
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

.Horvát Addlf Olivérrel

Horvát Adolf Olivért, a biológiai tudományok kandidátusát a vele foglalkozó írá
sok rendszerint mint "a Mecsek növényvilágának nemzetközi hírű kutatóját"
említik. A jelző ezúttal azt a - hazánkban, sajnos, nem túlságosan ritka - belső

ellentmondást takarja, hogy Horvát Adolf Olivér nemzetközi elismertsége na
gyobb a hazainál. Ezt a ténymegállapítást illusztrálhatnánk egyebek közt azok
nak a kitűnő külföldi botanikusoknak a névsorával, akik a Horvát Adolf Olivér
70. születésnapjára készített emlékkötetet méltónak érezték tanulmányaikkal
gazdagítani. Horvát Adolf Olivér jelenleg Pécsett, a Janus Pannonius utcában,
egy régi ház szűk kis lakásában él, öreg bútorok, botanikai szakkönyvek és folyó
iratok között, A herbáriumos szekrény a folyosóra szorult. Üvege mögött ma
már védett mecseki növények finom rajzai. Ezek Csapody Vera ajándékai hálá
ból a növények élő példányaiért.

- Meséljen a családjáról, a gyermekkoráról.
- Apám törvényszéki orvos volt, és már idős ember, amikor kinevezték egye-

temi tanárnak. Anyám, Berzeviczy Margit abból a családból származott, amely
még Gertruddal jött be Magyarországra, s a Tátrában, Berzevicén kapott birto
kota királytól. Egyik rokonom az a Berzeviczy Gergely, aki' először írt - latin
nyelven - a jobbágyok felszabadításáról. Anyai nagyanyám Bornemissza Gergely
leszármazottja, akit az Egri, csillagokból ismerünk. A debreceni piaristáknál,
ahová középiskolába jártam, Lendvay István tanítottá a természetrajzot, igen jól,
alaposan; szerettetn is a tárgyat. A döntő dolog azonban mégiscsak az volt, hogy
diákkoromban egyszer három hétig influenzával feküdtem, és ezalatt a Termé
szettudományi Közlönyt olvasgattam. Szép és jó folyóirat volt ez, olyan n~gy .ne
vek is írtak bele, mint Entz Géza, Eötvös Loránd vagy Gorka Sándor - csak akik
hamarjában eszembe jutnak. Gyönyörű illusztrációk kisérték a szép magyarság
gal megírt cikkeket. Manapság a tudósok az ilyen ismeretterjesztést rangon alu
linak tartják. Persze, nem is tudnak olyan jól magyarul, mint azok a régiek ...
Ezt a lapot olvasgattam, és olyan érdekesek voltak a cikkek, hogy elhatároztam:
biológiával fogok foglalkozni.

- Hogyan jutott eszébe, hogy pap legyen? Hogyan lehetett ezt összeegyeztetni a
természettudományos érdeklődéssel?

- Egészen kis koromtól pap akartam lenni; döntésemnek ez a része nagyon
egyszerű, mert soha fel sem merült bennem más. A biológia iránti vonzalom ké
sőbbi keletű. A kettőt azonban nagyon könnyen össze lehetett egyeztetni, ha az
ember egy tanítórendbe lépett. Ott kedvére foglalkozhatott bármilyen kutató
munkával. A cisztercieket választottam, így aztán 1924. március 25-én, Gyümölcs
oltó Boldogasszony napján édesanyámmal Zircre utaztunk. A dolgok rendes
menete az vólt, hogy ,az ember először elvégezte a hittudományi főiskolát, azután
pedig az egyetemet. En a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán a ter
mészetrajz-kémia szakot végeztem el. Igy lettem paptanár. Pécsre meg «gy ke
rültem, hogy az itteni cisztercita gimnáziumban volt hely, és én ide kértem ma-
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gamat. Akkor még általános biológiával szerettem volna foglalkozni, és arra
egyedül Pécsett látszott lehetőség: az orvosi egyetemen volt ilyen tanszék. Az el
méleti kutatásra meg is kaptam a lehetőséget, de a tanszék felszereltsége nem
volt jó. A gimnázium viszont gyönyörű természetrajzi szertárral rendelkezett,
amelynek én lettem az őre. Majer Móric - amúlt század második felében elő
döm a gimnáziumban - lelkesen tanulmányozta a mecseki flórát, s nagyon szép
gyűjteményt hozott össze. Amikor rendezni, katalogizálni kezdtem, kiderült,
hogy könyvekre volna szükségem. A Nemzeti Múzeumhoz fordultam, ahol Jávor
ka Sándor, a Növénytár osztályvezetőjenagyon készségesen, fogadott, s biztatni
kezdett: legyek Majer Móric munkálkodásának folytatója. En aztán megfogad
tam, hogy Jávorka kedvességét, amellyel engem, a kezdő tanárt elhalmozott, úgy
fogom viszonozni, hogy egykor én is hasonlóan viselkedem a hozzám fordulók
kal. Azt hiszem, ez sikerült is. Talán ezért kapta a nevemet egy,' az Andokban élő

