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PRÉCSÉNYI ISTVÁN 75 ÉVES
VIRÁGH KLÁRA és MOLNÁR EDIT
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, 2163 Vácrátót

PRÉCSÉNYI ISTVÁN, a magyar szünbiológia egyik
vezéregyénisége, 1926. november 4-én Budapesten született értelmiségi családban. Egyetemi tanulmányait a
Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán kezdte el és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karán fejezte be. 1950-ben biológia-földrajz szakon szerzett tanári oklevelet. Az egyetemen tanárai közül ANDREÁNSZKY GÁBOR volt nagy
hatással rá. Még a diplomaszerzés évében a budapesti,
ill. a gödöllõi Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaságtudományi Karának Növénytani Tanszékére nevezték
ki, ahol mint gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus rendszeres oktatói tevékenységet és
kutatómunkát folytatott. 1962-ben az Agrártudományi Egyetemen doktorrá avatták.
Rövid mosonmagyaróvári oktatói tevékenység után 1963-tól 1978-ig az MTA Botanikai
Kutató intézetének tudományos munkatársa, fõ-munkatársa, majd tudományos tanácsadója. A biológiai tudományok kandidátusi fokozatát 1966-ban, a biológiai tudományok
doktori fokozatát 1973-ban nyerte el. 1978-tól 1993-ig, nyugdíjba vonulásáig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Növénytani Tanszékén mint tanszékvezetõ egyetemi tanár dolgozott.
Kutatási területe fõként az ökológia és a kvantitatív cönológia. Tudományos pályája
elején a MÁTHÉ IMRE által vezetett Növénytani Tanszék munkájába kapcsolódott be.
Kollégáival – MÁTHÉ IMRE, KOLTAY ALBERT, VINCEFFY IMRE –, együtt rét-legelõ cönológiai és produkció vizsgálatokat folytatott, valamint fûtársítási kísérleteket végzett. Már
ekkor nagy gondot fordított a megfelelõ mintavételezési eljárásokra és a vegetáció kvantitatív leírására és értékelésére. Korán bekapcsolódott az 1950-es években beindult vegetációtérképezési munkákba. Érdeklõdése késõbb a matematikai statisztika felé fordult.
Úttörõje a matematikai statisztikai módszerek és értékelési eljárások bevezetésének és
alkalmazásának a fitocönológiában és a növényökológiában (ld. pl. Statisztikai módszerek a cönológiában. Kandidátusi értekezés, 1966).
Az 1960-as években induló hazai Nemzetközi Biológiai Program (IBP) keretében
végzett kutatások meghatározó egyénisége. Jelentõs szerepet vállalt és kiemelkedõ eredményt ért el a megfelelõ mintavételezési és produkcióbiológiai módszerek kidolgozásában, melyek módszerelméleti és módszertani alapozást jelentettek a Nemzetközi Biológiai Programban folyó hazai ökológiai kutatások számára. 1975-ben jelent meg egyik
nagyhatású munkája az újszentmargitai IBP mintaterületen végzett primer produkció
vizsgálatokról (Szikespusztai rét növényzetének produktivitása. In: Biológiai tanulmá9
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nyok 4., Akadémiai Kiadó, Budapest, 121 pp.). E munkában pontos definícióját adja az
alapvetõ produkcióbiológiai fogalmaknak, összegzi a növényi közösségek produkciós
dinamikájáról, a fitomassza produktivitása és a klimatikus tényezõk közötti összefüggésekrõl nyert eredményeit. Beszámol az energiaháztartási és anyagáramlási kutatásairól,
amelyek teljesen új irányt képviseltek a hazai ökológiai vizsgálatokban. Munkája nagymértékben elõsegítette és elmélyítette az akkoriban Magyarországon egyre jobban elõtérbe
kerülõ ökológiai szemléletû szárazföldi kutatásokat. Méltóképpen értékeli PRÉCSÉNYI
ISTVÁN eredményeit az IBP gyepkutatásokat szintetizáló nemzetközi kötet (1979) is.
A statisztikus szemléletmódnak a szünbiológiában történõ meghonosításában és a
sokváltozós módszerek széles körben való elterjesztésében betöltött úttörõ tevékenységét
követõen tudományos munkásságának másik igen jelentõs állomásaként a nichekutatásokban elért eredményeit emelhetjük ki. Az 1970-es években munkatársaival elsõként alkalmazta a niche-elméletet növényi közösségek szervezõdésének vizsgálatában.
