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JÁVORRA SÁNDOR EMLÉKEZETE 

DR. SZODFRIDT ISTVÁN 

Az Erdő első számának tudományos szempontból legjelentősebb 
cikke kétségtelenül a „Növényföldrajz az erdészet szolgálatában" 
című volt. Szerzője Jávorka Sándor a növényvilág nemzetközileg 
is a legnagyobbak között számontartott kutatója volt. Öt most már 
ebben a visszaemlékezésben megszólaltatni nem tudjuk. Mégis gon
dolnunk kell rá és erre alkalmat kínál egyben születésének 100. 
évfordulója. ^, 

Jávorka Sándor 1883. március 12-én született a Hont megyei Hegybányán. 
Oldalági leszármazottja volt Rákóczi legendás hírű lovas vezérének, Jávorka 
Ádámnak. t Édesapja a falu kovácsmestere volt, korán elhunyt, ezért a sok
gyermekes édesanya nagyon szűkös körülmények között nevelte fiát. A z ifjú 
Jávorka jórészt önerőből, tanítványok vállalásával szerezte meg Selmecbányán 
végzett középiskolai tanulmányainak pénzügyi alapjait. Hasonlóan mostoha 
körülmények között végezte a budapesti Tudományegyetemet. 1906-ban dok
torált, értekezésében a vértő (Onosma) nemzetség rendszertani feldolgozását 
készítette el. 

Gyakornokként a budapesti Botanikus Kertben dolgozott. A Tanácsköztár
saság idején megbízást kapott a Növénytár igazgatói teendőinek ellátására. 
Később, a Tanácsköztársaság bukása után ettől a megbízástól megfosztották, 
csak 1934-ben kapott újra igazgatói kinevezést az intézményhez. Irányításával 
a Növénytár Európa egyik legjelentősebb és leggazdagabb növénytani gyűjte
ményévé és a botanikai kutatómunka fontos szellemi központjává lett. Tanít
ványok sokasága kedvelte itt meg a növényvilágot, és vált később alkotó mun
kásává eme szép tudományágnak. 

Jávorka Sándor szoros kapcsolatokat épített ki a nemzetközi botanikai tu
dósvilág számos kiemelkedő képviselőjévfel, köztük a tbiliszi és leningrádi bo
tanikus kertek vezetőivel is. Ezt a kapcsolatot a szovjethatalom utáni években 
is megtartotta. A két világháború közötti időszakban ez nem kis bátorságot 
és politikai kiállást jelentett. 

1936-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1943-ban rendes 
tagjává választotta. Hosszú éveken keresztül volt a legjelentősebb botanikai 
folyóiratnak, az Acta Botanicanak szerkesztője, de ő szerkesztette a Magyar
ország Kultúrflórája sorozatát is. Sokoldalú munkásságát a Magyar Népköz
társaság 1952-ben Kossuth-díjjal, 1953-ban a Magyar Népköztársaság Érdem
renddel, 1958-ban pedig a Munka Vörös Zászló Érdemrenddel ismerte el. A 
Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának sokáig elnöke, a Tu
dományos Ismeretterjesztő Társulatnak vezető tisztségviselője volt. Nehéz len
ne mindazt a sok tisztséget felsorolni, amelyet gazdag élete során betöltött. 

Nemcsak tudós volt, hanem oktató is. Ezt 1939-ben a szegedi Egyetemtől 
kapott c. egyetemi tanári kinevezése is jelzi. 57 évesen vonult nyugdíjba, de 
még 20 éven keresztül minden díjazás nélkül nap mint nap megjelent mun-



kahelyén. A halál 1961. szept. 28-án ragadta el. szíve nem bírta a neki diktált 
iramot. 

Legjelentősebb alkotásai azok a növényhatározó könyvei, amiket a hétköz
napi nyelv egyszerűen csak „Kis-Jávorka" vagy „Nagy-Jávorka" néven ne
vez. Utóbbi munkája felöleli a Kárpát-medence teljes növényvilágát. Jó ki
egészítést kapott Csapody Vera művészi színvonalú növényrajzaival. Természet
búvárok, pedagógusok és a növényvilággal kapcsolatba kerülők ezrei nevelőd
tek ezeken a könyveken. 