orchidea nemzetség - Horvátia Andicola - egykori tanítványom, Garay László
jóvoltából (aki a hosszúhetényi tanító fiaként a háború végén sodródott végül a
Harvard egyetemre, s lett a világ legkiválóbb orchideakutatója).

- Egy fiatal, ambiciózus tanár elkezdi rendezgetni az iskola természetrajzi gyűj

teményét - így idővel tudós lesz belőle. Ilyen egyszeru volt?
, - Részben igen, mert szinte el is várták akkoriban az embertől, hogy komo

lyan vegye, amit csinál. A gimnázium tudós igazgatója, Kis Albin is biztatott. El
ső cikkemet a pécsi Mecseki Egyesület évkönyvébe írtam elődömről,Majer Mó
ricról: Egy elfelejtett pécsi botanikus címen. Előadásokat tartottam a "szabad
líceumban" - ez a későbbi TIT-hez volt némileg hasonló. Tanulmányt írtam a
gimnázium értesítéjébe. majd a mecseki különlegességről,a vad pünkösdi rózsá
rói nemsokára a Természettudományi Közlönybe is, abba a folyóiratba, amely
néhány évvel azelőtt nekem a döntő lökést adta. A cisztercita rend alapításának
800. évfordulóját 1942-ben ünnepeltük, .ez alkalomból jelent meg A Mecsek
hegység déli síkságának növényzete című, már összefoglaló jellegű munkám.
Mindig, amerre megfordultam, botanizáltam. Igy például a háború alatt két nyá
ron át a szentgotthárdi apátság erdeit jártam be, és írtam le az ott talált növény
zetet. Ez a munka 1944-ben a Botanikai Közleményekben jelent meg.

- Akkor tehát viszonylag igen fiatalon komoly tudományos eredményeket ért el.
- Hát tulajdonképpen igen. 1948-ban föl is vettek a Szent István Akadémia

tagjai közé, amelynek olyan tagjai voltak, mint Szent-Györgyi Albert, és nemcsak
katolikusok. .. De aztán hamarosan átszervezték az egész magyar. tudományos
életet, az Akadémiát, a minősítési rendszert. A kandidátusi fokozatot csak
1957-ben kaptam meg.

- Érez-e csalódást, hogy a tudományos karrierje, legalábbis ami a külsősége
ket illeti, nem úgy alakult, ahogyan alakulhatott volna? Vagy nem is volt Önben
hiúság?

- Nem hiúságnak nevezném, hanem egészséges tudományos ambíciónak. Ez
mindenkiben megvan, aki valamit el akar érni, s akiben még sincs, az pipogya
alak. Ugy értem, az egészséges emberi természet igényli az elismerést, amit
munkája alapján megérdemel. De rögtön hozzáteszem: vannak esetek, amikor
ezzel nem kell törődni. Az én életem nem úgy alakult, ahogyan fiatalkoromban
képzeltem, de nincs bennem semmi csalódás, mert mindvégig azt csináltam,
amit szeretek, és végül is az elismerés sem maradt el. Az ötvenes években is taní
tottam középiskolában. Igaz, három évig Kaposvárott kaptam csak munkát, de
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még ott is, mindvégig megvoltak a hétvégéim, amikor botanizálhattam kedvemre.
Azután pedig az Akadémia célhitelt biztosított a Mecsek növényföldrajzi térké
pének elkészítéséhez ...

