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Szakirodalmi figyelõ 
 
 

STANDOVÁR Tibor � Richard B. PRIMACK (2001): A természetvédelmi biológia alapjai. � Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Bp. 542 pp. ISBN 963 19 2156 5 
 

A természetvédelmi biológia küldetés-vezérelt tudományág. Küldetése a biodiverzitás védelmének 
elõsegítése. Richard Primack annyira komolyan veszi ezt a küldetést, hogy nem elégszik meg könyveinek 
angol nyelvû megjelentetésével, hanem idõt és fáradtságot nem kímélve megszervezte nyolc egyéb nyelven 
való kiadását. Standovár Tibor � amint azt a könyv elõszavában említi � eléggé meglepõdött Richard Primack 
ajánlatán, aki �olyan együttmûködõt keresett, aki egy számára érthetetlen nyelvre adaptálja kifejezetten 
sikeres tankönyvét, méghozzá olyan módon, hogy közben nagy szabadságot enged munkatársának nemcsak 
az adott ország jellemzõ példáinak beépítésére, hanem akár a könyv eredeti szövegének megváltoztatására is. 
Teszi ezt minden ellenszolgáltatás elvárása nélkül, pusztán attól az elhivatottságtól vezérelve, hogy e fontos 
tudomány mondanivalója könnyebben elterjedhessen az angolszász világon kívül is.� 

A természetvédelmi biológia interdiszciplináris tudomány. Egyetlen ember aligha érthet kellõen mélyen 
valamennyi releváns tudományághoz, ha pedig több szerzõs egy könyv, akkor az egységes szemlélet kevésbé 
megvalósítható. Primack (személyes elmondása alapján) más utat választott. Megpróbálta megírni az eredeti 
szakmájától távoli tudományterületekkel kapcsolatos fejezeteket, megmutatta az illetõ szakterület 
képviselõjének, és addig alakította, írta újra, amíg a �profik� is elfogadhatónak találták. Így készült tehát az 
eredeti, angol nyelvû könyv.  

Standovár Tibor több éve oktat természetvédelmi biológiát az ELTE-n, ezért már eleve széles körû 
ismeretekkel, tapasztalattal rendelkezett. Õ a könyvet lefordította, kiegészítette, átdolgozta, adaptálta a 
magyarországi sajátosságokhoz. Milyen lett az eredmény? A legfontosabb jellemzõje, hogy hatásos! Talán ez 
a legnagyobb elismerés, amit elmondhatunk egy küldetésvezérelt tudományággal foglalkozó könyvrõl. Mitõl 
lehet hatásos? Stílusa olvasmányos, szemléletes, nyelvileg is kiváló. Jelentõsen hozzájárul a természetvédelmi 
biológia magyar nyelvû szakkifejezéseinek megalkotásához és terjesztéséhez. Helyenként egészen mélyen 
tárgyalja a tudományos alapokat, de ezeket a részeket is áthatja a meggyõzés, megértetés szándéka és - 
képessége. Nem fenyegetõzik a biodiverzitás pusztulásának következményeivel, hanem tájékoztat, 
gondolkodtat. Abból indul ki, hogy a természetvédelem az ember jól felfogott érdeke, nem terhes kötelesség, 
amit fenyegetéssel, erõszakkal kell rákényszeríteni. A sok-sok esettanulmány, olvasmány kiválóan szemlélteti 
a mondanivalót, emberközeli, nem dogmákat sulykol. Kinek íródott a könyv? Egyetemi tankönyvnek kiváló, a 
természetvédelem mûvelõi számára is rendkívül hasznos, de egyszerû, hétköznapi érdeklõdõket is magával 
ragadhat. Különösen fontos szerepe lehet a tanárszakos hallgatók oktatásában, hiszen nekik munkájuk során 
kötelességük és lehetõségük a tudatformálás, és ehhez a könyv rendkívül értékes segítséget nyújt.  

