyetem 1367-es alapításának 650. évfordulóját, napjainkban pedig a modern magyar felsőoktatás első száz évéről emlékezhetünk meg.
Száz éve költözött Pécsre a pozsonyi Magyar
Királyi Erzsébet Tudományegyetem, ekkortól
kapott új életre a sok száz éves pécsi tradíció és
onnan kezdve folyamatosnak tekinthető egyetemünk működése.
Talán az sem csupán véletlen egybeesés, hogy
az első magyar botanikus kert a pozsonyi érsekkert volt, míg a centenáriumunk évében a pécsi
botanikus kert ünnepelheti hetvenedik születésnapját. Az ötvenes évek elején kezdődött
meg az a munka, amely azóta rendíthetetlenül
zajlik és amelynek során a pécsi egyetemi botanikus kert az egyik legjelentősebb hazai gyűjtemény lehet. A közel hét hektáros park
ma már természetvédelmi terület, ahol nem csupán rangos kutatómunka és növénybiológiai oktatás folyik, hanem olyan érték, melyet büszkén mutathatunk meg az ide
látogató vendégeinknek.
Nyolcezernél is több növény között sétálhatunk, csodálhatjuk meg őket virágzás
közben vagy épp téli havas állapotban, bepillanthatunk a japánkertbe, vagy a pálmaházba. A hetven éves jubileumra elkészült fejlesztés, amely során a Botanikus Kerthez
valamilyen szállal kötődő professzoraink kaptak méltó emlékhelyeket, a jövőnek is
mesél múltunk nagyjairól. Nem csak biológusok, geográfusok, hanem orvosok, közgazdászok, bölcsészek, művészek is kaptak emléktáblákat, valamint említést e kötetben, hogy rájuk emlékezve is kövessük azt az utat, amelyen itt hetven éve járnak.
Bízom benne, hogy a pécsi egyetemi botanikus kert fejlődése töretlen marad és
még sok jubileumot ünnepelhetünk!
Prof. Dr. Miseta Attila
rektor
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Foreword

T

his decade has been ten years of lively celebrations for the University of Pécs. We
have recently celebrated the 650th anniversary of its foundation in 1367, and
this year commemorates the first one hundred years of modern Hungarian tertiary
education. The Royal Hungarian Elizabeth University moved to Pécs from Pozsony
one hundred years ago, reviving hundreds of years of Pécs tradition; the operation of
our university has been incessant since then.
It may not be a mere coincidence that the first Hungarian botanic garden was that
of Pozsony, whereas the Botanic Garden of Pécs celebrates its 70th anniversary in our
centennial year. The work making the university garden the most significant Hungarian collection began in the 1950s. The nearly seven-acre park is now a conservation
area not only a site of high quality research and education, but also a precious site we
are proud to show our visitors.
We can stroll among over 800 plants, admire them blooming or covered in snow,
or pop into the Japanese garden or the palm house. The development implemented
for the 70th anniversary of the garden displaying statues of our former professors
somehow associated with the garden tells future visitors stories about the great minds
of our past. Not only biologists or geographers, but also doctors, economists, philologists and artists have been awarded memorial tablets and are commemorated in
this book for us to follow the path they beat in the past 70 years.
I am convinced that the growth of the Botanic Garden of University of Pécs remains undiminished, allowing us to celebrate many more future anniversaries!
Prof. Dr. Attila Miseta
Rector
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Köszöntő
a Biológiai Intézet igazgatójától

A

természet világa gyönyörűséggel tölti
el az ember szívét. Még akkor is, ha ez
a kis világ, a pécsi Botanikus Kert, mára egy
lakott területbe zárva tudja csak megmutatni
magát. Zöld sziget, a béke szigete, a növényvilág kivételes gyűjteménye, emberöltőkön és
kontinenseken átívelő örökségünk. Nemzedékek sétáltak, tanultak, sportoltak és lettek
szerelmesek a kert árnyas fái alatt. Nemzedékek gyűjtötték magukba a természet szeretetét
és adóztak csodálattal folyamatosan megújuló
erejének. Nemzedékeknek jelentett inspirációt – tudósoknak, művészeknek, sportolónak,
politikusoknak –többen közülük a világhírnévig vitték.
Itt megtalálható minden olyan szárazföldi
virágos növénycsoport képviselője, amit érdemes ismerni – de ennél a Botanikus Kert sokkal több. Szobrok – Kitaibel Pál, Princz Gyula, Mahatma Gandhi és Közép-Európa
legszebb atlétika pályája, ahol oly sokat szenvedtek a Tanárképző Főiskola, később
Természettudományi Kar sportszakos hallgatói. A kis ház, ahol a szakkollégiumok
rendezvényei zajlottak. Az évenkénti növényvásárok, amikor sokan az otthoni kiskertjük alapjait vetették meg az itt vásárolt növényekkel.
A Kert túlnőtte a körülette és benne lévő épületek sziluettjét, mintegy keretet adva
nekik. Ma már el sem tudnánk képzelni az Ifjúság úti Campust a Kert nélkül. Állandóság a változásban, egy olyan állandóság, mely maga is lassan változik. Minden évtizedben megvan a maga arca. És ez az arc mindig ránk – a kert használóira, élvezőire,
csodálóira mosolyog.
Gábriel Róbert
a Biológiai Intézet igazgatója
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Welcomer

N

ature fills the heart with joy and wonder, even if this little world, the Botanic
Garden of Pécs is enclosed by an urban environment today. A green isle of
peace, an exceptional collection of flora, our heritage over generations and continents. Generations have walked, studied, done sports and fallen in love in the shade
of the trees of the garden. It has been a source of inspiration for generations of – later
world famous - scientists, artists, athletes and politicians.
All plant species worth being familiar with are represented here – but the Botanic Garden has a lot more to offer. Statues – Pál Kitaibel, Gyula Princz, Mahatma
Ghandi -, as well as the most beautiful sports field in Central Europe frequented by
sports majors of the former Teacher Training College, now Faculty of Natural Sciences. The small house hosting meetings of the colleges. The annual plant sales, where
most of us have obtained the foundations of our home gardens.
The Garden has outgrown and framed the silhouettes of the surrounding buildings. Today, it forms an integral part of the Ifjúság Street Campus. A constant in
a changing world, a constant in gradual change itself. It shows a characteristic face
every decade, and this face always shines its smile on us – its users and benefiting
admirers.
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Bevezető

A

Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje 2022-ben ünnepeli fennállásának
70. évfordulóját. Az alapítók és az utódok szorgalma, küzdelme lehetővé tette,
hogy a mai Kert nem csak az oktatás igényeinek tud eleget tenni, hanem az Egyetem
polgárainak, továbbá az ide látogatóknak is élményt nyújthat.
A hely szelleméhez tartozik, hogy a kert területe szervesen illeszkedik oktatási egységekhez, sőt sportlétesítményeknek is otthont ad. Ezért már az 55. évi jubileum
idején „Zöld Sziget” nevet kapta az akkor írt ünnepi kiadványunkban. Nem véletlen, hogy híres elődeink, az Egyetem tanárai, oktatói és hallgatói különös szeretettel
vonzódtak a mediterrán jellegű és növényekben, virágokban és fákban gazdag, színes
világhoz, a változatos utakhoz és látványos kősziklákhoz.
Az Egyetem vezetősége, rektorunk pártfogása lehetővé tette, hogy a Botanikus Kert
legszebb részein olyan emlékhelyeket nevezzünk el a múlt nagy oktató egyéniségeiről,
akikről tudjuk, hogy különösen nagy becsben tartották a Zöld Szigetet, az „isteni
béke” színterét.
Sétáink, szemlélődésünk alkalmával emlékezzünk a közelmúlt nagy egyéniségeire,
küzdőtársainkra, akik sokat tettek értünk. Életük, munkásságuk legyen példa!
Pécs, 2022. március
a Szerzők
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I. fejezet.
A Pécsi Pedagógiai Főiskola Botanikus Kertjének megalapítása
és a növénytani kutatások kezdete – Szabó László Gy.
I/1. Pécsi botanikus elődök, a Mecsek növényvilágának kutatói

A

növénytan helyi művelése összefügg nagy pécsi botanikus elődeink Mecsek-szeretetével. Közülük ki kell emelni Nendtvich Tamást és Horvát Adolf Olivért.
Tevékenységük megelőzte a botanika felsőfokon történő oktatását.
Nendtvich Tamás (1782-1858), a pécsi
’Aranysas’ Patika gyógyszerésze, akinek
első útja a Mecsekre vezetett, amikor
Pécsre került a szepességi Késmárkról. Tátrát járó turistaként különösen jól ismerte
a növényeket, így hamarosan több olyan
növényfaj előfordulásáról számolt be a
magyar botanikai szaklapokban, amelyek
a Mecsekre jellemzők és ma már védett
fajok (pl. mecseki zergevirág, bakszarvú
lepkeszeg, illatos hunyor, majomkosbor).
Gyümölcsfajtákat telepített a pécsi hegyoldalban. Fia, Nendtvich Károly orvos,
műegyetemi vegytantanár a Mecsek növényeiről írta doktori disszertációját.

Nendtvich Tamás (1782-1858)

Leghíresebb szellemi örököse a Debrecenből Pécsre került ciszterci paptanár,
Horvát Adolf Olivér (1907-2006), aki városunkban, a Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziumában lett biológiatanár Majer Móricz (1815-1904) ciszterci paptanár,
botanikus utódaként, akit példaképnek tekintett a Mecsek botanikai kutatásában.
1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatása után a Széchenyi István Gimnáziumban lett
biológiatanár. E sorok írója és Kevey Balázs itt voltak tanítványai. A közszeretetnek
és tiszteletnek örvendő botanikus a Mecsek növénytársulásainak nemzetközileg elismert kutatója, aki külföldi kongresszusok alkalmával bejárta a világot, New Yorktól
Japánig. Megkapta a Széchenyi-díjat, az MTA doktora címet, a címzetes egyetemi
tanár rangot. Pécs díszpolgára. A pécsi természettudományi múzeum egyik alapítója,
a Pécsi Akadémiai Bizottság Biológiai-természetvédelmi Munkabizottság és a Magyar
Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának alapító elnöke. Az 1979-ben megalakuló Csoport alapító tagjai voltak: Boros István, múzeumvezető herpetológus, Nidetzky Antal
orvos-biofizikus professzor és a Tanárképző Főiskola tanárai, Tihanyi Jenő, Uherko11

Horvát A. Olivért 90. születésnapja alkalmából köszönti
Tóth József rektor és Aubert Antal docens

vich Gábor, Vöröss László Zsigmond és Wéber Mihály. Horvát A. Olivérnek köszönhető, hogy a pécsi, baranyai biológusok, erdőmérnökök, orvosok rendszeres előadói
üléseken számolhattak be kutatásaikról. Újjá szervezte a nagy múltú Szent István
Tudományos Akadémiát is.

I/2. Növénytan oktatása a Pécsi Pedagógiai Főiskolán
A növénytani oktatás, majd kutatás akkor szélesedett ki, amikor Pécsett lehetővé
vált a szervezett tanárképzés. Az 1950-es években a hazai pedagógiai főiskolák fő
feladata a szocialista rendszer elveinek hű szolgálata volt. A szovjet példa szerint kellett általános iskolai tanárokat képezni. Ez a kötelező cél a tudomány művelésére is
rányomta bélyegét. Tudományos műhelyek az országban csak néhány egyetemi tanszéken alakultak ki, általában a korábbi hagyományokat folytatva.
A marxizmus-leninizmus, a sztálinista liszenkoi-micsurini ideológia sokáig béklyóban tartotta a biológia oktatását. Ilyen körülmények között alakult ki a pécsi főiskolán („pedfő”) is a biológiát oktató két tanszék, a növénytani és az állattani. Mégis,
nagy szerencsének tarthatjuk, hogy a tanárok minden esetben megtalálták a szakmai színvonalat, így a növénytan oktatása is megfelelő igényességgel kezdődött. Mai
szemmel olyan alap jött létre, ami lehetővé tette a későbbi kibontakozást.
Döntő lépésnek számított, amikor 1949-ben dr. Uherkovich Gábor, a Pécsi
Pedagógiai Főiskola Természetrajzi Szakcsoportjának vezetője meghívta dr. Wéber
Mihályt az Állattani Tanszék megszervezésére. Ezáltal az 1948-ban megalakult
Növénytani Tanszéken kívül 1950-ben létrejött az Állattani Tanszék. Akárcsak Uherkovich Gábor, Wéber Mihály is, mindketten dicsőséget és hírnevet szereztek a pécsi
botanika, illetve zoológia történetében.
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Vázlatosan érdemes megemlíteni a
főiskola szervezeti változásait. 1948.
novemberben létrejött a Pécsi Pedagógiai Főiskola. A Janus Pannonius u. 5.
sz. alatti épületben kezdte működését.
1950-ben a Pius Gimnázium épületét
vette át (Gróf Zichy Gyula utca, később
Ifjúság útja). 1962-ben új nevet kapott:
Pécsi Tanárképző Főiskola. Az egyetemi
rangot 1982-ben nyerte el: Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző
Kar. 1992-ben e kar kettévált: Bölcsészettudományi Karra és Természettudományi Karra. Ezek 2000-től ugyanolyan
szervezeti formában maradva a Pécsi
Tudományegyetem önálló egységeiként, karként működnek.
A változások közben kedvezően alakult a Növénytani Tanszék sorsa. Egyetemi szintű oktatás és kutatás 1988-ban
kezdődött, amikor Borhidi Attila professzor eleget tett a pécsiek meghívásának és elvállalta a Növénytani Tanszék
A hajdani pécsi jezsuita gimnázium Pius
újjászervezését. Oroszné Kovács Zsutemploma máig hirdeti Isten békéjét. A
zsa adjunktus – Tihanyi Jenő főiskogimnázium helyén létesült a Pedagógiai
lai tanár, tanszékvezető megbízásából
Főiskola, az udvarán pedig a botanikus
– felkereste Vácrátóton és kérte, hogy
kert. Terveink között szerepel a mai katopályázza meg a pécsi állást. A terv meglikus templommal való szorosabb együttvalósult. 1989-ben került sor tanszékműködés, a kertben elhelyezett feszület
vezetői egyetemi tanári kinevezésére.
felállítása.
Ugyancsak ebben az évben dékáni megbízást kapott a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karára. 1992-ben a
Természettudományi Karrá való átalakulás a dékáni beosztást nem érintette, 1994-ig
betöltötte. Utána került Vácrátótra az akadémiai kutató intézet élére, megtartva a
pécsi botanika-doktoriskola vezetői funkcióját.

I/3. Egyetemi szintű növénytan oktatás megkezdése
Borhidi Attila Széchenyi-díjas akadémikus tanszékvezetői időszakában a Növénytani Tanszék virágkorát élte, az ország legtehetségesebb, fiatal botanikusai közül sokan
itt szerezték PhD-fokozatukat. Az ő meghívására kerültem a Tanszékre. Bíztatására
13

és segítségével itt habilitáltam, elsőként a pécsi biológia-habilitációk történetében. A
habilitációs bizottság tagja volt néhai Méhes Károly akadémikus és a ma is tevékeny
Lénárd László akadémikus.
2000-ben, átmeneti időre a gyógyszerész-szak növénytani képzése is a Tanszék feladata volt. 2003-ban a Rókus utcában helyet kapott a gyógyszerészi növénytan és a
farmakognózia oktatása, akkor még az Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészeti Intézetének nem önálló Farmakognóziai Tanszékén.
2006-ban a TTK Növénytani Tanszék kettéoszlott: Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszékre és Növényélettani Tanszékre. A változás már előjele volt egy „kívánatos”, de a hagyományokat háttérbe szorító átszervezésnek. 2013-ban megalakult a
máig működő Biológiai Intézet, s ennek lett önálló egysége a Növénybiológiai Tanszék. A Növénytani Tanszék ökológusai, cönológusai javarészt átkerültek az Ökológiai Tanszékre és a Hidrobiológiai Tanszékre. A PhD-képzés jellege is megváltozott,
elvesztette botanikai karakterét. A molekuláris biológia vált üdvözítővé!
A gyógyszerészi növénytan és gyógynövényismeret oktatása ma önálló intézeti formában történik, 2016-tól új kari felállásban, a Gyógyszerésztudományi Karon belül.
A Farmakognóziai Intézetben tehát tovább „él” a növénytan, mégpedig gyógyszerészi
növénytan formájában. A tantárgyak jelenlegi vezetőoktatói főként TTK-án végzett
biológiatanárok, korábban kollégák, tanítványok. Kutatásaikban megmaradtak a
botanika hagyományos területei, a taxonómia, cönológia (termőhelyismeret), anatómia, morfológia, virágbiológia, etnobotanika.

I/4. A Botanikus Kert alapítói
Visszatekintésem főleg a Pécsi Pedagógiai Főiskola Botanikus Kertjének kialakításában jeleskedő elődök küzdelmét méltatja. Az alapításban Uherkovich Gábort Pásztor
György áldozatos és gondos tevékenysége követte. Meg kell említeni, hogy a tanszéken
igényes herbáriumi kutatás is folyt, Vöröss László Zsigmond (1914-1996) főiskolai
tanár úttörő tevékenysége révén. Az általa létrehozott, gazdag tanszéki herbárium ma
is jól kiegészíti a Janus Pannonius Múzeum archív növénygyűjteményét, herbáriumát.
Vöröss növénytani munkássága a dendrológiai értékek megmentésére is kiterjedt.
Uherkovich Gábor (1912-2002)
Nemzetközileg elismert, iskolateremtő algakutató, hidrobiológus, a pécsi botanikuskert első vezetője 1950-től, c. egyetemi tanár, az MTA doktora.
A felvidéki Dobsinán született 1912. október 20-án. Szegeden végezte a tanárképző
főiskolát, majd fél évig a híres Pascher mellett tanulhatott a prágai Károly Egyetemen.
1938-tól közel 10 évig a budapesti állami tanítóképzőn a biológia tanára volt. 1947ben Pécsre került, ahol megalapította a Pedagógiai Főiskola növénytani tanszékét és
botanikuskertjét. 1956-ban eltávolították. 1957-től a szegedi József Attila Tudományegyetemhez tartozó Tiszakutató Állomás hidrobiológusa lett. 1972-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem akadémiai állományába került és pécsi otthonában dolgozott.
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Uherkovich Gábor algataxonómiai tudása lehetővé tette a vízminták komplex algológiai elemzését. Különösen nagy eredményt ért el a Scenedesmus-nemzetség rendszertani feldolgozásában. A Tisza és mellékfolyóinak fitoplankton vizsgálata mellett a
szikes állóvizek algaflóráját, továbbá a Balaton fitoplankton-összetételének változását
is kutatta. Legnagyobb külföldi elismerését a finnektől kapta, a Finn Tudományos
Akadémia külső tagjává választotta.
2002. március 7-én, 90 éves korában hunyt el Pécsett.
A főiskolai botanikuskert a jezsuita Pius Gimnázium kertjét vette át, így a meglévő növényállomány szakszerű megőrzésével és ápolásával kezdődött Uherkovich
Gábor tanszékvezető főiskolai tanár tevékenysége. A gimnáziumtól átkerült Keresztény József kertész, aki nagy gyakorlati tapasztalattal és helyismerettel látott neki a
park rendbehozatalához. Pásztor György adjunktus és Tihanyi Jenő tanársegéd közreműködésével megkezdték a szaporítóanyag beszerzését. Index Seminumok révén
magvakat kértek külföldi és belföldi kertekből és kutatóhelyekről. Kapcsolatot létesítettek például 1951-ben Soó Rezsővel, aki akkor a debreceni egyetemen volt profes�szor, továbbá a mezőgazdasági ismeretek tanításához szükséges szántóföldi növények
magmintáit az iregszemcsei kísérleti gazdaságtól szerezték be, innen Kurnik Ernő
tudományos munkatárs küldött szója-, napraforgó-, ricinus-, perilla-, kenaf- és kokszágíz-vetőmagot. Később Soó Rezső az ELTE kétszeres Kossuth-díjas professzoraként, az MTA rendes tagjaként vált híressé, a pécsi Kurnik Ernő pedig kutatóintézeti
igazgatóként, Állami-díjas növénynemesítőként, az MTA rendes tagjaként hozott
dicsőséget városunknak.
Sok problémával, hétköznapi gonddal kellett megküzdeni, de a hivatalos elismerések sem maradtak el. Egy 1953. szeptember 12-én írt levelében ezt írja: „A tanszékünket meglátogató Ljascsenko rosztovi professzor Soó Rezső akadémiai osztályelnök, Greguss
Pál, Kárpáti Zoltán, Domokos János egyetemi tanárok, a többi főiskolák tanárai és még
igen sok más, élvonalbeli botanikusunk meleg elismeréssel adóztak munkánknak….
Rendszertani kertünket és az üvegházat manapság már úgy ismerik, mint az ország egyik
legjobb botanikuskerti komplexumát. Arról értesültem, hogy a főiskola vezetősége a főiskola fűtését szolgáló kazánok salaktárolását és salak kihordását a rendszertani kertünkben
akarja megoldani. Helytelennek tartom, hogy az erre vonatkozó megbeszélésekbe engem
egyáltalán nem vontak be…..A salaktároló létesítése azt jelentené, hogy a rendszertani
kertbe megfelelően széles kocsiutat kellene végig létesíteni, továbbá salaktároló helyet és
forduló helyet a kocsiknak. Mindez azzal járna, hogy a kert amúgy is kis területe legalább
egyharmadával csökkenne, több értékes növényünket, köztük idős, értékes fapéldányokat
kellene kivágni.”
A helyi sajtó munkatársa, Szalai János 1954. május 7-én, a Dunántúli Naplóban
beszámol az új pálmaház és üvegházak értékeiről. Cikkét így fejezi be: „…ne feledje el
megírni, hogy Pécs város és megyénk dolgozóit mindig szeretettel várjuk – búcsúzik Pásztor elvtárs. Nem, nem felejtem el megírni, még azt sem, hogy a Pécsett járt német, bolgár
és szovjet tudósok is nagy elismeréssel nyilatkoztak a szépen elrendezett, dús és sokfajta
növényzetről.”
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1955-ben a kerti munkába bekapcsolódott Tantos Olga főiskolai tanársegéd is. Ez
év őszén rövid ideig tartó, függetlenített tanársegédet kapott a botanikuskert, Gracza
Lajos biológus személyében. Róla, további életútjáról, németországi gyógynövénykutatási eredményeiről folyóiratunk már 2009-ben hírt adott (Gracza Tünde, FH IV.
évf. 12. szám).
Pásztor György (1921-1993)
A forradalmat követően Pásztor György főiskolai adjunktus lett a Növénytani Tanszék vezetője. Kecskeméten született. A Szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán
szerzett diplomát 1944-ben, majd egyetemi oklevelet a Horthy Miklós Tudományegyetemen. A pécsi Pedagógiai Főiskolára kerülve a Növénytani Tanszék oktatója
lett. A botanikuskert fejlesztése terén áldozatos tevékenységet fejtett ki, Uherkovich
Gábor úttörő munkáját folytatva.
1958-ban bátran bejelentette, hogy korlátok közé kellene szorítani a mértéktelenül elharapódzó növényajándékozási és dekorációs szokásokat. Küzdelmes évek
után 1964. október 31-én 3 éves fejlesztési terv készült a növényházak és a szabadföldi telepítések bővítésére. Ebben már helyet kaptak zöldségnövények, gyógy- és
fűszernövények, valamint dísznövények is. 1965-ben befejeződött a tervezett üvegházak felépítése. A munka legnehezebb időszaka felemésztette Pásztor György erejét.
Felmentését kérte a botanikuskert vezetése alól, s erre Márk Bertalan igazgatónak
Tihanyi Jenő adjunktust javasolta, aki méltónak bizonyult a feladat ellátására és a
későbbiek során is teljes erővel a botanikuskert gazdagítását végezte.
1966-ban a kert vezetője Várszegi László
kertészmérnök lett főiskolai tanársegéd
beosztásban. Ebben az időben a növénytani
tanszék és a botanikus kert munkájáról színes beszámoló jelent meg a Dunántúli Naplóban (T. Sz.: Pálmák és banánfák között.
1966. febr. 12.). Ebből érdemes idézni:
„Amint várható volt, a tanszékvezetői szoba
is tele van rajzos táblákkal, műszerekkel. A
falról gyönyörű paradicsomok mosolyognak
le ránk, kétméteres rajzokon. Dr. Pásztor
György tanszékvezető főiskolai tanár 15 éve
vizsgálja a különböző paradicsomfajtákon az
oltások hatására bekövetkező öröklődő változásokat. 1963 óta a kutatás komplex módon,
dr. Tantos Olga adjunktus és Klujber László
tanársegéd közreműködésével folyik. A tanPásztor György főiskolai jegyzetei közül szék oktatói közül dr. Tantos Olga adjunktudománytörténeti érdekességű
tus a már említett munkán kívül szövettani
az „Örökléstani fejezetek” című kézirat. vizsgálatokat is végez, Tihanyi Jenő adjunktus
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pedig Dél-Somogy homokvidékének növényzetét kutatta eddig, de a következő években a
baranyai rétek, legelők növénytársulástani, florisztikai feldolgozásával foglalkozik különösen a fűhozam emelésének népgazdaságilag is hasznos témája köti le. Klujber László
tanársegéd a komplex témán túl igen eredményes növényi szövettenyésztési kísérleteket
folytat.” Utóbbi mondathoz kívánkozik, hogy megemlítsem, később Klujber a pécsi
Gyermekklinikára került és Jobst Kázmér (később akadémikus és az MTA Orvostudományi osztályának elnöke) utódaként a laboratóriumot vezette. Főleg aminosav-anyagcserebetegségek kémiai analízisével foglalkozott a híres Kerpel-Fronius
Klinikán, e témakörből lett az orvostudomány kandidátusa.
A Főiskolán az 1960-as években olyan témákat kellett választani, ami valamennyi
pénzforrást biztosított az oktatás, így a botanikuskerti növényismeret módszertani
fejlesztéséhez. Ezért került sor a ma már elmarasztalt liszenkoi biológia elvárásainak tetsző témák kidolgozására. Pásztor György munkatársaival transzplantálásokat
végzett paradicsommal és maszlagfajokkal. Óvatosan megfogalmazott örökléstani
következtetései érdekes biológiatörténeti kordokumentumként szolgálnak.
Napjainkban edényes, előnevelt, vegetatív úton („transzplantálással”) előállított
paradicsom-burgonya növényeket lehet beszerezni akár internetes úton. A növénybokrokon a talajban burgonyagumók, a hajtáson viszont paradicsombogyók képződnek. A paradicsom magjaiból kifejlődő új növények nem hoznak gumókat. Ma már
Liszenko és Micsurin vegetatív hibridekre vonatkozó „elmélete” szóba sem kerül, a
fiatal biológusok általában nem is ismerik a szovjet genetika szörnykorát!
Tihanyi Jenő (1928-2000)
Vajszlón született, a pécsi ciszterci gimnáziumban végzett. Az ormánsági vidékhez és
mesteréhez, Horvát A. Olivérhez egész életében ragaszkodott. A Pedagógiai Főiskolán
1951-ben kapott biológia-földrajz-mezőgazdaságtan szakos általános iskolai oklevelet,
majd Szegeden a József Attila Tudományegyetemen szerzett középiskolai tanári diplomát, 1966-ban pedig itt doktorált. Ekkor már a Növénytani Tanszéken dolgozott,
méghozzá vezetői beosztásban. A botanikuskert is ettől kezdve fejlődött a legtöbbet.
Elkészült a máig is gazdag és népszerű kaktuszház, továbbá a szukkulens ház, tovább
bővült a pálmaház és a szabadföldi gyűjtemény. Kiszélesítette a magcsere-kapcsolatokat. Nem volt olyan nap, hogy ne vett volna részt a közvetlen napi munkákban, nem
restellve akár a magvetések kézi gyomlálását vagy más fizikai munkát sem.
Jelentős szerepet töltött be a biológia tanárképzés kialakításában, különösen 1971től, amikor főigazgatóhelyettesi beosztásba került. Kitűnő munkatársi kapcsolatban
volt a biológia szak tanáraival és a főiskola vezetőivel. Mindent megtett, hogy a tanszék
fiatal és tehetséges oktatókkal gyarapodjon. Ekkor bontakozott ki a növényélettanos
Majerné Bordács Margit, átmeneti ideig Keresztes László, a virágbiológia kutatásában jeleskedő Oroszné Kovács Zsuzsanna, a növényanatómus Varróné Darók Judit és
a tantárgypedagógia lelkes művelője, Békefi Irén. Tihanyi Jenőnek a botanikuskerti
munkákban kiemelkedő segítséget nyújtott Oroszné Kovács Zsuzsanna, aki később
is tudása legjavát adta a kert gazdagításához.
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Kitaibel Pál szobra a pécsi botanikuskertben. 1999. március 26-án felavatta Kollár László dékán, a köszöntő beszédet Szabó László Gy. tanszékvezető
tartotta. A szobor Trischler Ferenc alkotása.
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II. fejezet.
A Botanikus Kert máig tartó története

