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A ciszterci paptanár 
Pécs egyik ódon házának könyvekkel teli szabájában ülök azzal az em

berrel, aki szerzetesként, tanárként és tudós biológusként minden kín
jával, gyötrelmével és kevés örömteli eseményével együtt végigélte a 

XX. századot. Az ismerkedés óvatos, tapogatódzó percei után az emlékek 
mozaikjaiból összeállnak egy tartalmas élet képei. Azok a képek, amelyek 
máig végigkísérik, meghatározzák Horvát Adolf Olivér mindennapjait és 
munkásságát. , . 

- Orülök, hogy attól a lapts'Jl jött, amelynek elődjében, aBUVAR-ban egy
kor magam is publikáltam. Ugy emlékszem, hogy 1939-ben vagy 19.40-ben 
Lambrecht Kálmán felkérésére a pécsi piac vadvirágairól írtam. Oszinte 
örömmel tettem, hiszen a Lambrecht családdal baráti kapcsolatban voltam, 
és a folyóirat akkor már a legszínvonalasabb hazai i smeretterjesztő orgá
numnak számított. Sajnos, a háborús évek és végül az ostrom megszakítot
ta ezt az ígéretes pályát. Akárcsak az enyémet, amelynek indulásához jócs
kán vissza kell menni az id őben. Magamnak is feltettem sokszor a kérdés t, 
miképp lehetséges, hogy egy vallásos emberamerőben materiális gondol
kodást feltételező biológia tanári pályát válassza, 
sőt, pap és botanikus legyen egy személyben. Pe
dig nem is olyan ellentmondásos a kettő. 

Talán a neveltetésem is közrejátszott ebben. 
Apám révén, aki a Sáros megyei Girán volt 
mezőgazdász, vidéki gyerekként ismerkedtem 
meg a természettel, a növény- és állatvilággaL 
Ezeket a hagyományokat vittem azután magam
mal a debreceni Piarista Gimnáziumba, ahol taná
raim elmélyítették bennem a gyermekkori élmé
nyeket Mivel már akkor érdekelt a papi pálya, 
némi tanári és rokoni segédlettel kerültem érett
ségi után Zircre, a ciszterci rendbe, ahol lelkem 
pallérozása mellett a csodálatosan gazdag könyv
tár és az arborétum botanikai tanulmányaimat is 
segítette. Négy kis írásból álló értekezésem meg is 
jelent a Zirci Lapokban. Ebben a nálunk nem ho
nos fajokról, a tűlevelűekről, a lombos fákról és az 
angolkertekről írtam. "i 

A ciszterci rend semmiben sem gátolta, sőt, tá- .; 
mogatta tanulmányaimat. Már szerzetesként ke-~ 
rültem a Pázmány Péter Tudományegyetemre, ,0 
ahol 1932-ben szereztem természetrajz-vegytan ;::l 
tanári oklevelet. Azért választo ttam a vegytant ·S 
második szakkén t, mert úgy véltem-és álláspon
tom azóta sem változott - , hogy a modern bioló- ;!: 
gia elképzelhetetlen kémiai tudás nélkül. ·g 

- Ezután meghatározó esemény történt az életében. 
Pécsre került a ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziumába. 

-Ez valóban fordulópont volt, mert abba a városba költözhettem, amely 
a későbbi botanikai kutatásaim színhelyének, a Mecseknek a lábánál fe
küdt. Nagy örömmelláttam neki az oktatásnak, és volt bőven lehetőségem, 
hogy a kutatásokra is szakítsak időt. Szerencsém volt, mert sok érdeklődő 
diákomat is be tudtam vonni a munkába. Szerintem tanítványaim nemcsak 
alanyai voltak az oktatómunkának, hanem kiváló munkatársaknak is bizo
nyultak, akikre komoly feladatokat lehetett bízni. Közösen feldolgoztuk a 
terepmunka során gyűjtött anyagot, amelyből iskolai kiállításokat rendez
hettünk, a gimnáziumi lapban cikkeket ír hattunk, sőt, önképző kört is mű
ködtettünk. 

-A botanikusok körében már akkor szóbeszéd volt, hogy új felfogásban vizsgál
ja a Mecsek flóráját, és teljesen nyitott amodern kutatási irányzatok iránt. 

-Tény, hogy mindig érdekeltek az összefüggések. Már az 1930-as évek
ben sem lehetett kizárólag leíró módszerekkel jellemezni egy terület 
élővilágá t, ezért egyre inkább érdekelt a társulás tan, a fajok egymásra hatá
sának vizsgálata, a jellegzetes társulások kialakulásának magyarázata. Szá
momra a természeti tényezők- a fény, a csapadék, a földrajzi viszonyok, a 
talaj összetétele - együttes vizsgálat alanyai voltak. Ebben néhány kollé-
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gámmal - Reiter Kamil/ával, Banos Ádámmal, Soó Rezsővel, Jávorka Sándorral 
és Csapody Verával - bizonyos tekintetbenúttörők voltunk. 