Homoki gyeptársulásban mutatták ki a fajok közötti niche-tér felosztást, annak szezonális változását és a niche-szegregációt. A niche-elmélet kiterjesztése a specialista-generalista problémakör vizsgálatára számos új tudományos ismerettel bõvítette a fajok
társulásban betöltött szerepérõl és viselkedésérõl alkotott tudásunkat. Matematikailag jól
kidolgozott új eljárásaival (pl. 3, majd sokdimenziós niche-tér ábrázolás) jelentõsen hozzájárult a niche-kutatás módszerelméletének fejlesztéséhez. E témakörben végzett elméleti
és módszertani tanulmányai (10 tudományos közlemény) a nemzetközi szakirodalomban
is nagy elismerést szereztek számára.
Munkássága késõbb egyre szélesebb kutatási tevékenységi kört ölel fel. Foglalkozott
a növekedésanalízis és path-analízis módszerelméletével és alkalmazási területeivel,
térbeli mintázatanalízissel, az ökológiai diverzitás mérésével, az ökológiai rendszerek
modellezésével, az ökológiai stabilitás és a biológiai egyensúly problémakörével és nem
utolsósorban a másodlagos növényi szukcesszió vizsgálatával és leírásával. A debreceni
egyetemi évei alatt behatóan elemezte a sziki és fõként a mészkerülõ homoki gyeptársulások dinamikáját, a gyomosodási és egyéb degradációs jelenségeit.
Kutatási erényei közül különösen kiemelendõ a gyakorlati problémák iránti érzékenysége. Jó kapcsolatokat épített ki szûkebb szakterülete eredményeinek alkalmazási lehetõségeire. A Növénytermelés és az Acta Agronomica folyóiratokban megjelent számos
közleménye és társszerzõs publikációja jelzi agrárökológiai jártasságát. Több, mint 100
tudományos dolgozat, több egyetemi tankönyv, jegyzet és ismeretterjesztõ mû szerzõje.
Kutatómunkája mellett mindvégig jelentõs oktatási tevékenységet folytatott. Már
pályája kezdetén mind a budapesti, mind a szegedi Tudományegyetemeken speciálkollégiumokat tartott, s ezért az oktatási miniszter már 1974-ben a „címzetes egyetemi
tanár” címet adományozta részére. A fiatalabb munkatársak, pályatársak elõmenetelét
a Tudományos Minõsítõ Bizottság tagjaként is sok-sok éven át segítette. A debreceni
egyetemi évei alatt oktatói munkája rendszeressé vált. Munkája iránti lelkesedése mindig kisugárzott munkatársai és tanítványai felé. A fiatalokkal szemben soha nem éreztette szakmai fölényét, mindig átadni akarta tudását, megtanítani a tanulni vágyókat.
Mindenki bizalommal fordulhat hozzá bármilyen szakmai – sõt nem csak szakmai –
kérdéssel, mindig készséggel és szeretettel segít. Beszélgetve, vitatkozva tanított és tanít,
miközben állandóan mesél új ötleteirõl, tudományos problémáiról. Egyénisége, tudományos gondolkodásmódja és eredményei nagy hatással voltak és meghatározóak ma
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is sok pályatárs és tanítvány kutatómunkájában. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat
és mindazokat, akik vele együtt dolgozhattunk és tanulhattunk Tõle.
PRÉCSÉNYI ISTVÁN lényeglátó, inkább befelé forduló, magába mélyedõ ember, akinek
olvasottsága, komoly zenei jártassága irigylésre méltó. Hobbijai közül egykor az orgonálás, késõbb a „szellemi erõfeszítést” igénylõ tarokk és a bélyeggyûjtés említhetõ.
PRÉCSÉNYI ISTVÁN professzor, de sokunknak egyszerûen PISTA bácsi, szakemberek
több generációját nevelte fel, akik közül jelenleg már sokan szakterületük tudományos
vezetõi. Maga sohasem vágyott címre, pozíciókra. Munkája hivatalos elismeréseként
1995-ben megkapta az Eötvös Koszorú Díjat, de számára a legnagyobb örömet mindig
tanítványai sikere jelentette.
Bár egészsége ma már nem, de munkakedve töretlen. Fáradhatatlanul dolgozik ma is.
Vagyunk jónéhányan – tanítványok, barátok, kollégák –, akik ma is felkeressük, hogy
beszélgessünk Vele, tanácsokat kapjunk.
Sok szeretettel köszöntjük PISTA bácsit, és kívánunk erõt, jó egészséget további munkájához.
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