A

Botanikus Kert máig tartó története Babayné Boronkai Erzsébet kertvezető
elhivatottságáról szóló riport közlésével válik teljessé. Köszönet illeti a PER
ASPERA AD ASTRA Szerkesztőségét, hogy engedélyt adott az írás átvételére (VII.
évfolyam, 2020/2. szám).
Meg kell jegyezni, hogy Babayné Boronkai Erzsébet vezetői kinevezése előtt Forró
Marianna kertészmérnök irányította a kert gondozását. Még Tihanyi Jenő javaslatára került a Növénytani Tanszékre. A mediterrán jellegű fás növények telepítésére
összpontosított. Igénybe vette Debreczy Zsolt és Rácz István botanikus-dendrológusok szaktanácsait. A kertművészeti megoldások alkalmazása terén a mediterrán
sziklakertben lehetővé tette Mihály Árpád tájépítész-szobrászművész elképzeléseinek megvalósítását.

II/1. „Itt az ideje, hogy a saját kertemben folytassam” - Interjú Babayné
Boronkai Erzsébettel (másodközlés, Gönczi Andrea interjúja)
Babayné Boronkai Erzsébet 2019 novemberében vonult nyugalomba, miután
2000 óta vezette a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjét. Szinte ezzel egy időben belvárosi lakásukból a pécsbányai erdőszélre költözött férjével, ahol most a saját
kertjét szépítgeti. Növényekről, zenéről, munkáról, gyerekekről beszélgettünk.
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II/2. Előzmények
A gyerekkorodról kérdezlek először.
Itt születtem Pécsett, abban a lakásban, amiben még bent lakunk. Négyéves
koromig éltünk itt a városban. Akkor felköltöztünk Pestre a szüleimmel, akik bölcsészek voltak, de minden tavaszi szünetben visszajártunk anyukámmal Pécsre. A
Mecsekben kirándultunk nagyokat, és én mindig úgy éreztem, hogy pécsi vagyok.
Tehát hiába laktunk Pesten, nagyon-nagyon szerettem Pécset, a város és a Mecsek
vonzerejét. A pécsi emberek sokkal kedvesebbek voltak, tisztábbnak tűnt a város,
mint Pest. Ez a szerelem akkor alakult ki a város felé. Iskoláimat viszont Budapesten végeztem, tizenkét évig jártam az ELTE gyakorló iskolájába, ez most a Trefort
Ágoston Gyakorlóiskola. Ott érettségiztem, és utána mentem a kertészeti egyetemre,
merthogy a természetet mindig is szerettem. A Balatonon volt egy nyaralónk, és ott
kertészkedtem már kisgyerekkorom óta, tehát minden errefelé orientált. A férjemet
Pesten ismertem meg, ott is házasodtunk össze, és kezdtük el az életünket. Aztán
ő is inkább vonzódott a vidék felé, és akkor adódott a lehetőség, hogy vissza lehet
költözni Pécsre nagymamámhoz. 1986-ban együtt jöttünk vissza. Felújítottuk azt a
lakást, amiben eddig laktunk, illetve félig-meddig még most is lakunk, mivel éppen
most folyik a költözésünk.
Hogy kerültél a pécsi botanikus kertbe, amelynek az évek során ikonikus alakjává
váltál?
A kertészeti egyetem elvégzése után először Budapesten dolgoztam a Természettudományi Múzeumban preparátorként, de közben zenéltem is. A másik szerelmem a
zene volt. Már az egyetem alatt tagja voltam egy zenekarnak, fagotton játszottam.
Jelentkeztem a Bartók Béla Konzervatóriumba, és odajártam egy évig, csak közben
súlyosan megbetegedtem. Hosszantartó tüdőgyulladást kaptam, amitől egy máig
meglévő tüdőtágulást kaptam. Ez a szívet és a tüdőt is megterhelte, és attól fogva
csak amatőr szinten folytathattam a zenélést. Ekkor kezdtem el dolgozni Budapesten a filharmónián hangversenyrendezőként, egészen addig, amíg Pécsre nem
költöztünk.
Tehát a Kertészeti Egyetem után zenei területen kezdted a pályádat?
Igen. Itt Pécsett az első normális állásom a Pécsi Szimfonikus Zenekarnál volt.
Szkladányi Péter, az akkori zeneigazgató mellett voltam titkárnő. Akkor még nagyon
sokat utazott a zenekar, az ahhoz kapcsolódó szervezési feladatokat végeztem, és
onnan mentem el aztán gyesre. Jöttek a gyerekek, kettőt örökbefogadtunk, majd a
harmadik is megszületett, és amikor már négy gyerekem volt, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy most akkor kéne állást keresni magamnak. Gondoltam, előbb-utóbb
kifutok ebből a jó életből, hogy otthon lehetek. Egyébként nagyon szerettem otthon
lenni, nagyon élveztem anyának lenni.
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II/2. A Botanikus Kert vezetése, kapcsolatok és munkatársak
Így adtam be az életrajzomat a Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar Növénytani Tanszékére, és pár hónap múlva jelentkeztek, hogy egy kolléga helyettesítésére mehetek a botanikus kertbe. Akkoriban Borhidi professzor volt
ott a tanszékvezető. Nagyon jól kijöttem az ottani csapattal, ezért azt a pár hónapot
meghosszabbították nekem két és fél évre (1995-1997). Aztán visszamentem főállású
anyának, mert jött még egy örökbefogadás. Megint otthon voltam egy-két évig, de
2000-ben felhívott az akkori műszaki igazgató, és arról érdeklődött, hogy milyen feltételekkel mennék vissza. A botanikus kert vezetésére kerestek új embert. Először csak
félállásban, hogy a főállású anyaságot ne kelljen feladni, legyen egy átmeneti időszak.
2002-ben volt ötvenéves a botanikus kert, és ez adott lehetőséget arra, hogy szoros
kapcsolatot építsek ki a várossal. Számos segítőm lett, több magángyűjtő, magánkertész jelentkezett, akik növényeket adományoztak. Abban az időszakban kezdődött
a Mecseken a feketefenyő-pusztulás, amely a kertünket is sújtotta. Megszólítottam
pécsi és Pécs környéki kertészeteket, hogy az elpusztult feketefenyőink helyére tudnának-e legalább egyetlen fát ajánlani. Ez olyan jól működött, hogy volt, aki fél teherautónyi fát adományozott: fenyőket, fenyőféléket és egyéb fákat. A magánkertészek
maguk jelentkeztek, hogy szeretnének adományozni valamit a botanikus kertnek, így
alakultak ki ezek a nagyszerű cserekapcsolatok. Később ebből indultak el a kiállítások,
mert úgy éreztem, hogy a támogatásért nekünk is kellene valamit nyújtani cserébe.
Ebből a célból szerveztük meg 2007-ben az első Pécsi Dísznövény Kiállítást és Vásárt.
Olyan fórummá vált ez a kiállítás, amely kezdetben csak a pécsi és a környékbeli kertészetek találkozója volt, és ahol ők is tudtak profitálni abból, hogy megjelenhettek.
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Ez reklámértékű volt számukra, ugye?
Igen, nekik reklámot és mellette bevételt jelentett, mi pedig újabb növényeket kaptunk tőlük. Mind a mai napig élnek ezek a kapcsolatok. Ha elmennénk Egerágra
Dlusztus Miklóshoz, ma is kapnánk szaporítóanyagot, fiatal növénykéket, ahogyan
ez éveken át minden ősszel és tavasszal megtörtént. Ugyanígy volt Kéreg Melindával
is. (Mindkét személy országosan ismert faiskola tulajdonosa – G. A.) Annyira nyitott
volt a kert felé közülük mindenki, hogy így viszonoztam a támogatásukat. Egyre
többen jöttek a látogatók is, és egyre többen szerettek volna kiállítani. Mentem pesti
kiállításokra, ott megszólítottam a különleges növények tulajdonosait, például az
orchideásokat, rovaremésztő növényeseket, meg más különleges növények nevelőit,
akik itt a környéken nincsenek. Ebből nőtte ki magát végül ez a nagy rendezvényünk,
amelyen 2019-ben már több mint 40 kiállító vett részt.
Mennyire van benne ez a botanikus kert a pécsiek tudatában?
Egyre jobban benne van. Ez az idei, 2020-as év ránk nézve is tragédia a járványhelyzet miatt. Keresnek, hívnak telefonon, mi lesz az idei kiállítással, még mindig
engem találnak meg a kérdéseikkel. Nyilván a nagy rendezvény ebben az évben elmarad, de bízom benne, hogy visszatalálnak majd hozzánk az emberek. A füvészkertek,
az állatkertek most mindenhol zárva vannak. Az előző évek viszont sikeresek voltak.
Sokat lendített a helyzetünkön két Környezet és Energia Operatív Program (KEOP),
amely 2007- től 2012-ig folyt, és összesen 400 millió forintot nyertünk. Ebből az
összegből újultak meg az üvegházak, az utak, a sziklakert és a teljes ciszternarendszer. Az esővizet összegyűjtjük és locsolásra használjuk, ha nincs eső, akkor pedig az
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uszoda csurgalékvize szolgál erre a célra. Új kerítés épült és felújítottuk a 300 méteres régi támfalat. Rengeteg új növényt vásároltunk, melyekből több új gyűjteményt
hoztunk létre.
Miben különleges a pécsi botanikus kert az ország más kertjeihez képest?
A klímájában, mint ahogyan Pécs városáé is különleges. Főleg a déli kitettségű
domboldal adja azt, hogy szubmediterrán jellegű éghajlat alakult ki, ezért nálunk
sok olyan növény áttelel, amelyek máshol esetleg csak nagyon erős védelem alatt
vagy takarással. Ennek köszönhetően nagyon sok olyan különleges növényünk van,
amivel büszkélkedni tudunk. Nehéz kiemelni bármit is ezek közül. Nyilván a füge
meg a gránátalma, az természetes, de számos olyan tölgyféle van – a mediterrán tölgyek – a ciprusos domboldallal a sportpálya fölött, amely egy tiszta provence-i tájat
képvisel. Egyszer feljött egy provence-i hallgató, pont akkor virágzott a levendula is,
és elmondta, hogy ennek épp olyan hangulata van, mint náluk otthon.
Sok növényt tudtunk vásárolni, ami azért jó, mert korábban a nemzetközi magcseréből kapott magokból neveltük a növényeket, meg ajándékba kaptuk, de komolyabb
mennyiségben a pályázatból tudtunk erre költeni, kb. 20 millió forint értékben. Fejlesztettük az informatikai rendszerünket és megújultak a növények névanyagát feltüntető információs táblák is. Ez utóbbit és az ismertetőket folyamatosan, évente át
kell vizsgálni, mivel részint tönkremennek, részint új növények kerülnek be. Nagyon
komoly munkát jelent a téli felkészülés. Kora tavasztól késő őszig gyűjtjük a saját
növényeink beérett magjait, azt katalogizáljuk, és utána egy nemzetközi magcsere
keretében csereberéljük más botanikus kertekkel.
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Kik a fő partnerek ebben?
Több mint 700 kert a világ minden részéből. Bár most ez is szigorúbb lesz, mert
növényegészségügyi igazolásra lesz szükség az EU-n kívüli országoktól, de ezt már az
utódomnak kell megoldania.
Eljutottál a botanikus kert vezetőjeként nagyon különleges kertekbe?
Európában nagyon sok német kertben jártam: Berlin, Frankfurt, Drezda, Potsdam,
München, ez utóbbiban többször is. Zágráb volt a legdélebbi helyszín, de jártam cseh
kertekben, Krakkóban, Bécs mindhárom botanikus kertjében.
Nem is kérdezem meg, hogy mi a kedvenc növényed, mert nyilván azt nem
tudod megmondani, de mi a kedvenc növénytípusod?
Még ezt se tudnám megmondani, mert én gyógynövényesként végeztem, de tulajdonképpen szeretem a sokféleséget, a sokoldalúságot. Nekem ugyanúgy szép tud
lenni egy kaktuszgyűjtemény, mint a gyógynövények. A pécsi kertben egyébként
nagyon szép és gazdag a pozsgás- és kaktuszgyűjtemény. Ez köszönhető annak is,
hogy a kollégák, akik a kezdettől gondozták, meg a mostani kolléga nagyon ért hozzá
és szorgalmas. Amikor odakerültem, az egy nagyon lerobbant része volt a kertnek.
Egy kicsit dzsungeles volt. Hoztam olyan szakembert, aki Debrecenben annak idején
kertvezetőként a kaktuszokat kezelte, és az ő szaktanácsadásával kezdtük el ezeket
felújítani. Sok új mediterrán növényünk van a pálmaházban, sok az új dézsás is. Ez
egy új sorozat, amit a 2000-es évek elejétől kezdtünk gyarapítani. Ide tartoznak a
bugenvilleák, a leánderek, melyből több mint húszféle van, a citrusfélék, a guavafélék, a mirtuszfélék, az eukaliptuszok, a fuksziák. Ezeket télen bevisszük az üvegházba,
nyáron meg ki tudjuk rakni a tűző napra, ez is többszázféle növényt tesz ki. Korábban
alig volt ötféle orchideánk, most több mint százféle van! Ez is egy külön házat tesz ki.
Van egy új kolléga, aki megtanulta, nagyon lelkesen szaporítja, gondozza és tart előadásokat csoportoknak a rovaremésztő növényekről. Egyáltalán, az egész park szépen
fejlődik, és most ezt kéne fenntartani.
Melyik évtől vezetted te a kertet?
Először 1995-től 1997-ig dolgoztam ott, aztán 2000-től az elmúlt év novemberéig
én vezettem.
Az, hogy nőként álltál egy ekkora intézmény élén, könnyítette vagy nehezítette a
helyzetedet? Vagy talán nem is volt hatással, hogy gondolod?
Erre nem gondoltam közben. Én ezt úgy fogtam fel, hogy rám bíztak egy feladatot,
amit meg kell oldani. És mivel az ember nem tudja, hogyan kell egy kertet vezetni,
felvettem a kapcsolatot részint a tanszéki kollégákkal, akik annak idején a kert kialakításában részt vettek, részint kapcsolatba léptem magyar kertek vezetőivel, beléptem a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségébe. Ott félévente vannak
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szakmai programok, és ezekből meg a személyes tapasztalatokból sokat tanultam. A
későbbiekben már a kollégákat is elvittem: Szeged, Budapest, Vácrátót, Nyíregyháza,
Debrecen, voltunk velük a kámoni arborétumban Szombathelyen, Zágrábban. Ilyenkor a szakmai napot néha megtoldottuk egy nappal, hogy ők is lássák, hogy megy
ott a munka, higgyék el, hogy ott sem könnyebb. Rengeteg szaporítóanyagot hoztunk egy-egy ilyen helyről, persze mi sem mentünk üres kézzel. Főleg a pályázatírás
körül jó volt látni, hogy más, aki már túl volt egy sikeres pályázaton, milyen ötletet
tett bele, mit fejlesztett. A kollégák többsége Villányban végzett zöldségkertészként a
Mezőgazdasági Szakképző Iskolában, nálunk a munka során tanulták meg a botanikus kerti növények gondozását.
A dísznövénykertészet egy másik műfaj.
Igen, és csak úgy tudják megtanulni, ha látják, más hogy csinálja.

