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Címzetes egyetemi docens, közismerten és elismerten az egyik legnagyobb tudású dendrológus hazánkban. 

Óriási tapasztalatát, a fásszárú dísznövényekkel kapcsolatos átfogó és részletes ismereteit hosszú évtizedek 

óta osztja meg kollégáival és hallgatóival. 

1960-tól 1971-ig Vácrátóton, az MTA Botanikai Kutató Intézet Botanikus Kertjében dolgozott, ahol 

az ő nevéhez fűződik a mára hazánk vezető gyűjteményes kertjévé vált dendrológiai gyűjtemény alapjainak 

lerakása és fejlesztése. A II. világháborúban hatalmas károkat szenvedett területen valódi növénygyűjtemény 

kialakítását kezdte el, miközben az intézetben faiskolai termesztéssel és a hatalmas kert fenntartásával is 

foglalkoznia kellett. Fontos szerepet játszott a botanikus kert nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében, a 

magcsere kiterjesztésében és a növénygyűjtemény fejlesztésében, munkája nyomán egy közel 2500 taxont 

magában foglaló gyűjtemény született, amely a növénybarát látogatóközönség előtt is megnyithatta kapuit. 

Kósa Gézának, a Nemzeti Botanikus Kert vezetőjének szavaival élve: „Tevékenysége nélkül nem jöhetett 

volna létre hazánk leggazdagabb, nemzetközileg is elismert botanikus kertje, az MTA tulajdonában lévő 

Nemzeti Botanikus Kert.”  

A következő állomás életében 1971-től 1992 nyaráig a Fővárosi Kertészeti Vállalat Tahiban fekvő 

díszfaiskolájának a vezetése volt. Ezen időszak alatt irányításával és tervei alapján a mai napig egyik 

legjelentősebb hazai díszfaiskola felvirágzott, ismertté vált, területe kétszeresére, 56 hektárról 107 hektárra 

bővült.  

1992-től a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem oktatója lett. Jelentős részt vállalt és vállal ma is a 

kertész és tájépítész hallgatók képzésében egyaránt, napjainkig is óraadó oktató a Dísznövénytermesztési és 

Dendrológiai Tanszéken, valamint a Tájépítészeti Kar Kert- és Szabadtértervezési Tanszékén. Aktívan részt 

vett a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék dendrológiai kutatásaiban és a Budai Arborétum 

növényanyagának gazdagításában is. Szakértői munkáját a NÉBIH (korábban NÖMI, OMMI, majd 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) is rendszeresen igénybe vette. 

Aktív kutatói és nemesítő tevékenységet is végzett, új növényfajták nemesítésében is aktívan részt 

vett. Államilag elismert fajtái a Malus ’Piroska’ és a Pyrus nivalis ’Kartália’ fajta, illetve ő nevezte el a 

Fraxinus ornus ’Laokoon’ fajtát. 
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Oktatási és kutatási feladatai mellett alapító tagja volt a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek 

Szövetségének, 10 évig látta el az ügyvezető elnöki feladatokat. A Szövetség munkájának, feladatainak 

összefogásán túl emlékezetes szakmai tanulmányutakat szervezett. Részt vett a MABOSZ hírlevelek 

szerkesztésében, anyaggyűjtésében, s az ő nevéhez fűződik a hazai arborétumokat és botanikus kerteket 

bemutató, első jelentősebb egyesületi kiadvány szerkesztése, létrejötte „Magyarország legfontosabb 

arborétumai és botanikus kertjei” címmel. 

1969-től kezdve jelennek meg nagyjelentőségű, hiánypótló publikációi mind a kertészeti 

dendrológia, mind a díszfaiskolai termesztés területén. Munkásságát 17 szakkönyv megjelenése fémjelzi, 

emellett a kertészeti szakirodalom egyik legmegbízhatóbb szakmai lektoraként is számos további kiadvány 

megszületésében segédkezett. Évek aprólékos, kitartó munkájával írt és szerkesztett, majd nemrégen 

jelentetett meg egy hazánkban eddig még nem látott részletességű és igényű, lomblevelű fákról és cserjékről 

szóló kézikönyvet.  

Munkássága során hallgatók és növénybarátok, mondhatjuk ezreivel ismertette meg és szeretette meg 

az arborétumok és botanikus kertek világát, feladatait, a kertészeti dendrológiát.  

Óriási tudásával párosuló munkabírása, kitartása, legendás precizitása és szerénysége a fiatalabb 

generációknak is példa értékű. 

 

Dr. Tóth Imrének, a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének Elnöksége Semper 

Vireo díjat adományoz. 
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