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A magyar történelem sajátságos alakulása miatt a Nagy-Alföldön viszonylag kevés nagybirtok volt, így a 

birtokközpontok kastélyai köré települt történeti kert is kevés maradt fenn. 

Díjazottunk a Kertészeti Főiskolát végezte el Kecskeméten, és szinte predestinálva volt arra, hogy édesapja 

nyomdokaiba lépjen az arborétummá, gyűjteményes kertté váló kastélykert vezetői pozíciójában. A feladat 

nem volt egyszerű, a Bolza gróf megálmodta nagyszerű kert a háború után megsínylette a megszállókat és a 

rendszerváltozást. Tulajdonosi változásai sem kedveztek mindig. Az öreg kert ökológiai viszonyai is 

rejtettek leküzdendő problémákat. 

Folytatta az édesapja által megkezdett munkát, a kastélykert arborétummá alakítását, a kert így nem maradt 

a közeli „nagy testvér” a Szarvasi Arborétum árnyékában. Felismerte a kertben rejlő lehetőségeket és 

nemcsak infrastrukturális jelentős rekonstrukciót hajtott végre, hanem a taxonszámot is többszörösére 

emelte. Ez nagymértékben köszönhető volt széles látókörének, a gyűjteményes kerti szakma szereplőivel 

való kitűnő kapcsolatok kiépítésének. Ennek következtében, a két lépcsőben megvalósult jelentős területi 

bővülés után megnyerte a fejlesztés megtervezésére Debreczy Zsoltot. 

Fáradhatatlan munkája, szakmai felkészültsége eredményeként a kiválóan fenntartott, átgondoltan fejlesztett 

arborétum országos természetvédelmi területként ma már a gyűjteményes kertek élvonalába tartozik. 

Bebizonyítva azt, hogy nem feltétele egy jó kertnek, hogy jelentős országos intézményhez tartozzon. 

Társadalmi aktivitása szűkebben vett szakmai munkáján kívül a Tiszazug tájegység idegenforgalmi életében 

is jelentős. Családi hagyományként, hegybíróként kiváló borászatot is visz. A MABOSZ-ban itt szerzett 

tapasztalatait is hasznosította. 

Legjelentősebb érdeme azonban mindenekfelett a magyarországi gyűjteményes kertek összefogása, szakmai 

együttműködésének megálmodása. Nemcsak megálmodta, de fáradhatatlan munkával, 25 évvel ezelőtt 

megnyerte és meggyőzte kollegáit egy átfogó szakmai-érdekvédelmi szervezet megalapítására. 

Kezdeményezése révén született meg a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége. 

Az elmúlt évtizedek alatt főtitkárként és vezetőségi tagként is rengeteg munkát végzett, önfeláldozóan 

tevékenykedett a MABOSZ, ezen keresztül a magyar gyűjteményes kertek érdekében. Ötletei, tanácsai 
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megtermékenyítően hatottak a Szövetség változására és fejlődésére. Nélküle a Szövetség nem jött volna létre 

és nem működne sikeresen máig is. 

 

Tálas Lászlónak, a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége kezdeményezőjének és 

alapítójának az Elnökség Semper Vireo díjat adományoz. 
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