
27. x 1902. Soós István (Kisújszállás) vegyész-
mérnök, borász, mikrobiológus, 
egyetemi tanár ( + Bp., 1959. 
máj. 1.) 

x l 9 0 2 . Szabó Ferenc (Bp.) zeneszerző 
( + Bp., 1969. nov. 4.) 

x l 9 1 2 . Kokas Ferenc (Körmöcbánya) or-
vos, sebész ( + Bp., 1965. okt . 14.) 

+ 1972. Dutka Ákos (Bp.) költő, újságíró 
(x Nagyvárad, 1881. szept. 11.) 

29 .x 1867. Knopp Imre (Pest) festő ( + Bp., 
1945. jan. 30.) 

x l 9 0 2 . Gál László (Alsókabol) költő, író, 
újságíró ( + Újvidék, 1975. júl. 13.) 

30. x 1842. Bozóky Alajos (Buda) jogakadémiai 
tanár ( + Nagyvárad, 1919. dec. 7.) 

31.x 1842. Pável János (Nagyvárad) rovar-
kutató ( + Zágráb, 1901. júl. 15.) 

x 1902. Kardos György (Szombathely) épí-
tész, egyetemi tanár ( + Bp., 1953. 
febr. 24.) 

Összeállította: 
Budai Horváth Gábor 

Lovassy Sándor emléktáblájánál 

Ünnepség volt Abonyban a Berzsenyi 
utcában, a Lőrinczi család házánál. A termé-
szettudós születésének 135. évfordulóján 
Györe Csaba tanár úr , a Múzeum Baráti Kör 
nevében mondta el gondolatait. 

Lovassy Sándor 1855. október 28-án szü-
letett Abonyban. Gimnáziumi tanulmányait 
Baján kezdte, ahol a Duna és holtágai ösz-
tönözték a környezet állatvilágának, de el-
sősorban a madarak szokásainak, fészkelésé-
nek megfigyelésére. Édesapját 1871-ben 
Debrecenbe helyezték, így a Hor tobágy és 
a Sárrét lett búvárkodásának újabb terüle-
te. Gimnáziumi tanulmányait befejezve a 
debreceni Országos Gazdasági Felsőbb 
Tanintézetbe iratkozott be, amit 1884-ben 
végzett el, de közben, 1878-ban Pesten a 
Bölcsészeti Egyetemen természetrajz, vegy-
tan, földrajz szakon középiskolai tanári ok-
levelet szerez. 

Kiváló képességére vall, hogy mint egye-
temi hallgatót már 1876-ban kinevezik a 
G ö m ö r megyei Nagyrőcére a polgári iskolá-
hoz természettant tanítani. Az Alacsony-
Tátra, a Murányi-völgy, a Királyhegy erdői 
új lehetőséget nyúj to t tak a madárvilág tanul-
mányozására. Polgári iskolai tanár korában 
természet tudományi doktor lett, majd egyik 
tanára útján a Keszthelyi Gazdasági Taninté-
zethez került. Nagy lelkesedéssel, ügvbuz-
galommal fogott munkához . Az állattani 
gyűjteménytár és a botanikus kert tervezése, 
fejlesztése legelső munkái közé tar tozot t . 
Hatalmas tojásgyűjteménnyel rendelkezett s 
1897-ben a tanintézet udvarán botanikus-
kertet létesített. 

Nevéhez fűződik a tündérrózsa megho-
nosítása a hévízi meleg tóban, ez 10 év 
munkájának eredménye. Sikerült létrehoz-
nia új alfajként a piros virágú tündérrózsát, 
ami a hévízi tó fürdő jelképévé vált. 

Herman O t t ó javaslatára megbízást ka-
pott a Magyar Ornitológiai Központtól a 
Balaton madárvilágának figyelőszolgálatára 
s 1897-ben megírja a Balatoni monográfiá-
ban a madarakról szóló fejezetet. Kiemel-
kedő kezdeményezés volt részéről a Balatoni 
Múzeumi Egyesület szervezése, amelynek 
elnöke is volt. Meteorológiai megfigyelőál-
lomást vezetett s az 1906-ban alapított Gaz-
dasági Akadémiának 1916-1921-ig - nyug-
díjazásáig - igazgatója volt. Alapvető mun-
kásságot fejtett ki a Balatoni Múzeum szer-
vezésében, s annak 1941-ig igazgatója volt. 

Számtalan cikke, szemelvénye jelent meg, 
s 1927-ben napvilágot látott élete főműve, 
Magyarország gerinces állatai és gazdasági 
vonatkozásai című több mint 900 oldalas 
szakkönyv, amelyet „zoológusoknak, me-
zőgazdászoknak, erdészeknek, kertészek-
nek, állattenyésztőknek, halászoknak, vadá-
szoknak és állatkedvelőknek" egyaránt 
ajánl. Megírta Az Ecsedi-láp és madárvilága 
fennállásának utolsó évtizedében című 
könyvét, amelyet 1931-ben adtak ki. Keszt-
hely városban egykori polihisztorának 1984. 
június 5-én helyeztek el emléktáblát a Heli-
kon utca 28. szám alatti lakóházánál. 

A szülőhely társadalma tisztelettel he-
lyezte el az emlékezés virágait egy sokoldalú, 
gazdag életpályát futó, hallatlan energiájú 
tudós, Lovassy Sándor emléktáblájánál. 

Györe Pál 
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