II/3. A Botanikus Kert szerepe az oktatásban és a nevelésben
Oktattál is?
Ismeretterjesztő előadásokat tartottam. Csoportok jöttek bölcsődésektől a nyugdíjasokig, valamint szakmai csoportok. Rendszeresen jártak hozzánk évekig kozmetikushallgatók és erdészeti hallgatók, asztalosok is. Az utolsó négy-öt évben
átvettem az építészhallgatók zöld építészethez kapcsolódó kertvezetését, magyar és
külföldi hallgatók is jöttek, mert ez most nagyon fontossá vált. A zöld homlokzat, a
városi fásítás témakörében tavasszal és ősszel egy-egy kurzus keretében hozták őket.
Nagyon szerettem a fakultációs diákokat, mert ők már komolyabban érdeklődtek, és természetesen jöttek a biológushallgatók, a környezettan-, az egészségtan- és
gyógyszerészhallgatók. A Művészeti Karral is kialakult egy különleges kapcsolat.
Amikor mi megmetszettünk egy fát, vagy ki kellett vágni egy fát, mert öreg volt,
vagy kidöntötte a vihar és veszélyessé vált, akkor a faanyagából kaptak és abból
szobrászkodhattak. Cserébe az utóbbi három-négy évben mindig volt szeptemberben szoborkiállítás.
Jártam én is ilyen kiállításon az üvegházban, nagyon jó volt.
Nekik is jó volt, mert olyan faanyaghoz jutottak, amihez egyébként nem lehet.
Megmetszettük például a nagyon öreg és felkopaszodott, szétesett tiszafákat, ebből
kaptak vastag ágakat. Ezekből szép és tartós dolgokat tudnak csinálni, annyira, hogy
ehhez az életben nem jutnának hozzá, ha azt meg kéne venniük, mert olyan anyagi
értéket képviselnek. Jó volt ez az összefogás. Volt olyan programunk, például nyílt
napon, hogy a zenészhallgatók koncertet adtak kint a kertben. A Simonyi Károly
Szakiskola asztalostanulói készítettek a kivágott fákból rengeteg kerti bútort, a
japánkertbe hidat, japán kaput, különleges padokat. A bölcsészek meg sokszor csak
egyszerűen kiülnek tanulni, fotózni. Sokan járnak fotózni a kertbe.
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Neked van-e hobbid a kerten kívül? Belefért más is az életedbe?
Az anyatejjel szívtam magamba a kultúrát. Nagy színházba járó voltam mindig,
most is szeretek színházba, hangversenyre menni, a komolyzene szeretete máig megmaradt. Amennyire időm, pénztárcám és lehetőségem engedi, járok kulturális rendezvényekre. Sajnos, a sportolásból már csak az úszás maradt, amit tudok csinálni, és
persze a kirándulás: itt a Mecsek és a kert. Jönnek a barátok és a család.
Most pedig itt a nagy fordulat az életedben: nemcsak nyugdíjas lettél, hanem
lett végre egy saját kerted annyi év után, itt a nagy kihívás.
Igen, ez három-négy éve alakult így, és most van is időm rá, hogy foglalkozzam
vele. Persze annyit, amennyit a fizikai erőm enged, mert a fizikai határaim végesek.
Most látom, hogy türelem kertet terem.
Ez egy olyan műfaj, hogy nem lehet gyorsan csinálni, ki kell várni.
Már kialakítottam a helyet a sziklakertnek, vannak szikláim, a kert sarkában megépítem.
Olyan sokféle növény van, hogy mire elkészül, ez is egy botanikus kert lesz, lehet
majd bemutatókat tartani.
Hát, lehet. A zöldségekkel még csak most kísérletezgetek, mert még nem volt soha
veteményesem. Minden kert mást bír elviselni, minden növény más talajt szeret.
Reméljük, még harminc évem van vissza, addig kialakul.
Az alatt még a csemeték is öreg fákká válnak.
Igen, csak a mozgóképességemet nem akarom elveszteni, a gerincem, ízületeim
odavannak.
Gondoskodtál a könnyű munkáról, hiszen emelt ágyásaid vannak, nem kell
mélyre hajolni.
Nem véletlenül. Próbálom elérni, hogy minél kevesebbet kelljen gyomlálni, nem
véletlen a takarófólia meg a mulcs. Bár a rigók most szétrúgták, de nem baj, örülök,
hogy itt vannak.
Hogy vélekedsz a klímaváltozásról, a zöld gondolatról?
Biztos, hogy kell vigyáznunk a természetre, de én emlékszem, gyerekkoromban
nagyon kemény, nagyon száraz nyarakra. Olvastam Wass Albert könyvében arról,
amikor Erdélyben, januárban virágoztak a cseresznyefák, és az már száz éve volt. Az
biztos, hogy statisztikailag melegszik a Föld, de én sokkal jobban haragszom a szemétért, a műanyagokért meg a pazarlásért. Nekem olyan kevés a szemetem, hogy egy hét
alatt nem töltök meg egy fél szemeteszsákot. Komposztálom, amit lehet, szelektíven
gyűjtöm, amit lehet. Az a pazarlás zavar, ami a világban folyik, és amit talán ez a vírus
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vissza tudna fogni. Nem tudom, hogy a klímaváltozásért mennyire tudunk felelősséget vállalni. Nyilván az erdőtüzek miatt felelősek vagyunk, az Amerikában meg
Ausztráliában napokig tartó erdőtüzek gyújtogatás miatt vannak. Bevallom, gyerekkoromban nem figyeltem annyira az időjárást, de akkor is volt nagyon meleg nyáron.
Igaz, a telek most érezhetően melegebbek. Gyerekkoromban télen mindig volt hó,
most meg tudom, hogy márciusban van hó. Inkább azt mondom, hogy vigyázzunk
a Földre. Egyébként nagyon haragszom a klímaberendezésekre, mert azok fűtik a
környezetet. Lehet, hogy te jobban érzed magad tőle, de kifelé fűtesz. Akkor inkább
legyen egy ventilátorod vagy húzd le a rolót, szigeteld jól a házad. Bántó a sok szemét
is. Néha kimegyek és összeszedem, de nem lehet mindig. Különösen fájó, hogy az
erdészek is otthagyják maguk után a flakonokat, más szemetet, pedig nekik védeniük
kellene az erdőt. Ezekért a látható dolgokért én jobban haragszom.
Ezt hogy lehet megtanítani, átadni az új nemzedéknek?
Nekünk rengeteg ilyen programunk volt és erre a gyakorlóiskolák nagyon nyitottak. Jöttek a Föld napján szemetet szedni, voltak kétnapos programon, ahol komposztáltunk, ültettünk és nagyon élvezték a gyerekek. Ez az egyik lehetőség, hogy
gyerekkorban tanulják meg a természet tiszteletét. A másik, hogy a munkavezetők
figyeljenek a munkásaikra, ne engedjék el addig őket, amíg nem hagytak rendet
maguk után. A húgom Németországban él egy kisvárosban, ahol a közterületen egyáltalán nincs kuka, mert a polgármester úgy véli, mindenki vigye haza a szemetét. Ez
is egy szélsőséges hozzáállás, mert a kutyakakit például kellemetlen zsebre rakni és
hazavinni, de ott működik.
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Fontos a víztakarékosság is. Egy idős ismerősöm azt mondta, azért folyatja állandóan
a vizet, mert régen szegény volt, most pedig már megteheti, hogy sok vizet használjon.
Ezeket nem tudom megérteni. Minket a szegénység rávitt arra, hogy megtanítsuk a
gyerekeket: bevizezed magad, beszappanozod, és csak utána nyitod meg újra a csapot,
hogy lemosd magad. Lehet a vízzel takarékoskodni, lehet a hővel, és a főzésnél is tudsz
takarékoskodni. Amit te a kis életedben meg tudsz tenni, ezeket gondolom én fontosnak. Egy időben csináltam olyat, hogy kiraktam a gyerekeket az iskolánál, mentem
tovább az autóval és a buszmegállóban megkérdeztem ismerős vagy ismeretlen gyereket, merre megy, és elvittem az egyetem felé. Szerencsére sok olyan jó film van, ami
rávezeti a gyerekeket a természetvédelemre.
Mesélj a gyerekeidről.
Három fiam van meg két lányom. Először örökbe fogadtuk Dávidot a csecsemőotthonból. Most 33 éves, testnevelőtanárként végzett, de már nem tanít. Pesten
él a menyasszonyával. Utána jött Anita, ott már van három unokám. Azután született Johannám, ő most 29 éves, és neki van egy Benjámin nevű kisfia. Az egyetemi
bölcsődében dolgozik. Ágoston a következő, őt az erdélyi anyukája hagyta itt, de már
ő is felnőtt, van menyasszonya. Végül jött Józsika, aki 16 évesen lett teljesen árva,
úgy került a családba. Ő a közelünkben lakik, nyolc évig neveltük. Tréfásan szoktam
mondani, hogy nekem öt gyerekem van öt apától. És öt anyától!
Milyen indíttatásból vettétek magatokhoz ezeket a gyerekeket?
A férjemmel mindketten sokgyerekes családban nőttünk fel, Johannának 19 elsőfokú unokatestvére van a kettőnk családjából. Amikor összejön a Babay meg a Boronkai család, akkor sokan vagyunk és a barátaink is nagycsaládosok. Én nagyon jól élem
meg a nagymamaságot, meg azt, hogy már csak ketten vagyunk. Ezért amikor a
gyerekek kirepültek és ott maradtunk a nagy lakásban, nem volt kérdés, hogy keressünk valahol egy kisebbet. Jó volt a nagy belvárosi lakás, amíg a gyerekek iskolába,
különórára jártak, de aztán úgy gondoltuk, jobb lenne egy kisebb, fenntarthatóbb
és természetközelibb otthon. Ebbe a környékbe beleszerettünk, jött egy lehetőség és
kihasználtuk. Most minden energiánkat erre a házra fordítjuk. A közelben lakik egy
nyugdíjas biológia-kémia szakos tanárnő, aki 150-féle madarat azonosított be itt. Én
nem sok madarat ismerek fel, de itt fészkelnek hollók, kakukkok, láttam sárga fakopáncsot. Vannak rigóink, cinegék, olyan közel repülnek, hogy amikor nyáron kint
olvasok, szinte megérintenek. Nagyon sokat olvasok kint a fa alatt, de néha annyira
eltereli a figyelmemet a sok madár, hogy főleg azt nézem, ahogy cikáznak.
Miket szoktál olvasni?
Ó, tavaly mindent! Kezdtem Rejtővel, mert az ő könyveit hoztam át a régi lakásból először. Azután elolvastam öt vagy hat Wass Albert-regényt. Elolvastam Horváth
Tamás Zsolnay-trilógiáját, abból a Tündérváros tetszett a legjobban. Most épp Jack
Londont olvasok. Előtte egy soha nem hallott erdélyi írótól, Szabó Győzőtől olvastam.
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Hogy bukkansz rá az ilyen ismeretlen szerzőkre?
A nagypapámtól, aki bölcsész volt, történész, hatalmas könyvtára volt, amit én
örököltem. A könyvek felét elajándékoztam, de a szépirodalmat megtartottam. Végigolvastam a Varázshegyet is. Nem volt könnyű olvasmány.
Kortársakat is olvasol?
Most Horváth Tamás könyveit olvastam, anyukám szokta venni Ugron Zsolna
könyveit, tőle olvastam jópárat, Méhes Györgytől is többet olvastam, de újakat venni
nem érdemes, mert nem tudnám hol tárolni. De Pécsbányán is van könyvtár, így ha
elolvasom ezeket, akkor majd le fogok járni, és itt kölcsönzök.
És zenéből milyet szeretsz? Csak a klasszikus vagy más is jöhet?
Érdekes, hogy régen csak a klasszikust szerettem, de nagyon szeretem a dzsessznek bizonyos változatait, kicsit a bluest, meg a dallamosabb dzsesszt, és egyre jobban kedvelem az én gyerekkorom slágereit, a Bee Gees, Beatles dalait, a Fonográfot.
Direktben nem hallgatom, de amikor megszólal, akkor ezeket is szeretem. A komolyzenében nagyon szeretem a reneszánszt és a klasszikusokat, de a barokk zenét is.
Évekig, nagyon sokáig játszottam zenekarban, itt Pécsett is, és sokszor felsóhajtok:
jé, ezt is, meg azt is játszottam a zenekarban, Prokofjev, Sosztakovics vagy Beethoven
darabjait.
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Akkor nem volt olyan egyenes ez a pálya, nem volt egyértelmű, hogy a zenei
vagy a kertészeti pályán indulsz.
De egyértelmű volt, csak először a Kertészeti Egyetemben csalódtam, mert ott erős
volt a pártvonal. Pesten laktunk, negyed-ötödéven már ott is jártam kórusba. A kórus
egy nagyon jó csapat volt, most keressük az egykori karvezetőnket. Ott formálódott
egy csapat hasonló gondolkozású fiatalokból. Én az egyetem alatt már fagottoztam,
sőt vicces volt, hogy fél éve fagottoztam, és nyertünk egy zenei fesztiválon, méghozzá
fődíjat kamarazenével.
Tehetséges fagottos voltál.
Nem volt sok induló abban a kategóriában. Mindig volt egyetemi-főiskolai zenei
fesztivál, ott indultam.
Hogy ismerkedtél meg a férjeddel?
Baráti körben találkoztunk.
Neki is van pécsi kötődése?
Nincs, de ők is Pestről költöztek vidékre, az apukája fogorvos volt a Dunakanyarban, kétéves korától a nagy szabadságban nőtt fel, tehát nem volt kérdés, hogy együtt
jövünk, ebben teljesen megegyeztünk. A természet közelsége, a természet szeretete, a
kultúra, a család szeretet ide vonzott minket.
Nagyon különleges ám a ti házasságotok. Hány éve is tart?
Harmincöt éve. A baráti körünkben más is van így. Még azt sem mondom, hogy
olyan nagyon tennénk érte. A hivatalos párkapcsolat-erősítő programokhoz sokszor
fáradtak vagyunk. Nagyokat sétálunk az erdőben, olyankor nagyokat beszélgetünk.
Nem azt mondom, hogy nem szoktunk vitatkozni, veszekedni, de hagyom, amit ő
akar csinálni. Kell néha hagyni. Ő fizikailag sokkal többet bír. Egy időben például
jártunk társastáncolni, de a derekam már nem bírja. Nyolc évig táncoltunk mindenfélét, tangót, klasszikus táncokat. Még most is megmozdul a lábam, ha meghallom
a zenét.
Látom, hogy még sok energiád van, és a botanikus kertről is úgy beszélsz,
mintha még ott lennél.
Igen, nehezen engedem el, de nagyon fárasztó volt, hogy 24 órában ott volt az
agyam. Az első három hónapban a nyugdíjazásom után nem volt olyan nap, hogy ne
hívtak volna, főleg műszaki problémákkal. Készült egy önkéntességi szerződés, abban
vállaltam, hogy a csoportok vezetésében besegítek, meg a kiállítások szervezésben, de
most egyik se működik. Őszintén szólva, ez most jól jön nekünk a költözés miatt,
mert hetente kétszer megyünk a holminkért. Amit évek óta nem használtunk, azt
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elajándékozzuk. Tele vagyunk tervekkel: be kell fejezni a házat, és ki akarunk alakítani
egy napozóteraszt a melléképület tetején. Nyuszit szeretnék a kertbe, hogy a füvet
legelje.
Gondoskodtál arról, hogy annyira ne hiányozzon a botanikus kert, mert ez itt
egy hasonló közeg.
Érdekes, mert ez egy folyamat, mint a gyász, annak is vannak állomásai. Az első
hónapokban sokat kerestek, sokszor be is mentem. Most a karantén miatt nem lehet,
ez megkönnyíti a leválást. Huszonhárom évig csináltam, és csak arra kértem a többieket, hogy a gyűjteményt tartsák meg.
Kaptál emlékfát, amikor eljöttél? Ültettek valamit a tiszteletedre?
Azt nem, de a város kitüntetett az Élet Fája-díjjal. Azt hiszem, a város főkertésze
terjesztett fel a díjra, mert sokat dolgoztunk együtt, nagyon jó volt a kapcsolatunk.
Szép volt, de itt az ideje, hogy a saját kertemben folytassam.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Pécsbánya, 2020. április 27.
Az interjút készítette: Gönczi Andrea
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III. fejezet
Emlékhelyek a Botanikus Kertben

Bachman Zoltán körsétány
Zoltán Bachman Promenade circle

Bachman Zoltán (1945-2015) építész profes�szor, a pécsi egyetemi építészképzés meghatározó egyénisége – az organikus építészet iránti
vonzalmát elmélyítették a botanikuskertben
tett sétái.
*
Zoltán Bachman (1945-2015), professor of architecture, a determining figure of architecture
training at the University of Pécs – his passion
for organic architecture was intensified by his
walks in the Botanic Garden.

Bachman Zoltán Pécs építészetének és örökségvédelmének meghatározó alakja, a
helyi építészképzés atyja.
Bachman Zoltán (Nagyvárad, 1945. április 21. – Pécs, 2015. július 2.) gyermekkorát Komlón töltötte, majd 1959-től a Pécsi Művészeti Gimnáziumba járt. 1968-ban
kapott építész diplomát a Műegyetemen Pogány Frigyes tanítványaként.
Pályáját a Mecseki Szénbányák alkalmazásában kezdte, majd a Pécsi Tervező Iroda
munkatársa Erdélyi Zoltán, később pedig Tillai Ernő műtermében. 1972-től részt
vett a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Épületszerkezettani Tanszékének munkájában, majd a Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékének megalapításában.
Utóbbira neves építész kollégákat hívott meg oktatónak, többek között Kistelegdi
Istvánt és Hübner Mátyást. 1988-tól főiskolai tanár, a PMMF Magasépítési Tanszékének vezetője. A PMMF Pécsi Tudományegyetemhez csatolásával dékáni szerepet
vállalt az egyetemi szintű építészképzésben. A 2003-ban akkreditált Doktoriskola
munkájában is kulcsszerepe volt. Vendégtanárként oktatott Dortmundban és Würzburgban is.
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Már 1972-ben elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Műemlékvédelmi Szakmérnöki tagozatát, 1982-ben pedig doktorátusát is az ipari műemlékvédelem témájában
szerezte. Így teljesedhetett ki műemlékvédelmi munkássága. Legismertebb alkotása a
római kori Sopianae IV. századi temetőjének kiépítése és látogathatóvá tétele. 1986ban átadott sírépítményért Ybl-díjban részesült. 2006-ban befejeződött a Cella Septichora helyreállítása.
2005-ben az egyetemi építészképzés létrehozásáért és a világörökségi cím elnyerésében játszott szerepéért Kossuth-díjat kapott. A Nemzet Építésze cím birtokosa.
Forrás: Wikipedia
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Mráv Balázs: Mohaasztal
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Barla-Szabó Jenő sziklakert
Jenő Barla-Szabó Rock-garden

Barla-Szabó Jenő (1901-1979), gyermekorvos, a
pécsi Gyermekkórház alapító igazgatója – mint
amatőr növénykedvelő, gazdag évelő növénygyűjteményét a botanikuskertre hagyta örökül.
*
Jenő Barla-Szabó (1901-1979), pediatrician,
founding director of the Children’s Hospital of
Pécs – as an amateur plant lover, left his rich
collection of perennials as an inheritance to
the Botanic Garden.

Barla-Szabó Jenő (Kisújszállás, 1901 – Pécs, 1979) gyermekorvos, a Gyermekkórház alapító igazgatója.
Apja és nagyapja is református lelkész volt. Édesapja a Csurgói Református Főgimnázium elvégzése után Debrecenben, a Teológiai Akadémián lett teológus; Kisújszálláson kötött házasságot. Irma lányuk református tanítónő, Jenő fiuk orvos lett.
Ahogy elvégezte orvosi tanulmányait Budapesten, gyakornoki állást kapott a pécsi
Gyermekklinikán. Itt ismerte meg későbbi feleségét, Dávid Margitot, aki gyermek-bőrgyógyászattal egészítette ki későbbi orvosi praxisát. Ezt követően Bécsben
végzett klinikai gyakorlatot.
1938-tól a Rókus dombon megépült Állami Gyermekmenhelyen (későbbi nevén
Gyermekvédő Intézet) dolgozott. Dr. Schmidt Pál főorvos a Pécs Lexikonban (2010)
megjelent „Gyermekkórház” szócikkében így írja: „a Gyermekkórház az Állami
Gyermekmenhelyből, későbbi nevén Gyermekvédő Intézetből jött létre 1954-ben.
A kórház 80 ágyon, csecsemő, gyermek és fertőző osztállyal kezdte meg működését
minisztériumi felügyelet alatt, s egy év múlva vette át a Megyei Tanács. Alapító igazgató: Barla-Szabó Jenő (1954-71). Néhány évbe telt, amíg valamennyi állami gondozott más otthonba kerülhetett, s helyük felszabadult. Új épületek felhúzásával az
intézmény fokozatosan 200 ágyasra bővült, s 1962-re kialakult a vidék első komplex,
szakosított megyei gyermekkórháza, immár légúti, sebészeti, később gégészeti osztállyal, felújított röntgennel, általános laboratóriummal és szakrendelőkkel, továbbá
kardiológiai gondozóval és a KÖJÁL parazitológiai laboratóriumával kiegészülve.”
Mint orvos, legendás volt jószívűségéről és hivatásszeretetéről. Ha súlyos kis beteget
vettek fel az éjszakai órákban, megkövetelte, hogy jelentsék lakásán és perceken belül
ott volt az ellátásánál. Általában olyan körülményeket tudott teremteni a dolgozóival,
hogy onnan senki sem kívánt más helyre kerülni. Ugyanakkor tiltotta a paraszolvenciát, a kórtermekben pedig csak halkan beszélhettek az ápolók. Régebbi dolgozók
(fűtők, takarítók) mondták el, hogy l953-ban az udvarban lévő pavilonban „légúti”
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betegek részére szervezett osztályt. Mivel ott nem működött a fűtés, saját pénzéből vett szenet a meleg biztosítására a kórtermekben. A küzdelmes munka 1971-ig,
nyugdíjazásáig folytatódott. Súlyosan beteg feleségét mindvégig ápolta, 1976-ban
elvesztette. Ezután kismértékű magánpraxist végzett és gondozta a korábban létrehozott virágos kertjét a Geisler Eta u. 15-ben lévő házuk zárt udvarában. Számos
ritkaságot honosított meg. Lakását szeretett városára hagyta. Növénykertjének egy
része az akkori Pedagógiai Főiskola sziklakertjébe került.
Forrás: Szabó László Gy. A virágokat szerető gyermekorvos,
Barla-Szabó Jenő 35 éve hunyt el. Orvoskari Hírmondó, 2014. június-július, 35. oldal
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Bécsy Tamás sugárút
Tamás Bécsy Avenue

Bécsy Tamás (1928-2006), színháztörténész,
bölcsészkari professzor – a színház és a szabad
tér kapcsolata szeme előtt bontakozott ki minden évszakban, amikor kilépett a bölcsészkari
épületből és sétált a botanikuskertben.
*
Tamás Bécsy (1928-2006), theatre historian,
professor of philology – observed the relationship of theatre and open space every season
he stepped out of the buildings of the Faculty of Humanities and Social Sciences and
took a walk in the garden.
Bécsy Tamás egyetemi tanár, színháztörténész, esztéta, színikritikus, a pécsi egyetem Bölcsészettudományi Karának egyik alapítója.
Bécsy Tamás (Budapest, 1928. augusztus 28. – Budapest, 2006. október 26.) a
makói József Attila Gimnázium diákja volt. 1952-ben végzett a szegedi József Attila
Tudományegyetem magyar szakán. 1954-ben került Pécsre, itt tanított általános
iskolában, gimnáziumban, majd a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1972-ben lett az irodalomtudományok kandidátusa, 1978-tól az irodalomtudományok doktora. 1978tól egyetemi tanár az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.
Pedagógusi múltját sohasem tagadta meg; akár középiskolásoknak, akár egyetemi
tanároknak egyformán érdekes, informatív előadásokat tartott. A „Tanulmányok a műelemzés köréből” című kötetben középiskolásoknak magyarázta el drámaelméleti modelljét. Embersége, sajátos, szókimondó stílusa és humora sokakat magával ragadott.
A modern magyar színháztudomány egyik kiemelkedő alakja, intézményesítője és
nemzetközi hírű tudósa. Az MTA Színháztudományi Bizottságának tagja, 1987-től
a 90-es évek közepéig elnöke. Művei alapvető olvasmányok mindenkinek, aki színháztudománnyal foglalkozik. Elméleti tézisei, érvelésrendszere, koherens és korszerű
megközelítésmódja tanítványai, követői elismerését vívta ki.
A nevéhez fűződik a TIT Művészeti Szakosztályának újjászervezése, valamint tudományos és művészeti előadássorozatok összeállítása. Több művészeti ág és terület
szakembereit toborozta össze ismeretterjesztő alkalmakra az ország szinte mindegyik
nagyvárosában. Haláláig az „Irodalomtörténet” szerkesztőbizottsági tagja volt, doktori iskolákban, egyetemeken, művelődési házakban tartott előadásokat.
Fontos szerepe volt a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem életében. Kezdeményezte és kidolgozta a JPTE-n a magyar irodalom és a művészettudományi egyetemi szak, a dráma- és színháztudományi specializáció programját. Részt vett a Pécsi
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Bécsy Tamás sugárút

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának megalapításában. A Tanárképző
Karon létrehozta és vezette – az Irodalom, a Szépművészet és az Ének-Zene Tanszékek integrációjával – a Művészettudományi Intézetet. Programot dolgozott ki az
intézet és Pécs városa művészeti, kulturális, tudományos együttműködésére.
1993-ban a Veszprémi Egyetemen megtervezte és megalkotta a Színháztudományi
Szak képzési programját, tanszéket alapított; 1994-2004 között volt a tanszék vezetője.
Haláláig a Veszprémi Egyetem professzora. A Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
Forrás: Wikipedia
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Kárpáti Anna:Támaszkodó
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Bencsik István szabadidő park
István Bencsik Leasure park

Bencsik István (1931-2016), a Művészeti Kar
professzora, a Pécsi Képzőművészeti Doktoriskola alapítótagja, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke – a botanikuskert közel állt
hozzá, sziklái, kis terei elmélyítették benne a
kövek és a növények szeretetét.
*
István Bencsik (1931-2016), professor at Faculty of Arts, founding member of Doctoral
School in Fine Arts, vice president of Hungarian Academy of Fine Arts – the Botanic
Garden had a special place in his heart, its
rocks and cozy spaces deepened his love for
stones and plants.
Bencsik István a pécsi képzőművészeti képzés és doktoriskola meghatározó alakja.
Bencsik István (Marcali, 1931. május 29. – Pécsvárad, 2016. augusztus 13.) 19471951 között a Budapesti Művészeti Gimnáziumban tanult, ahol Somogyi József
tanítványa volt. 1951 és 1957 között elvégezte a Magyar Képzőművészeti Főiskolát,
itt Mikus Sándor volt a mestere. 1957-től 1959-ig (majd 1977-től 1979-ig) Makrisz
Agamemnon asszisztenseként dolgozott. 1965-1968 között a Fiatal Képzőművészek
Stúdiója Egyesület elnöke.
1968-ban egy évre a Korányi-tüdőszanatóriumba került, s ez kihatott későbbi
művészetére. Itt Kováts Ferenc orvosprofesszor felkérésére a dinamikus légzés szemléltetéséhez fényképfelvételek alapján készített modelleket, s ez benne a korábbi
szobrászati felfogással szakítva, új szemléletet váltott ki. Útkereső alkotói korszakában Nagyatádra vonult vissza. 1972-1974 között a villányi alkotótelepen dolgozott,
annak vezetőségi tagjaként.
1974 és 1977 között a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Szimpózium Bizottsága titkára. A nagyatádi Nemzetközi Faszobrászati Alkotótelep alapítója (1975-1977) és a villányi Nemzetközi Szobrászati Alkotótelep társalapítója
(1978-1985). A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar Rajztanszékének tanára, majd docense (1982), egyetemi tanára (1992). A Magyar Művészeti
Akadémia tagja (1991), elnökségi tagja (1993), alelnöke (1994).
1991-ben a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola egyik alapítója, majd tanszékvezető
tanára, 1993-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára, 1995-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti Karán működő doktori program (DLA) vezetője.
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Az 1995. június 3-án létrejött Professzorok Batthyány Körének tagja, 2001. június
1-től professzor emeritusa.
Részt vett a pöstyén-moraváni (1970) és az oroszvári (1992) szobrászati alkotótelepek munkájában. 1990-től a vóloszi művészeti telep igazgatója.
Korábban éveken át Budapesten, a Százados úti művésztelepen lakott. 1982-től
Pécsett, haláláig pedig Pécsváradon élt.
Forrás: Wikipedia
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Benedek Ferenc római út
Ferenc Benedek Roman road

Benedek Ferenc (1926-2007), a római jog
tudós professzora – mint jogtudós gyakran
tett elmélkedő sétákat a botanikuskertben.
*
Ferenc Benedek (1926-2007), professor of
Roman law – often took reflective walks in
the Garden.

