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ILIKE. Those who were given the 
chance to meet her, this is how they 
knew and loved her. Deep kindness 
and empathy, wise, clear and elegant 
mentality characterized her. Her 
personality radiated serenity, under-
standing, peace. She was an energetic, 
big-picture mind, who seeked renewal, 
development opportunities in garden 
history too, her immediate specialty.

Her scientific work covered the 
history of garden design and historic 
garden conservation, and she lead the 
way to establish the Hungarian Garden 
History Archives. As Head of Department 
of Garden Art for 15 years, elected Dean 
of the newly established Faculty of Land-
scape Architecture for 6 years and one of 
the founders of Doctoral School of Land-
scape Archtiecture, she had played an 
active role to foster the new professional 
and scientific generation. Her serene, but 
always purposeful and consequent nego-
tiation skills secured the independence 
of the faculty and provided structural 
and financial freedom. Although a 
peaceful transition required significant 
efforts, Ilike always kept her optimisim.

As member of several editorial boards 
of scientific periodicals and publications, 
Secretary at the Hungarian Division of 
IFLA and President of the Hungarian 
Committee of Historic Gardens of 
ICOMOS for 8 years, she established 
extensive professional contacts.

On behalf of the editorial board, 
authors and readers of 4D, I say goodbye 
to Ilike with love. ◉
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ILIKE. Így ismerte és szerette őt min-
denki, akinek megadatott, hogy talál-
kozzon vele. Mély humánum, bölcs és 
elegáns gondolkodás jellemezte. Sze-
mélyiségéből áradt a derű, a megér-
tés. Lendületes, jó stratéga volt, aki 
szűkebb szakterületén, a kerttörténet-
ben is a fejlődés lehetőségét kereste. 

Tudományos tevékenysége a kertépí-
tészet-történet és műemlékvédelem terü-
letére terjedt ki, a magyar kerttörténeti 
adatbázis létrehozásában úttörő szere-
pet vállalt. A Kertművészeti Tanszéket 
15 éven át vezette, és aktívan vett részt 
a tudományos utánpótlás képzésében a 
Tájépítészeti Doktori Iskola egyik alapí-
tójaként. Hat éven át az újonnan megala-
kult Tájépítészeti Kar dékánja volt. Az ő 
derűs, ám mindig céltudatos és követke-
zetes tárgyalásmódja segítette át a kart 
a megalakulás, az önálló szervezeti és  
anyagi függetlenség rögös útján. A békés 
átmenet sok küzdelemmel járt, de Ilike 
mindig megőrizte optimista látásmódját. 

Széles körű szakmai kapcsolatrend-
szert épített a hazai és nemzetközi tudo-
mányos és szakmai közéleti, testü-
leti feladatai és pozíciói révén. Nyolc 
éven át az IFLA Magyar Tagozatá-
nak titkára, az ICOMOS Történeti Ker-
tek Magyar Bizottságának elnöke volt. 
Számos hazai és nemzetközi szakmai 
és tudományos periodika és kiadvány 
szerkesztőbizottságában dolgozott.

A 4D szerkesztősége, szerzői és olvasói 
nevében szeretettel búcsúzom Ilikétől. ◉
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