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1926. július 20-án született Debrecenben. A középiskolát a Debreceni Református 

Főgimnáziumban járta. 1946-ban érettségizett. Ekkor a Tisza István Tudományegyetem 

akkoriban még Bölcsészettudományi Karához tartozó természetrajz-földrajz szakra 

jelentkezett. A természetrajz szakból – miután belőle a földtan kivált – az 1950-es évek elején 

biológia szak lett, így végül 1951-ben biológia-földrajz szakon nyert középiskolai tanári 

diplomát. 

Már hallgató korában az egyetem Zoológiai Intézetben dolgozott, ahol 1949-ben 

demonstrátorrá, végzését követően pedig egyetemi gyakornokká, majd egyetemi tanársegéddé 

nevezték ki. Fiatal oktatóként "Állatszövettan és bonctan"-i, majd "Állatrendszertan"-i 

gyakorlatokat vezetett, és helyettesítette előadásain a tárgy előadó professzorát, annak 

távollétében. 

Az 1953-54. tanévben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a biológia szakot meg 

kívánták szüntetni, ezért elfogadva Siroki Zoltán (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia akkor 

induló Növény-Állattani Tanszék vezetőjének) hívását, átjött a Debreceni Egyetem 

jogelődjéhez (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia). 

Először is megalapozta a "Mezőgazdasági állattan" c. tárgy oktatását (a tárgy későbbi 

előadója, Kovács Béla mintegy negyedévvel később került a Tanszékre) és mint 

gyakorlatvezető hozzákezdett a "Háziállatok bonc- és élettana" c. tárgy szemléltető 

gyűjteményének megteremtéséhez. 

A "Növényvédelmi állattan" c. szaktárgy tanterv szerinti beindulásától, vagyis az 1956-

57. tanévtől ezen tárgy előadója lett, és nyugdíjazásig, azaz 1987. végéig, tehát 31 éven át, az 

is maradt. 

Amennyiben ehhez hozzászámítjuk, hogy mint nyugdíjas még további 4 éven át 

folytatta előadásait, úgy az összesen 35 évvel Ő volt hazánkban a jelzett szaktárgynak az 

előadója a leghosszabb ideig. Az 1968-tól folyó posztgraduális Növényvédelmi szakmérnök-

képzésben napjainkig (2001. február) oktatott. Irányításával számos diploma- és szakdolgozat, 

több egyetemi-doktori disszertáció is készült. 

Európa számos országából (köztük Anglia, Ausztria, az egykori Csehoszlovákia, 

Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Oroszország, Spanyolország, Svájc), Észak- és Dél-

Amerikából (USA, Argentína, Brazília), Ausztráliából és Ázsiából (Japán) is kértek tőle a 

munkáiból szerzői különlenyomatokat. A Növényvédelmi Tanszék első tanszékvezetőjeként 

ennek az oktatási-kutatási egységnek a megszervezésében is alapozó tevékenységet végzett. 
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Kétszeri megbízatással összesen 6 évet volt tanszékvezető (1964-1970.), utána pedig csaknem 

17 éven át tanszékvezető-helyettes. 

Oktatói életpályája során az Egyetem, illetve Egyetemi Kar több bizottságának 

(legtöbbször az oktatási-nevelési bizottságának és a könyvtárral foglalkozóknak) is tagja volt. 

Közéleti tevékenységként a Magyar Agrártudományi Egyesület Hajdú-Bihar Megyei 

Szervezete Növényvédelmi Szakosztályának elnöki tisztét látta el. 

Több jegyzetet írt. Az 1973-ban megjelent "Növényvédelmi állattan I." című jegyzetéről 

méltató ismertetés jelent meg a Növényvédelem c. szakfolyóirat 1975. évi kötetében. A  

jegyzet folytatásaként 1974-ben megjelent a III. kötete. Az 1988-ban megjelent "II.A" kötet 

szintén kedvező fogadtatásra talált. 

Az általa írt 6 jegyzet mellett mintegy 20 értékes és alapos tudományos közleményt írt, 

elsősorban a synbiológiai kutatások problémáival és a mezőgazdasági területek 

rovaregyüttesei (közösségei), valamint a termesztés-technológia ezekre gyakorolt hatásával 

kapcsolatban. 

 

Fontosabb munkái: 

1950: Faunisztikai jegyzetek (1. Adat a Saga serata Fabr. magyarországi előfordulásához. 

2. A Lacerta vivipara Jacq. újabb alföldi  előfordulása.) 

1960: Rovartársulástani vizsgálatok herefüveseken (Heteroptera et Homoptera).  

1961: Kalászt szívogató poloskák mennyiségi és minőségi megoszlása búzafajták szerint.  

1961: Útmutató a "Növények állati kártevői" című tárgy tananyagának elsajátításához.  

Általános rész. 

1964: Útmutató a "Növények állati kártevői" című tárgy elsajátításához III.-IV. éves levelező 

hallgatók részére. 

1966: Hortobágyi magfüvek Heteroptera népességének 

vizsgálata.  

1967: Útmutató a "Növények állati kártevői" című tárgy elsajátításához 

1973: Növényvédelmi állattan I. Általános ismeretek. 

1974: Növényvédelmi állattan III. Összefoglaló ismeretek. 

1988: Növényvédelmi állattan II/A. Részletes ismeretek. 

 
 