Az elsõ rész a természetvédelmi biológia meghatározásával foglalkozik, amelyben részletesen tárgyalja a 
tudományág legfontosabb fogalmának a biodiverzitásnak a jellemzését is. A biodiverzitás értékelése c. fejezet 
megvilágítja a természeti értékek sokoldalú hasznosságát, és nélkülözhetetlenségét az ember számára, 
valamint tárgyalja az ökológiai gazdaságtan alapjait. Utána a biodiverzitást veszélyeztetõ tényezõk átfogó 
ismertetése következik. A populáció- és fajszintû védelem talán a leginkább szakmai jellegû, de a célt itt sem 
téveszti szem elõl. Ezután mintha kimaradt volna egy fejezet. Nem szerepel a könyvben explicit módon a 
közösségek védelme. Élõhelyek, ökoszisztémák, növénytársulások védelmét részletesen tárgyalja, ezért szó 
sincs érdemi, tartalmi hiányosságról. A közösség szó azonban még a szószedetben sem szerepel, talán ez egy 
kis magyarázatot igényelt volna. A természetvédelem a gyakorlatban c. fejezetben kapott helyet a védett 
területekkel, a természetvédelmi kezeléssel, élõhely-helyreállítással foglalkozó rész, de itt találhatók meg az 
olyan, inkább elméleti alapokhoz tartozó témakörök is, mint a szigetbiogeográfia, tájökológia, restaurációs 
ökológia. A Természetvédelem és társadalom c. fejezet a jogi és gazdasági eszközökrõl szól. Itt sem 
maradnak ki a magyar vonatkozások, de talán kicsit bõvebben is lehetett volna foglalkozni velük. 

Végül megállapíthatjuk, hogy az � egyébkent meglehetõsen szegényes � magyar nyelvû természetvédelmi 
irodalom egy rendkívül értékes könyvvel lett gazdagabb. Minden, természetvédelem iránt kicsit is érdeklõdõ 
magyar ember könyvespolcán kiemelkedõ helyet érdemel. Valahogy meg kellene találni a módját, hogy minél 
több befolyásos, magas beosztású �döntéshozó�, újságíró, média-szakember is elolvassa! Fontos, hogy minél 
több, különösen oktatási és természetvédelmi, környezetvédelmi intézményekhez tartozó könyvtárban kellõ 
példányszámban elérhetõ legyen, mivel sajnos, könyvesbolti ára nem alacsonyabb, mint a hasonló terjedelmû 
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és kivitelû könyveké, és ez ma még többek számára akadályt jelenthet.  
 

MARGÓCZI Katalin 
 
 

ENGLONER Attila � PENKSZA Károly � SZERDAHELYI Tibor (2001): A hajtásos növények ismerete. � 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 268 pp. ISBN 963 19 2183 2 
 

A Penksza Károly szerkesztésében készült kötettel haszonnal forgatható mûvet kaptak a kezükbe az 
érdeklõdõk, elsõsorban a felsõoktatási intézmények növényrendszertant tanuló hallgatói. A szerzõi hármas 
oktatási tapasztalatai alapján azt a célt tûzte maga elé, hogy a hazai hajtásos növények jelentõs részének 
felismerését elõsegítõ tankönyvet hozzanak létre. A kötetben bemutatott több mint 800 hajtásos növényfaj 
túlnyomó többsége a hazai flóra õshonos tagjai közül kerül ki. A hazánkban fellelhetõ fajok magasabb 
rendszertani egységein kívül kisebb számban olyan � rendszerint filogenetikai szempontból jelentõs � 
taxonok is bemutatásra kerülnek melyeknek nálunk nem fordulnak elõ képviselõik.  

A magasabb rendszertani egységek jellemzéseiben az elterjedésükrõl, életformáikról, morfológiai 
jellemzõikrõl tájékozódhatunk, nemegyszer olvashatunk szaporodásbiológiai sajátosságaikról is. A fajok 
leírásai az élõhelyek jellemzését, a felismerést lehetõvé tevõ ill. megkönnyítõ fontosabb alaktani jellemzõk 
ismertetését és a virágzás idejét tartalmazzák. Utalásokat találhatunk továbbá magyarországi védettségükre, 
növényföldrajzi vagy gyógyászati jelentõségükre. 

A kötet igen értékes részét alkotja a többségében igen magas színvonalú � élethû és esztétikus � 
ábraanyag, melynek egy része eredeti alkotás, másik részét pedig több mint 30 külföldi- és hazai 
szakkönyvbõl válogatták. Dicséretes, hogy a 735 számozott ábra mindegyikének eredete ill. alkotója a kötet 
végén található ábrajegyzék segítségével kideríthetõ. A recenzens nem hagyhatja említés nélkül, hogy az 
egész kötet talán legkevésbé sikerült ábrái az orchideákról készültek.  

