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Biológus, botanikus a hazai botanikai élet és a gyűjteményes kertek kiváló ismerője, de
nemcsak

ismerője,

hanem

mint

a

Nemzeti

Botanikus

Kert

fejlődéstörténeti

növényrendszertani gyűjteményének kurátora, maga is aktív résztvevője a botanikus kerti
munkának és az élőgyűjtemény kezelésének. Több kontinensen és a világ számos országának
tájain, nagyhírű botanikus kertjeiben és a hazai gyűjteményes kertekben szerzett tapasztalatai
jelennek meg tollából ismeretterjesztő és a növények életét, kultúrtörténetét népszerűsítő
írásaiban, könyveiben.
Rendszeresen

részt

vesz

a MABOSZ és

különböző gyűjteményes

kertek

rendezvényein, figyelemmel kíséri fejlődésüket, elért eredményeiket. A hazai botanikus kerti
történések nagyszerű hírmondója, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a több mint 80 cikk,
amely az utolsó másfél évtized alatt jelent meg többségében a Természet Búvár, a Kertbarát
Magazin, a Kertkultúra, valamint a Kertészet és Szőlészet hasábjain a botanikával,
természetvédelemmel, ökoturisztikával és a hazai gyűjteményes kertek bemutatásával
kapcsolatban. Írásaiban, megjelent cikkeiben megkülönböztetett figyelmet tanúsít a hazai
történeti kertek múltja, jelene és jövője iránt. Aligha akad olyan szakember, aki a hazai
kertészeti kultúrát és ehhez hozzátartozóan a botanikus kerteket, mint az élőgyűjtemények
fellegvárait, nála elkötelezettebben népszerűsíti.
Neki és szerzőtársának, Kósa Gézának köszönhető a „Szép Magyar Kertek” című
exkluzív megjelenésű kötet, amely történeti, kertépítészeti és botanikai vetületében tárja elénk
azt a hatalmas, feltétlenül megőrzendő kincset és szépséget, amit a legismertebb magyar
botanikus kertek, arborétumok és kastélykertek jelentenek.
Tevékenysége hiánypótlónak tekinthető azáltal is, hogy felismerte, milyen nagy
jelentőséggel bír a közvélemény hiteles tájékoztatása a gyűjteményes kertek életéről, az ott
folyó munkáról, és az eredményekről. Írásai egyértelműen igazolják, hogy a szaktudományos
ismereteket mindig magas színvonalon tudja közvetíteni a különböző korosztályok számára, a
különböző műveltségi szintű olvasók igényeit figyelembe vevő nyelvi formában.
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Könyveinek eredetisége abban is megnyilvánul, hogy témaválasztása által nemcsak a
növények iránt érdeklődőket és a természet kedvelőit szólítja meg, hanem mindig más
célközönséget von be a botanika bűvkörébe. Hívőket a „Biblia növényei”, gourmeteket és
világutazókat az „Egzotikus piacokon”, a kultúrtörténet és legendák iránt érdeklődőket a
„Mesés növények, növényes mesék” című könyvei által.
Tehetségét a MABOSZ is kamatoztatja, hiszen az írások tartalma és szemlélete a
Szövetség céljaival és törekvéseivel teljesen egybecseng.
Fráter Erzsébetnek, a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének Elnöksége a
Pro Hortis díj Media tagozatát adományozza.
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