- Mekkora hitel volt ez? .
- Hát nem volt Sok, de a gépelésre, erre-arra futotta belőle, A Pécsi Erdőgaz-

daság erdőmérnökei nélkül persze aligha boldogultam volna. Ok rengeteget segí
tettek. Lovas kocsival, az ő kíséretükben jártam hétvégeken a Mécseket. A talaj
tani vizsgálatokat is az Erdészeti Tudományos Intézetben végezték el. Így aztán
azok az évek nekem nagyon jó emlékeim. Az Akadémia révén majdnem mindvé
gig megkaptam az órakedvezményt, ami a botanizáláshoz időt biztosított.
1957-től változás kezdődött az életemben. Az akkor rendezett Kitaibel-emlék
ünnepségen egy .híres prágai professzor és egy romániai botanikus kérték, hogy
szeretnének lejönni a Mecsekbe. En fogadtam, kalauzoltam őket. A következő

évben, 1958-ban Csehszlovákiában rendezett tudományos kirándulást az IPE, a
Nemzetközi Növényföldrajzi Társaság, és erre már engem is meghívtak. Ezzel el
is kezdődött az én harmadik .Jcorszakom", amely szinte a mai napig tart. Elma
gyarázom, hogyan értem. Az első időszak, 1931-tol 1942-ig mindössze a pálya
kezdést tartalmazta és azt, hogymegismerkedtem a Mecsek flóráj ával, igyekez
tem azt feldolgozni. 1942-től az ötvenes évek végéig, mondjuk 60-ig már cöloló
giai munkát végeztem, és le tudtam tenni az asztalra az összefoglaló növényföld
rajzi munkát. Az ezt követő, harmadik korszakom a nemzetközi kapcsolatok, az
utazások ideje: Albánia és Görögország kivételével minden európai országban
megfordultam. Ismeretséget' kötöttem a szakma legjobbjaíval; részt vettem jó
formán minden kongresszuson, jártam Amerikában, Japánban is, és itt a Me
esekben 89 alkalommal voltak vendégeim a világ legkitűnőbb botanikusai.

- Hány nyelven beszél?
- Nekem szerenesém volt, mert már a gimnáziumban tanultam nyolc évig la-

tint, és teológiából is latinul kellett vizsgázni. Így a kongresszusokon olykor én
szoktam a latin nyelvű zárszót mondani, ezt szinte el is várják már a többiek ...
Ezzel kapcsolatban elmesélek egy mulatságos dolgot. Egyik itáliai kongresszuson
a latin nyelvű beszédem után odajött hozzám egy ottani újságíró, és azt mondta:
nem hitte volna, hogya magyar nyelv ennyire hasonlít az olaszhoz . .. Minde
nütt a világon vannak ilyen "művelt" újságírók, látja? Na, hogy visszatérjek a
kérdéshez: németül is gyermekkoromban tanultam meg, nemcsak az iskolában,
hanem úgy, hogy az apát úr nyaranta minket, növendékeket mindig elküldött
ausztriai apátságokba, hogy német szóra szokjunk. Franciául novícius koromban
tanultam meg. Aztán - nem tudom, tudja-e ezt egyáltalán - 1945-ben egy rövid
ideig nem lehetett németül publikálni szakmai munkát sem, s egyébként is lát
tam már, hogy a tudomány nyelve egyre inkább az angol lesz. Ezért 1946 telén,
amikor szénszünet volt, és így rengeteg kényszer-szabadidőhözjutottam, fogtam
egy angol szótárt, s miután láttam, hogy a szavak háromnegyed részét ismerem,
elkezdtem angolul tanulni. Délelőtt egy lecke, délután egy. .. Még egy nyelvet
tudtam, de azt sajnos az évek folyamán elfelejtettem, ez pedig a görög.