A könyvet a szakkifejezések magyarázata, irodalom- és ábrajegyzék valamint névmutató zárja.  
Természetesen nem róható fel a szerzõknek, sokkal inkább a Kiadó árképzési politikájának kritikájaként 

említhetõ, hogy a kötet ára az elõállítási költséghez képest viszonylag borsosnak mondható. 
A kötet megrendelhetõ: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Universitas Felsõoktatási Lektorátus Budapest 1439 

Pf.: 620. Tel.: (1) 460-1854, (1) 460-1855. Ára : 4237 Ft. 
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VOJTKÓ András (szerk., 2001): A Bükk hegység flórája. � Sorbus 2001, Eger. 340 pp. ISBN 963 00 
6629 7 
 

Hazánkban a regionális flóramûvek sorozata � Borbás Vince és Boros Ádám úttörõ-útkeresõ mûvei után 
� Soó Rezsõ kezdeményezésére 1937-ben indult meg, de 1949-ig a történelmi Magyarországnak csupán hat 
tájegységérõl jelentek meg e kritikai flóramûvek. Több évtizedes szünet után ismét megindulni látszik a 
magyar flóra területi alapon történõ feldolgozásainak közzététele. Ezt nemcsak az a tény indokolja, hogy e 
téren (is) jelentõs, a múltból örökölt lemaradásunk van, de az utóbbi egy-két évtized intenzív kutatásai 
számos esetben egyrészt szükségessé teszik az újonnan elõkerült elõfordulási adatok közzétételét, másrészt 
lehetõvé teszik egy-egy tájegység flórájának, növényföldrajzának pontosabb értékelését is.  

A Bükk hegység flórája hazánkban egyike a legértékesebbeknek és a legkutatottabbaknak, amelyrõl 
összefoglaló flóramû mindeddig nem állt rendelkezésünkre. [Soó Rezsõ 1943-ban megjelent �Elõmunkálatok 
a Bükk hegység és környéke flórájához� c. munkájában Budai József herbáriumának adatait, valamint saját és 
munkatársai (Igmándy József, Máthé Imre, Újvárosi Miklós), valamint Boros Ádám adatait tette közzé.] A 
most megjelent munka jóval többet ad annál mint amit egy klasszikus flóramûtõl joggal elvárhatunk. A 
bevezetõ fejezetek között rövid összefoglalást kapunk � Schmotzer András tollából � a Bükk hegység 
természeti adottságairól és megjelentek itt a szerkesztõ doktori-értekezésében megismert fejezetek a Bükk 
növényföldrajzi jellemzésérõl és flórakutatásának történetérõl. A kötet legterjedelmesebb fejezete a Bükk 
hegységbõl eddig kimutatott edényes növényfajok adatainak felsorolása. Az egyes fajoknál külön találjuk a 
korábbi irodalmi, herbáriumi adatokat és az utóbbi években megtalált vagy megerõsített elõfordulásokat. A 
tradicionális irodalmi és herbáriumi adatok követik az egykori irodalmi források és herbáriumi cédulák 
szóhasználatát, az aktuális adatokat pedig községhatáronként, az 1 : 10 000-es EOTR-térképek nevezéktanát 
használva adják közre.  

A fejezet új adatainak döntõ hányadát (13 000 ill. 11 000 adatot) a Bükk hegység vegetációtérképezése 
során gyûjtötte Less Nándor (1963�1993) és Vojtkó András. Utóbbiakat L-V (azaz Less�Vojtkó) rövidítés 
után olvashatjuk. Ezeket az adatokat talán célszerûbb lett volna valamely más rövidítés után felsorolni, mivel 
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itt jóval kisebb számban, de további 26 adatközlõnek jelentek meg friss adatai, ugyanakkor megoldható és 
célszerû lett volna Less Nándor és Vojtkó András adatainak egymástól való megkülönböztetése is.  

A terepmunka célkitûzéseibõl és módszerébõl adódóan a védett és veszélyeztetett ill. a fitocönológiai 
szempontból kitüntetett jelentõségû fajok elõfordulásai az egész hegység területén igen jól dokumentáltak, a 
szerkesztõ által közönségesnek vagy gyakori elõfordulásúnak ítélt fajok esetében az elõfordulások felsorolása 
helypazarló, értelmetlen és nemegyszer lehetetlen is lenne. 

Egy ilyen nagy kiterjedésû és gazdag növényvilágú terület florisztikai irodalmának feltárása és herbáriumi 
anyagának feldolgozása hihetetlenül nagy feladat. Ezt a maga teljességében jelen munka nem tûzhette ki 
célul. A herbáriumi adattömeg legnagyobb részt a MTM Növénytárából származik, de ez a gyûjtemény sincs 
még teljes egészében feldolgozva. Emellett elsõsorban adathiányos taxonok esetében került sor kisebb vidéki 
herbáriumok anyagának részbeni áttekintésére.  

