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Egyetemünk elõdje – az Erdõmérnöki
Fõiskola – Kanadában és az Egyesült-
Államokban élõ 1956-os diákjai adomá-
nyokkal segítik az Alma Mater Botani-
kus kertjét.

Felajánlásaikat ezúton is szeretnénk
megköszönni! Köszönjük a Botanikus
Kertet féltõ aggódást, gondoskodást és
segítséget!

Köszönjük Ötvös Imre és társai ado-
mányait, Palkovics János és társai Bota-
nikus Kertünk javára létrehozott alapít-
ványának támogatását, valamint Pintér
László önéletrajzi könyvének eladásá-
ból befolyó bevételének felajánlását.

Támogatásaikat, az oktatást és az is-
meretterjesztést szolgálva, növények
táblázására fordítjuk.

Táblákkal látjuk el a Botanikus Kert-
ben természetes úton megtelepedett
zuzmókat, mohákat, gombákat, lágy
szárú növényeket, a Külsõ Kert 1960-as

évek óta folyó telepítéseit, és pótoljuk a
rongálásoknak áldozatul esett táblákat.
A Botanikus Kert számára ezen adomá-
nyok nagy segítséget nyújtanak, hiszen
csak a Botanikus Kert legszükségesebb
fenntartási és fejlesztési munkáit tudjuk
a megmaradt munkaerõvel ellátni. Ezen
felüli  feladatainkat pályázatokból és
bevételeinkbõl végezzük el. 

Eddig közel 600 db gravírozott, bar-
nára eloxált, akáckaróval ellátott alumí-
nium táblát helyeztünk ki. Ezek a táblák
idõjárásállók, és remélhetõleg nem
lesznek a rongálók áldozatai. 

Emlékpadok a Botanikus Kertben
2006. október 23-án a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Botanikus Kertjében
két emlékpad került kihelyezésre. Az
emlékpadokat a Botanikus Kert
vezetõinek és a Kert fejlesztésében – az
1923-1973 közötti idõszakban – tevéke-
nyen közremûködõk munkájának elis-
merésére állítottuk.

Kiss Vilmos Lajos kertészeti fõintézõ
1923-tól és 1953-ig volt a Kert vezetõje.
Vezetése alatt valósult meg a Honvéd
Fõreáliskola parkjának botanikus kertté
alakítása. A munkálatok Fehér Dániel, a
Növénytani Tanszék, majd Intézet
vezetõjének tervei alapján történtek.

Közremûködõ segítõk Sommer Géza
erdõmérnök és Bessenyei Zoltán kerté-
szeti intézõ voltak. Szentistváni Aladár
erdõmérnök a sziklakertek kialakítását
irányította. A nehéz idõszakban végzett
munkájuk eredményeként a Botanikus
Kert országosan is jelentõs gyûjte-
ménnyé vált.

1953-tól 1956-ig dr. Tuskó Ferenc – a
növényföldrajz, dendrológia oktatója –
a Botanikus Kert igazgatója. Munkáját
1955-tõl dr. Csapody István segítette.

Az 1957 és 1973 közötti idõszakban a
Kert jelentõs fejlõdésen ment keresztül.
Területe kibõvült, így mára bruttó terü-
lete 17,2 hektár. Ebben az idõszakban
az új területeken  kezdõdött meg az
Észak-Amerika és Kelet-Ázsia mérsékelt
égövi területeinek növényeit bemutató
gyûjtemények kialakítása. A terveket
dr. Vancsura Rudolf készítette és a fej-
lesztésekben mint kertvezetõ is tevéke-
nyen részt vett. A munkákat a Növény-
tani Tanszék is segítette, melynek
vezetõje akkoriban dr. Nemky Ernõ
volt. A Tanszék munkatársai közül dr.
Gencsi László és Bolgár Józsefné dr.
vett részt a munkálatokban. Jelentõs
munkát végzett Agócs József, többek
között a Felsõ Kert sziklakertjének ki-
alakításában vett részt.

Az 1963-1967, illetve 1972-1973 kö-
zötti idõszakban a Botanikus Kert
vezetõje dr. Barabits Elemér volt. Nevé-
hez fûzõdik a régi vagy alsó Kert átala-
kítása, valamint a Kert lombos örökzöld
és nyitvatermõ állományának jelentõs
fejlesztése. 

Napjainkban a Kert szintén rendkí-
vül nehéz körülmények között mûkö-
dik. Reményeink szerint azonban ezek
a körülmények nem vezetnek a Botani-
kus Kert leépüléséhez! 

Dr. Kocsó Mihály
a Botanikus Kert vezetõje

Volt diákjaink adományai

Az adományozó Ötvös Imre

Ötvös Imre az emlékpaddal Balról: Kocsó Mihály, Faragó Sándor, Ötvös Imre és Bartha Dénes