- Mondana valamit a botanikáról? Első munkái leírások egy-egy terület nó
vényvílágáról. Tudomány ez egyáltalán? Mi újat lehet itt még találni? Az ember
laikusként úgy képzeli, csak ki kellene nyitni valamilyen könyvet, megnézni vala
milyen térképet, és meg lehetne tudni azt, amit Ön fáradságos terepjárással ennyi
évtized alatt megnézett-begyűjtött...
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- Jó kérdések! De egy kicsit sok egyszerre. Haladjunksorjában, Tény, hogy a
leíró növénytan ma már nem olyan tudományág, amiért kandidátusi és doktori
fokozatokat hajigálnak az ember fejéhez. Sok országban megfigyelhető,hogy egy
re több amatőr botanikus működik, természetszeretetből,kíváncsiságból, és igen
jól. Az a "bizonyos könyv Vl;\gy térkép" azonban, amiből mindent ki lehetne ol
vasni, nincs meg. Egy-egy országnak van flóraműve, nekünk is van, de ez szük
ségszeníen sosem lehet teljes, majd később elmondom, miért nem. Másrészt a
növények elterjedése fittyet hány az országhatároknak. Párizsban egy nagy bota
nikai világkongresszuson az angolok javasolták, hogy kellene készíteni egy Flora
Europea-t, vagyis egy olyan flóraművet, amely egész Európát tárgyalja. A mun
kát indító tárgyaláson Bécsben én képviseltem Magyarországot. Az első kötet
1964-ben jelent meg, 1980-ban az utolsó, az ötödik. De ezzel is az a nehézség,
hogy országok szerint -épül fel. Az igazi megoldás egy nagy, átfogó térkép lesz,
ahol a növényföldrajzi határok, a tájegységek lesznek a rendező elv. Ez azonban
olyan lassan készül, hogy én már nem fogom megérni. Ahhoz ugyanis, hogy mín
den pontos legyen egy ilyen térképen, mindenhová oda kell menni, minden
négyzetméter területet át kell vizsgálni, mindenről pontos leírást kell adni - hát
hol van ehhez ember, idő, pénz, kitartás? Aztán ott vannak a változások! A Me
csek flóráj ához is most készítem egy tanítványom segítségével a - talán - utolsó
pótlást; mert mint mindenütt, itt is új és új fajok bukkannak fel, és ugyanakkor

.szomorú törvényszerűségkéntfajok pusztulnak el, tűnnek el az emberi beavat
kozás eredményeképpen. Epp most került a kezembe egy szép kis könyv a Rajna
vidék védelemre szoruló növényeíról, és ámulva látom, hogy ott már a búzavirág,
ez az egészen közönséges növény is kipusztulófélben van. .. De egy olyan lát
szólag egyszerű kérdés is vitatott sokszor, hogy egy növény hol őshonos, hol for
dul elő; a botanikusok, azaz a floristák véleménye megoszlik vele kapcsolatban.

- Floristék? A botenikusok is szakosodnak?
- Ilyen, hogy botanikus, valójában nincs is . .. Mert hogyan is alakul ki a föld

növénytakarója? Először megjelennek a zuzmók, amelyek savaikkal megtámad
ják a sziklát, és talajt képeznek rajta. Követik őket a mohák, Majd a lágyszárú
növények terjednek el, aztán a cserjék és legvégül a fák -e-- hiszen nekik van a leg
vastagabb talajtakaróra szükségük. Mármost az is botanikus, aki zuzmókkal vagy
mohákkal foglalkozik, és botanikus a florista is - mint jómagam -, akinek a ma
gasabb rendű növények a szakterülete, de a botanikához tartozik a genetika és
az élettan is; s mindezeken belül vannak külön algológusok, gombakutatók stb.
Lényegében alkalmazott botanikusoknak tekinthetők a kertészek és a mezógaz
dák is. Ma már vannak vegetáció-kutatók, akik a növénytársulásokkal foglalkoz
nak; én magam, is aránylag régen áttértem erre. Manapság egy olyan leíró nní
vet, mint mondjuk az én mecseki flóraművemvolt, még tán doktori értekezésnek
se lehetne beadni, morfológia, mondják rá és legyintenek. A molekuláris bioló
gia olyan divatos lett, hogy szinte lesöpör minden más kutatási területet. Nem
mondom, hogy a molekuláris biológia nem fontos, csak tudja, hogy van a diva
tokkal. .. Pedig ha valaki a növénytársulásokkal és ökológiával foglalkozik, te
hát a növények elterjedését kutatja fejlődéstörténetükkel, kialakulásukkal
együtt - talajvizsgálatokkal és éghajlatkutatással összefüggésben -, akkor rend
kívül fontos és korszerű tevékenységet folytat. E kutatásoknak a környezetvéde
lemben, tájvédelemben, .tájalakításban óriási jelentőségük vall. - vagy rövidesen