A mû nem vállalta fel taxonómiai- vagy nevezéktani kérdések megoldását, de a szerkesztõ korábbi 
adatokhoz kapcsolódó zárójeles megjegyzései felhívhatják a figyelmet a hiányosan ismert elterjedésû vagy 
problematikus taxonok kutatásának szükségességére.  

A kötetet angol nyelvû összefoglaló és névmutató egészíti ki.    
Végezetül szeretnék szót ejteni arról, hogy miként lehetséges Magyarországon napjainkban ilyen könyvet 

publikálni. A kötet megjelentetését öt hazai Nemzeti Park Igazgatóság támogatta, de ennél sokkal jelentõsebb, 
hogy a szerkesztõ kiadót alapított, hogy a mûvet ki tudja adni� 

Amint az a kötet alcímébõl (�A Bükk hegység növényvilága 1. kötet�) és a Bevezetésbõl is kiderül: jelen 
kötet a hegység növényvilágát bemutató háromrészes sorozat elsõ darabja. Kíváncsian várjuk a 
növénytársulásokat és a vegetációt bemutató további két kötetet is! 

A kötet hasznosan szolgálja a Bükkben rendszeresen vagy alkalomszerûen megforduló szaktársak 
számára a terület flórájában való kiigazodást. Abban a meggyõzõdésben ajánlom a mûvet, hogy hatékonyan 
fogja segíteni a hegység növényvilágának további kutatását is. 

Megrendelhetõ: sorbus@freemail.hu vagy Sorbus 2001 Kiadó, Eger 3300 Olasz u. 15. címen.  
Ára: 3024 Ft. 
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SCHUSTER János (2000): Vita Pauli Kitaibel. Kitaibel Pál élete. � Quinque Ecclesiae � JPTE 
Növénytani Tanszék és Botanikuskert, Pécs. 85 pp. 
 

Kitaibel kortársának, Schuster Jánosnak 1829-ben, latin nyelven megjelent életrajzának kétnyelvû (latin-
magyar) kiadása. Fordította Magyar László András, a fordítást az eredetivel egybevetette és a kötetet 
szerkesztette Stirling János. Az elõszót Borhidi Attila írta, a jegyzeteket és az irodalomjegyzéket Bunke 
Zsuzsanna és Priszter Szaniszló állították össze. A kötetben megjelent a Pécsi Tudományegyetem 
Botanikuskertjében 1999-ben felavatott Kitaibel-szobor fényképe és Szabó László Gyula az avatáson 
elhangzott beszéde is. 
 
 

Diaria itinerum Pauli Kitaibelii III. 1805�1817. Ed.: L. LÕKÖS. � Hungarian Natural History Museum, 
Budapest. 2001. ISBN 963 7093 729. 
 

Több mint fél évszázaddal azután, hogy Gombocz Endre áldozatos munkájának köszönhetõen Kitaibel 
Pál rendkívül sokrétû megfigyeléseket leíró, forrásértékû útinaplóinak elsõ két része nyomtatásban megjelent 
végre hozzáférhetõvé vált a naplók eddig kiadatlan, az 1805 és 1817 közötti idõszakot dokumentáló része is.  

Laikus számára alig elképzelhetõek azok a nehézségek, amelyek e közel kétszáz éves kéziratok nyomdai 
elõkészítése során felmerülnek. Kitaibel naplóit legnagyobbrészt grafit irónnal, gót betûs folyásírással, német 
és latin nyelven írta. A szöveg értelmezését tovább nehezíti a benne található igen sok rövidítés és jel. A 
legkorábbi feljegyzései már Kitaibel életében nehezen olvashatónak bizonyultak, ezért egy részüket saját 
maga tintával átírta. Ha egy pillantást vetünk a kötet ízléses kivitelû borítójára � amelyen a napló egy 
részletének reprodukciója is látható � fogalmat alkothatunk arról mekkora feladatot jelentett e szövegek 
értelmezése.  

A Gombocz Endre halála után feldolgozatlanul maradt, 1805 utáni útinaplók feldolgozását Radics Ferenc 
kezdte el az 1970-es években. Az 1806-os �Iter weissburgense� és az 1807-ben megtett �Iter rankense� 
naplóit Radics halálát követõen Soós István interpretálta. A szövegszerkesztést és a mutatók elkészítését 
Kassai Ferenc, Lõkös László és Peregovits László végezték. A kéziratot Andrássy Péter, Draskovits Rózsa, 
Horánszky András, Kováts Dezsõ, Matskási István, Priszter Szaniszló és Simon Tibor lektorálták. A kötethez 
Matskási István fõszerkesztõ írt elõszót.  

