Konyvek es eLoaddsok sora tanusitja, hogy a tanAr ur megbecsuLese az
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Horvet Adotf otiver tan6r Lir olyan egy6niseg, akinek sze[lemi kisugarzasa
folyamatos. Ezt olyanok is erz6keLik, akik szem6tyesen mar nem ismerhettek. 2007-ben, szutet6senek loo. evfordut6jdn m6Ltattuk etetp6tya.J6t, hiszen a
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mege[526 6vben,2006-ban,99 6ves koraban tdvozott eL kozutunk. E centenariumi 6vben a Mecsek Egyesulet 6vi kdzgyrlLes6n, a Baranyahaz diszterm6ben
Baronek JenS es Nagy Gabor em[6kez6se hangzott et, kozolve a gy6szjelentest
a1o., ,,uj" 6vk6nyv 83. otdat6n. Kozos emL6kez6st tartott a Magyar Biologiai rarsasag es a Pecsi Akad6miai Bizottsdg. A p6csi rudomdnyegyetem Nov6nyrend-

szeftani 6s Geobotanikai ranszek6n a herbAriumtermet ,Horv6t oLiv6r Adotf,
tanteremnek nevezt6k et. szulet6snapjdn, marcius 6-6n avatta feI Borhidi
Atti[a professzor M6snap pdva p6ter, a ciszterci Rend Nagy"Lajos Gimndzium
igazgatoJa adta et a ,,Horvdt otiv6r Adotf" termet, ami addig a termeszetrajzi

etoado volt.

ltt kidttit6si szekr6nyben kaptak

heLyet a tanar ur tergyi emtekei,

a faton pedig az a Krisztus-feszulet, amelyet e sorok irojanak ajdnder<ozoft,
s
ame[yet mettobbnak tartofram arra, hogy or6kuL adjam a Gimn6zlumnak.

LakohazanakfaLaramegebben az evben emtekt6bta keru[t a pecsi Vdrosszepito
es VArosv6d5 EgyesuLet kezdem6nyezes6re, p6cs vdros anyagi tamogatasavat.
Ma is ott van, mikozben az epuLetet az enyeszet lassan porr6 teszi. A pecsi

puspdk ig6rete szerint van ra rem6ny, hogy renovalAsa2o2o-ban befelezodik.
s a Lak6s helyen egyhdztorteneti kutatohetv LetesuL.

muLt

1O

eL-

6vben tovabb tartott. Nepszerus6g6t nem csak paratlan tud6s6nak.

hanem a Mecsek es Pecs iranti husegenek kdszonhette. E mdsott lsten. haza
6s a csalAd szeretete dtlt. Szinte a varos ,.minden potgAra tanitvanya" volt.
Abban a szerencses hetyzetben voltam, hogy a Sz6chenyi Gimnazium befejezese ota tanitvanyi kapcsolatban voltam vele (ak6rcsak 6tetp6rLydjdnak
lelkes feldol{ozoja, Temesi Endre Miklos). s amikor botanikusk6nt kezdtem
tev6kenykedni, alkalmam voLt az dttala vegzett szervezomunkdban k6zremrjkodni. igy ragadt rAm az a,,rang", amire most is buszke vaSyok, ahogyan

eL

nevezett: ,,Szabo Laci, a titkdLrom'l Koteless6gemnek erzem, hogy e szervez6m u n klLnak a Leg6rtekese bb ered m6 nyei re em L6kezzem.
Atkalmas hatternek adodott. hogy a Pecsi Akad6miai BizottsAson beLuL meg-

atakult a Kornyezetv6detmi 6s Urbanisztikai Szakbizotts6g Denesl Od6n
YbL-d[jas epitesz elnokleteveL 6s Fodor lstven titkeri kozremLjk6d6s6veL. Ezen
belUt 1969-ben, 50 6ve kezdte e[ szoros egyutl-mukod6s6t a Biologiai Szakbizotts6ghoz tartozo Alkalmazott N6v6nytani Munkabizottsdg es az el6bb
e m litett szakbizottsA f,hoz tartozo Te rm 6szetv6d e Lm i M u n kab izottsdg.
Gyakortatitag titkari kozremuk6desemmeL Horvdt A. Otiv6r irAnyitotta aszervez6 munk6t. Fontos szakUt6st tartottunk 1977. februler 1-6n a PAB-szektAA-,,^ a^ JqSyzvr\vl
;^^,,7okonvvbol. A Termeszetvedelmi es az Alkalmazott
IhA-A-^
taLVAt r. ruczvc
Ndv6nytani Munkabizottsdgok egyesitve a hat6konyabb es eredmenyesebb
munkAt c6lozzak. Az 1977-79. 6vekre vonatkozo munkatervUnkkel minden
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tag egyetertett..." A legsurget6bb fe[adatok Pecsre es a vdrrosi parkerd6re
vonatkoztak. osszesitett javaslatok kozuL emtitesre meLtok: 1. A zotdterutetek
pvors
^rr^^^
r>ULyu4d>dr
.novelese Pecs leveposzennvezodesen^''
lEn ELLEI
d. f\ vdrosra
"r' ^-:^:'^
bJ -,-

.td

iranyu[o szel miatt az ev minden harmadik napjdn mergezo fustmennyiseg veszeLyezteti a Lakossagot (Ko[lwentz 0don, Gyurko lstvan, Szabo Lajos).

