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A KÖZÉP-EURÓPA KLUB
Kiemelkedõen közhasznú szervezet
(6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 45.)

és a

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Biológiai Tudományok Osztálya

Botanikai Bizottsága

2007. május 10-én (csütörtökön)
10.00 órai kezdettel,

az Magyar Tudományos Akadémia
Dísztermében tartja

PROF. DR. FODOR ISTVÁN
(1907-2000)

a nemzetközi hírû, nagytekintélyû kárpátaljai magyar botanikus
és a természetvédelem gyakorló munkása 

születésének 100. évfordulója
tiszteletére rendezett

tudományos emlékülését

Tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk az emlékülésre!
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PROGRAM

10.00–10.10 Köszöntõ/Megnyitó
Bíró Péter, az MTA levelezõ tagja,
az MTA Biológiai Tudományok Osztályának elnök-helyettese
Bevezetõ elõadás: Borhidi Attila professzor emeritus, az MTA
rendes tagja, az MTA Biológia Tudományok Osztálya Botanikai
Bizottság elnöke, egyben az Emlékülés elnöke

10.10–10.30 Fodor István professzor az oktató, kutató, nevelõ,
kolléga és barát
Szikura József, az MTA külsõ tagja (Kijev)

10.30–10.50 Fodor István professzor a tanítóm és munkatársam
Dr. Perduk Zoltán, tudományos fõmunkatárs
(Ungvári Nemzeti Egyetem, Botanikai Tanszék)

10.50–11.10 Fodor István professzor a tanító és kolléga
Dr. Komendar Vasil I.professzor emeritus
(Ungvári  Nemzeti Egyetem, Botanikai Tanszék) 

11.10–11.20 S Z Ü N E T
11.20–11.35 Fodor István, a természetvédõ                       

Fekete Gábor kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja
11.35–11.50 Fodor István, a botanikus

Simon Tibor professzor emeritus, az MTA doktora
11.50–12.05 Emlékeim Fodor Istvánról

Bodrogközy György professzor emeritus,
a Tiszakutató Munkacsoport tagja

12.05–12.15 Édesapám göröngyös útja
ifj. Fodor István PhD. egyetemi tanár (Kalifornia)

12.15–12.25 Fodor István botanikus tudós üzenete
a jelen és a jövõ nemzedékek számára 
Kelemen József, a KÖZÉP-EURÓPA KLUB fõtitkára

12.25–12.55 „Fodor István botanikus tudós élete és munkássága”   
címû dokumentumfilm díszelõadása (Operatõr-Szerkesztõ:
Karáth Imre, Rendezte: Kelemen József)

12.55–13.00 Emlékülés zárása
Borhidi Attila professzor emeritus, az MTA rendes tagja

A meghívásunk elfogadását megköszönve, várjuk szíves jelentkezését
a jkelemen@enternet.hu e-mail címre, vagy a 06-76-462-152 telefonszámon.

Jelentkezéskor kérjük közölje nevét, munkahely/szervezet nevét,
címét és elérhetõségeit.

További információ Kelemen Józseftõl kérhetõ
a 06-76-462-152 telefonszámon vagy a jkelemen@enternet.hu e-mail címen.
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PROF. DR. FODOR ISTVÁN 1907. november 2-án született Alsó Gerebenen, Bereg megyében.
Apja: Fodor István, iskola igazgató, anyja: Kerschbaum Anna, testvérei: Sarolta, Oszkár, Erzsébet és Zol-
tán. A munkácsi Gimnáziumban érettségizett 1926-ban, majd Prágában, a Károly Egyetem természet- és
földrajztanári szakán folytatta tanulmányait, ahol 1931-ben végzett. 1931-tól az ungvári Gimnáziumban
tanított. 

1947-ben az Ungvári Állami Egyetem botanikai tanszékének és botanikus kertjének egyik alapítója.
1975-ban a Moszkvai Lomonoszov Egyetemen elnyerte a biológiai tudományok doktora fokozatot.  Egé-
szen nyugdíjba vonulásáig: 1987-ig az Ungvári Állami Egyetem aktív tanára, professzora, majd ezt köve-
tõen, 1997-ig a Botanikai Tanszék tanácsadója volt. 

Az oktatás és tudományos életre nevelés mellett végzett, nemzetközileg is elismert, kiemelkedõ tudo-
mányos munkásságáért a Magyar Biológia Társaság Botanikai Szakosztálya aranyérmét kapta meg. Kö-
zel 100 publikáció szerzõje. Fõbb tudományos, kutatási területe Kárpátalja növénytakarója. Fõbb mûve az
1974-ben, Lembergben kiadott „Kárpátalja flórája” címû munkája. Munkatársaival összesen 3820 nö-
vényfajt, illetve alfajt mutattak ki és térképeztek fel, s ebbõl 610 faj és alfaj az 1980-as évek végén vált is-
mertté, kutatásaik eredményeként. Felfedeztek 38 olyan növényt is, amelyeket a tudományban, Kárpátal-
ján õk írtak le elõször. Kutatásaik során azt is feltárták, hogy 72 növény tûnt el a területrõl. Az Ungvári
Állami Egyetem Botanikai Tanszékén, az általa létrehozott herbárium jelenleg 267 000 lapot számol.

