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 Életének 85.-ik évében ragadta el körünkből a halál. A nagy természettudós Pécsett 

született 1887. április 9.-én. Elemi-, középiskolai-, jogi-, politikai- és bölcsészeti tanulmányait 

is itt végezte. 

 Mint egyetemi magántanár a Pécsi Egyetemen a bölcsészkar működésének a felfüg-

gesztéséig kutató munkája mellett rendszeres előadásokat tartott. 

 1926-tól végez rendszeres kutatómunkát, több kutatóútját állami támogatással teszi 

meg. Az 1931─33-ig tartó években az Abaligeti és Mánfai barlangok, valamint a Mecsek 

forrásainak élővilágát vizsgálja. De végzett kutatómunkát a Retyezát, a Capella és a Velebit 

hegységekben, a felső ausztriai Hochschwab alpesi szintjében és a Mátrában is.  

 A felsőbíróságok megszűnte után ─ felsőbírósági tanácselnök volt ─ 1949-ben került a 

Janus Pannónius Múzeum Természettudományi Osztályára, majd hamarosan annak vezetője 

lett egészen 1968-ban történt nyugalomba vonulásáig. Egyik vezetője az első állandó termé-

szettudományi kiállítás készítőinek és ugyancsak az ő vezetése alatt készül el a ma is álló, 

modern természettudományi állandó kiállítás, amelyet 1966-ban nyitottak meg. 

 Közel 20 éves múzeumi munkája alatt, megalapozza a Természettudományi Osztály 

állattani gyűjteményét, különösen gazdaggá teszi annak gerinctelen állattani anyagát. Ez idő 

alatt fő kutatási területe ─ tekintettel múzeumunk tájjellegére ─ Baranya megye területe. 

Tudományos tevékenysége ennek a területnek faunisztikai, állatföldrajzi, környezeti és társu-

lástani viszonyainak a felderítésére összpontosul. 1956-ban elnyeri a biológiai tudományok 

kandidátusa, majd 1963-ban a biológiai tudományok doktora tudományos fokozatokat. 

 1967 áprilisában élete munkájának elismeréseként megkapja a Munka Érdemrend 

arany fokozata kitüntetést. Mindnyájan akik ismertük, becsültük roppant munkabírását, örök 

példaként szolgáló természetszeretetét, hivatás- és kötelességtudatát, munkatársainak jóban-

rosszban igaz barátját. 

 Fiatal kutatókkal, a természet iránt érdeklődőkkel, mindig szívesen foglalkozott és 

ellátta őket útmutatásokkal, tanácsokkal munkájukhoz. Példamutatásának eredménye tanítvá-

nyainak munkásságában tovább él.  

 

Dr. Vass Anna (1973): Dr. Gebhardt Antal (1887─1972). ─ Soosiana, 1: 9─10. 

 

 

Megjegyzések:  
●Gebhardt Antal 62 éves korában került a Janus Pannonius Múzeumba, ahol 21 év munkálkodás után, 81 éves 

korában ment nyugdíjba. 

Magyarország negyedidőszaki malakológiai bibliográfiája (1883─2002) egy dolgozatát (Mecsek-hegység, Har-

sányi-hegy pleisztocén faunája), a Magyar Malakológiai Bibliográfia (1727─2004) 19 cikkét és két értekezését 

(biol. tud. kand., biol tud. dokt.) sorolja fel. 

●Vass Anna a JPM mikológusa volt.  