. lesz! Nemrég vettem kezembe japán botanikus barátom könyvét: Japán vegetá
ciója és tája. Tudja, ők ha valamibe belekezdenek, roppant alaposan csinálják.
Lefényképezik, feltérképezik az egész vegetációt, ami jelen pillanatban található,

455



ezt reális vegetációnak nevezik. Ugyanakkor megpróbálják rekonstruálni azt a
helyzetet, ami az ember megjelenése előtt volt, mielétt a mocsarakat lecsapolták
és az erdőket kiirtották, ezt potenciális vegetációnak hívják. Különben én is ez
zel ametodikával dolgoztam. Mi ennek az értelme? Talán valami nosztalgia?
Egyáltalán nem! Ez az ismeret nem marad holt, hanem nagyon is élő; a további
tájalakítás, táj szervezés szempontjából ugyanis már a potenciális vegetációt le
het alapul venni. Nem arról van szó, hogy - mondjuk - a búzaföldek helyére te
lepítsük vissza az őserdőket, hanem arról, hogy ahol még megvan az eredeti ve
getáció, például áz erdők, ott védjük, s ha új fajokat telepítünk, akkor olyanokat
elsősorban, amelyek az ősi növényzetben azon a tájon megvoltak. Ezt a tevé
kenységet pedig nem lehet úgy végezni, hogy nem ismerjük a táj valamennyi nö
vényfáját. Vagyis ha az ilyenfajta kutatók, mint magam is volnék, kivesznének. e
tekintetben megállna a tudomány,

- És kiveszőben vannak?
- Hát ez az én egyik nagy gondom. Ezt a munkát manapság nemigen becsülik;

nagyon időigényes is, sok év kell, mire az ember egy tájegység növényzetét meg
ismeri, költséges is, mert ma már az emberek nem szeretnek vonattal vagy autó
busszal terepre járni, kényelmesebb az autó, csak éppen drága a benzin. Ezért a
fiatalok inkább beülnek a laboratóriumokba, foglalkoznak valami növényélettani
részkérdéssel, így könnyen szerezhetnek doktorátust is. Ez mind szép, csak saj
nos, nincs elég floristánk. Viszont az is igaz, hogy mindig voltak és lesznek em
berek, akik szeretik a természetet és vonzódnak ahhoz, ami esztétikai örömet is
okoz - érthető, hogy a legtöbb amatőr természetkutató lepkékkel vagy virágokkal
foglalkozik. .. Angliában például, mikor feltérképezték az ország összes nővé

nyét, több száz amatőr botanikus segített. Ez biztató jel, nem igaz? Manapság
sajnos, a biológia, a természetismeret nagyon háttérbe szorult, Igaz, egy gre
noble-i barátom is panaszkodott ugyanerről; ez a divat - ahogy a tudományban
lenni szokott -r- végigment egész Európán. De hát azért nem olyan szomorú a jö
vő, mutatja az angliai eset is. Persze legtöbb helyen úgy gondolják, hogya vi
rágok nézegetése, térképezése nem hoz semmilyen hasznot, pedig ahogy Hum
boldt mondta: ha a tudósok megtalálják a tudomány aranyát, abból igazi arany is
válhat. A vadon termő növények jelzik a mezőgazdaságnak, hogy adott helyen
mit lehet eredményesen termeszteni. Az ökológiahoz persze segédtudomány is
kell: földrajz, meteorológia vagy éppen geológia, mert azt is fontos tudni, hogya
növénytársulások milyen kőzetekbőlkeletkezett talajon élnek. A Mecsek déli lej
tőin például triászkori agyagos mészkő elmállásából fekete redzina talaj' képző
dik, amelynek kitűnő a levegő- és vízgazdálkodása.

- Meg lehet kérdezni egy botanikustól, helyesebben floris tátó l, hogy van-e ked
venc virága?

- Hogyne! Nekem van, kettő is. Az elsőt úgyis kitalálja ..-.