Benedek Ferenc a pécsi jogászképzésben generációk oktatója és nevelője, a római
jog iskolateremtő professzora.
Benedek Ferenc (Ozmánbük, 1926. január 30. – Pécs, 2007. február 15.) középiskoláit Zalaegerszegen és Szombathelyen, a Premontrei Rend gimnáziumában
végezte. Szombathelyen érettségizett 1944-ben. Ezt követően két szemesztert a szombathelyi Hittudományi Főiskolán tanult (1944–1945). A Pécsi Tudományegyetemen
állam- és jogtudományi doktori oklevelet szerzett 1951-ben. Már ebben az évben
állást kapott az akkor egykarú Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán. Fiatal oktatóként több tárgyban is előadást kellett tartania, ő vitte a közgazdaságtan-kurzust is, mivel az 1948-49-es kényszernyugdíjazások miatt nem volt, aki
ellássa e feladatokat.1961-ben vendégkutatói állást nyert a Római Egyetem Római
Jogi Intézetébe, ahol tökéletesítette latin nyelvi és római jogi tudását.
A pécsi Állam- és Jogtudományi Karon a római jog elismert, tudós oktatójává vált.
1969-ben az állam- és jogtudományok kandidátusa fokozatot nyerte el „Jogalap nélküli gazdagodás a római jogban” c. értekezése nyomán. 1965-ben a Római Jogi Tanszék vezetője lett, 1978-tól 1996-ig professzori minőségben, ezt követően emeritusi
címmel. 1975-től dékánhelyettes, 1978-tól 1981-ig dékán.
Széles körű nyelvtudása messzemenően alkalmassá tette a napi szintű, termékeny
nemzetközi tudományos párbeszéd folytatására több olasz, német, osztrák, spanyol,
holland egyetem romanistáival, de tanszéke ezen túlmenően gyümölcsöző kapcsolatokat ápolhatott a svájci, finn és lengyel romanisztikusokkal is. Mintegy negyedszáz
előadást tartott Róma, Bécs, Graz, Varsó, Krakkó, Halle, Marburg, Bayreuth, Split,
Zágráb és Újvidék egyetemein.
A legapróbb részletek iránti figyelme és éleslátása nem csupán a jogtudomány területeire, hanem az általános társadalomtudományi és művészettörténeti alapkérdésekre is kiterjedt. Gyakran ejtette ámulatba kollégáit és barátait, akár az egyetemes
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és magyar történelem vagy a legújabb kori hadtörténet, akár az irodalomtörténet
és a képzőművészet-történet lexikális tudása, továbbá az idegen nyelvek kiemelkedő
ismerete miatt.
Mind ezek mellett az 1970-es években közreműködött az ekkor szerveződő közgazdaság-tudományi kar szakkönyvtárának kialakításában. Mint a pécsi egyetemtörténet egyik legjelentősebb könyvtárépítője megalapozta, fenntartotta és évtizedeken
át bővítette a pécsi romanisztikai „műhely”, a tanszék nemzetközi viszonylatban is
számottevő, 5000 kötetet és bő 1000 kötetes folyóirat-gyűjteményt magában foglaló
szakkönyvtárát.
Művei, főként egyetemi jegyzetei és könyvei máig nagy értéket jelentenek az utódok számára. Tanítványai nagy becsben tartják, emlékét ápolják. Sólyom László,
volt köztársasági elnök, akadémikus, jogászprofesszor így emlékezett meg egykori
tanáráról, az akkor még adjunktus Benedek Ferencről: „Személyiségének példamutató értékét nem a hálás ‚önmegvalósító’ szerepekben érezhettük meg. Azok az apró
megjegyzések, utalások, amelyek akkor megfogtak minket, csak később álltak össze
bennünk, s világosították meg, mit is képviselt Benedek Ferenc abban a világban: a
tudomány és a szellemi teljesítmény értékének és saját értékrendjének függetlenségét
a napi események és sikerek világától; a szakma szabályainak kérlelhetetlen megkövetelését.”
A legnagyobb szakmai elismerést a 2002-ben odaítélt Széchenyi-díj jelentette.
Forrás: Wikipedia
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Czopf József pihenő
József Czopf Rest area

Czopf József (1939-2010), neurológus, pszichiáter, klinikaigazgató, Környey István életművének kutatója – mint a lélek „gyógyítója” tudta,
hogy a természetben való szemlélődés erőt ad,
szerette a botanikuskertet, mint ahogyan elődei (Reuter, Környey) a régi Idegklinika még
meg nem csonkított, gazdag kertjét.
*
József Czopf (1939-2010), neurologist, psychiatrist, hospital director, researcher of the biography of István Környey – as a „healer” of the soul
he knew how empowering contemplation in
nature can be, loved the Botanic Garden as
much as his predecessors (Reuter, Környey)
loved the rich garden of the former Hospital
for Neurology.
Czopf József a híres pécsi neurológiai iskola hagyományainak méltó folytatója.
Czopf József (1939. február 17. - 2008. január 12.) német származású szülei, Czopf
József és Szandtner Katalin vendéglátással foglalkoztak, fiatal házaspárként költöztek
be faluról a városba. Szemben több rokonukkal, elkerülték a kitelepítést. Két fiuk
Pécsett végezte iskoláit és az egyetemet.
Szakmai pályafutása, orvosi munkája egész életére Pécshez és a Pécsi Orvostudományi Egyetemhez kötötte. Itt végezte orvosi tanulmányait és szerezte orvosdoktori
diplomáját 1963-ban. Mint orvostanhallgató az Élettani Intézet Grastyán-csoportjában kezdte kutatni az agyműködés elektromos jeleit. Ez a problémakör maradt
kutatásának, gondolkodásának középpontjában egész életén át. Tudományos munkássága elsősorban az epilepszia, a sclerosis multiplex és a különböző izombetegségek
vizsgálatával kapcsolatos.
45 éven át dolgozott az egyetem Neurológiai Klinikáján. 1967-ben neurológia,
majd 1971-ben pszichiátria szakvizsgát tett, 1974-ben egyetemi adjunktussá nevezték ki, 1982-ben az orvostudomány kandidátusa lett, 1985-től volt egyetemi docens.
Nevéhez fűződik a neurológiai-elektrofiziológiai vizsgálatok bevezetése a klinikán
és elsők között az országban is. 1988-ban védte meg MTA doktori értekezését „A
kiváltott válasz vizsgálatok klinikai neurológiai jelentősége“ címmel. 1988-tól kezdve
16 éven át egyetemi tanárként a klinika igazgatója. 1991-től 1993-ig POTE klinikai rektorhelyettesként is tevékenykedett Kelényi Gábor rektor mellett. Éveken át a
Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság (korábbi nevén Magyar EEG Társaság)
elnöke. A hazai neurofiziológusok generációit oktatta. Klinikáját szisztematikusan
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építette, kiemelkedő képességű fiatal orvosokat gyűjtött maga köré, és munkatársai
szakmai fejlődését kiváló csapatépítőként támogatta. Egyik legfontosabb feladatának
tekintette egykori tanára, Környey István egyetemi tanár szellemi hagyatékának gondozását. Neki köszönhető a Környey Tanítványok Társaságának megalapítása.
Igazgatása alatt a klinika több alkalommal nyerte el a „Legjobban oktató klinika“
címet. Az oktatást szigorú precizitással végezte, vizsgáztatásában, a hallgatókkal
szembeni magatartásában csendes humorral jellemzett embersége nyilvánult meg.
A klinika oktatási felelőse volt, az ideggyógyászati betegvizsgálatról jól használható
jegyzetet, oktatófilmet készített. Kristálytiszta logikával építette fel előadásait, amelyek rendkívül népszerűek voltak a hallgatók körében.
A klasszikus orvosi iskola képviselője volt, aki az orvosi munkát minden egyéb más
szempont elé helyezte. Klinikáján a beteg volt a legfontosabb. A betegek szeretetének
parancsát minden beosztottjába mélyen beitatta. 2006-ban az egészségügyi miniszter
több évtizeden át végzett kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesítette.
„Amikor az orvos a betegágy mellett áll, közvetítheti a majdhogynem emberfeletti
hatalmat, amelybe a beteg minden reményét veti. Az orvosi szakma hivatás, de az
orvosnak soha nem szabad elfelejtenie, hogy ő mindig csupán törékeny szerszám
marad.” – vallotta.
Czopf József még az orvosi egyetemen ismerte meg későbbi feleségét, Horváth
Évát, aki szintén faluról feltörekvő orvosként társa lett. Növekvő tudományos, oktatói és gyógyító elfoglaltságai ellenére öt gyermekük tudásra és szabadságra történő
nevelésében következetesen és hatásosan vett részt. Két gyermekétől született 15 unokájára örömmel és büszkeséggel tekintett.
Forrás: levélbeli eredeti közlés
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Czopf József pihenő
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Flerkó Béla liget
Béla Flerkó Grove

Flerkó Béla (1924-2003), anatómus profes�szor, akadémikus, rektor, a PAB elnöke – mint
a Pius Gimnázium hajdani diákja, gyakran
tett emlékező sétákat a botanikuskertben.
*
Béla Flerkó (1924-2003), professor of anatomy, academic, rector, president of PAB – as a
former student of Pius Gimnázium he often
took long walks in the Botanic Garden.

Flerkó Béla a Pécsi Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetének igazgató
egyetemi tanára majd professzor emeritusa, az Egyetemnek korábbi rektora, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja, Pécs város díszpolgára.
Pécsett született 1924. június 24-én és itt is hunyt el 2003. április 14-én.
Pécs híres katolikus gimnáziumában, a „Piusban” érettségizett 1942-ben. A Pécsi
Orvostudományi Egyetemen végzett 1948-ban. Az Anatómiai Intézetben kapott
gyakornoki állást, majd adjunktus, 1961-től docens, 1964-től 1992-ig intézetigazgató egyetemi tanár. Elődje, Szentágothai János 1963-ban került a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemre.
1962-ben az UCLA (Univ. California, Los Angeles) Agykutató Intézetében vendégkutató. 1968-1985 között a Nemzetközi Agykutató Szervezet Központi Tanácsának tagja.
Kandidátusi értekezését („Az idegrendszer szerepe a női nemzőkészülék szöveti és
működési állapotának szabályozásában”) 1956-ban védte meg, akadémiai doktori
értekezését („A gonadotroph hormonok közti agyi szabályozása”) pedig 1966-ban.
1970-ben tartott székfoglalóját („Kísérletes anovulációs kórképek”) később, 1983ban rendes taggá választásakor tartott székfoglalója („LH-RH-neuronrendszer”)
követte.
1971-től négy éven át országgyűlési képviselő.
1972-ben a Marylandi Egyetem Élettani Intézetének vendégprofesszora. 19721976 között a Nemzetközi Neuroendokrinológiai Társaság alelnöke, 1988-1992
között elnöke. 1973-1981 között a Nemzetközi Endokrinológiai Társaság Központi
Tanácsának tagja.
1978-ban Állami-díjban részesül.
1979-től 1985-ig a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora. 1981-1985 között a
Magyar Anatómusok, Hisztológusok és Embriológusok Társaságának elnöke. 1985
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és 1996 között az MTA Pécsi Területi Bizottság elnöke, 1996-tól elnökségi tagja.
1990-től az Academia Europaea tagja. 1992-2002 között a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kara Anatómiai Intézetének igazgató-helyettese, 1994től emeritus professzora.
Kutatási területe az agyalapi mirigyműködés idegi szabályozása. 145 tudományos
közlemény szerzője, illetve társszerzője.
Szentágothai János tanítványa és utóda; Mesteréről hálával emlékezik könyveiben.
A szocialista rendszerben arra törekedett, hogy minden kollégájának és tanítványának biztosítsa a tudományos előre menetelt.
Feleségével, korábbi munkatársával együtt örökül hagyták, hogy haláluk után
alapítvány („Dr. Flerkó Béla és dr. Bárdos Vera emlékére”-elnevezéssel) segítse elő
endokrinológusok, neuroendokrinológusok, anatómusok kutatásait. Az alapítvány
2014-ben megalakult, bizonyítva Flerkó professzor ember- és tudományszeretetét.
Forrás: Wikipedia,
Sétáló György emeritus professzor (PTE ÁOK Anatómiai Intézet) emlékezése
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Grastyán Endre tanya
Endre Grastyán Homestead

Grastyán Endre (1924-1988), fiziológus,
etológus professzor, akadémikus – etológiai
előadásait különösen szerették a biológushallgatók; ő szeretettel szemlélte a botanikuskertben játszadozó mókusokat és éneklő
madarakat.
*
Endre Grastyán (1924-1988), philosopher,
professor of ethology, academic – his lectures
in ethology were famous among his biology
students; loved watching the squirrels and
birds of the garden.
Grastyán Endre a magyar élettan és etológia egyik legnagyobb alakja, a pécsi egyetem közkedvelt és nagy tiszteletben álló professzora.
Grastyán Endre (Őriszentpéter, 1924. febr. 25. – Pécs, 1988. jún. 17.) Sopronban végezte a gimnáziumot. Felsőfokú tanulmányait a pápai református teológián
kezdte. Ezt tragikus esemény szakította meg, 1945-ben a háborúban elvesztette szüleit. Beiratkozott a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Orvosi Karára. Környey István,
Szentágothai János és Lissák Kálmán voltak fő mesterei. A kutatói munkát hamar
megkedvelte. Fiatal orvosként Lissák Kálmán Élettani Intézetében kezdett dolgozni.
Már az 1950-es években jelentős eredményeket ért el az elektrofiziológiai és magatartás-kutatási módszerek kidolgozásában és elterjesztésében. Fiatal kutatóként 1959ben New Yorkban szimpóziumi előadást tartott „A hippocampus és a magasabb
idegtevékenység” címen. Még ugyanebben az évben meghívták dolgozni az UCLA
(Univ. California, Los Angeles) agykutató intézetébe.
A pécsi Élettani Intézetben 1952-ben tanársegéd, 1958-tól adjunktus, 1961-től
docens. 1978-ban vette át Lissák Kálmántól a POTE Élettani Intézete és az ott
működő MTA Idegélettani Tanszéki Kutatócsoport igazgatását egészen haláláig.
1958-ban védte meg kandidátusi értekezését („Agytörzsi és archicorticalis mechanizmusok jelentősége a feltételes reflexben”). Kutatásai fókuszában a hypothalamus
állt, a motivált magatartás és az emocionalitás idegrendszeri hátterét vizsgálta. Fontosak a pavlovi és cannoni életműhöz is kapcsolódó, feltételes reflexekkel kapcsolatos
kutatásai. 1976-ban nyerte el az orvostudomány doktora címet „Orientáció és megerősítés” c. értekezése alapján.
Kutatói tevékenysége során mindvégig foglalkoztatta a játék élettani és pszichológiai háttere, ebben a témában 1983-ban tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását
(„A játék neurobiológiája”).
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1988-ban Állami-díjjal ismerték el munkásságát.
Kiváló előadó volt. Tantervi kollégiumait a pécsi TTK hallgatói is nagy érdeklődéssel vették fel.
Tanítványai között az egyik legsikeresebb Buzsáki György, aki az Egyesült Államokban ért el jelentős eredményeket.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Pécs-Baranyai Szervezete alapító tagja.
Ezt a feladatot szívesen vállalta, hiszen előadásainak érthetősége közkedveltséget
váltott ki. Tudományos és tudományszervezői munkásságának emlékére 1991-ben
Pécsett létrejött –Baranya megye és Pécs város kezdeményezésére – a Grastyán Endre
Alapítvány. Minden évben egy köztiszteletben álló tudós nyeri el a Grastyán-díjat.
1995-ben Pécsett szobrot avattak tiszteletére. A szobor alkotója Rétfalvi Sándor.
Forrás: Wikipedia
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Hámori József lelátó
József Hámori Stand

Hámori József (1932-2021) anatómus, neurobiológus, agykutató, Széchenyi-díjas akadémikus, rektor – a Janus Pannonius Egyetem
vezetőjeként a biológus oktatás újjá szervezőjeként támogatta a botanikus kert fejlesztését.
*
József Hámori (1932-2021), anatomist, neurobiologist, brain researcher, Széchenyi-prize
winner academic, rector – supported the
development of the Botanic Garden as the
former president of Janus Pannonius University and a reformer of the biology teacher
training program.
Hámori József a pécsi felsőfokú oktatás, ezen belül a biológusképzés meghatározó
alakja.
Hámori József (Fegyvernek, 1932. március 20. – Budapest, 2012. május 1.) 1950ben, érettségit követően a Szegedi Tudományegyetem biológus szakjára nyert felvételt, 1952-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán
folytatta tanulmányait, majd 1955-ben szerzett biológus oklevelet, 1958-ban pedig
doktori címet. Ebben az évben Szentágothai János meghívására a Pécsi Orvostudományi Egyetem Anatómia Intézetében kezdte el kutatómunkáját, majd 1963-tól a
Semmelweis Egyetem Anatómiai Intézetének főmunkatársa lett, követve Szentágothai professzort új beosztásába.
Vendégkutatóként, vendégtanárként dolgozott a skóciai St. Andrews Egyetemen,
a Kaliforniai San Diego Egyetemen, a New York-i Mount Sinai Egyetemen, valamint folyamatos tudományos együttműködést épített ki nemzetközi neurobiológiai
laboratóriumokkal és személyes kapcsolatot tartott fenn azok vezetőivel. Vendégtanár
Bariban, Rómában és Párizsban. 1966-ban lett a biológiai tudományok kandidátusa,
1972-ben pedig a biológiai tudományok doktora.
1990-ben az MTA levelező tagjává választották. 1992-ben az Európai Akadémia
tagja, 1998 májusában az MTA rendes tagja lett, majd két cikluson át, 2002 és 2008
között a Magyar Tudományos Akadémia élettudományi alelnökeként tevékenykedett.
Több tanulmányútján foglalkozott a magasabb rendű emlősök látórendszerének
szerkezetével és fejlődésével. Ennek eredményeként Magyarországon – Roska Tamás
akadémikussal együttműködve – új, a látást szimuláló, analóg elven működő modellt
dolgozott ki. Kiemelkedően eredményes kutatói eredményeit 1994-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.
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Kétszázat meghaladó közleményt, számos könyvet és könyvfejezetet írt. Több mint
ötven éven át vett részt a biológus és orvosi graduális, valamint posztgraduális oktatásban. Pécsett és Budapesten PhD hallgatók programvezetőjeként oktatott. 1990től a Janus Pannonius Tudományegyetem Állattani Tanszékének professzora 2002-ig.
1992 és 1994 között a Janus Pannonius Tudományegyetem rektora, 1993-ban és
1994-ben pedig a Magyar Rektori Konferencia elnöke. 2001-től a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen neurobiológiát oktatott és PhD hallgatók témáit vezette.
1998 és 2000 között az első Orbán-kormány nemzeti kulturális örökség minisztere, 2000 és 2002 között a miniszterelnök tudománypolitikai tanácsadója, majd
a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium elnöke. 1999-ben az UNESCO
által szervezett Tudomány Világkonferenciája elnöke, 2000-től 2012-ig a Magyar
UNESCO Bizottság elnöke. 2000 és 2017 között a Magyar Örökség Díj Bizottság
elnökeként is tevékenykedett.
2010-ben Pest Megye, 2015-ben pedig Budapest díszpolgára lett. Rendszeres résztvevője volt Budakeszi város közéleti eseményeinek, 2013-as megalakulásától a Budakeszi Kulturális Tanácsadó Testület elnökeként tevékenykedett.
Kiváló hazai és nemzetközi szakmai munkássága, embersége, határozott jelleme és
értékrendje sokak számára volt példa. Születési helyén, Fegyverneken és Szolnokon
is díszpolgárrá választották. Haláláig töltötte be a „Szolnok megyéből Elszármazottak
Egyesület”-ének elnöki tisztét. Tagja volt a Százak Tanácsának, a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságnak és a Miniszterelnökség felügyelete mellett működő Idősügyi
Tanácsnak.
Forrás: WebOrvos – Hírek 2021. május 2.
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Horvát Adolf Olivér köz
Adolf Olivér Horvát Alley

Horvát Adolf Olivér (1907-2006), a Mecsek
botanikus tudósa, ciszterci tanár, a Szent István Akadémia újjá szervezője, Pécs díszpolgára – Kitaibel követője; tanítványa volt a
botanikus Tihanyi Jenő, aki megfogadta
tanácsait a botanikuskert bővítése során.
*
Adolf Olivér Horvát (1907-2006), botanist of
the Mecsek Hills, cistercian teacher, re-founder
of St. Stephen Academy, honorary citizen of
Pécs – successor of Kitaibel; one of his students, the botanist Jenő Tihanyi, took his
advice on the expansion of the Garden.
Horvát Adolf Olivér ciszterci szerzetes, a Mecsek növényzetének elismert kutatója,
nemzedékek gimnáziumi tanára.
Horvát Adolf Olivér (Girált, 1907. március 6. – Zirc, 2006. augusztus 17.) édesapja, Horvát (Horowitz) Artúr törvényszéki orvos volt Debrecenben, Irén húga szintén ebben a városban élt, mint fogorvos. Horvát büszke volt rá, hogy anyagi ágon őse
volt Berzeviczy Gergely.
A debreceni Piarista Gimnáziumban 1924-ben érettségizett. A klasszikus műveltség elsajátítása mellett kiválóan megtanult latinul és görögül is. Érdeklődését már
ebben az időben felkeltették a természettudományok, különösen a sejtbiológia, melyből sikeres diákköri előadást is tartott.
Középiskolai tanulmányait befejezve 1924. augusztus 13-án lépett be a ciszterci
rendbe. Visszaemlékezése szerint már kisgyermekként különös vonzalmat érzett a
papi hivatás iránt, így került 19 éves korában Zircre, a Hittudományi Főiskolára.
1929. június 22-én ünnepélyes fogadalmat tett, szeptember 8-án pappá szentelték.
A teológia elvégzése után, 1928-tól a Pázmány Péter Tudományegyetem tanult,
ahol 1931-ben természetrajz-vegytan szakos tanári oklevelet, majd 1932-ben növényrendszertanból bölcsészdoktori oklevelet szerzett.
1931-ben Pécsre, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumába került biológiatanárnak. A rend megszüntetése után 1948-tól egyházi alkalmazásban a pécsi Maurinum orvoskollégiumának nevelőtanára. 1949-től a pécsi Hittudományi Főiskola
előkészítő tanfolyamán tanított. Az államosításokat követően meg kellett válnia a
középiskolai katedrától, 1951-ben áthelyezéssel Kaposvárra kerül, ahol a gimnázium,
mezőgazdasági szakközépiskola és tanítóképző biológiatanára. 1955-ben visszaköltözött Pécsre, ahol nyugdíjazásáig (1967-ig) a pécsi Széchenyi István Gimnázium
biológiatanára volt.
70