A mû 13 út leírását tartalmazza, a Kitaibel által használt eredeti ortográfiával és nomenklatúrával. Az 
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olvashatatlan szövegrészeket pontozás [...] jelöli, a bizonytalanul olvasható szavakra pedig kérdõjel [?] utal. 
A 19. oldalon található a Kitaibel által használt jelek felsorolása, sajnos egy részüknek megfejtése nem 
sikerült. A kötet használhatóságát nagymértékben fokozzák az egyes utak térképi ábrázolásai (Guszlev Antal 
munkája) és különösen a szövegben szereplõ földrajzi nevek és tudományos nevek mutatói.  

A Magyar Természettudományi Múzeum � a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával � 
a magyar tudományosság régi adósságát törlesztette, mikor a kitaibeli életmûnek e nagyjelentõségû részét 
közzétette. 

A kötetet terjeszti a Magyar Természettudományi Múzeum Könyvtára (Budapest, Baross u. 13., H-1431 
Pf.: 137. Tel.: 1-267-7100, Fax: 1-317-1669). 
 
 

UHERKOVICH Ákos (szerk., 2000): A Villányi-hegység botanikai és zoológiai alapfelmérése. � 
Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 10: 1-416. ISSN 0139-0805 
 

A kötetben 4 botanikai témájú közlemény (Lõkös L.: A Villányi-hegység zuzmóflórája, Papp B. � P. 
Erzberger: A Villányi-hegység mohaflórája, Dénes A.: A Villányi--hegység flóra- és vegetációkutatásának 
története, eredményeinek összefoglalása, különös tekintettel a védett és ritka fajok elõfordulásaira, Somlyay 
L.: Adatok a Villányi-hegység és környéke flórájához, különös tekintettel a gyomokra) mellett a következõ 
taxonokról jelentek meg tanulmányok: puhatestûek (Mollusca: Varga A. � Sólymos P. � Uherkovics Á.), 
medveállatkák (Tardigrada: Vargha B.), pókok (Araneae: Szinetár Cs. � Lajos L.), szitakötõk (Odonata: Tóth 
S.), egyenesszárnyúak (Orthoptera: Nagy A. � Nagy B.), fûrészlábú szöcske, imádkozó sáska (Saga, Mantis: 
Majer J.), poloskák (Heteroptera: Kondorossy E.), futóbogarak (Carabidae: Horvatovich S.), holyvák 
(Staphilinoidea: Ádám L.), bogarak (Coleoptera: Merkl O. � Horvatovich S.), lemezescsápú bogarak 
(Lamellicornia: Sár J. � Horvatovich S.), cincérek (Cerambycidae: Horvatovich S. � Hegyessy G. � Kovács 
T.), levélbogarak (Chrysomelidae: Vig K.), nagyszárnyúak és recésszárnyúak (Megaloptera, Neuroptera: 
Ábrahám L.), fullánkos hártyásszárnyúak (Aculeata: Józan Zs.), tegzesek (Trichoptera: Nógrádi S.), 
molylepkék (Microlepidoptera: Szabóky Cs.), nagylepkék (Lepidoptera: Ábrahám L. � Uherkovich Á.), 
csõrösrovarok (Mecoptera: Ábrahám L.), különbözõ legyek (Diptera, Majer J. ill. Tóth S.), hüllõk (Reptilia: 
Majer J.), madarak (Aves: Bank L.), kisemlõsök (Horváth Gy.). 
A kötet 1200 Ft-os ára terjedelmét és kivitelét is figyelembe véve igen jutányosnak mondható,. 
Megrendelhetõ: jpm@jpm.hu  vagy Janus Pannonius Múzeum Viszt Istvánné, H-7601 Pécs, Pf.: 158. ill.  
 
