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Új tanösvényt avattak ma a gemenci er-
dõben Keselyûsnél. A „Hogyan lesz itt
erdõ?” program keretében általános is-
kolások is részt vettek az „Õcsény 30C”
erdõrészlet felújítási munkálataiban
múlt év õszén. Idén a Gemenc Zrt. szak-
emberei a munkálatokat egy tanösvény
kialakításával folytatták. Az elkészült új
ismeretterjesztõ sétautat – kapcsolódva
a Hollós László emlékévhez – a 150 éve
született híres gombász tiszteletére
avatták fel. 

Hollós László életrajza
1859. június 18-án, Szekszárdon szüle-
tett.

Elemi iskolába Szekszárdon járt. Kö-
zépiskolai tanulmányait, különbözõ vá-
rosokban (Székesfehérváron, Kalocsán,
Baján és Pécsen) végezte, 16 évesen
pedig a budapesti mûegyetem elõkészí-
tõ osztályába járt.

1877-1880-ig a József-mûegyetemen
és a budapesti tudományegyetemen
vegytant (kémiát) és természettant (fizi-
kát) hallgatott, az egyetemi évek alatt
állami ösztöndíjjal Bécsben is tanult.
1882-ben tanári vizsgát tett.

1881-1887 között nevelõi állást vál-
lalt az ország különbözõ részein. 1887-
ben Jászmonostoron Fáy Dezsõ család-
jánál volt alkalmazásban. Ebben az idõ-
ben jelent meg a Cserey-féle növényha-
tározó, ami kedvet adott Hollósnak a
növényhatározáshoz. A kastélyparkban
és a közeli hegyekben 700 virágos nö-
vényt gyûjtött és határozott meg.

1887-ben beiratkozott a budapesti
tudományegyetemre, hogy természet-
tanból szerezzen diplomát, de a földrajz
szakot is elkezdte. 1892-ben doktori ok-
levelet szerzett növény-, ásvány- és
vegytanból. A földrajz diplomadolgoza-
tát ugyan elkészítette, de tanári vizsgát
nem tett le és felhagyott az oklevelek
halmozásával.

Az 1890-es években kémiai, régészeti,
növénytani és geológiai tanulmányai je-
lentek meg tudományos lapokban. Szép-
irodalommal is próbálkozott, novelláit a
Kecskemét c. lapban publikálta.

1895-ben Kecskemét város mono-
gráfiájába Hollós a geológiai viszo-
nyokról szóló és a növénytani fejezetet
készítette el, illetve közremûködött az
állattani fejezetnél is. A növénytani
részt évek óta folytatott kutatásai alap-
ján írta meg. Ehhez a tanítványai által
hozott és a saját útjain talált gombákat is
összegyûjtötte. A több mint 200 darabot

elküldte Hazslinszky Frigyesnek, az or-
szág legismertebb gombaszakértõjének
Eperjesre. Hollós László figyelme ezu-
tán – Hazslinszky hatására - a gombák
felé fordult és minden mást abbahagyva
ennek a tudománynak szentelte egész
életét.

1897-ben tervbe vette a pöfeteggom-
bák rendszerbe foglalását. A pöfeteg-
gombák hazai monográfiáját ötéves ku-
tatómunka után 1903-ban, Magyaror-
szág Gasteromycetai címmel jelentette
meg, kötetének illusztrációit saját maga
készítette. 1904-ben mûvét németül is
kiadták. Munkája elismeréséül a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelezõ
tagjává választotta.

1905-ben a Magyar Tudományos
Akadémia megbízta Magyarország föld-
alatti gombáinak gyûjtésével és feldol-
gozásával. Hollós maga járta az orszá-
got és gyûjtötte a gombákat. Az addig
ismert hazai fajok számát 16-ról 68-ra

emelte. A tudományos megfigyelések
mellett a szarvasgombák gyakorlati ér-
tékét is méltatta.

1911-ben jelent meg összefoglaló
munkája, mely a Magyarország földalat-
ti gombái, szarvasgombaféléi címet
kapta.

1911-ben Kacsóh Pongrác, a kecske-
méti fõreáliskola igazgatója felszólította
Hollós Lászlót, hogy az európai hírû
gombagyûjteményét vigye el a szertár-
ból, mert azt tanteremmé akarja átala-
kíttatni. A tudós ezen annyira elkesere-
dett, hogy gombáit ez év nyarán eléget-
te, és a szemétre dobta. Az esetbõl or-
szágos felháborodást keltõ ügy lett. A
megkeseredett tudós tanár pedig nyu-
galomba vonult, eladta könyvtárát és
visszaköltözött Szekszárdra. 1912-ben a
kultuszminiszter elismerése jeléül cím-
zetes igazgatónak nevezte ki, tanártár-
sai búcsúlevelet intéztek hozzá. Hollós
4800 darabos természetrajzi gyûjte-
ményt ajándékozott az egykori iskolájá-
nak és 2000 forintos alapítványt alapí-
tott a botanikából legeredményesebb
diákok számára.

Szekszárdon visszavonultan élt, de
hamarosan újra növénytani és gombá-
szati cikkeket publikált. 1913-ban jelen-
tette meg a Kecskemét vidékének gom-
bái címû, több mint 20 év kutatását
összefoglaló munkáját. A szülõvárosá-
ban végzett munka eredménye az Új
gombák Szekszárd vidékérõl 1926-ban,
majd 1933-ban a Szekszárd vidékének
gombái.

1940. február 16-án hunyt el Szek-
szárdon. 

Forrás: http://www.szekszard.hu/
hollos_laszlo_emlekev/hollos_laszlo
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