Kezdetben általános biológiával akart foglalkozni, majd 1932-33-ban Májer Móric
(ciszterci paptanár elődje) herbáriumát rendszerezte. A növénytakaró ökológiájával,
fejlődéstörténetével és társulásával foglalkozott, a Mecsek és környéke növényvilágát
kutatta. Az 1940-es években Külső-Somogy növényvilágát tárta föl. 1949-ben Boros
István herpetológussal a pécsi Janus Pannonius Múzeum Természettudományi osztályát
hozta létre. Az MTA 1952-ben megbízta a Mecsek növényföldrajzi térképezésével. Írásainak száma kb. 140. A szocializmus idején – számos tanítványát mozgósítva és rendi
kapcsolatait igénybe véve – botanikai világkongresszusokon tartott előadást, rendszerint németül és latin nyelven. Európa országain kívül eljutott Japánba és az USA-ba is.
Fő művét („Die Vegetation des Mecsek Gebirges und seiner Umgebung”) 1972ben az Akadémiai Kiadó jelentette meg Szentágothai János akadémikus javaslatára,
patronálása nyomán.
Nyugdíjba vonulása után, 1969-től a Pécsi Akadémiai Bizottság tagja, ahol a
növénytani és biológiai-természetvédelmi munkabizottság elnöki teendőit látta el.
Nevéhez kötődik a Magyar Biológiai Társaság pécsi csoportjának megalapítása, ahol
1979-től 1985-ig elnöki tisztséget töltött be, majd tiszteletbeli elnökké választották.
Kandidátusi fokozatát 1958-ban kapta, akadémiai doktori értekezését 1991-ben
védte meg ( „A Mecsek és környéke florisztikai és cönológiai kutatásainak eredményei”).
Élete utolsó éveiben az 1916-ban létesített Szent István Tudományos Akadémia
újjászervezésével foglalkozott, melynek már 1947 óta rendes tagja volt, így egyetlen
életben lévő tagként ő biztosította azt a jogfolytonosságot, mely alapján az 1952-ben
betiltott Szent István Akadémia 1998-ban újra alakulhatott.
Halálát megelőzően otthonában érte combnyaktörés, és bár a volt Honvéd Kórházban sikeresen megoperálták, de nagyon legyengült, szellemi ereje elhagyta. Zircre,
a ciszterci rend központjába szállították. 2006. augusztus 17-én hunyt el, Zircen
temették el 2006. augusztus 29-én.
Leghíresebb tanítványa, Garay László (USA) az Andokban fölfedezett orchidea-nemzetséget róla nevezte el Horvatia andicola-nak.
Szakmai elismerései közül kiemelkedik a Jávorka Sándor-díj (1982), a Grastyán
Endre-díj (1991) és a Széchenyi-díj (1993).
Forrás: Wikipedia
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Jobst Kázmér átjáró
Kázmér Jobst Lane

Jobst Kázmér (1924-2016), vegyészmérnök és
orvos, a laboratóriumi medicina professzora,
akadémikus – a ciszterci öreg diákok lelkes
vezéregyénisége, aki különös vonzalmat
érzett a botanika és a Mecsek iránt, gyakran
sétált a botanikuskertben gimnáziumi tanárával, Horvát A. Olivérrel.
*
Kázmér Jobst (1924-2016), chemical engineer,
professor of laboratory medicine, academic – an
enthusiastic leading member of cistercian
alumni who had a special liking for botany
and the Mecsek Hills, often had walks in the
Botanic Garden together with his grammar
school teacher, Oliver A. Horvát.
Jobst Kázmér Miklós a pécsi klinikai kémia oktatásának meghatározó alakja.
Jobst Kázmér (Pécs, 1924. december 6. – Zirc, 2016. november 5.) édesapja, idősebb Jobst Kázmér Pécsen, majd Szigetváron volt gyógyszerész. Az ifjú 1942-ben
érettségizett a ciszterci gimnáziumban Pécsett, majd felvették a Magyar királyi József
nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karára, ahol 1946ban szerzett vegyészmérnöki diplomát. Ugyanebben az évben kezdte meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karán, ahol 1952-ben szerzett orvosi
diplomát (addigra az orvosi kar különvált Pécsi Orvostudományi Egyetem néven).
Vegyészmérnöki diplomájának megszerzése után, orvosi tanulmányai alatt a POTE
Kémiai Intézetében karotinoid és lipidkémiai kutatásokkal foglalkozott. Orvosi
diplomájának megszerzése után a POTE Kórbonctani Intézetében a nukleinsavak
szubmikroszkópos morfológiai és hisztokémiai vizsgálatával kezdett el foglalkozni
(1968-ig).
1956-ban kórbonctan-kórszövettan szakorvosi, 1959-ben klinikai laboratóriumi
vizsgálatok szakorvosi képesítést szerzett. 1968-ban az egyetem Klinikai Kémiai
Intézetének (ma: Laboratóriumi Medicina Intézet) vezetője lett, illetve ugyanekkor
egyetemi tanári kinevezést kapott. 1973-ban a POTE rektorhelyettese lett, amely
tisztségét 1979-ig töltötte be. 1992-ben emeritus professzori címet kapott, illetve
kinevezték a siklósi kórház laboratóriumának vezetőjévé.
Kutatási területe a celluláris klinikai kémia, ezen belül a nukleinsavak szubmikroszkopikus morfológiája és hisztokémiája. Foglalkozott a hisztonfehérjék, illetve a
glikohisztonok leírásával, valamint kóros viszonyok közötti jelentőségükkel.
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1964-ben védte meg kandidátusi, 1974-ben akadémiai doktori értekezését. A
Pécsi Akadémiai Bizottságnak, valamint az MTA Orvosi Diagnosztikai Tudományos
Bizottságának lett tagja. 1982-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia
levelező, 1990-ben rendes tagjává. Később az Orvostörténeti Bizottságba, valamint
a Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságba is bekerült. 1990 és 1995
között az Orvostudományi Osztály elnöke, ilyen minőségében az MTA elnökségében
is részt vett. 2000-ben a Szent István Akadémia is felvette tagjai sorába. 1984 és 1993
között a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság elnöke.
Fő műve „Kemodiagnosztika” címen 1985-ben jelent meg.
Tevékenységét a szocialista rendszer is elismerte, kétszer is megkapta a Munka
Érdemrend aranyfokozatát (1979, 1984). Jelentősebb kitüntetései: Széchenyi-díj
(1995), A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2009).
Forrás: Wikipedia
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Kézdy Balázs tér
Balázs Kézdy Square

Kézdy Balázs (1938-2010), pszichológus,
pszichiáter, a pécsi bölcsészkari pszichológia
szak megalapítója – mint pszichológus és
pszichiáter közel állt a csendes botanikuskerti szemlélődéshez, kora tavasszal csak
kilépett az épületből, s már is láthatta a
sárga téltemető-mezőt.
*
Balázs Kézdy (1938-2010), psychologist,
psychiatrist, founder of the psychology
program of the Faculty of Humanities and
Social Sciences of University of Pécs – as a
psychologist and psychiatrist he was fond
of quiet contemplation in the Botanic
Garden, stepping out of his office early
in the spring, he enjoyed the sight of the
yellow carpet of winter aconite.
Kézdy Balázs pszichiáter és pszichológus, a pécsi bölcsészkari pszichológiaoktatás
megteremtője.
Kézdy Balázs (Nagykanizsa, 1938. január 3. – Pécs, 2010. december 31.) a pécsi
Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. 1962-ben szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ugyanitt kapott pszichiáter szakorvosi
(1966), majd később pszichoterapeuta szakorvosi végzettséget (1994). 1978-ban
lett az orvostudomány kandidátusa. 1997-ben Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen habilitált pszichológiából.
A diploma megszerzése után a POTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinikájára került.
1966-ban megalapította a Baranya megyei Mentálhigiénés Intézetet, melynek intézetvezető főorvosa volt 1966 és 1980 között. Innen a Szigetvári Városi Kórházra
került, ahol a Pszichiátriai és Pszichoterápiás osztály vezető főorvosa 1980-tól 1988ig. Ezt követően a JPTE Tanárképző, ill. Bölcsészettudományi Karán a Pszichológiai
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára 1988-tól. A Humán Fejlesztési Tudományok
Intézetének igazgatója, valamint a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese beosztást is ellátta.
Tudományos munkássága az öngyilkosságok okainak feltárására és az öngyilkosság
megelőzésére irányult. Az elsők között kezdte művelni Magyarországon a szuicidológia tudományát. Nevéhez fűződik az öngyilkosság diszkurzív elmélete, ami az öngyilkosságot kulturális-kommunikációs sajátosságokból vezeti le.
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Megalapította a pécsi SOS-Élet Telefonszolgálatot, kidolgozta annak szervezeti-működési modelljét. Ebben az időben az öngyilkosság tilos téma volt Magyarországon és a szocialista országokban. Nem kevés bátorságról tett tanúbizonyságot egy
ilyen jellegű támogató szolgálat létrehozásával.
Nagy érdeme, hogy meg tudta szervezni a pécsi pszichológia szakot. Hat könyvfejezet és 62 tanulmány fűződik a nevéhez.
Forrás: Wikipedia

79

80

81

Kozma László terelő út
László Kozma Detour

Kozma László (1933-2013) iskolateremtő
lézerfizikus, a pécsi egyetemi fizikaoktatás
megalapítója, dékán – a Természettudományi Kar élén elősegítette a botanikuskert
rekonstrukcióját.
*
László Kozma (1933-2013), school founding
laser physicist, founder of the physics teacher
training program at University of Pécs, dean –
facilitated the reconstruction of the Botanic
Garden as the dean of Faculty of Natural
Sciences.
Kozma László az egyetemi szintű fizikaoktatás megteremtője, a pécsi lézerfizika
vezéralakja.
Kozma László (Gyoma, 1933. február 27. – Pécs, 2013. április 9.) a békési Szegedi
Kis István Gimnáziumban érettségizett 1953-ban. Egyetemi tanulmányait a Szegedi
Tudományegyetem fizika-matematika szakán végezte 1953-1957 között.
1962-ben egyetemi doktori címet szerzett (JATE, Szeged), 1969-ben lett kandidátus, 1977-ben a fizika tudományok doktora. 1962-1982 között a szegedi József Attila
Tudományegyetem oktatója (tanársegéd, adjunktus, docens), 1972-1982 között a
szegedi Herman Ottó Kollégium igazgatója.
1982-2003 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi tanára.
A Fizika tanszék vezetése mellett a JPTE Tanárképző Karának dékánja 1984-1989
között, majd a Természettudományi Kar megbízott dékánja 1997-1998-ban.
Nevéhez fűződik a szegedi lézerkutatás megindítása. 1965-ben kapta a feladatot
Budó Ágoston akadémikustól, hogy a festéklézer egyik felfedezőjével, a minszki
Sztyepanov akadémikussal vegye fel a kapcsolatot. 1966-ban már Szegeden is felvillant az első festéklézer, 1972-ben a nitrogén lézer és néhány év alatt – a KFKI
után – az országban második, az ultrarövid fényimpulzusokra specializálódott lézerkutató központtá nőtte ki magát. Tucatnyi fiatalt indított el a lézerfizika területén,
akik hamar nemzetközi szinten jegyzett, önálló kutatókká váltak. Számos, mai is
működő konferenciát, iskolát szervezett meg (Nemzetközi Lumineszcencia Konferencia, Lézer-Tea, Lumineszcencia iskola).
1983-ban az újonnan alakult pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemre hívták, a
Tanárképző Karból egyetemi szintű képzést folytató Természettudományi Kar fizika
szakterületének kialakítására. Öt fiatal adjunktus és frissen végzett, lézeres területen
dolgozó fizikus kollégájával együtt Pécsre költözött, és ott is megkezdődtek a lézerek82

kel, azok orvosi, analitikai alkalmazásaival kapcsolatos kutatások. Hatalmas lendülettel szervezte, irányította az infrastruktúra kialakítását, a nemzetközi kapcsolatok
kiépítését, ipari kutatási feladatok elnyerését, amely a lézerkutatások anyagi alapjait is jelentették. Számos szabadalom született, a kutatócsoport lézereket készített
több hazai kutatóhelynek (KFKI, MOM, MEDICOR) és külföldre (Szovjetunióba,
Szenegálba).
Megszervezte az orvosok lézeres továbbképzését, több száz orvos az ő előadásai,
tankönyve alapján kezdte a lézeres terápiát, sebészeti eljárásokat. Behatóan foglalkozott a lézerek orvosi alkalmazása során lejátszódó folyamatokkal és a lézer indukált
fluoreszcencia kriminalisztikai alkalmazásával, okmánybiztosítással.
Mint dékánnak meghatározó szerepe volt 1983 és 1992 között a tanárképző főiskola egyetemmé fejlesztésében, az egyetemi szintű fizika szakos képzés megindításában, oktatási-kutatási hátterének megteremtésében.
1983-1998 között – 65 éves koráig – a Fizika, majd Kísérleti Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára volt, 1999-től a JPTE TTK FEEFI (később PTE FEEK)
professzora, ekkor oktatási-kutatási területe a tudomány-technika-társadalom kapcsolatrendszere. 2003-tól emeritus professzor.
Számos kitüntetése közül a Pro Universitate Quinqueecclesiensi Emlékérem (1998)
érdemes kiemelésre.
Forrás: PTE TTK Fizikai Intézet honlapja
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Lehmann Antal lépcső
Antal Lehmann Stairs

Lehmann Antal (1936-2010), geográfus
docens, a pécsi Természetvédelmi Igazgatóság vezetője, a Dél-Dunántúli Nemzeti
Park megalapítója – a természetvédelem
volt a szívügye, a botanikuskert minden
napi sétáinak színhelye volt.
*
Antal Lehmann (1936-2010), Associate
Professor of geography, head of Directorate for the Protecion of the Environment
in Pécs, founder of South Transdanubia
National Park – protection of the environment was of his major concern, the
Botanic Garden was the daily scene of
his walks.
Lehmann Antal természetföldrajzi tudása, pedagógiai hajlama a tanárképzésen
kívül a helyi természetvédelemben csúcsosodott ki.
Lehmann Antal (Mecsekszabolcs, 1936. augusztus 18. – Pécs, 2010. július 16.)
Pécsett, a Pius Gimnáziumban tanult, majd felvételt nyert a Pécsi Pedagógiai Főiskolára, ahol 1959-ben biológia-földrajz szakon végzett.
A tanári oklevél birtokában általános iskolai tanárként helyezkedett el a zselici
Almamelléken (1959-1961), majd Mecsekszabolcson (1961-1964). 1964-től a Pécsi
Tanárképző Főiskolán tanársegédként dolgozott. Közben a József Attila Tudományegyetemen 1967-ben földrajzból szerzett egyetemi diplomát. Ugyanitt doktorált
1970-ben. Az 1970-es években alapos, összegző tanulmányokat készített a Zselic
természeti földrajzáról, továbbá a Szársomlyóról és növényzetéről.
1968-tól 1977-ig az MTA Dunántúli Tudományos Intézetében végzett természetföldrajzi kutatást. Ezután a Janus Pannonius Tudományegyetem Földrajzi Tanszékére kapott főiskolai docensi kinevezést. 1991-ig különböző elnevezésű oktató
egységekben végezte természetföldrajzi tevékenységét átadva szemléletét, tudását a
földrajz-szakos hallgatóknak. Kiváló oktató volt, szerették a hallgatók.
Sikeres pályázat révén 1991-től igazgatói kinevezést kapott a Baranya megyei Természetvédelmi Igazgatóság élére. Arra kapott felhatalmazást, hogy tervezze és szervezze meg az ország hatodik nemzeti parkját. Sokrétű természetismerete, szemlélete
és gazdag helyismerete tette lehetővé, hogy a terv megvalósulhasson. A Duna-Dráva
Nemzeti Park első igazgatója lett.
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Másodállásban folytatta egyetemi előadásait. Magabiztos tudásához kiváló rajzkészség társult, sok tanítványt nevelt. 1998-ban PhD fokozatot szerzett, elfogadva a
pécsi földtudományi doktoriskola bíztatását. 2001-ben fejezte be oktatói tevékenységét. Nyugdíjasként szívesen segített minden hozzá fordulónak.
Közel 150 tanulmány szerzője vagy szerzőtársa. Közülük különösen aktuális a
2000-ben megjelent „Vízszabályozások hatása a Dunamenti-síkság déli részeinek
talajaira” c. tanulmány. A Dél-Dunántúl és a Szársomlyó biogeográfiai felmérése
során 740 növényfajt jellemzett, valamint bizonyította az alapkőzetek kifejlődésének
összefüggéseit a növénytakaróval.
Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: Pro Natura-díj (1996), Kaan
Károly-emlékérem (1999), Prinz-díj (2001).
Forrás: PTE Almanach Export 2020.10.19.
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Lovász György meteorológiai állomás
György Lovász Meteorological Station

Lovász György (1931-2016), geográfus, a
természetföldrajz doktorképzés jeles alakja
– javaslatára és ügybuzgósága következtében létesült a Földrajz Intézet meteorológiai állomása a botanikuskert északi
szögletében.
*
György Lovász (1931-2016), geographer,
a prominent figure of the doctoral program in geography – upon his advice the
meteorological station of the Institute of
Geography was installed in the Botanic
Garden.
Lovász György a természetföldrajz egyetemi oktatásának úttörője.
Lovász György (Budapest,1931. május 23. – Pécs, 2016. október 3.) az ELTE
Bölcsészettudományi karán végzett földrajz-történelem szakon 1954-ben, majd
Nagykanizsán a gépipari technikumban tanított. Bulla Béla, az ELTE professzora
bátorítására fogott tudományos kutatásba, a zalai meridionális völgyek keletkezésének a vizsgálatába.
1959-ben a Lenti-medence kialakulásáról írott értekezése megvédése alapján egyetemi doktori címet szerzett. Az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének tudományos munkatársa lett. 1972-ben védte meg „A Dráva-Mura vízrendszer vízjárási és
lefolyási viszonyai” c. kandidátusi értekezését, 1977-ben pedig a Duna vízrendszeréről akadémiai doktori értekezését. Ekkor az MTA DTI igazgatóhelyetteseként működött.
1979-ben csaknem egy évtizedre Budapestre, az MTA Földrajztudományi Kutató
Intézetbe került. Részt vett Magyarország nagyszabású térképezési programjaiban,
jelentősen hozzájárult több tematikus térkép (reliefenergia, lejtőkategória és -kitettség, napfénytartam-veszteség, vízföldrajz) készítési módszerének, jelkulcsának kidolgozásához. Úttörő szerepet játszott a recens geomorfológiai folyamatok térképi
ábrázolásában.
1989-ben ismét Pécsett a Janus Pannonius Tudományegyetemen – Tóth Józseffel
együtt – megszervezte az egyetemi szintű földrajztanár, majd pedig geográfusképzést.
Nyolc évig volt a Természetföldrajzi Tanszék vezetője, és az Egyetem rektorhelyetteseként is vezetői beosztást töltött be. Ekkor írta az Általános természetföldrajz I-III.
és az Általános vízföldrajz egyetemi tankönyveket. 2001 óta emeritus professzorként
vett részt a Földrajzi Intézet oktató és kutatómunkájában.
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Az MTA Földrajzi Bizottságának évtizedekig tagja. A Magyar Földrajzi Társaságban
választmányi tag és hosszú ideig a Dél-Dunántúli Területi Osztály titkára. Mintegy
200 közleménye jelent meg.
Kitüntetései: Baranya megyei kutatási díj (1999); a Magyar Földrajzi Társaság
Lóczy Lajos emlékérme (2001).
Forrás: Lóczy Dénes emlékezése,
PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet honlapja
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Méhes Károly sétány
Károly Méhes Promenade

Méhes Károly (1936-2007), gyermekgyógyász professzor, a Gyermekklinika igazgatója, akadémikus, humángenetikus, a
PAB elnöke – mint gyermekgyógyász és
humángenetikus örömmel sétált a botanikus kertben, ahol a szemlélődés a sportolással együtt megvalósítható az iskolás
gyerekek számára is.
*
Károly Méhes (1936-2007), professor of
pediatrics, director of the Children’s Hospital, academic, human geneticist, president
of PAB – enjoyed walking in the Garden, where even school children may do
sports and contemplate.
Méhes Károly a nagy hagyományú pécsi gyermekgyógyászat nemzetközi hírű folytatója, a humángenetikai kutatás megalapítója.
Méhes Károly (Budapest, 1936. február 22. – Pécs, 2007. január 20.) édesapja, az
erdélyi származású Méhes Gyula Kolozsváron kezdte orvosi tanulmányait, s a trianoni dráma miatt Szegeden fejezte be. Ott a Szegedi Tudományegyetemen a Gyógyszertani Intézetben dolgozott, majd a Tihanyi Biológiai Kutató Intézet igazgatója lett
követve Verzár Frigyest. A „kaland” folytatódott, visszakerült Kolozsvárra a Gyógyszertani Intézet élére. A háború miatt menekülnie kellett Németországba. Végül a
Pécsi Orvostudományi Egyetemre, a Gyógyszertani Intézet élére kapott kinevezést,
követve Mansfeld Gézát. A gyermekkori élmények maradandó nyomot hagytak az
ifjú Méhes Károlyban, aki az elemi iskolát Kolozsváron kezdte, majd Pécsre kerülve,
a gimnáziumot már a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban végezte.
Méhes Károly 1960-ban kapott orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ezután négy éven át a Kórbonctani Intézetben dolgozott megismerve Romhányi Györgyöt. 1964-ben lett a pécsi Gyermekklinika orvosa Kerpel-Frónius Ödön
meghívására. 1968-69-ben a Bázeli Egyetem Gyermekklinikáján szerzett tapasztalatokat. Utána 1971-ben megvédte kandidátusi értekezését („Kísérletes és klinikai
megfigyelések a sex chromatin vizsgálat gyakorlati értékéről”).
1973-ban kinevezték a Győr-Sopron megyei Kórház osztályvezető főorvosának.
A kórházat országos hírű gyógyító központtá fejlesztette, a tudományos „műhely”
virágzott, még az akadémiai doktori értekezését is itt készítette, amelyet 1978-ban
nagy sikerrel védett meg. 1983-84-ben folytatta bázeli tanulmányútját.
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1987-ben visszahívták Pécsre. Szívesen vállalta el a Gyermekklinika igazgatását. Tíz
év után, szív- és tüdőbetegsége miatt önként lemondott a beosztásról. 2001 végéig
egyetemi tanárként dolgozott tovább. Pályája végén az Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézetben folytatott úttörő kutatást.
1994-től a Német Természettudósok Leopoldina Akadémiájának rendes tagja,
1995-től az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagja. Itthon 1991-ben az MTA
levelező tagjává (székfoglaló: A centroméraszétválás sorrendje), 1995-től rendes tagjává választották (székfoglaló: Régi és új módszerek az orvosi genetikában).
1996 és 1999 között az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöki tisztét látta
el. 1998-ban Széchenyi-díjban részesült. 1999-től a Szent István Akadémia tagja.
1999-től néhány évig tagja a kormány tudományos tanácsadó testületének.
Kutatási területe az alkalmazott orvosi genetika, a veleszületett rendellenességek
kóreredete, korai felismerése. Cikkei, könyvei külföldön is nagy elismerést vívtak ki.
A Pécsi Akadémiai Bizottság elnökeként idejét nem sajnálva sokat tett a
regionális együttműködésért. Mint előadó professzor kivételes elméleti és gyakorlati
tudásának legjavát nyújtotta.
Forrás: Wikipedia, Schmidt Pál: Szeretet, Szolgálat, Szenvedély –
Arcképek a pécsi orvoslás múltjából. 2. kötet, Pécs, 2015.
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Ormos Mária sziget
Mária Ormos Island