Sokat foglalkozott a havasok történetével és azok fásítási lehetõségeivel. Hosszú ideje, elsõsorban a
természetvédelmi kérdések felé irányult a figyelme. Azok a vészjelek aggasztották, amelyek a kárpáti er-
dõségek akadálytalan pusztítása kapcsán egy majdani katasztrófa képét vetítik elõre. A kárpátaljai árvizek
okozójaként „az Északkeleti-Kárpátokban a szovjet érában végbement rablógazdálkodásos fakitermelést
és az intenzív legeltetést” jelölte meg. Megfigyelte, hogy ezek következményeként jelentõsen lesüllyedt
az erdõhatár. Megállapította, hogy „A Kárpátok erdeinek esztelen pusztításával megszüntették az eddig
szivacsként mûködõ erdei ökoszisztéma víztároló képességét. Így az esõ és a hólé akadálytalanul folyt a
patakokba, ezek földuzzadva rohantak a folyókba, elöntve az árterületeket, óriási károkat okozva ott. A
mai állapot fennmaradása évrõl évre fokozottabb, még az eddigieknél is nagyobb árvízveszélyt jelent, mert
egyre gyorsul a hegyek lepusztulásának a folyamata, az erdõtlen lejtõkrõl az esõzések mind több talajt hor-
danak le és sodornak el, a víz egyre fékeveszettebben jut az Alföldre, s így a Tisza féken tartása, az árvíz-
védelem Magyarországtól is egyre nagyobb anyagi áldozatot követel.”

Dr. Fodor István professzor fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy a Felsõ-Tisza vízgyûjtõ medencéjé-
ben a hegyeket az egykorihoz hasonló növényzet borítsa. Kezdeményezésére 1950-ben, a Róna havason
felépített kutatóállomás létesítésével, munkatársaival elkezdte a kutatásokat. A Róna havason, az erdõál-
lomány felsõ határának emelése érdekében végzett 30 évi kutatói munka során eredményesen kipróbált
módszerét a Szovjetunióban nem szabadalmaztathatta. Késõbb, miután Ukrajna önállósult, Kijevben,
1997. június 3-án sikerült a szabadalmat  bejegyeztetni.  A szabadalmaztatott kutatási eredmények alapján
már 1964-ben az Ungvári Állami Egyetem Botanikai Tanszékének munkatársaival és a perecsenyi erdõ-
gazdaság szakembereivel közösen, az 1400 méter magasan fekvõ Róna havason erdõvel telepítették be a
hegygerincet, megemelve a felsõ erdõhatárt. Ehhez kidolgozták a különbözõ fafajok ültetési módszereit,
a talaj elõkészítését, a facsemeték gondozásának technológiáját stb. Különösen eredményesnek bizonyult
a tûlevelûek (a lucfenyõ, a jegenyefenyõ, a duglászfenyõ és a kárpáti cirbolya) gyökér körüli mikroflórájá-
nak mesterséges elõállítása. Meggyõzõdéssel vallotta, hogy „Ha a Kárpátok gerinceit mindenütt, a talál-
mányomban leírt módon, ilyen erdõkkel telepítenék be a hegyes vidékeken, akkor hasonló pozitív válto-
zások állnának be a Kárpátok teljes ökológiai rendszerében.

Minthogy a Tisza és mellékfolyói öt országot érintenek, a Kárpát-medence vízgazdálkodásának erdõ-
telepítéssel történõ helyreállítása csak nemzetközi összefogással lehet eredményes és hatékony. Így szabá-
lyozódna, egyensúlyozódna ki a Tisza vízhozama  és így valósulnának meg a tudományos kutatásokkal
és kísérletekkel is igazolt pozitív változások a Kárpát-medence teljes ökológiai rendszerében.” – írta 1994-
ben megjelent tanulmányában.

A család jelentette számára a tudományos munkavégzés biztos hátterét. Iváncsó Irén, a hûséges és bá-
jos feleség, akit 1991-ben veszített el – két fiú gyermekük (István rákkutató professzor Kaliforniában és
László, zenetanár Aszódon) nevelésének terheit is vállalva – sokat segített férjének abban, hogy biztosí-
totta az otthon nyugalmát, különösen akkor, amikor a KGB üldözte.  

Dr. Fodor István botanikus professzor – aki több, mint öt évtizedes munkássága során az oktatás, a
kutatatás és a nevelés mellett a környezet- és természetvédelem, a növényföldrajzi és ökölógiai ismeretek
gyakorlati alkalmazása terén nemzetközileg is elismert tudós volt – 2000. április 23-án, életének 93. esz-
tendejében hunyt el Ungváron, amelyhez olyan erõs szálak kötötték, hogy élete végéig nem tudott meg-
válni a várostól. Életmûve, tudományos munkásságának eredményei azonban tovább élnek. Ezek megva-
lósítása a Kárpát-medence fenntartható fejlõdése és a jövõ nemzedékek jogosan elvárt életminõségének
biztosítása érdekében, most különösen aktuális és sürgetõ.                                              Kelemen József
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