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LAUDÁCIÓ 
 

„Semper Vireo” Díj  

Tihanyi Győrgy 

Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert 

 

Botanikus kertet alapítani és fenntartani az egyik legösszetettebb, legköltségesebb, legnagyobb tudást és 

kitartást igénylő hivatás és feladat.  

Díjazottunk a hazai gyűjteményes kerti szakma XX. század végétől meghatározó személyisége, aki nem 

tartotta leküzdhetetlennek ezeket a kihívásokat. Munkahelyén 1983-ban biológia tanárként rendkívüli 

érzékkel ismerte fel a lehetőséget, hogy egy új iskola gondozatlan, üres telke, zöldmezős beruházásként 

milyen nagy lehetőségeket rejt magában. A kert alapítása idején elsősorban a diákok környezetének 

optimális kialakítása, az oktatás és a természet hasznos célszerű összekötése volt a cél. Évtizedeken 

keresztül, időt, fáradságot, sokszor saját költséget sem kímélve vette fel a kapcsolatot a hazai szakmával és 

lépésről lépésre, menetközben tanulva meg a gyűjteményes kerti szakma csínját-bínját alkotta meg az 

egyedülálló kertet. Mindeközben nagyfokú diplomáciai képességeket csillogtatott meg, mind a fenntartók, 

mind a támogatókkal, adományozókkal való gyümölcsöző együttműködésben. 

Az eredmény nem mindennapi. A 2,2 hektáron elterülő dendrológiai-botanikai gyűjtemény ma az ország 

egyik legjobban fenntartott, legjobban dokumentált és fajlagosan leggazdagabb gyűjteménye. A kert 

mintegy 1400 dendrotaxonja között számos a különleges és ritka.  

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai bambuszhonosításban is a különlegesnek számító, mintegy 80 

fagyálló bambuszfaj és változat gyűjteményének kialakításával. A létrehozott gyűjtemények messzemenően 

beteljesítik a gyűjteményes kertek modern küldetését. Az oktatás és közművelődés, környezeti, esztétikai 

nevelés kiszolgálása mellett fontos szerepet tölt be a biológiai sokféleség és a géntartalék megőrzésében. 

Mindezek alapján mintául szolgál az egész magyar gyűjteményes kerti világnak, de nemzetközileg is 

példaértékű.  

Számos ismeretterjesztő cikke és bambuszokról írt könyve a kertben felgyülemlett szakmai értékeket széles 

körben is hasznossá tették. 

A MABOSZ alapító tagjaként és hosszú ideig tisztségviselőjeként fáradhatatlanul, nagymértékben és 

hathatósan segítette a szervezetet, érdemei elévülhetetlenek e téren is. 

Olyan ember, aki, ha bármibe fogott bele, azt csak a legnagyobb hőfokon végezve és a tökéletességet 

elsőszámúan szem előtt tartva hajtotta végre. Elszántsága és munkabírása legendás. Munkája elismeréseként 

Debrecen város Hatvani-díjjal tüntette ki. 
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Tihanyi Györgynek, a hazai gyűjteményes kerti társadalom és a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek 

Szövetsége meghatározó személyiségének az Elnökség Semper Vireo díjat adományoz. 
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