Ormos Mária (1930-2019) Széchenyi-díjas történész professzor, akadémikus, rektor
– mint a Janus Pannonius Egyetem vezetője, hathatós pártfogója volt az általa is
szeretett botanikuskert fejlesztésének.
*
Mária Ormos (1930-2019), Széchenyi-prize winner professor of history,
academic, rector – as a leader of Janus
Pannonius University she had a great
impact on the development of her much
favored garden.
Ormos Mária a pécsi egyetem kialakulásának meghatározó alakja, az újkori történelem elismert tudósa.
Ormos Mária (Debrecen, 1930. október 1. – Budapest, 2019. december 8.) az
érettségi megszerzése után felvételt nyert a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem–magyar szakjára, ahol egyéves budapesti kitérővel 1952-ben szerzett tanári
diplomát. Már 1951-től az egyetemen dolgozott gyakornokként, majd a diploma
megszerzése után tanársegédi állást kapott. Már ekkor tagja lett a Magyar Dolgozók
Pártjának. A párttagsága 1969-ben folytatódott a Magyar Szocialista Munkáspártban.
1953-tól a Szegedi Tudományegyetem tanársegédje, majd adjunktusa. 1957-ben
fegyelmi úton eltávolították az intézményből. Ekkor került a Magyar Országos Levéltárhoz, ahol segédmunkásként dolgozott. 1958-tól 1960-ig általános iskolai nevelő
volt, majd az Akadémiai Kiadó lexikonszerkesztőségének felelős szerkesztője. Innen
1963-ban távozott és az MTA Történettudományi Intézetének munkatársaként kezdett dolgozni. Később főmunkatárssá nevezték ki.
1982-ben kezdett el tanítani a Janus Pannonius Tudományegyetemen, 1984-ben
annak főállású oktatója lett, egyetemi tanári beosztásban. Ugyanebben az évben az
egyetem rektorává választották, ezt a tisztséget 1992-ig töltötte be. 1996 és 2000
között az egyetem Bölcsészettudományi Karának megbízott dékánja. 2000-ben emerita professzor címet kapott. Tudományos pályafutása során több külföldi egyetemen
tett tanulmányutat (Párizs, Bonn).
1968-ban kandidátus, 1980-ban akadémiai doktor. Az MTA Történettudományi Bizottságának és a Pécsi Akadémiai Bizottságnak lett tagja. 1987-ben a Magyar
Tudományos Akadémia levelező, 1993-ban rendes tagja. A párizsi Európai Művészeti
és Tudományos Akadémia tagja.
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1988-ban a Központi Bizottság, majd 1989-ben a Politikai Intéző Bizottság tagjává
választották. Még abban az ében a Magyar Szocialista Párt alapító tagja, 1990-ig az
országos elnökség tagja. Az 1990-es országgyűlési választáson az MSZP országos listájáról szerzett mandátumot, de 1990 szeptemberében lemondott róla.
Az 1990-es években az MTA Doktori Tanácsának tagja. 2007-ben a „Századok”
című szakfolyóirat szerkesztőbizottságának elnöke lett.
Kutatási területe a 20. századi magyar és egyetemes történelem volt, fő hangsúllyal
az európai szélsőjobboldal történetére. Tudományos munkássága kezdetén Franciaország 20. század eleji történetét kutatta, később több monográfiában foglalkozott
Adolf Hitler és Benito Mussolini életével. Foglalkozott a trianoni békeszerződést
követő időszakkal is.
Közel kétszázharminc tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője, ebből
harmincnyolc könyv, monográfia és több mint húsz könyvfejezet. Munkáit elsősorban magyar, francia, német és angol nyelven adta közre. Számos kitüntetése közül
a Széchenyi-díj (1995) és a pécsi vonatkozású elismerések: Pécs díszpolgára (1996),
Grastyán-díj (2004) érdemelnek kiemelést.
Forrás: Wikipedia
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Pásztor György mediterrán tér
György Pásztor Mediterranian square

Pásztor György (1921-1993), botanikus, főiskolai tanár, a Botanikus Kert vezetője – mint
a Növénytani Tanszék és Botanikuskert
vezetője szorgalmas és áldozatos munkával
örökítette meg nevét.
*
György Pásztor (1921-1993), botanist, college professor, head of the Botanic Garden –
as the head of Department of Botany and
the Botanic Garden, his name was associated with the values of diligence and hard
work.
Pásztor György a pécsi főiskolai növénytan és növényélettan oktatásának jeles
alakja.
Pásztor György (Kecskemét, 1921. május 18. – Pécs, 1993. március 19.) a Szegedi
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz-természetrajz-vegytan-mezőgazdaságtan tanári diplomát 1944-ben, majd egyetemi oklevelet a Horthy Miklós
Tudományegyetemen. A pécsi Pedagógiai Főiskolára 1950-ben került. A Növénytani
Tanszék oktatója lett, mint adjunktus 1957-ben átette a tanszék és a botanikuskert
vezetését Uherkovich Gábor főiskolai tanártól. 1966-ig volt tanszékvezető docens,
1967-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán kapott főiskolai tanári címet. Oktatási tevékenysége 1981-ig tartott.
A botanikuskert fejlesztése terén különösen áldozatos tevékenységet fejtett ki. 1958ban bátran bejelentette, hogy korlátok közé kellene szorítani a mértéktelenül elharapódzó növényajándékozási és dekorációs szokásokat. Küzdelmes évek után 1964.
október 31-én 3 éves fejlesztési terv készült a növényházak és a szabadföldi telepítések
bővítésére. Ebben már helyet kaptak zöldségnövények, gyógy- és fűszernövények,
valamint dísznövények is. 1965-ben befejeződött a tervezett üvegházak felépítése. A
munka legnehezebb időszaka felemésztette Pásztor György erejét. Felmentését kérte
a botanikuskert vezetése alól, s erre Márk Bertalan igazgatónak Tihanyi Jenő adjunktust javasolta, aki méltónak bizonyult a feladat ellátására és a későbbiek során is teljes
erővel a botanikuskert gazdagítását végezte.
A Pedagógiai Főiskolán az 1960-as években olyan tudományos kutatási témákat
kellett választani, ami valamennyi pénzforrást biztosított az oktatás, így a botanikuskerti növényismeret módszertani fejlesztéséhez. Ezért került sor a ma már elmarasztalt liszenkoi biológia elvárásainak tetsző témák kidolgozására. Pásztor György
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munkatársaival transzplantálásokat végzett paradicsommal és maszlagfajokkal. Óvatosan megfogalmazott örökléstani következtetései érdekes biológiatörténeti kordokumentumként szolgálnak. Főiskolai jegyzetei közül tudománytörténeti érdekességű az
„Örökléstani fejezetek” című kézirat.
Pásztor György jelentős tantárgypedagógiai munkát is végzett. Növénymorfológiai
és növényrendszertani ábraterveket és rajzokat készített szövettani és növényrendszertani gyakorlatokhoz. Ezzel kapcsolatos eredményeit a Pécsi Pedagógiai Főiskola
évkönyveiben publikálta.
Forrás: PTE Almanach Export 2020.10.19.
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Rétfalvi Sándor tető
Sándor Rétfalvi Plateau

Rétfalvi Sándor (1941-2021) Munkácsy
Mihály-díjas, érdemes művész, a Pécsi
Képzőművészeti Mester- és Doktoriskola
egyik alapítója, főként mészkő- és bronzszobrairól vált híressé – szakrális alkotásai
közül különösen kiemelhető a tettyei,
havihegyi Krisztus szobor és a pécsi bazilika külső, déli díszkapuja; emlékhelyén
feszület és oltár idézi szellemiségét.
*
Sándor Rétfalvi (1941-2021), Munkácsy
Mihály-prize winner, co-founder of the
MA and Doctoral program in Fine Arts,
renown for his lime-stone and brass statues – the statue of Jesus Christ located
at Tettye, Havihegy and the external,
southern portal of the Basilica are his
most outstanding sacral works.
Rétfalvi Sándor a pécsi képzőművészet, szobrászat egyetemi szintű képzésének
egyik úttörője. Különösen szakrális alkotásai egyediek.
Rétfalvi Sándor (Aknaszlatina, 1941. május 31. – Pécs, 2021. június 27.) Munkácsy
Mihály-díjas érdemes szobrász, emeritus professzor. Pécs és Nagykanizsa díszpolgára.
Nagykanizsáról Budapestre került művészeti szakközépiskolába, miután második
osztályos gimnazistaként elhatározta, hogy nem követi pedagógus édesanyját, inkább
festőművész lesz. 1959 és 1964 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrászat
szakán végezte tanulmányait. Fő mestere Somogyi József volt.
1967-ben egyik megalapítója és szervezője a villányi nemzetközi szobrász-alkotótelepnek. 1968 és 1974 között a pécsi Művészeti Szakközépiskola művészeti igazgatója.
1982-től 1995-ig tanszékvezető a Janus Pannonius Tudományegyetem rajztanszékén,
1988-tól docensként. Megszervezte az egyetemi szintű rajz- és vizuális szakemberképzést, 1991-től egyetemi tanár. 1990-ben a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola
egyik alapítója, 1993-tól a fémszobrászat szakirányának vezetője.
2000-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti Kara tanszékvezetője,
2011-től emeritus professzor. Római ösztöndíjasként tanulta Amerigo Tot oldalán a
viaszveszejtéses bronzöntés technikáját.
A pécsi művészeti közélet egyik meghatározó egyénisége. Fürtös Ilona textiltervező
iparművésszel, feleségével Pécsett és Nagykanizsán éltek, utóbbi városban kedvező
kulturális közegben művészetük kibontakozott. Mindkét város díszpolgára. Művé108

szetében jelentős szerepet játszott a természet iránti vonzalom. Érmék készítésével is
foglalkozott. 1963-tól rendszeresen részt vett a Vásárhelyi Őszi Tárlatokon, később
pedig a pécsi Országos Kisplasztikai Biennálékon. A Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetségének és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja.
1978-ban Munkácsy Mihály-díjjal, 1998-ban Magyarország Érdemes Művésze díjjal ismerték el munkásságát.
Mészkőből, márványból, fából, fémből, főleg bronzból faragott szobrai, domborművei Dél-Dunántúl sok épületét, közterét díszíti. Megragadóan kifejező szakrális alkotásai különösen nagy értéket jelentenek. Kiemelhető közülük első Krisztus
szobra, a tettyei, havihegyi feszület, továbbá a pécsi bazilika külső, déli díszkapuja.
Forrás: Wikipedia
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Romhányi György út
György Romhányi Path

Romhányi György (1905-1991), patológus professzor, akadémikus – a rendkívül népszerű kórboncnok professzor,
amikor csak tehette, gyakran tett szemlélődő sétákat a csendes botanikus
kertben.
*
György Romhányi (1905-1991), professor of pathology, academic – the popular pathologist took peaceful walks in
the quiet Botanic Garden.
Romhányi György patológus, a pécsi orvosképzés egyik legnagyobb egyénisége.
Romhányi György (Szár, 1905. szeptember 15. – Pécs, 1991. augusztus 29.) édesapja Reichenbach György, szári körjegyző volt, ő volt az első a családban, aki egyetemet végzett, jogi diplomát szerzett. A család eredetileg Vértesacsáról származott.
Édesanyja Czimbál Anna etyeki származású. Öten voltak testvérek. A Romhányi
nevet József és Dezső testvéreivel együtt vették fel.
Romhányi György általános iskolába Száron járt, majd Székesfehérváron a Ciszterci Rend Szent István Gimnáziumának a diákja lett. Érettségit követően a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultására iratkozott be. Kiemelkedő
patológiai érdeklődését, képességét a Kórbonctani Intézet professzora, Balogh Ernő
felismerte és szigorló orvosként meghívta gyakornoknak. 1929-ben avatták doktorrá. Ettől kezdve élete során mindvégig patológusként dolgozott. Az anyaintézetben tanársegéd, majd adjunktus lett. 1939-ben magántanárrá habilitált („A vérképző
szervek kórbonctana és kórszövettana”).
Egyik legfontosabb tudományos munkája az amiloid-lerakódások vizsgálata volt,
melyhez a szükséges polarizációs optikai ismereteket autodidakta módon, idegen
nyelvű könyvekből sajátította el. Kutatásainak eredményét „Az amyloid submicroscopos szerkezete” című előadásában foglalta össze. E témakör élete végéig foglalkoztatta.
1944-ben a front közeledtével Németországba telepítették a magyar orvostanhallgatók egy részét, s ezek kísérő tanárai közé sorolták Romhányit is. 1945 októberében sok viszontagság után érkeztek haza Budapestre. A második világháborút követő
politikai-eszmei kavargásban elvesztette állását. 1947. július 1-jétől Etyeken vállalt
mezőgazdasági munkát, kukoricát kapált.
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1947 októberében a szombathelyi közkórházban kapott kórboncnok-laboratóriumi főorvosi állást. Az MTA 1949 áprilisában tudományos státuszba sorolta. Ekkor
jelent meg „A vesehámsejtek funkcionális és szubmikroszkópos szerkezetéről” című
munkája, amelyre felfigyelt Ernst Jenő biofizikus és Szentágothai János anatómus.
Mint a pécsi orvosképzés tekintélyei Entz Béla patológus professzor útódát benne
látták és meghívták a pécsi tanszékre. 1951. október 16-án foglalta el a Pécsi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani Intézetének katedráját. Itt végzett hisztokémiai
kutatása egyre ismertebbé vált itthon és külföldön.
1968-ban megvédte „A kötőszövet sejtközi állományának ultrastruktúrájáról
topooptikai reakciók, polarisatios optikai vizsgálatok alapján” c. akadémiai doktori
disszertációját.
1976-ban nyugdíjazták. Csak jóval később, többszöri ajánlás után, 1982-ben lett a
Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1988-ban rendes tagja.
Rendkívüli memóriája nemcsak a patológiában és emlékezetes egyetemi előadásaiban érvényesült, hanem sokoldalú érdeklődésében is előnyt jelentett. Érdekelte
a csillagászat, régészet, a komoly- és könnyűzene. Autodidakta módon megtanult
hegedülni, mesterhegedűjét egyik tanítványa leánytestvérének ajándékozta. Érdekelte a képzőművészet és az ógörög történelem. Nyugdíjas korában sokat és szívesen
olvasott, a magyar és világirodalmi klasszikusokon kívül mai magyar szerzőket is.
Idős korában újabb nyelveket tanult.
1991. augusztus 29-én Pécsett, csendben elhunyt. Az európai patológia egyik nagysága, orvosnemzedékek legendás hírű oktatója és a szubmikroszkópos kutatás nagy
egyénisége a pestszentlőrinci temetőben nyugszik.
Forrás: Wikipedia
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Than Gábor szurdok
Gábor Than Creek

Than Gábor (1941-2002), szülész-nőgyógyász
professzor a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán – a botanikuskert kerítésén túl, a keleti
szomszéd a Szülészeti Klinika; ablakából
kitekintve szemlélhette a fák, cserjék és évelő
lágyszárúak telepítését; a csendes, jó szomszédság később is megmaradt.
*
Gábor Than (1941-2002), professor of obstetrics and gynaecology at the Clinic – from his
office window at the neighboring clinic overlooking the Garden, he watched the plantation of the trees, bushes and perennials.
Than Gábor a pécsi szülészeti és nőgyógyászati kutatások egyik úttörője, a terhességi fehérjék szerepének kiemelkedő kutatója.
Than Gábor (Pécs, 1941. október 26. – Pécs, 2002. március 31.) édesapja dr. Than
Nándor szülész főorvos, egy szülészdinasztia megalapítója, aki korábban a Pius Gimnázium tanára is volt.
Általános iskolai éveit a Piusban és a Makár utcai Gyakorló Iskolában töltötte,
majd a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. 1965-ben szerzett orvosdoktori
diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően az akkor Lajos László
professzor által vezetett Szülészeti Klinikán kezdett dolgozni gyakornokként. Szülészet-nőgyógyászatból 1969-ben szakvizsgázott, majd ezután tanársegédi, 1977-től
adjunktusi, 1986-tól docensi beosztásba került, 1995-ben pedig egyetemi tanári
kinevezést nyert. Időszakosan a Szülészeti Klinika vezetését is ellátta az intézetvezető
távollétében. Klinikai tudományos, illetve oktatási felelős is volt.
Klinikai feladatai mellett számos akadémiai, egyetemi, városi és országos szakmai
feladatot is vállalt. Tudományos érdeklődése kezdetektől fogva a terhességi, lepényi
valamint endometriális fehérjék és hormonok alap- és alkalmazott kutatására terjedt
ki egészséges és kóros terhességekben, valamint trophoblast és más nőgyógyászati
tumorokban. Ezen témában védte meg kandidátusi értekezését („Pregnancy associated alpha 2 glycoprotein”) 1977-ben, majd akadémiai doktori disszertációját („Pregnancy, placental and endometrial proteins”) 1990-ben.
A Pécsi Orvostudományi Egyetem habilitált doktora 1993-ban lett, 1999-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert. A terhességi intrauterin diagnosztika biokémiai
valamint fizikai módszereinek fejlesztése mellett a laparoscopos sebészet nőgyógyászati alkalmazásai is foglalkoztatták. A klinikai ultrahang ambulancia szervezője majd
vezetője volt, Pécs lakosságára kiterjedő terhességi ultrahang szűrővizsgálatokat szer116

vezett az országban elsőként, és terhes tanácsadást vezetett. Jelentős eredményeket ért
el a rosszindulatú nőgyógyászati tumorok radikális műtéti megoldásokkal történő
gyógyításában is.
Százharmincnál több tudományos dolgozata jelent meg, főként külföldi szakfolyóiratokban. Több, köztük egy amerikai könyv szerzője, illetve szerkesztője volt, tudományos előadásainak száma pedig elérte a kettőszázat. 1994-ben rektori dicséretben
részesült kiemelkedő tudományos teljesítményéért, a POTE legjobb klinikai publikációja díját nyerte. Tudományos munkájának kiteljesedéseként interdiszciplinális
kutatócsoportot alakított ki és vezetett az orvoskaron belül, melynek támogatására
1979-től szinte folyamatos pályázati támogatást nyert, köztük tíznél több OTKA,
ETT, FKFP és OMFB pályázatot. Munkacsoportjában négyen szereztek kandidátusi
vagy PhD címet. Számos külföldi intézettel épített ki együttműködést Németországban, Japánban, Finnországban, Ausztriában, a Szovjetunióban és Jugoszláviában, 24
külföldi intézet 43 kutatójával ötvennél is több kollaborációs közleménye jelent meg.
Nemzetközi szülészeti és tudományos társaságok tagjai közé választották, nemzetközi
kongresszusok és referátumok rendszeres meghívott előadója, workshopok felkért
szervezője volt. Halála után díjat neveztek el róla a Nemzetközi Placenta Szövetségben, melyet kétévente a szakterület legígéretesebb fiatal kutatójának ítélnek oda.
A Szülészeti Klinika szinte otthona volt kezdő orvosként, végzése utáni években itt
töltötte életét. A szakma iránti alázat és szeretet mindent jelentett számára. A természet és a zene jelentette a kikapcsolódást. Fárasztó szülések közben gyakran nézte az
ablakából az egyetemi Botanikus Kert fáit, hallgatta a madarakat, vagy éppen a csendet. Laboratóriumi tevékenysége is sokszor hosszú éjszakázást jelentett, kevés pihenő
idővel. A nyitott ablakából a Botanikus Kert fái, csendje, a tavaszi virágok, az erdő
illata erősítette gondolatait, kitartását, segítette a sok sikeres, vagy eredménytelen
kísérletezés feldolgozását.
Az életet jelentette a természet, az életre segítette az embert. Szülészként és alkotó
tudósként mindig az életért az élet szeretetével küzdött, dolgozott, alkotott.
Forrás: levélbeli közlés
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Tihanyi Jenő kaktuszház
Jenő Tihanyi Cactus house

Tihanyi Jenő (1928-2000), botanikus, főiskolai tanár, a Botanikus Kert vezetője – a
Növénytani Tanszék vezetőjeként minden
idejét a botanikuskert fejlesztésére fordította, különösen a kaktusz- és szukkulens-gyűjteményt gazdagította.
*
Jenő Tihanyi (1928-2000), botanist, college
professor, head of the Botanic Garden – as the
head of the Department of Botany he spent
most of his time developing the Botanic
Garden and enriching the collection of cacti
and succulents.
Tihanyi Jenő a pécsi főiskolai botanikus kert bővítésének kiemelkedő alakja.
Tihanyi Jenő (Vajszló, 1928. június 19. – Pécs, 2000. szeptember 18.) a pécsi ciszterci gimnáziumban végzett. Szülőhelyéhez, az Ormánsághoz és mesteréhez, Horvát
A. Olivérhez egész életében ragaszkodott.
A Pedagógiai Főiskolán 1951-ben kapott biológia-földrajz-mezőgazdaságtan szakos általános iskolai oklevelet, majd 1962-ben Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen szerzett biológia szakos középiskolai tanári diplomát, 1966-ban pedig itt
doktorált. Ekkor már a Növénytani Tanszéken dolgozott, vezetői beosztásban. Ezt a
státust 1988-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be, 1972-től főiskolai tanárként. Vezetése alatt fejlődött legtöbbet a botanikuskert. Elkészült a máig is gazdag és népszerű
kaktuszház, továbbá a szukkulens ház, tovább bővült a pálmaház és a szabadföldi
gyűjtemény. Kiszélesítette a magcsere-kapcsolatokat. Nem volt olyan nap, hogy ne
vett volna részt a közvetlen napi munkákban, nem restellve akár a magvetések kézi
gyomlálását vagy más fizikai munkát sem.
Jelentős szerepet töltött be a biológia tanárképzés megszervezésében, különösen
1971-től, amikor főigazgatóhelyettesi beosztásba került. Kitűnő munkatársi kapcsolatban volt a biológia szak tanáraival és a főiskola vezetőivel. Mindent megtett, hogy
a tanszék fiatal és tehetséges oktatókkal gyarapodjon.
Növénytársulástani kutatási területe Baranya megye területére, főleg az Ormánságra terjedt ki. Jelentősebb tanulmányai jelentek meg Darány és környéke homokpusztáinak és a Dráva holtágainak növényzetéről, baranyai rétek és legelők cönológiai
és produkcióbiológiai értékeléséről. 1976-ban jelent meg „Növényföldrajz és
növény-ökológia” c. főiskolai jegyzete.
Forrás: PTE Almanach Export 2020.10.19.
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Tóth József kitérő
József Tóth Detour

Tóth József (1940-2013), geográfus professzor,
a pécsi Földrajzi és Földtudományi Intézet és a
Földtudományi Doktoriskola megalapítója, rektor – mint rektor lehetővé tette, hogy a botanikuskertben felavatásra kerülhessen Trischler
Ferenc szobrászművész két szobra, a botanikus
Kitaibel Pál és a geográfus Prinz Gyula.
*
Tóth József (1940-2013), professor of geography,
founder of Institute of Geography and Earth
Sciences and Doctoral School in Earth Sciences,
University of Pécs, rector – supported the
installment of the statues of botanist Pál Kitaibel and geographer Gyula Princz, prepared by
the sculptor and artist Ferenc Trischler.
Tóth József geográfus, a pécsi egyetemi földrajz oktatásának megalapítója, az Egyetem fejlődésének meghatározó egyénisége.
Tóth József (Cegléd, 1940. március 18. – Pécs, 2013. február 7.) gyermekkorát a
Mezőhegyeshez közeli Ambrózfalván töltötte. Megszerette a ceglédi, békési tanyavilágot. Az egész életében visszatérő élményvilág tudományos pályáját is meghatározta.
Középiskolai tanulmányait Szegeden végezte. A természet iránt érzett vonzalmát
fokozta, hogy diákként – bejutva az egyetemi előadásokra – lehetősége volt meghallgatni Prinz Gyula földrajz óráit. Ez meghatározta jövőjét. A szegedi József Attila Tudományegyetemre került, ahol földrajz-biológia szakon végzett 1964-ben. Krajkó Gyula
professzor figyelt fel az ifjú hallgató eredményes szerepléseire és meghívta a Gazdaságföldrajz Tanszékre. 1966-ban egyetemi doktorátust szerez ( „Városfunkció-vizsgálatok
a Dél-Alföldön”). Szorgalmas munkával hamar eljutott az újabb megmérettetéshez, 32
évesen, 1972-ben kiérdemelte a kandidátusi fokozatot („A központi települések szerepe
a Dél-Alföld népességének foglalkozási átrétegződésében és területi koncentrációjában”).
1973-ban kinevezték az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Alföldi Csoportjának élére, hogy megszervezze a gazdaságföldrajzi kutatást. Munkatársaival
sorra jelentek meg publikációk, főként Mezőberény és Békéscsaba urbanizációjáról.
„Alföldi Tanulmányok” elnevezéssel periodika is elindult.
1984-től 1992-ig az MTA Dunántúli Tudományos Intézetből kialakított MTA
Regionális Kutatások Központjában volt tudományos tanácsadó és főigazgató-helyettes. Ezen időszakban már oktatási tevékenységet is ellátott, mint a Janus Pannonius Egyetem Földrajz Tanszékének vezetője. Ekkor megszervezte az egyetemi szintű
földrajztanári képzést, ami 1989-ben elindult.
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1985-ben megkapta az MTA doktori címet „Az urbanizáció sajátosságai és problémái az Alföldön” c. értekezés védése alapján.
1992-ben létrejött a Földrajzi Intézet, 1994-ben akkreditálták a Földtudományok
Doktori Iskolát. Az Intézeten belül működő Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai
Tanszék vezetését is ellátta.
1994-97 között a JPTE Természettudományi Karának dékánja, majd 1997-től
2003-ig az intézmény rektora, amikor is a felsőoktatási integráció részeként létrejött
az egységes Pécsi Tudományegyetem.
Tudományos munkásságának első szakaszában az Alfölddel, annak térszerkezetével,
vonzáskörzeti struktúrájával és urbanizációjával foglalkozott. 1981-ben alkotta meg a
híressé vált településdefinícióját („tetraéder-modell”). Az Akadémiai Kiadó 1988-ban
adta ki „Urbanizáció az Alföldön” c. könyvét.
Pécsi kutatói és tanári időszakában régióelmélettel foglalkozott, valamint rendkívül
sokat tett a földrajz tartalmi megújítása, valamint vizsgálati szempontjainak kiterjesztése terén. Nagy csapatban dolgozott, munkatársaival együtt írt könyvei sorban
jelentek meg. Közülük nagyobb kooperációban készült a korszakváltó „Általános társadalomföldrajz I. és II.”, valamint a népszerű, ismeretterjesztő „Világföldrajz”.
Később sokfelé tartott kurzusokat országszerte, többek között a karrá alakuló Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet is igényt tartott széleskörű tudására és érdekes előadásaira.
Tanítványai az ország vezető földrajzi műhelyeinek meghatározó munkatársaivá
váltak az elmúlt időszakban. Számos közéleti tevékenységben vett részt és kiemelkedő
nemzetközi kapcsolatokat épített ki. Társelnöke volt a Magyar Földrajzi Társaságnak.
Kitüntetései közül említésre méltó a Grastyán-díj (2000) és a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztje (2003). „Pécs díszpolgára” cím birtokosa (2005).
Lényegre látó, megértő és segítőkész természete kiváló szervezőkészséggel és emberszeretettel párosult.
Forrás: Wikipedia, „A geográfus útjai” – Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18.

