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Megemlékezés

Megrendülten hallottuk és 
vettük tudomásul a megvál-
tozhatatlan hírt, Kozma Pál 
professzor, akadémikus, a 
számtalan tudományos és 
társadalmi elismeréssel ren-
delkezõ tudós tanár, iskola-
teremtõ,  tudományszerve-
zõ és megszámlálhatatlan 
szervezet tisztségviselõjének, 
tagjának halálhírét. Kozma 
Pál az MTA rendes tagja, 
a volt Kertészeti és Élelmi-
szeripari Egyetem egykori 
rektora, az MTA Kertészeti 
Bizottságának tiszteletbeli 
elnöke, a Berlini Humboldt 
Egyetem díszdoktora, a Magyar Bor Akadé-
mia rendes tagja, a Magyar Növénynemesítõk 
Egyesülete tiszteleti tagja, a Zsigmond Király 
Borlovagrend tagja, az Accademia Italiana 
della Vite e del Vino külsõ tagja, a Jugo-
slovensko Vinogradarsko Naucsno Drustvo 
tiszteletbeli tagja, az Association Internatio-
nale pour l’Optimisation de la Nutrition des 
Plantes állandó bizottsági tagja volt, birtokosa 
a Magyar Köztársaság Zászlórendje és az Ál-
lami Díj mellett számos hazai és nemzetközi 
elismerésnek, kitüntetésnek.

Távolról zárkózott, sõt esetleg túl szigorú 
embernek tûnt, egészen az elsõ kézfogásig. 
Pedig anekdotázó, jó humorú, kedves, mû-
velt, széles olvasottsággal rendelkezõ, nagy 
szaktekintélyû egyetemi oktató-kutató 
volt. Megjelenése, egyenes tartása, maga-
biztos, kissé peckes terpeszállása a két lábbal 
földön állást, a realitást, a magyar szõlõ-bor-
termelõ egészséges lelki állapotát tükrözte.  

kozma pál
1920 – 2004

 
 
 
 
 
 

 
Szemében mindig ott fénylett 
egy derûs mosoly, a paraszti 
öntudat és a mindent megis-
merni akaró kíváncsiság. Erre 
nagy szüksége is volt, hogy 
az északkelet-magyarországi 
kis falu, Gyulaháza szülöt-
teként olyan „kozmikus” 
magasságokba verekedje 
fel képletesen szólva magát, 
mint a falu másik híres szü-
lötte, az elsõ magyar ûrhajós. 
Kortársai, iskolatársai elõtt 
szinte beláthatatlan üstökösi 
pályát futott be. Ennek az 
útnak a megtétele óriási 
erõfeszítést és óriási örömöt 

jelentett számára. Élvezte a tudás egyre 
mélyülõ kútját, azt a tiszta kutat, amellyel 
csillapíthatatlan tudásszomját elégíthette ki. 
Nemcsak jó fejû, jó képességû ember volt, 
hanem bámulatos szorgalommal vetette bele 
magát a tudomány és a kultúra mindennap-
jaiba. Paraszti õseinek tett fogadalma szerint 
nem hátrált meg semmi feladattól sem. Mesés 
szorgalma a diákévek után csak fokozódott, 
amikor az egyre gyarapodó kis családja már 
hét gyermeket számlált, és mindenben hû 
támaszával és társával, Mincsik Erzsébettel 
gondozták nagy szeretetben fészekaljukat 
ötvennyolc éven keresztül, egyetértésben. 
A gyerekzsivaj és lárma mellett, a kelõ nap 
sugarai már az íróasztalánál találták, amint  
szépen formázott betûit rótta a gyarapodó 
papírlapokra. A nagy munkák, az 50-es, 
60-as, 70-es években ekkor fogalmazódtak 
meg elõször, és alapozódott meg a késõbbi 
idõszakok szakmai-emberi alapgondolata 
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is. Nem zavarta, hogy hideg volt, hogy behú-
zott a szél az ablak alatt, pokrócba csavartan 
a tudományos megfogalmazás izgalma 
fûtötte, és tudta, hogy reggel nyolc órától 
a tanszéke, az egyeteme, majd az igazgató-
helyettesi, rektorhelyettesi, rektori teendõi 
várnak rá, számos megoldandó kérdéssel. E 
feladatok mellett születtek meg monográfiái, 
egyetemi tankönyvei, cikkei, beszámolói, 
kutatási eredményei, elõadásai. Elõadóként 
nem volt különösebben magával ragadó és 
népszerûséghajhászó, de mély és alapos 
tudása, mint az egyre dagadó és hömpölygõ 
Duna, megkerülhetetlen volt. Elõadásaiban, 
írásaiban a népi-paraszti szõlõ-bortermelési 
tudást, tapasztalatot ötvözte a magas szintû, 
új, saját, valamint mások kutatási eredmé-
nyeivel. Rendkívüli olvasottsága segítségével 
pedig európai vagy esetenként még tágabb 
kitekintést tudott adni egyetemi óráin is 
a vizsgált témakörben. Nemegyszer ámul-
tam el mint már a Magyar Mezõgazdasági 
Múzeum kutatója, hogy milyen alaposan 
ismeri a 18-19. századi vagy akár a korábbi 
évszázadok szakirodalmát, a magyaror-
szági, közép-európai szõlészeti-borászati 
kezdeményezéseket, eredményeket, nem 
is beszélve az antik, görög-római szerzõk 
munkásságának pontos ismeretérõl. Mindezt 
párosítani tudta olyan kutatási témáival, ahol 
nemzetközileg is elismert, figyelemreméltó 
eredményeket ért el, így:

