Dr. Hortobágyi Tibor
mezőgazdász, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora
Hortobágyi – Holczer Tibor László József
1912. március 15-én Magyardiószegen
született. Pedagógus családból származott. Édesapja, Holczer János, fia születésekor 27 éves volt, és a helyi iskola tanítójaként működött, édesanyja a 21 éves
Karsay Vilma. Magyardiószegen a 84-es
házszám alatt laktak.
Dr. Hortobágyi jeles mezőgazdász, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora
volt. 1934-ben a Szegedi Tanítóképzőben tanítói és énektanári oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt kutatómunkát végzett. Greguss
Pál, Szent-Györgyi Albert (a C-vitamin feltalálója, találmányáért Nobel-díjat kapott) és
Győrffy István tanítványa volt. Budapesten
kezdte meg tanári pályafutását. 1945-ben
a szegedi egyetemen, majd a bajai tanítóképző intézetben működik. 1949-ben létrehozta az egri Tanárképző Főiskola Növénytani
tanszékét, amit 1958-ig vezetett. 1959-től
a Gödöllőre áthelyezett Növénytani és Növényélettani Tanszéket vezette. Részt vett az
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agrobotanikus kert kialakításában, és 25
évig oktatott a gödöllői egyetemen. 1960-ban
tudományos rektor lett. Neve ott található az
egyetem aulájában, ahol a kor legnagyobb
magyar tudományos dolgozóit nevezik ki.
Foglalkozott a Balaton, a Tisza, a Duna
hidrobiológiai kérdéseivel. Vizsgálatai során
több új szervezetet írt le elsőként; mintegy
20 000 kézzel készített rajza jelent meg nyomtatásban, melyek rendkívüli értéket képviselnek. Számos elismerés tulajdonosa. A bolgár,
cseh, indiai, japán, szlovák és orosz kutatók
növényfajokat és – nemzetségeket neveztek el
róla. 52 tankönyv és egyetemi jegyzet szerzője, valamint 520 tudományos közleménye
jelent meg magyar és nemzetközi szaklapokban.
A hetvenes években Hortobágyi Tibor ellátogatott szülővárosába, Diószegre is, és előadást tartott a vízi algákról és moszatokról,
mint az emberiség jövőbeni élelmiszerforrásáról. Az előadásnak nagy sikere volt, ami nem
mondható el a kutatók és űrhajósok számára

készült élelmiszerek
kóstolóiról… Bizony,
azok nem nagyon
ízlettek a jelenlévő
közönségnek. Városunk számára ez az
előadás nagy megtiszteltetés volt, mivel
Hortobágyi doktor úr
abban az időben már európai hírű tudós volt.
Dr. Hortobágyi Tibor 1990. április 16-án,
78 éves korában hunyt el Budapesten.
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