125

126

Trischler Ferenc: Prinz Gyula
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Trixler Mátyás árnyas út
Mátyás Trixler Mall

Trixler Mátyás (1940-2010), neurológus, pszichiáter, klinikaigazgató – a
művészet és természetábrázolás pszichiátriai jelentőségét vallva, a botanikuskerti séták meghatározó élményt
nyújtottak számára.
*
Mátyás Trixler (1940-2010), neurologist, psychiatrist, head of clinic
– emphasizing the role of arts and
representations of nature in psychiatry, his walks in the garden were crucial experiences for him.

Trixler Mátyás neurológus professzor, pszichiáter, a szkizofrénia és a művészetterápia specialistája.
Trixler Mátyás (Szulok, 1940. szeptember 19. – Pécs, 2010. október 23.) általános
iskoláit szülőfalujában végezte, majd 1959-ben a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban
érettségizett. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1965-ben kapott orvosi diplomát.
Az Ideg- és Elmegyógyászati Klinikán lett gyakornok, majd klinikai orvos. 1969-ben
kinevezték tanársegédnek. Ebben az időben, 1977-ben két évig volt ösztöndíjas a
giesseni Justus Liebig Egyetem Humángenetikai Intézetében. 1979-ben adjunktussá
léptették elő.
1982-ben védte meg kandidátusi értekezését („Nemi kromoszóma aberrációk és
genetikai prediszpozíció jelentősége a személyiségzavarok és pszichózisok kialakulásában”). 1987-ben a Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika egyetemi docense,
1993-tól pedig igazgató egyetemi tanára. 1990-ben két évig Humboldt-ösztöndíjas a
Müncheni Egyetem Pszichiátriai Klinikáján. 1999-ben került sor akadémiai doktori
dolgozatának („Biológiai markerek pszichiátriai betegségekben”) sikeres vitájára. Így
kaphatta meg 2001-ben az MTA doktora címet. Klinikaigazgatói feladatát 2005-ig
látta el, utána emeritus professzorként folytatta munkáját.
Különböző pszichiátriai megbetegedések, elsősorban a skizofrénia és az alkoholbetegség genetikai vonatkozásaival, pszichózisok terápiai kérdéseivel, a művészetterápia
tovább fejlesztésével és a pszichózisok komplex terápiás rendszerbe való integrálásának lehetőségeivel foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a skizofrén
pszichózisok etiológiai és pszichopatológiai vizsgálatában, ill. biológiai markerek
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neurobiológiai hátterének feltárása terén. További kutatási területei: terhesség alatt
kialakult pszichózisok, álterhesség, skizofrén betegek genetikai markerkutatása, alkoholos hallucinózisok pszichiátriai vizsgálata. Iskolateremtő munkát végzett a pszichiátriai osztályok terápiás szerkezetének átalakításában.
Számos belföldi és külföldi bizottság és társaság tagjaként bizonyította tudományterületén szerzett jártasságát. Mint professzor, nagy gonddal készült óráira, angol és
német nyelvű előadásaira.
Elismerései közül különös örömmel töltötte el a Környei István-díj (2005). Tanítványai, munkatársai nagy becsben tartják munkásságát, emlékét.
Forrás: Kozák Péter nevpont.hu, 2013,
Fekete Sándor, Neuropsychopharmacologia Hungarica XII/4. 2010.
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Uherkovich Gábor pálmaház
Gábor Uherkovich Palm house

Uherkovich Gábor (1912-2002) botanikus,
hidrobiológus, főiskolai és egyetemi tanár, a
Növénytani Tanszék és Botanikus Kert alapítója – életútja, törekvései, hidrobiológiai-algológiai eredményei beírták nevét az
Egyetem történetébe.
*
Gábor Uherkovich (1912-2002), botanist,
hydrobiologist, college and university professor, founder of Department of Botany and
the Botanic Garden – his life, efforts and
achievements in the field of hydrobiology-algology paved his way into the history
of the university.
Uherkovich Gábor a növénytan felsőfokú oktatásának úttörője.
Uherkovich Gábor (Dobsina, 1912. október 20. - Pécs, 2002. március 7.) Szegeden végezte a tanárképző főiskolát, majd 1935-ben a Szegedi Ferenc József Tudományegyetemen szerzett biológia-földrajz szakos tanári diplomát. Egy évig a prágai
Károly Egyetem hallgatójaként a világhírű Pascher professzor intézetébe került, az
ő hatására lett algológus. 1938-tól közel 10 évig a pápai, majd a budapesti állami
tanítóképző intézetben volt a biológia tanára. 1940-ben a bécsi Collegium Hungarikumban, illetőleg a bécsi tudományegyetemen szerzett doktori címet.
Pécsre kerülve 1948-ban megalapította a Pedagógiai Főiskola Növénytani Tanszékét és Botanikus Kertjét. A főiskolai botanikuskert a jezsuita Pius Gimnázium kertjét
vette át, így a meglévő növényállomány szakszerű megőrzésével és ápolásával kezdődött Uherkovich Gábor tanszékvezető főiskolai tanár tevékenysége. Munkatársaival
megszervezte a pedagógusképzés céljainak megfelelő növénytan oktatását.
Mint 1956-os ellenforradalmárt a főiskoláról eltávolították. 1957-től a szegedi
József Attila Tudományegyetemhez tartozó Tiszakutató Állomás hidrobiológusa lett.
1972-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem akadémiai állományába került (Tigyi
József akadémikus támogatásával, a Biofizikai Intézethez) és pécsi otthonában berendezett laboratóriumában dolgozott.
Uherkovich Gábor algataxonómiai tudása lehetővé tette a vízminták komplex algológiai elemzését. Különösen nagy eredményt ért el a Scenedesmus-nemzetség rendszertani feldolgozásában. A Tisza és mellékfolyóinak fitoplankton vizsgálata mellett a
szikes állóvizek algaflóráját, továbbá a Balaton fitoplankton-összetételének változását
is kutatta.
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Univerzális algaismerettel rendelkező limnológusként nemcsak az összes hazai vizek
kutatásában alkotott kiemelkedőt (115 tudományos közlemény), hanem a Nemzetközi Amazonas Projekt gyűjtéseinek (Visztula, valamint Albánia, Szlovákia, Skandinávia, Amazónia és Elefántcsontpart egyes folyóinak algavegetációi) feldolgozásával
is. Fontos kutatásokat végzett a Dunán, a Tiszán és a Balatonban is.
Nemzetközi publikációkban megjelent kutatási eredményei alapján 1963-tól folyamatosan kapta a meghívásokat a finn, svéd, német, lengyel és holland egyetemekre,
több skandináviai egyetem meghívott tanára. Az édesvízi algakutatás több vonatkozásban úttörő, nemzetközileg ismert művelője. 5 könyv és 170 tudományos dolgozat szerzője. Szomorú tény, hogy az akadémiai doktori értekezését, melyet 1971-ben
nyújtott be, a tudományos minősítő bizottság félretette. 1990-ben rehabilitálták
és megvédte akadémiai doktori értekezését. A Janus Pannonius Tudományegyetem
címzetes egyetemi tanáraként részt vett az egyetemi biológusképzésben. A Societas
pro Fauna et Flora Fennica tiszteletbeli tagja, magyarként egyedül. Továbbá tagja volt
az MTA Hidrobiológiai Bizottságának, a Magyar Algológiai Társaságnak, továbbá
tiszteletbeli tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak.
A Magyar Biológiai Társaság 1991-ben Gelei-emlékéremben részesítette, 1996-ban
a Szlovák Botanikai Társaság Holuby-emlékéremmel tüntette ki. Az MTA Biológiai
osztálya 1997-ben Eötvös-koszorúval ismerte el életművét.
Forrás: Wikipedia, Kiss Keve T. és Schmidt A.: Bot. Közlem. 89/1-2. (2002)
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Zeller Gyula fasor
Gyula Zeller Row

Zeller Gyula (1928-2009), közgazdász
professzor, a pécsi közgazdászképzés meghatározó egyénisége – az általa képviselt marketing szemlélet érvényre jut
a botanikuskert sokféle szerepében:
természetismeret, sport (sportpályák,
uszoda), séta, elmélkedés.
*
Gyula Zeller (1928-2009), economist,
significant figure of economist training in Pécs – his views on marketing
are reflected in the diverse role of the
Botanic Garden: nature, sports (swimming pool and sports fields), walking,
contemplating.
Zeller Gyula a pécsi egyetemi közgazdász képzés meghatározó alakja, a marketing-oktatás úttörője.
Zeller Gyula (1928-2009) élete bővelkedett újrakezdésekben és váratlan fordulatokban. 1947-ben felvételt nyert a kor legendás elitképző intézményébe, az Eötvös
Kollégiumba, mint a Pázmány Péter Tudományegyetem friss magyar-latin szakos
hallgatója. A kollégiumi diák- és szobatársak között a későbbi magyar szellemi élet
olyan jelességei voltak megtalálhatók, mint az irodalomtól a szociológiáig jutó, nemrég elhunyt Hankiss Elemér, a költő-műfordító Lator László, a remek irodalmár
Fodor András.
1950-ben egy vizsgája volt már csak vissza, amikor családját kitelepítették. Tanulmányait nem fejezhette be: Sztálinvárosba került, kétkezi munkásnak. Nem kellett
sokáig talicskáznia, a gépelni tudó, kitűnően számoló és fogalmazó fiatalembert
hamar kiemelték, kvázi „építőipari osztályvezető” lett a sztálinvárosi beruházás fő
felelőse, Bondor József, későbbi építésügyi miniszter mellett. Ez előnyére vált, Bondor a keményebb politikai támadásoktól is megvédte.
Elhagyva Sztálinvárost, előbb építőipari technikumot végzett, aztán bejárta a fél
országot: Kiskunfélegyháza, Dunaújváros, Kaposvár és Komló érintésével került
Pécsre. 1970-ben szerezte meg levelezős közgazdász diplomáját. Negyvenes évei
derekán kezdte el egyetemi karrierjét, tapasztalatai a gyakorlatból és a sokféle megpróbáltatásból adódtak. Az idő megint nem neki kedvezett: 1972-73-ban az Új
Gazdasági Mechanizmus leállításának, visszafordításának kora – egy kevésbé innovatív időszak volt.
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A marketing akkor még idegen volt a szocializmustól. A tanszéken értékesítést,
szervezést, vezetést tanított ekkor. Oktatóként egyike volt a legnépszerűbbeknek:
lendületes, sodró, szórakoztató órákat tartott. Nem tagadta meg korábbi bölcsész
előéletét: egy-egy közgazdasági fogalom esetében szabályos szófejtéssel jutott vissza a
kifejezés latin eredetéhez. Nem maradt a szakzsargonnál sem: szívesen hozott szemléletes példákat, hasonlatokat más tudományterületről.
Gyakorlatias volt és maradt mindvégig. Anélkül, hogy ettől szárazzá vált volna
habitusa: empátiája, humora, joviális közvetlensége megnyerően emberivé tették.
Idős korára sem változott, szellemileg friss és mozgékony maradt, jóval 70 felett is
bejárt tanítani.
Forrás: PTE honlap – Szilágyi László Törőcsik Máriával beszélget (2021)
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Mahatma Gandhi sétány
Mahatma Ghandi Promenade

Gábriel Róbert, Páva Zsolt, Bódis József,
H.E.Malay Mishra, Wilhelm Zoltán, Umesh Kumar

A „Nagy Lélek”, vagyis Mahatma Gandhi születésének 145. évfordulója alkalmából avattak szobrot a Pécsi Tudományegyetem Botanikus kertjében. Nagy
megtiszteltetés ez az egyetemnek, városnak egyaránt. Ünnepi köszöntőt mondott
Őexcellenciája Shri Malay Mishra. az Indiai Köztársaság Magyarországi Nagykövete, Páva Zsolt, Pécs MJ Város Polgármestere és Bódis József a PTE rektora.
*
The statue was installed in the Botanic Garden of University of Pécs to celebrate the 145th anniversary of the birthday of the „Great Soul”, Mahatma
Ghandi – a great honour for both the University and the town. Speakers at the
ceremony included His Excellence Shri Malay Mishra, the Ambassador of the
Republic of India to Hungary, Zsolt Páva, the Mayor of Pécs, and József Bódis,
the Rector of University of Pécs.
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Gandhi-szobrot avattak a PTE Botanikus kertjében
Az Indiai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége és a PTE
Természettudományi Kar Ázsia
Központja között hosszú ideje
fennálló jó kapcsolat a diplomáciai képviselet élére tavaly
kinevezett Őexcellenciája Shri
Malay Mishra hivatalba lépése
óta még szorosabbá vált.
Ennek egyértelmű jeleként
értékelhetjük a mind gyakoribb pécsi látogatásokat, amelyek keretében az indiai nagykövet a Földrajzi Intézetben zajló India-kutatás szakmai irányítójával folytatott megbeszélései mellett
fontosnak tartja a PTE és Pécs városának első számú vezetőivelvaló találkozókat és
eszmecseréket is.
Erre hosszabb időkeretben legutóbb január végén az indiai fél által szorgalmazott,
és a pécsi egyetemen megrendezett mártírok napi Gandhi-emlékrendezvény során
nyílt lehetősége. Ez az alkalom a Nagykövetség, rajta keresztül az indiai állam, valamint a PTE és Pécs városa közötti tudományos, illetve kulturális együttműködés
intézményesülése tekintetében is újat hozott. Az a kezdeményezés ugyanis, amellyel
egy, Mahatma Gandhi nevével fémjelzett kulturális és tudományos intézet felállítását
szorgalmazták a PTE szervezetében, az Ázsia Központ szakmai bázisán, Nagykövet
Úr részéről kedvező visszhangra talált, annak megvalósítását határozottan támogatásra érdemesnek ítélte.
Ennek a – várhatóan – többlépcsős folyamatnak az újabb lépéseként 2014. október
2-án az Indian Council for Cultural Relations által adományozott Gandhi-mellszobrot avatták fel a PTE Botanikus Kertjében, a „Nagy Lélek” születésének 145. évfordulóján.
E döntésben minden bizonnyal nagy szerepet játszott az a kiemelt figyelem, ami
Pécs városát, mint az etnikai és vallási sokszínűségre, a társadalmi tolerancia múltbeli és jelenkori hagyományára értékként tekintő, ugyanakkor rendkívül hosszú
történelmi múlttal és gazdag kulturális örökséggel rendelkező helyszínt övezi. Kiemelendő, hogy e tény az indiai szemlélő számára különös jelentőséggel bír, hiszen ennek
révén a befogadásra és az egyedi értékek integrációjára, az „egység a sokféleségben”
(unity in diversity) elvére épülő indiai társadalomszervezet mintaképe köszön vissza.
Mindemellett Pécs e vonatkozásban egy, az indiaiak által rendkívül fontosnak tartott
területen, a roma kultúra ápolása, megismertetése és kutatása terén is jelentős eredményeket tud felmutatni.
Forrás: PTE sajtóanyag
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A szobor készítője: Ram V. Sutar
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Wéber-Dobó-Vörös tanösvény

Wéber Mihály zoológus 1916-2000; Vöröss László Zsigmond botanikus 19141996; Dobó Géza 1921-1984; biológia oktatás módszertan tanösvény. Biológia
tanárok, akik az élővilág tiszteletére nevelték a hallgatókat.
*
Mihály Wéber, zoologist, 1916-2000; László Zsigmond Vöröss, botanist, 19141996; Géza Dobó methodology teacher of biology, 1921-1984 Nature trail.
Significant teachers of biology who educated their students to love nature.
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IV. fejezet
A Botanikus Kert bővítése az ezredfordulótól napjainkig –
Babayné Boronkai Erzsébet, Pap László, Wirth Tamás

Wirth Tamás

Babayné Boronkai
Erzsébet

A

Pap László

Botanikus Kertben Mánfai György több éven keresztül fényképeket készített a
növényekről és a Kert részeiről. Ebből válogattuk a legszebbeket. Az a célunk,
hogy a tisztelt Olvasó, Látogató érdeklődését felhívjuk a felhalmozott növénykincsre,
arra a szín- és formagazdagságra, amelyet e kis zöld sziget nyújt a szemlélőnek.
A bemutatott képeket aszerint csoportosítottuk, hogy merre vannak elhelyezve (pl.
sziklakert, mediterrán kert, kaktuszház, trópusi háza stb.). A növények pontos nevét,
rendszertani besorolását, földrajzi elterjedését vagy származását a Kertben, kis táblákra ráírva megtaláljuk. Tegyünk sétát és találjuk meg e szépségeket!
A Botanikus Kert szakmai vezetését 2000 áprilisa és 2019 decembere között
Babayné Boronkai Erzsébet látta el. A kert vezetésének átvétele után az egyik legfontosabb feladat a kert bizonyos elburjánzott részeinek megtisztítása volt. Megtörtént az invazív cserjék (szeder, iszalag, bodza, szubspontán módon kelt fák, stb.) és
gyomnövények eltávolítása, a cserjék megmetszése, valamint a fák veszélyes ágainak
eltávolítása az parkolók és épületek közelében. További fontos volt a fák növényvédelmének rendszeres elvégzése. Ebben az időben támadta meg a hazai fekete fenyő
állományt a fenyő-tűkarcgomba, mely nem kímélte a 60 egyedből álló állományt
sem. Endoterápiás módszerrel próbáltuk elérni a fák megmentését, de így is csak
lassítani tudtuk az állomány pusztulását. Ezen kívül minden évben bérpermetezéssel
sikerült az idős Aesculus hippocastanum egyedeket a vadgesztenye aknázómoly ellen
megvédeni. A továbbiakban megkezdődött a kaktuszház alatti gyomos terület megtisztítása és az így nyert területeken új növények (fák, cserjék és évelők) telepítését
kezdődött meg részint a nemzetközi magcsere program keretében kapott magokból,
részint pedig a környék kertészeteitől és magángyűjtőitől kapott növényekből.
144

Mind az üvegházi, mind pedig a szabadföldi növényanyag jeltáblázása, valamint
gyűjteményként regisztrálása elektronikus adatbázisban ekkor kezdődött el. A Botanikus Kert 2000-től vált tagjává a Magyar Arborétumok és Botanikus kertek Szövetségének (MABOSZ). A szervezet vezetőségével közös munkánknak köszönhető, hogy
Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása után megnyíltak számunkra
pályázati lehetőségek. 2007 és 2011 között a KEOP 3.1.3 pályázat keretében teljes
egészében megújult az epifiton ház, valamint a kaktusz és pálmaház szigetelése, gépészete (szellőzés, árnyékolás), a kétlépcsős ciszternarendszer kialakítása, hollandágyak,
kerti tó szigetelése, továbbá új növényfajok lettek betelepítve.
A 2013 és 2015 között elnyert második nagyobb pályázati forrásból megtörtént
a kert kültéri és üvegházi gyűjteményeinek infrastruktúrális és növénytaxonómiai
fejlesztése. Az elnyert forrásoknak köszönhetően megtörténhetett az üvegházak szellőztető-, árnyékoló- és fűtési rendszereinek korszerűsítése, valamint a kert vízellátó
rendszerének felújítása. Ez utóbbi fejlesztés révén elérhetővé vált az üvegházi növények ciszternarendszerről történő vízutánpótlása, illetve lehetőség nyílt a park számos
elkülönített gyűjteményes részén az automata öntözőrendszerrel történő öntözés is.
Megújultak a kert útjai és kerítései, 50 taxonból álló futónövény-gyűjtemény támrendszere lett kialakítva. A mocsári és vizes élőhelyek gyűjteménye, valamint a sziklakertek is megújultak. A kert összes gyűjteményében: orchideák, rovaremésztő és
egyéb üvegházi növények, valamint a fásszárú és évelő növények közel 1000 faja
került telepítésre.
A kert vezetését 2019 decembere és 2020 augusztusa között Pap László látta el.
Ez időszak alatt a kert növényanyagának fejlesztésével, új taxonok beszerzésével foglalkozott. Kertvezetése alatt sikerült kialakítani a rovaremésztő növények üvegházi
gyűjteményét.

145

146

2020 augusztusától Wirth Tamás került a kert élére. 2020-ban megkezdődött a
parki gyűjtemény növényanyagának átfogó revideálása, a Botanikus Kert adatbázisainak aktualizálása, valamint a kaktusz- és pozsgás ház alatti régi sziklakert revitalizálása, továbbá megkezdődött a ‚Kontinentális félsivatagi sziklakert’ területének és
növényanyagának bővítése. A 2021-ben elnyert pályázati összegből a szaporító üvegházak szellőztetőrendszerének átfogó karbantartását és felújítását sikerült elvégezni.
A 2007-2020 közötti időszakban összesen 2200 edényes növényfaj egyedeinek
telepítése történt meg a kert különböző gyűjteményeiben, részben a nemzetközi
magcserét is igénybe véve.
Első nagy tavaszi dísznövény kiállítás és -vásár megszervezésére 2005-ben került
sor, ekkor még csak a Kaktusz- és Pozsgásgyűjtő Egyesület képviselőivel. Az esemény
2006-tól már országos szinten is egyre több kiállító részvételével, tematikus programokkal (nőszirom, rózsa, minikert) is kiegészülve zajlik. A továbbiakban éves szinten
rendszeres és alkalmi programjaink:
• „Kora tavaszi virágzás” március
• Zöld családi nap a PKK-ban
• „Föld Napja” a Tettyén
• Polgármesteri növényvásár évente kétszer
• Növények Napja: diákok és saját dolgozók bevonásával interaktív foglalkozások,
tematikus vezetések
• KÖEÉ és Családi Nap: diákok és saját dolgozók bevonásával interaktív foglalkozások, tematikus vezetések
• Szoborkiállítás: minden évben szeptember végétől
• Kutatók Éjszakája: diákok és saját dolgozók bevonásával interaktív foglalkozások, tematikus vezetések
• „Ősz a Botanikus Kertben”: rendkívüli hétvégi nyitva tartás október végén vagy
november elején
• „Trópusok a télben”: év végén
• MABOSZ Kertvezetőinek szakmai konferenciája
• Koncertek a szabadban

Üvegházi gyűjtemények
A KEOP pályázat keretében megújult üvegházaink hosszú távon biztosítanak ideális környezetet a hazai klimatikus viszonyok között nem télálló, érzékeny növények
számára.
A Pálmaházban a 10-12 m magasra növő pálmák, a textilbanán és a fikuszfák
árnyékában több mint 600 féle trópusi növény található. Többek között: flamingóvirág, filodendronok, bors-félék, páfrányok. A ház északi téglafalán egy 10 m2-es élő
növényfal került kialakításra páfrányokkal és egyéb szobanövény-változatokkal.
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A teljesen újjáépült középső üvegházban 4 különböző igényű gyűjtemény került
elhelyezésre. Az epifiton házban tekinthetők meg a liánnövények, a bromélia-félék, a
melegházi orchideák, valamint a rovarevő növények. A mediterrán házban a Citrus-félék, kávéfák, banán-félék, guáva, hibiszkuszok, valamint egyéb dísz- és haszonnövények, rovaremésztő növények és a mérsékelt égövi Orchideák kaptak helyet.
A hidegházban a növények nagy része csak a téli hónapokban található meg, mert
tavasztól őszig a szabadban vannak. Ilyenek pl. a hidegházi orchideák, eukaliptuszok,
akáciák, cikászok, valamint a liánnövények (Aristolochia spp., Ficus spp., Philodendron spp. stb.), a broméliák és egyéb gyümölcstermő fák, dísznövények (leánderek,
sétányrózsák, kefevirágok, stb.), közel 350 képviselővel. A rovaremésztők gyűjteménye külön épületszárnyban kapott helyet, mely jelentősen fejlődött 2015 után.
A kaktusz- és pozsgásház az egyik legrégebbi gyűjteményünk. Az idelátogató szeme
elé több, mint 1200 féle növénytaxon tárul: a kaktuszok mellett aloék, agavék, kutyatejfélék, kristályvirágfélék, dögvirágok stb. A kaktusz nemzetséget közel 600 taxon
képviseli.
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Park
A parkban több mint 1200 féle cserje és fa közel 2500 egyede, valamint 3000 évelő
növény található. A déli részén elődeink által az 1930-as években telepített koros
fák (ostorfák, hársak, gesztenyefák, juharok, örökzöldek stb.) mellett sok különleges
cserje és liánnövény díszlik. A 2000-es évek eleje óta a beteg, kipusztult és invazív
növények helyére több száz új cserje és fa került betelepítésre. Így alakult ki az uszoda
alatt a Japán-kert és az ázsiai gyűjtemény, valamint a fenyves rész. Közvetlenül a
sportpálya felett található a mediterrán gyűjtemény, illetve az amerikai gyűjtemény
is. A látványos ciprusok, örökzöld tölgyek, fügefák, nemes babér, gránátalmafák, liliomfák gyűjteményei sok különlegességgel szolgálnak.