 

BAUER N. � KENYERES Z. (szerk., 2002): 40 éves �A Bakony természeti képe� kutatási program.. 
Tények, képek, emlékek.  � Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc. 216 pp. ISBN 963 202 
165 7 
 

Szokatlan mûfajú, de kétségkívül hasznos és érdekes kötetet jelentetett meg a Bakonyi 
Természettudományi Múzeum a Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával. A Bakonyvidék szervezett 
keretek között negyven éve megindult természettudományos kutatásának hiteles dokumentációjának számító, 
igen szép kivitelû könyvben � az alcímnek megfelelõen � érdekesen elegyednek a tények, képek és emlékek. 
A programot alapító Papp Jenõ írását a kezdetekrõl a negyven év Bakony-kutatóinak adattára (vállalt témáik 
felsorolása) követi. Az �Arcképcsarnok természetesen� címû fejezetben a Bakony-kutatók szakmai 
tevékenységének adatait és a térséggel kapcsolatos legfontosabb publikációikat találjuk. Nem mellékesen itt 
kapott helyet a majd másfélszáz terepi vagy dolgozószobai életképeket bemutató, nosztalgiát ébresztõ vagy 
éppen vidám, fekete-fehér fénykép is. Közöttük több a botanikusok figyelmére joggal számot tartó, 
tudománytörténeti értékû kép található például Boros Ádámról, Tallós Pálról, Majer Antalról, Kol 
Erzsébetrõl és másokról.  

A kötet utolsó � �szubjektív emlékmorzsák� alcímû � fejezete tucatnyi, személyes hangvételû esszét 
tartalmaz. A szerkesztõk szóhasználata szerint e fejezet �igencsak lerombolja a sokszor túlzott komolyságba 
burkolózó kutatói attitûdöket�.  Természetesen mindegyik visszaemlékezés más és más, de többségükben igen 
szerencsés arányban keveredik a humor, a nosztalgia, a természetszeretet és az elhivatottság. Közöttük négy 
botanikus írása is olvasható. Fekete Gábor visszaemlékezése néhány kedélyes vagy éppen életveszélyes 
epizódot is felidéz a Bakony-kutatás kezdeti éveibõl, de emellett tartalmazza a Stipa bromoides 
megtalálásának, meghatározásának és az õshonossága felett folytatott vitának a hiteles történetét is. Ezt 
többünknek volt mar alkalmunk hallani Tanár Úrtól, de itt jelent meg elõször nyomtatásban. E látszólag 
aprócska momentumot azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert a magyar flóra egyik legmeghökkentõbb 
melegkedvelõ reliktumának spontaneitását Pénzes Antal, a balkáni flóra kiváló ismerõje kérdõjelezte meg és 
bár késõbb � a termõhelyet megismerve � álláspontját szóban megváltoztatta a hazai szakirodalomban 
egészen a közelmúltig a rozsnokképû árvalányhajat behurcolt fajnak tekintették.  

mailto:jpm@jpm.hu
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A tudományos publikációk sokszor szikár szûkszavúságában nemegyszer nincs lehetõség egy-egy 
florisztikai adat fellelésének � sokszor talán jelentéktelennek tûnõ � mellékkörülményeit ecsetelni. Pedig nem 
minden tanulság nélkül valóak például Takács Béla poszméhbangó-történetei vagy Szabó István esete a 
Ruscus hypoglossum-mal. Mindkét írásban sajnálatos, értelmetlen természetpusztítások is megelevenednek: a 
tapolcafõi zergebogláros, az attyai vagy a lesencei láprétek szomorú történetei. Utóbbiakról a zoológus Tóth 
Sándor írása is megemlékezik. A szerzõ a rovarok gyûjtése mellett buzgón kereste a Bakony 
növényritkaságait is, melyeket remek fényképeken örökített meg. A lesencei láprét esetét különösen az teszi 
szívszorítóvá, hogy a hazánkban egyedül itt tenyészett Pinguicula alpina-nak a 1970-es évek elején felvett 
szép virító csoportjának képe illusztálja a kötetet. 

 
KÖBÖLKUTI K. (szerk): Szombathelyi tudós tanárok 2. A kötetet tervezte: Sellyei Tamás Ottó. � Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely, 2002. ISBN 963 7621 73 3.  
 

Az 1998-ban kiadott � a humaniórák szombathelyi kötõdésû tudós mûvelõit bemutató � elsõ kötet után a 
közelmúltban megjelent a természettudósok életpályáit bemutató 
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(Edelmann Sebõ és Kunc Adolf a fizika, Gáyer Gyula és Pákay /Pauer/ Arnold a botanika, Náray-Szabó 
István a kémia, Wälder Gyula pedig az építészet terén alkotott maradandót. Két botanikus elõdje 
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Megrendelhetõ a kiadónál: 9700 Szombathely, Petõfi S. u. 43. Ára: 1200 Ft 
 