Bár 1938-ban, a város kiadásában Csapody Vera képeivel, megjelent A 
Mecsek ritka virágai és a Misina-tető vegetációja cím ű könyvecske, kutatásaim 
igazi összefogialája 1942-ben látott napvilágot A Mecsek-heg1;ség és déli sikjá
nak növényzete címmel. Nagyon büszke vagyok a Gombocz Endre által német 
nyelven írt tudománytörténeti munka magyar nyelvű fordítá sára, amely
ben Kitaibel Pál Baranya és Tolna megyei útjairól írt a szerző, és 1939-ben, 
vala1~1int 1941-ben jelent meg. 

- UgJJ tudom, hogy a pécsi ]anus Pannonius Múzeum természetvédelmi osztá
lyának is munkatársa, sőt alapttója volt. 

-Valóban. Még 1948-ban Boros István keresett fel, aki az akkor még ér
vényben levő régi politikai nómenklatúra szerint a város főispánja és a ter
mészettudományok iránt érdeklődő ember volt, hogy jó lenne egy tenné
szettudományi múzeumot létesíteni. ürömmel álltam neki a szervezésnek, 
és egy államosított magánházban az iskolai oktatás mellett megkezdtem 

egyszemélyes muzeológusi munkámat. A múze
um anyaga akkor a nyolcezer lapból álló herbári
urnom és egy ásványgyűjtemény volt. Amikor 
Gebhardt Antal, majd később a darazsakkal foglal
kozó Móczár László is Pécsre került, könnyebb lett 
a helyzeten_1, hiszen együtt nagyon jól tudtunk 
dolgozni. Am a történelem közbeszólt, hiszen 
1950-ben kitelepítettek bennünket. Amikor visz
sza térhettem, szerencsére folytathattam tanári és 
muzeológusi munkámat. Ez szép időszak volt, 
mert kiteljeseqhetett a Mecsek növényföldrajzi 
feltérképezését célzó kutatásom. Eljuthattam a 
Zselicbe, és Külső-Somogy, Csallóköz, Somorja, 
valamint Szentgotthárd és környéke növényvilá
gának feltárá sában is közreműködhettem. 

- Tudományos munkáját, vagy papi tanári hivatását 
tekintette elsődlegesnek pályája során? 

- A három az én esetemben összefügg és kiegé
szíti egymást. A lélek és a gondolkodás gondozá
sa nem áll távol egymástól. Szerintem csak hitük
ben szilárd, ép lelkű emberek tudnak maradandót 
alkotni. Amikor 1972-ben megjelent munkássá
gom addigi összefoglalója, A Mecsek-hegység kör
nyékének vegetációja, az a jó munka örömével töl
tött el. Az is jól esett, amikor tanári és botanikai 
munkám elismeréseként megkaptam a Széchenyi
és a Jávorka Sándor-dtjat. A legbüszkébb mégis ta
nítványaimra vagyok, akik továbbviszik munkás

ságoma t és hitvallásomat. Közéjük tartozik Garay László, aki a Harvard 
Egyetem világhírű orchideaszakértője lett. Neki köszönhetem, hogy egy 
szép orchidea van rólam elnevezve. 

-Hogyan teltek, telnek nyugdtjas napjai? 
-Isten hosszú életet adott, és jó ideig egészségben élvezhettem öreg nap-

jaimat. A szemem, sajnos, az utóbbi években megromlott, de tenni akará
som szerencsére nem csorbult. Sohasem volt időm, sem türelmem az önsaj
nálathoz. Mindig kerestem és találtam magamnak valami elfoglaltságot. 
Amikor enyhült a politikai helyzet, végigjártam Európát: tudományos kon
ferenciákon és terepgyakorlatokon vettem részt. Ezeknek a tapasztalatait a 
munkámban hasznosítottam és tanítványaim révén ma is hasznosítom. Itt
hon szinte minden egyetemmel tartottam a kapcsolatot, és ez részben még 
most sem szűnt meg. Változatlanul érdekelnek a szakma kérdései, és volt 
munkatársaim és barátairn révén még mindig szoros szálak fűznek a Pécsi 
Tudományegyetemhez. Orülök, hogy ennek a tudományos műhelynek 
címzetes egyetemi tanára lehetek. Tanítványaimmal együtt mostanában is 
dolgozom, azaz nincs időm unatkozni, hiszen még csak 95 éves vagyok. 
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