Dr. Tibor Hortobágyi
agronómom, vysokoškolský učiteľ a doktor biologických vied
Tibor László József Holezer – Hortobágyi
sa narodil sa 15. marca 1912 v Diószegu
a pochádzal z pedagogickej rodiny. Jeho
otec, János Holezer, ktorý mal vtedy 27
rokov, bol kantorom v miestenej škole a
jeho mamička bola 21 ročná Vilma rodená
Karsayová. Bývali na adrese Magyar-diószeg č. 84.
Dr. Hortobágyi bol významným agronómom, vysokoškolským učiteľom a doktorom biologických vied.
V roku 1934 získal v Szegede učiteľský diplom. Počas univerzitného štúdia vykonával
výskumnícke práce a bol žiakom Pála Gregussa, Alberta Szent-Györgyiho (ten dal svetu vitamín C, ktorý sa podarilo po prvýkrát
extrahovať z papriky a za tento svoj veľkolepý
objav dostal Nobelovu cenu) a Istvána Györffyho.
Svoju pedagogickú prácu začal v Budapešti. V roku 1945 pôsobil na univerzite
v Szegede a neskôr v meste Baja. V roku 1949
založil katedru botaniky na Pedagogickej
vysokej škole v Egeri, ktorú viedol do roku

1958. Od roku 1959 pôsobil na katedre botaniky v Gödöllő, kde sa podieľal na vytvorení
agrobotanickej záhrady. Na tejto katedre pôsobil dlhých 25 rokov a v roku 1960 sa stal
rektorom.
Zaoberal sa hydrobiologickými otázkami
jazera Balaton, rieky Tisza a Dunaj. Počas
výskumníckej práce opísal ako prvý nespočetné množstvo nových organizmov a v odbornej tlači publikoval zhruba 20 000 svojich
kresieb, ktoré predstavujú veľmi veľkú hodnotu.
Dr. Tibor Hortobágyi bol držiteľom rôznych
významných ocenení. Bulharskí, českí, indickí, japonskí, slovenskí a ruskí výskumníci
pomenovali po ňom nové druhy a rody rastlín. Vydal 52 učebníc a skrípt, publikoval 520
vedeckých článkov v maďarských a medzinárodných odborných časopisoch.
V sedemdesiatych rokoch Dr. Hortobágyi
navštívil svoje rodné mesto Sládkovičovo
a mal tu pre verejnosť prednášku o vodných
riasach, ako o budúcom zdroji potravín pre
celé ľudstvo. Prednáška mala veľký úspech,

čo sa však už nedá
povedať o ochutnávke potravín z rias
určených pre výskumníkov a kozmonautov, ktoré veru
našim spoluobčanom
veľmi nechutili.
Dr. Tibor Hortobágyi zomrel 16. apríla 1990
v Budapešti vo veku 78 rokov.
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