IN MEMORIAM

dr. WÉBER MIHÁLY főiskolai tanár
A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÁLLATTANI TANSZÉKÉNEK

alapítója és 26 éven át vezetője
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Biológiai Intézete
fájdalommal tudatja, hogy dr. Wéber Mihály nyugalmazott főiskolai tanár, a
Pécsi Tanárképző Főiskola Állattani Tanszékének alapító és nyugállományba
vonulásáig vezető tanára életének 84. évében elhunyt.
Wéber Mihály 1916-ban született. Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte
majd az egyetem Általános Állattani Tanszékén dolgozott tanársegédként és
szerzett egyetemi doktori címet Ábrahám Ambrus akadémikus intézetében.
1949-ben dr. Uherkovich Gábor a Pécsi Pedagógiai Főiskola Természetrajzi
Szakcsoportjának vezetője meghívta az állattani tárgyak oktatására. 1950-ben
Wéber Mihály vezetésével alakult meg a főiskola Állattani Tanszéke.
Dr. Wéber Mihály mint oktató
Dr. Wéber Mihályt tanítványai kiválóan felkészült, a tudományt és a tanítványait
egyaránt tisztelő, higgadt, következetes, mindig segítőkész és jószándékú
oktatóként ismerték. Rengeteget tett az új tanszék felszerelésének fejlesztéséért.
A demonstrációs anyagok készítésében közvetlenül is részt vett, ebben kiváló
rajzkészségére is támaszkodhatott. A társfőiskolák oktatóival együttesen alkotta
meg a képzési tervet és néhány év alatt kiadták a teljes állattani tananyagot
átfogó, összesen 1600 oldal terjedelmű kétkötetes állattani tankönyvet. Az első
kötet Általános állattan címen 1954-ben, a második, amelynek szerkesztője is
volt Állatrendszertan címen 1955-ben jelent meg a Tankönyvkiadó
gondozásában. Több mint két évtizeden át ezek az alapvető tankönyvek
szolgálták a tanárjelöltek ismereteinek gyarapítását és szemléletének fejlesztését.
Az 1970-es években a tankönyvek anyaga átdolgozva, korszerűsítve egységes
főiskolai jegyzetek formájában került ismét kiadásra.
Dr. Wéber Mihály mint kutató
A tanszék alapításával együtt lényegében a nulláról indulva kellett megteremteni
a kutatási feltételeket. A tanszék alapításától 1956-ig a Pécsi Baromfikeltető
Állomás technikai lehetőségeit felhasználva Wéber Mihály kezdeményezésére
és irányításával tyúktojásokon fehérjecserés genetikai kísérleteket végeztek. Az
eredményeket összefoglaló tanulmány ma is meggyőzi az olvasót arról, hogy
Wéber Mihály a tényeket mindenkor tiszteletben tartó, azokat éleslátással

értelmező, a kor ideológiai nyomásain felülkerekedő kutató egyéniség. Az 195556-os években Wéber Mihály tudományos érdeklődése az entomológia felé
irányult. A fénycsapdázási módszerrel a fényre repülő rovarok faji- és
csoportstruktúrájának tanulmányozásával a mecseki fauna összetételére
vonatkozóan tárt fel adatokat. Az automatikus fénycsapdázás módszerével
gyűjtött anyag és a meteorológiai viszonyok összevetésével a légtömegfajtáknak
a rovarok mobilitására kifejtett hatásait és ezen keresztül a biometeorológia
egyes kérdéseit tanulmányozta. Ezirányú munkájának eredményeiről több
tanulmányban számolt be. A fénycsapdázással gyűjtött anyagból különös
érdeklődéssel és alapossággal dolgozta fel a kétszárnyú rovarok egyes családjait
amelyek specialistájaként az Akadémiai Kiadó gondozásában jelentette meg
monográfiáit. A Magyarország Állatvilága sorozatban 1975-ben 220 oldal
terjedelemben jelent meg az Empididae, 1989-ben pedig 242 oldal
terjedelemben a Dolichopodidae kötete. A határozókötetek értékét
nagymértékben emeli a mintegy 250 kiváló minőségű eredeti ábra.
Dr. Wéber Mihály mint vezető és mint közéleti ember
Tanszékvezetői egyéniségéből sugárzott az ember és a tudomány fenntartás
nélküli tisztelete és a személyiségéből fakadó humanizmus. A tanszéken
nyugodt alkotó légkört teremtett. A kezdő tanársegédeket is teljes bizalommal,
autonóm, egyenrangú munkatársként kezelte. Saját ambícióit is háttérbe szorítva
biztosította a fiatalok tudományos fejlődését és előmenetelét. 26 éves vezetői
tevékenysége során tanszéke a társintézmények és tanszékek sorában
messzemenő elismerésre tett szert. Irányításával az állattani tárgyak szinte
midegyikéből országosan elfogadott egységes jegyzeteket készítettek a pécsi
Állattani Tanszék munkatársai.
Az 1956-57-ben a főiskola igazgatójának nevezték ki. Igazgatói feladatait a
forradalom leverése utáni tragikus időszakban nagyfokú bölcsességgel és
humanizmussal látta el, amivel tovább erősítette munkatársai nagyrabecsülését
és bizalmát. Wéber Mihály kezdettől tagja és hosszú időn át vezetője volt a
tanárképző főiskolák Biológiai Szakbizottságának. Tagja volt a főiskola
Tanácsának, Tudományos Bizottságának. Éveken át kiváló felkészültséggel és
odaadással szerkesztette a főiskola Tudományos Közleményeit. Dr. Wéber
Mihály 1976-ban vonult nyugdíjba és vált meg a tanszékvezetői beosztástól.
Dr. Wéber Mihály elhunytával jelentős veszteség érte a magyar felsőoktatást,
szellemisége azonban tovább él egykori munkatársaiban és tanítványainak
ezreiben.
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