– a szõlõvirág- és virágzásbiológia (virág-
morfológia, szövettan, a virágtípusok diver-
genciája, evolúciója, a virágtípusok és típus-
változatok termékenyülési, termésképzési 
sajátosságai, fény- és elektronmikroszkopi-
kus bélyegei területén,

– a szelekciós és keresztezéses szõlõne-
mesítés (intra- és interspecifikus hibrid fehér- 
és vörösborszõlõ- és csemegeszõlõ-fajták 
elõállítása terén,

– a szõlõ szerves és ásványi anyagcseréje, 
tápanyagforgalma, optimális tápanyagellá-
tottságának diagnosztizálásában levélanalí-
zissel. Foglalkozott továbbá a szõlõ transz-
spirációjával, a fitotechnikai mûveletek 
(tõkemûvelésmódok, metszésmódok, zöld-
munkák) fiziológiai hatásával, a szõlõvesszõk 
fiziológiájával, a csemegeszõlõ-termesztés 
fejlesztésével. 

Tanári munkássága során több mint hatezer 
agrár- és kertészmérnök és több száz szak-
mérnök képzésében vett részt. Tanítványai 
derekasan állnak helyt, és kimagasló ered-
ményességgel vesznek részt a magyar agrá-
riumban, a szõlõ-borágazat átalakításában és 
mindennapjaiban. Mind tanári, oktatói-kuta-
tói, tudósi munkássága elképzelhetetlen lett 
volna a családi megértõ háttér és a kollegiális 
segítség nélkül. A tanszékén olyan kimagasló 
tudós-tanár személyiségekkel dolgozott 
együtt, mint Csepregi Pál, Zilai János, Polyák 
Dezsõ, Sz. Nagy László, majd Tompa Béláné, 
Sesztákné Urbányi Márta, Juhász Olga, és az 
akkor még fiatal tanárutánpótlásként számon 
tartott Balogh István, Bényei Ferenc.

Munkáját, eredményeit, emberségét, 
jobbítani és tenni akarását tanítványai, egy-
kori kollégái, munkatársai megõrzik emlé-
kezetükben. Azok, akik nem ismerhették 
életében, sokat veszítettek, de hatása, tanítá-
sai és tanítványai révén formálja tovább a ma-
gyar szõlõ-bor ágazatot, a magyar kertészeti 
termelést, és tágabban véve a magyar agrá-
riumot az európai nagy megmérettetésben is. 
Kozma Pál tanítványai emberséget, akaratot, 
látásmódot, magyarságtudatot, kitartást, hi-
vatástudatot, tudományos érzékenységet, 
látásmódot tanulhattak, sajátíthattak el tõle.

Emlékezzünk Rá, és hajtsunk fejet euró-
pai léptékû tudományos teljesítménye elõtt.

Csoma Zsigmond DSc. 
Károli Gáspár Református Egyetem,

Gazdaság és Mûvelõdéstörténeti Tanszék
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