(,

Ez6rt a vdros zoldteruLeteit novelni ketl (Kalta Gabor), pt. szanAlt teruletek
parkositAsa, be[varosi udvarok fdsitasa, kdzparkok [etesit6se a kiszabaditott
vArosfal kornyeken (Denesi Odon), keresztgatas-teraszos kiatakitas Leheto-

sefe (Vordss Ldszto Zsigmond), Eszak-DeL iranyban minet elobbi erdote[epites (Buchert Adam, Katla Gabor), idos fdk vedelme, kikerulese (Toth lmre).
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1. k6p
Nov6nytani es term6szetv6deLmi
szervez6 munkeje6rt 1991-ben
'Grastydn-dij' kitrintet6st vesz at
Romhenyi Gyorgy akad5mikust6[,
a Baranya megyei MTESZ

etn6k6t6t

2. Elengedhetetlenul fontos a melysegi vizek tovabbi tapl,aldsa es szennyez6d6st5tvalo megovfsa; atAv[ati m6[ys6gi ivoviz-felhaszn6L6s 6s az eros erozioveszelyesseg miatt osszefugg6 erd6k L6tesit6se (Kassai N/ikL6s). A nagdokti epitkezes kovetkezt6ben tort6nelmi sz6[6ULtetv6nyeink pusztuLnak a Mecsekoldalban

(Diof:isi Lajos), meg jelent6sebb a hires p6csi 6szibarackosok beepitese (Horvdt
A. Oliver). Epitkez6si titalomra van szuks6g! Jetent6s LevegS- 6s vizszennyez6
forras az Ailatkert, amit fokozatosan vadaskertt6 kettene etalakitani (a Mecsekben honos 6ltatok 6s nov6nyek szabadabb tartAsdvaL), ti.1 6s korszerLj dttatkeftet
a ,,Lvov-kertvArosi es a majdani sikl"osi Lakotelepek kozelseg6ben" kelt Letesrteni
^^^+l^1,^-,,^ ^uJ ^^4,\o2".
dz ,"i
,,u>dLL4nuzva
lJar ^l

A szemt6tetform6to tan6cskoz6sok

ij

Lenduletet vettek, amikor 1979-ben meg-

alakuLt a Magyar Biotogiai Tarsas6g Pecsi csoportja, melynek elnoke Horvat A.

oliver, titkara pedig Szabo L6sz[o [ett. A vezet6s6g ta$ainak tobbs6ge ma mer
bevonutt a tudom6nytortenetbe: Boros lstvlLn muzeumalapito, herpetol6gus,
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Nidetzky Antal, biofizikus, Tihanyi Jen6 botanikus, Uherkovich G6bor algologus,
Vordss LAszLo Zsigmond botanikus, W6ber Mih6ly zooLogus. E[s6k kozdtt tartott

2. kep +
A PAB szekhezban tArgyal
(hett6rben az ajt6nAL
Tigyi J6zset a PAB elnoke,
az asztalnel mellette
Ujv6ri Jen5 mrizeumigazgat6)
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et6ad6st Csapody lstvAn erdeszbotanikus (Sopron) 6s Moczar LAszlo zoo[ogus.
Em[6kezetes, amikor 1982. mdrcius 4-en a Magyar Blologiai TarsasdLg Pecsi cso-

portjanak 42. szakjlesen unnep6lyes keretek kozott koszontottuk fet 75. szulet6snapja atkaLmAboL. A Mecsek n6v6nyvi[AgdLnak nemzetkozi hir'\ kutatojAt

meleg szavakkaL udvozotte M6the' lmre akad6mikus az MTA biotogiai osztaly
nev6ben, tovabbir lbro lmre akad6mikus, a Magyar Biotogiai T6rsasag eLnoke.
Grastyan Endre professzor, aTlT Baranya megyei Szervezet6nek elnoke, valamint Bihari Otto akademikus, a PAB eLnoke.
1986-ban a PAB Nov6nytani 6s Biologial-term6szetv6delmi Munkabizottsaga
Horv6t tanAr ur vezet6s6veL a Biotogiai SzakbizottsAghoz keru|.t, ennek elnoke
Gattyas Ferenc professzor (az ldegklinika vegy6sz-hisztologusa) minden sefit-

s6get megadott, hogy eredm,Snyesen mLjkodhessUnk. A munkabizottsAg ta$ai
kozott volt Bayer Albert, KalLa GAbor, Bojte Tibor, Buchert Adam, Farkas B6La,
+ 3. kep
90. sziltet6snapjAn Borhidi Attita
koszonti a PAB sz6khazban
(a k6p bal sz6L6n otdatr6t
Ko[Lwentz 6c.l6n)

KSdar Geza, Kevey Bal6zs (maaz MBT Pecsi Csoportj6nak e[n6ke), Millner Jeno,
Pal-Lai

Gabor, Papp Tivadar, Kot[wentz Oddn, Rumszauer Jdnos, Szer6my Gy6rgy,

Tltesch Gyorgy, Toth lmre es mdLsok. Az atszervezes utdn szoros kapcsotatban
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1. kep
Novenytani 6s term6szetv6detmi
szervezo munkaja6d .1991_ben

'Grasty6n-dij' kitijntet6st vesz et
Romhdnyi cyorgy akad6mikust6t,
a Baranya megyei Ni]TESZ
etnok6tciI