Mediterrán gyűjtemény
A sportpályától északra elterülő „Mediterrán oldal” hatalmas sziklakertje Debreczy
Zsolt tervei alapján, Mihály Árpád szobrászművész munkájával épült az 1980-as
évek közepén. A gyűjtemény zömét kitevő nyugati rész a Mediterraneum növényzetét mutatja be. A mediterrán éghajlatra a száraz nyár és az enyhe tél jellemző. Európa
mediterrán és szubmediterrán növényzetének többsége jól viseli a pécsi klímát.
Az eumediterrán zóna jellemző erdőtípusa a sziklacserjékkel elegyes makkia. Fontosabb, jellemző elemei: atlaszcédrus (Cedrus atlantica), európai ciprus (Cupressus
sempervirens), szír boróka (Juniperus drupacea), görög boróka (Juniperus excelsa),
vörös boróka (Juniperus oxycedrus), föníciai boróka (Juniperus phoenicea), kalábriai
fenyő (Pinus brutia), a sok gyantát termelő aleppói fenyő (Pinus halepensis), tengerparti fenyő (Pinus pinaster), az ehető magvú európai mandulafenyő (Pinus pinea).
Rajtuk kívül a Mediterraneumban gyakori lombhullató és örökzöld lombos fákkal
és cserjékkel találkozhatunk, úgymint a közönséges füge (Ficus carica), az olajfagyal
fajok (Phillyrea angustifolia, Ph. latifolia), a terpentin pisztácia (Pistacia terebinthus),
a bíborgubacs tölgy (Quercus coccifera) és magyaltölgy (Quercus ilex), a krisztustövis (Paliurus spina-christi), a gránátalma (Punica granatum) és a jeneszter (Spartium
junceum).
A makkia fáihoz sok félcserje és törpecserje társul, pl. a cserjés buvákfű (Bupleurum
fruticosum), a szuharok (Cistus spp.), az olasz szalmagyopár (Helichrysum italicum),
a levendula fajok (Lavandula angustifolia, L. × intermedia, L. lanata, L. stoechas), a
rozmaring (Rosmarinus officinalis), a kerti ruta (Ruta graveolens) és a cipruska fajok
(Santolina spp.).
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Kontinentális-félsivatagi „Kőkert”
A pálmaház és kaktuszház között elterülő egzotikus sziklakert, a kontinentális-félsivatagi „Kőkert” elsősorban az észak-amerikai, hideg telű, forró nyarú félsivatagi
területeken honos fajokat mutatja be. A kertrész Debreczy Zsolt tervei alapján és
az általa gyűjtött észak-amerikai növényanyag felhasználásával épült a Művelődési
Minisztériumtól kapott anyagi támogatásból 1985 őszén és 1986-ban. Eredetileg is
vörös homokkőből készült, egzotikus, arizonai hangulatot idézve. A sziklakert elkészültét követően az ide került növények valamennyi egyede eredeti termőhelyről
származott – Debreczy Zsolt 1973-as és 1983-as észak-amerikai gyűjtőútjáról kerültek Magyarországra. A 2015-ös
KEOP pályázat tette lehetővé
néhány hatalmas jakabhegyi
vörös homokkő-szikla beillesztését. Ezáltal egy különösen szép
látványt nyújtó, egyedi kertrész alakult itt ki, mely így egy
darabka arizonai sivatagot és
kanyonrészletet mutat be.
A gyűjtemény alapállományát
a télálló kaktuszok (Opuntia
spp., Cylindropuntia imbricata,
C. kleiniae), pálmaliliomok
(Yucca aliofolia, Y. baccata, Y.
elata, Y. faxoniana, Y. glauca var.
stricta, Y. recurvifolia, Y. rostrata)
adják. A kőkert kísérő növényei
a félsivatagi élőhelyek természetes fajai, mint pl. a rezgőszakáll (Cercocarpus montanus). A
kőkert hátterében alacsonyabb
termetű félsivatagi termőhelyi
fák láthatók, mint pl. a nálunk
ritka nyugati gyantás boróka
(Juniperus occidentalis), az ehető
magvú kéttűs diófenyő (Pinus
cembroides var. edulis). A cserjék
közül itt nő a ritka vörösbogyós
mahónia (Mahonia haematocarpa) és a sivatagi szappanfa
(Sapindus drummondii).
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Szubtrópusi gyűjtemény
Ezen a kis – épületektől, kerítéstől, nagy fáktól védett – helyen számos olyan
növény maradt meg, amelyek kis takarással vagy anélkül is télállóknak bizonyultak a
hazai klimatikus viszonyok mellett.
A ritka egzoták Debreczy Zsolt és munkatársai gyűjtéséből származnak. Ez a főleg
fákból és cserjékből álló gyűjtemény Vöröss László Zsigmond első leírása, majd Debreczy Zsolt és Rácz István kiegészítése alapján a következőképpen jellemezhető: a
területen található idős nyitvatermő fák több mint 60 évesek, a többi folyamatosan
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telepített. Itt található meg a görög jegenyefenyő (Abies cephalonica) és a feltűnően
szép, karcsú oszlopos gyantás cédrus (Calocedrus decurrens ‹Columnaris’). Az üvegház
bejárata mellett a magyalhoz hasonló, szúrós levelű örökzöld magyaltölgy (Quercus
ilex) díszlik. Erre kúszik fel a kora tavasszal virágzó örökzöld trombitacserje (Bignonia capreolata). Előtte található meg az ázsiai eredetű, fehérvirágú illatfa (Osmanthus
fragrans), melyet a kínai tea illatosítására használnak.
Ugyancsak itt található meg a kínai kenderpálma (Trachycarpus fortunei), melynek
nagy, legyező alakú, örökzöld levelei a Kert tartós díszei. Takarás nélkül is megmarad
itt a kínai szúrósfenyő (Cunninghamia lanceolata), amely a mocsárciprusfélék (Taxodiaceae) családba tartozik. A Japánban őshonos gömb habitusú ciprusfélét a hibatuját
(Thujopsis dolabrata) tartós fája miatt erdőként telepítik.
A Földközi-tenger környéki keménylombú cserjések makkia vegetációjának örökzöld növénye a téli bangita (Viburnum tinus), mely itt a Kertben egy ritka rokonával, a Viburnum henryi-vel együtt díszlik. Szintén itt található a nagyvirágú liliomfa
(Magnolia grandiflora ‚Victoria’ és ‚Little Gem’) egy-egy gyönyörű példánya. A nagy,
fényes levelű, fagyérzékeny japán naspolya (Eriobotrya japonica) a kelet-ázsiai örökzöld gyümölcsfa termései nyersen fogyaszthatók. Ugyancsak az almafélékhez tartozik
a bőrlevelű korallberkenye (Photinia serrulata). Ehető termésű az itt található fák
közül még a gránátalma (Punica granatum) és az ébenfafélék családjába tartozó kakiszilva (Diospyros kaki), amely Kína és Japán fontos édes bogyója, nyersen vagy lekvárként fogyasztható. Hazai termesztése egyre több sikerrel jár. 2014 nyarán termett
először ez ehető gyümölcsű és virágú mirtuszdió (Acca sellowiana). A kínai enyvesmag
(Pittosporum tobira) virágainak illata a narancséhoz hasonló és amíg másutt hidegházi
növényként ismert, itt a szabadban is áttelel. A trópusok kedvelt díszcserjéje a piros,
fodros szirmú, feltűnő virágbugájú selyemmirtusz (Lagerstroemia indica), amelynek
virágzása több hétig is eltarthat. Kétféle télálló banán díszíti nyáron a gyűjteményt
hatalmas leveleivel. Itt látható a somfélékhez tartozó japán babérsom (Aucuba japonica ‹Variegata’), amely gyakori dísznövény, a mediterránban sövényként is ültetett,
valamint a japán szentfa (Nandina domestica).

Amerikai gyűjtemény
A 2000-es évek elejétől alakítottuk ki ezt a gyűjteményt. A növények nagy része
szintén eredeti élőhelyről származik, melyet Debreczy Zsolttól és Orlóci Lászlótól
(ELTE Füvészkert igazgatója) kaptunk ajándékba, valamint Dlusztus Miklós és
Huber Kálmán gyűjteményéből is érkeztek különlegességek. Ezen kívül a nemzetközi magcsere során kapott magokból felnevelt növényekből, valamint a 2015-ös
KEOP pályázat keretében beszerzésre került növényanyag betelepítése során alakult
ki. Az itt megtalálható növények eredeti élőhelye az amerikai kontinens Kanadától
egészen Chiléig terjedő területe. A gyűjteményben egyaránt található fa, cserje és
évelő növény. A fák közül említést érdemel a cukorjuhar (Acer saccharum), melynek
nedvéből készül a juharszirup. Lombja ősszel narancsvörösre színeződik.
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Az arizonai ciprus (Cupressus arizonica) Montánában és Nevadában gyűjtött változatai, Goven-ciprus (Cupressus goveniana), a kaliforniai eredetű óriástobozú fenyő (Pinus
coulteri) magnóliák, télálló pálmák (Sabal mexicana, S. minor), valamint az exotikus
külsejű chilei araukária (Araucaria araucana), a nálunk is termést érlelő indián banán
vagy paw-paw (Asimina triloba) és a virginiai lótuszszilva (Diospyros virginiana).
A cserjék közül a nyáron is virágzó táskavirágok (Ceanothus változatok), az ehető
gyümölcsű fekete berkenye (Aronia melanocarpa) és fanyarka-fajok (Amelanchier
spp.). Az évelő lágyszárú növények legnagyobb képviselője a Dél-Amerika pampáiról
származó pampafű (Cortaderia selloana), mely nyár végétől hatalmas bugavirágzatával díszíti a kertet.
Tipikus amerikai évelő növények a tűzeső változatok (Heuchera spp.), melynek a
zöld-sárga-piros-feketés vörös levélváltozatai egész évben díszlenek. A csillagfürt (Lupinus spp.), a csillagmeténg (Amsonia tabernaemontana), a szakállas bugatölcsér (Penstemon barbatus), ligetszépe (Oenothera missouriensis) elsősorban virágjaikkal tündökölnek.
A területen már voltak korábban is értékes fák, melyek eredetét tekintve nem az
amerikai kontinensről származnak (pl. Ginkgo biloba), ezeket természetesen meghagytuk, és a kert több pontján is lett amerikai eredetű növény kiültetve, mivel a telepítésnél figyelembe kellett venni a növény terebélyességét valamint környezeti igényeit is.

Ázsiai gyűjtemény
Kialakítása az 1950-es évek kezdetére tehető, amikor a hazai és nemzetközi magcseréből könnyen tudtak keleti szomszédjainktól (elsősorban a volt Szovjetunióból),
valamint a hazai és volt szocialista országok botanikus kertjeiből magokhoz jutni. Így
került sok cserje és fa a kertbe: jezsámen (Philadelphus spp.), lonc (Lonicera spp.),
galagonya (Crataegus spp.), rózsa (Rosa spp.), madárbirs (Cotoneaster spp.), bazsarózsa (Paeonia spp.), ostorfa (Celtis caucasica, C. sinensis) és juhar (Acer ginnala subsp.
semenovii, A. turcestanicum).
A 90-es évek végére a metszés és gondozás hiányában sok növény kipusztult, az
inváziós növények elszaporodtak és a táblák többsége elveszett, így Rácz István és Kósa
Géza dendrológusok csak a növények egy kisebb hányadát tudták beazonosítani. A
2000-es évek elején egy rendezés és növényhatározás után az újabb – nemzetközi
magcseréből nevelt és ajándékba kapott – növényekből elkezdődött a gyűjtemény
felújítása. Igazi lendületet a 2015-ös KEOP pályázat hozott, ahol újabb növényanyag
beültetése és kitáblázása mellett a futónövények számára támrendszer is kiépült.
Nagyobb gyűjteményként kapott itt helyet: egy kerti mályvacserje (Hibiscus syriacus) kollekció, selyemmirtuszok (Lagerstroemia spp.), nyáriorgona fajok (Buddleia
alternifolia, B. davidii), továbbá a Kósa Géza által adományozott küllő hárs (Euptelea
polyandra) és kínai szépfa (Heptacodium miconioides), a szép levelű kislevelű kacurafa
(Cercidiphyllum japonicum) és még sok ázsiai különlegesség. A futónövények közül
elsősorban a lilaakácok (Wisteria spp.), a kivik (Actinidia spp.), a loncok (Lonicera
spp.), jázmin, trombitafolyondár, stb. gazdagítják ezt a gyűjteményt.
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Japánkert
Kertünkben 2008-tól a régi, már beteg botanikai almafajták helyén erre a kis
sarokra, valamint az oktatási épület melletti részekre telepítettünk japán eredetű
növényeket, melyek részben a nemzetközi magcsere során kapott magokból származtak, részben ajándékba kaptunk a környező kertészetekből. A növények egy része
pedig 2015-ös KEOP pályázat keretében került beszerzésre.
A japánkertek tipikus fái közül kétféle, tavasszal csodálatosan virágzó japán díszcseresznye (Prunus serrulata ‚Kiku-Shidare-Sakura’ és Prunus serrulata ‚Amanogawa’).
A kis méretű, aprólevelű, de igen változatos színű és szeldeltségű lomblevelekkel rendelkező, szinte bonsainak tűnő kis japán juharokból (Acer palmatum) három változat,
az ehető gyümölcsű mazsolafa (Hovenia dulcis) és sok érdekes, nyírható cserje (japán
gyöngyvessző, kékszakáll, buxusok, örökzöld ezüstfa, indián galagonya, hortenziák,
japán szentfa stb.) gazdagítja ezt a gyűjteményt.
Az évelő növények közül az árnyékliliom fajok (Hosta spp.) sok változata, a nagy
levelű, nyáron dekoratív rózsaszín virágjával díszítő japán szellőrózsa (Anemone japonica), a tavasszal emeletesen virágzó japán kankalin (Primula japonica), fekete kígyószakáll (Ophiopogon planiscapus ‹Niger›) és még sok – levelével vagy virágjával díszítő
– lágyszárú növény található.
A parkolótól egy bambuszgyűjtemény választja el a gyűjteményt. A kis hidat, a
padot és a japán kaput a Simonyi Károly Szakiskola asztalos hallgatói készítették a
kertünkben elpusztult és kivágott fáinak anyagából. Sajnos a korábbi évek karbantartásainak elmaradása, valamint tó feltöltődése miatt a vizes élőhelyet és az épített elemeket fel kellett számolni. A tómeder feltöltésével és a talaj kisavanyításával viszont a
jövőben lehetőség nyílik különböző havasszépe (Rhododendron spp.), kamélia (Camelia spp.) és teafa fajok (Stewartia spp.) fajok bemutatására.
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„Tündérkert” - egy angolkert mintájára ültetett kert
Fáit és cserjéit részint a 30-50 évvel ezelőtt ültették, részint a 80-as években telepítették. Az 1990-es évekre elgyomosodott sziklakerti részeket az évek folyamán megtisztítottuk a taracktól és egyéb gyomoktól, túlszaporodott évelőktől, hogy ezáltal
egy angolkert jellegű gyűjteményt hozhassunk létre. Ennek lényege, hogy kanyargó
ösvények mellett a fák és cserjék mellett évelő növényeket (fűszer- és gyógynövényeket, hagymásokat és dísznövényeket) ültetünk spontán társításban, szabálytalan
virágágyásokba. Egyedül a növény fény- és tápanyagigényét figyelembe véve az a cél,
hogy kora tavasztól késő őszig minden területén legyen valami virágzó érdekesség
vonzva a rovarok sokaságát is. Így hétről-hétre változó képet mutat a terület. A fák
növekedésével, valamint az évelő növények változékonyságával évről évre változik egy
kicsit az összkép. A cserjéket rendszeres metszéssel „formában” tudjuk tartani.
A klasszikus angolkerttől méretei miatt különbözik, emiatt nagyobb gyepfelület,
valamint a tó hiányzik a területről. Jellegzetesebb évelő növényeink: levendula fajok
(Lavandula spp.), kasvirág fajok (Echinacea spp.), kúpvirág fajok (Rudbeckia spp.),
rózsa fajok, harangvirág fajok (Campanula spp.), hunyor fajok (Helleborus spp.),
mocsári hibiszkusok (Hibiscus moscheutos), cickafark fajok (Achillea spp.), orbáncfű
fajok (Hypericum spp.), és a nőszirom fajok (Iris spp.), továbbá különböző fűszer - pl.
rozmaring, zsálya, kakukkfű, édeskömény, izsóp, borsikafű, szurokfű (oreganó) stb. és gyógynövények - pl. muskotályzsálya (Salvia sclarea), ligetszépe (Oenothera spp.),
édesgyökér (Glycirrhyza glabra), menta (Mentha spp.) és gyűszűvirág fajok (Digitalis
spp.) stb. A korai színkavalkádot a különböző hagymás növények: gyöngyikék (Muscari spp.), tulipánok (Tulipa spp.), kékcsengő (Hyacinthoides spp.), korbácsliliom
(Eremurus spp.), liliom (Lilium spp.), nárcisz (Narcissus spp.), hagyma (Allium spp.)
és császárkorona fajok (Frittilaria spp.) stb. biztosítják.

Vízi- és mocsári növények
Az 1953-ban épült pálmaház DNy-i homlokzata elé építették a kb. 25 m3-es kis
tavat és a bejárattól jobbra pedig 10 db kisebb, egyenként 1,5-2 m2 alapterületű kisebb
medencét vagy mocsaras élőhelynek alkalmas parcellát. Ezekbe kezdetben a Pécs környéki állóvizek növényeit telepítették. A vizes élőhelyekbe beköltöztek különböző kétéltűek (pettyes gőte, kecskebéka, zöld varangy stb.), melyek hazánkban védett állatok,
rendszeresen látogatják a szitakötők, melyek szaporodás céljából keresik fel a tavat.
A 2000-es évek elején aranyhalak kerültek betelepítésre, valamint mocsári és
ékszerteknős is otthonra lelt benne. A medence alapzata a pálmaház elé ültetett trombitafolyondár aggresszív gyökérzete miatt megrepedt, így a tó vize a 2000-es évekre
folyamatosan szivárgott. A 2011-es KEOP pályázat tette lehetővé, hogy végleges szigetelést és fóliázást kapjon. A felújítások előtt többek között ezek a növények voltak a gyűjteményben: gyékény fajok (Typha angustifolia, T. latifolia, T. laxmannii, T.
minima), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), tündérrózsák (Nymphaea spp.), szittyó
fajok (Juncus spp.), réti füzény (Lythrum salicaria) és vidrafű (Menyanthes trifoliata).
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A mocsári élőhelyek rekonstrukcióját a 2015-ös KEOP pályázat tette lehetővé:
ekkor 2 medence teljesen fel lett szabadítva a benne levő növényektől és földtől. A
többi részt is megtisztították a nem kívánatos növényektől és újra lett fóliázva. Ezáltal
nyertünk újabb 2 nyíltvizű területet, valamint több mocsaras élőhelyet. A pályázat
keretében sok új növény került betelepítésre. Legtöbbjük hazánkban védett: többek között vizes élőhelyekhez kötődő nősziromfajok (Iris ssp.), kaliforniai vízipipacs
(Anemopsis californica), indiai lótusz (Nelumbo nucifera), rucaöröm (Salvinia natans),
kálmosfélék (Acorus ssp.), zsurlófajok (Equisetum hyemale, E. scirpoides) és szittyófajok (Juncus effusus, J. inflexus).

166

167

V. fejezet
Emlékfák, egyéb emlékhelyek

PTE Emlékfa – avatta 2004. május 1-én Lénárd László
rektor Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása alkalmából (fő bejárattól jobbra, Kígyós Sándor
„Gömb” szobra mellett)
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Pásztor György emlékfa

Tihanyi Jenő emlékfa

Gopal Krishan emlékfa

Pécsi Orosz Központ
és a Szláv Filológia tanszék emlékfa
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Priszter Szaniszló emlékfa

Szépe György emlékfa

Andrew C. Rouse emlékfa

Tóth Ilona emlékfa
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László János emlékfa

Ormos Mária emlékfa

Dr. Lénárd Kata „elbujós fája”
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Thienemann Tivadar szikla

Tóth István emléktábla
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Munkatársak

Dr.Wirth Tamás
a Botanikus kert vezetője

Barkóczy Zsófia
kertészmérnök

Weiling Júlia Luca kertészmérnök
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Marián Zsuzsanna
kertész

Pálfai András
kertésztechnikus

Vágvölgyi Mariann
kertész

Ráduly László
kertész

Helschtáb Klára
ügyviteli alkalmazott

Szőke László Béla
kertész

Rattinger Tamás
kisegítő alkalmazott

Vincze Zsolt
kisegítő alkalmazott

Siptár Gergely
kisegítő alkalmazott
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Zárógondolat

A

Botanikus Kert olyan zöld sziget, ahol a változatos növénykincs szemlélése mellett a Látogató kedves emlékeket idézhet fel olyan tudós tanárokról, nagy egyéniségekről, akik különösen szerették ezt a kertet. Azt szeretnénk, ha a magaslaton egy
nagy sziklafalra vésve folytatódnának a nevek. Olyan egyetemi egyéniségeké, akikre
tisztelettel és szeretettel emlékezünk. Akik kivételesen sokat tettek az Egyetemért.
Különös tény, hogy a Botanikus Kert 70 éves jubileuma egybeesik Borhidi Attila
akadémikus 90. születésnapjának évfordulójával. Ebből az alkalomból szeretettel és
tisztelettel köszöntjük, kívánjuk, hogy alkotókedve minden tanítvány és tisztelő számára tovább sugározzon.
*
he Botanic Garden is a green island where, besides submerging into the sight of
the rich flora, Visitors may recall precious memories of scientist professors and
great minds who were fond of this garden and who are commemorated with love
and respect.
It is a peculiar fact that the 70th anniversary of the Botanic Garden coincides with
the 90th birthday of our academic, Attila Borhidi this year. Let us congratulate him
on this special occasion and wish that his creativity keeps radiating on all his former
and future students and respecters.
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Dr. Szabó László Gy.
professzor emeritusz
a Növénytani Tanszék
volt vezetője

Mánfai György
szerkesztő-fotográfus
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Támogatók

Pécs M. J. Város
Önkormányzata

Baranya Megyei
Önkormányzat

Pécsi erőmű

Együtműködő partnerként