Fogékony volt a tudománytörténet iránt is, ez indította arra. hogy a ma
gyar Lirnié-nek, Kitaibel Pálnak életútját, munkásságát nagyszerű monogra
fikus műben dolgozza fel. 

A z erdészethez fűződő vonzalma talán még Selmecbányái eredetű. . .Az er
dészet és növényföldrajz" címmel készített írásában gyakorlati tanácsokat ad 
a fafajok helyes megválasztásához. Hasonlóan segítette az erdészetet „Tala j -
jelző növények leírása és ábrái" c. munkája is. Újszerű gondolatokat közölt a 
„Növényföldrajz az erdészet szolgálatában" címmel, lapunkban megjelent ta
nulmánya, hasonlóképp a gyakorlatot kívánta segíteni „ A szovjet mezővédő 
fásítási tervjavaslat növényfödrajzi vonakozásai" című írásával. A szelídgesz
tenye monografikus feldolgozása egy értékes és nyugati, dél-dunántúli v idé
keinken hasznos erdei fafajunk jobb megismerését szolgálta. 

Népszerűsítő művei közül a Csapody Verával közösen készített és többször 
kiadott, szlovák nyelven is megjelent „Erdők—mezők virágai" könyvet kell 
említenünk. Emberi nagyságára utalnak e mű bevezető sorai, ezek egyben 
munkásságának ars poetica-ját is rögzítik. Érdemes ebből néhány mondatot 
idéznünk: „Ennek a könyvecskének célja, hogy a természetben nyitott szem
mel járókat, dolgozó parasztokat, az erdészt, a turistát, azután a tanuló ifjú
ságot, úttörők kultúrszomjas lelkes tömegeit megismertesse az erdő, a víz, 
a szikla, homokbucka, vízpartok és szikes mezők, vagyis a még eléggé érintet
len szabad természet legfeltűnőbb, leggyakoribb növényeivel. A szabadban 
üdülést kereső dolgozók is bizonyára szívesen ismerkednek a természet bájos 
gyermekeivel, a virágokkal." 

A róla alkotott kép nem lenne teljes, ha nem szólnánk kivételes szerény
ségéről, segítőkészségéről, fiatalságot támogató, mindig, mindenben a jót és 
szépet tekintő emberi magatartásáról. Bárki bármilyen kérdéssel fordult hoz
zá, legyen tudós vagy műkedvelő, őszbecsavarodott meglett ember, vagy rö
vidnadrágos ifjú, szeretettel és türelmes megbecsüléssel tudott válaszolni. Tu
dós maradt úgy, hogy a laikus is megérthette. Ezek a vonásai avatták őt min
denki „Sándor bácsi"-jává, akinek — egyik méltatója szerint — életében soha 
nem volt ellensége. Gazdag munkássága révén neki küldött külföldi szakmai 
anyagokat soha nem tartotta meg, hanem örömmel és készséggel adta azok
nak, akik hasznát vehették. Tetteit, egész lényét az a magatartás határozta 
meg, amely hitt abban, hogy a növényvilág ismerete a világot szebbé teheti, 
az életet gazdagabbá és teljesebbé. Ezért dolgozott haláláig és ezért őrizzük 
emlékét mi is, utódok, tanítványok, erdészek és a növényvilágban örömet, 
szépséget keresők. 

Az erdeifenyő mag, vagy toboz származás szerinti meghatározására Albin Lampe 
jellemző ismérveket állapít meg. A kialakított módszer alkalmas lehet a származás 
megbízható meghatározására és a termesztésre az adott tájon nem alkalmas szárma
zásúaknak kizárására, de annak megállapítására, hogy valamely termőhelyen melyik 
a legalkalmasabb, feleletet adni még nem tud. 

(SUMARSTVO I PRERADA DRVETA 1982. 1—3. Ref.: Abonyi I.) 