- A vad pünkösdi rózsa? .
- Úgy van, a Paeonia banatica. Szerenesés vagyok, hogy az én vadászterülete-

men terem Magyarország legszebb vadvirága, amely sajnos, ma már a legvédet
tebbek egyike is. No és' a másik kedvencem az illatos hunyor. Ez annyira jellem

. ző a Mecsek flóraterűletére. hogya legújabb mecseki szállót róla nevezték el,
. melleslegegyik volt tanítványom javaslatára..Ez is nagyon szép és főleg nagyon
kedves virág, egyike a legkorábban virágzóknak. Januárban és februárban végig
virágzik, de ha kivételesen enyhe a tél, már decemberben, sőt, néha november-

456



ben is megjelennek az első példányok. Mielőtt Európát bejártam volna, úgy tud
tam, mert úgy szerepelt a magyar botanikai irodalomban, hogy balkáni, ponto
sabban illír faj. Amde aztán Itáliában, méghozzá Firenzében botanizálva eljutot
tam egy erdőbe (ki tudja, talán abba, amelyrőlDante ír a Divina Commediában!),
és mit látok: ott az illatos hunyor. Hát így kiderült, hogy déli,mediterrán fajról
van szó, egész pontosan egy közép-kelet-szubmediterrán fajról; tehát nem a ten
gerpart mediterrán zónájából való, mert akkor nálunk sem élne meg, hiszen té
len' fagyok vannak; egyszóval ezt is pontosítani kellett, csak még nem közöltem
le. Mostanában éppen azzal' foglalkozom, hogy hogyan kellene korrigální a déli
fajokról szóló irodalmat.

- Most is dolgozik?
- Természetesen. Csak persze nem tudok márterepre járni, vonatozni, hol itt,

holott aludni, az én koromban ez nekem már nem való. Könyvet se igen írok
már, de néhány kérdést még tudok és szeretnék is tisztázni! Olvasom a botanikai
lapokat. Nézzen csak körül, ami szakirodalom itt fel van halmozva a szobámban,
az bőségesen ellát engem tennivalóval. És mindig kapom az új kiadványokat.

- Egyebet nem olvas? Nem látok itt szépirodalmat.
- Amíg a rendben éltem, ott kitűnő könyvtár volt, nem volt szükség arra, hogy

az ember saját könyveket gyűjtsön. Azelőtt sokat olvastam, a költészet kevésbé ér
dekelt, inkább Tolsztoj, Dosztojevszkij, Márai és főleg Shakespeare, akit nagyon
szeretek, minden sora bölcsesség. Es a történelemfilozófia érdekelt mindig. Na és
persze a biológia, annak minden ága. Amikor ökológi'ával kezdtem foglalkozni, ki
derült, hogy szinte valamennyi biológiai tudományággal összefügg, még az állat
tannal is, úgyhogy aki ezzel foglalkozik, egy pillanatra sem éi- rá unatkozni,

- És mostanában? Sokat van egyedül, mivel tölti a napjait? Szereti példéul a
zenét?

-.,- Nem, hát én bizony amuzikális lény vagyok. Gyerekkoromban zongorázni ta
nultam, de csak két hétig, a szüleim nem akartak tovább gyötörni. Na persze
nem vagyok azért süket, a korális zenét nagyon szerettem. Sokat vagyokegyedül,
de mégsem egészen, mert van néhány tanítványom, akik mindmáig rendszeresen

.rneglátogatnak, Aztán eljárok a METESZ-be; ott vannak funkcíóím, érkeznek a
levelek, sőt a külföldi látogatók is, bár sajnos a barátaim közül egyre többen el
halnak.

- Hogy annak idején Pécsre jött, nem bánta meg?
- Sose bántam meg, mert itt volt nekem Magyarország egyik legszebb flórája!

- Itt él Pécs belvárQsában, s az ablakából éppen arra a gimnáziumra lát, amely
nek falai közt fiatalon a pályáját 'kezdte. Milyen érzés ez?

- Már semmi különös, de egy darabig fájt. Ezt az új szárnyat 1934~ben építet
tük. Még nem volt modern technológia, dé márciusban kezdódött az építkezés és
októberben már tanítottunk az épületben. Engem itt minden téglához emlékek
fűznek. Miután elkerültem, évekíg be sem mentem, csak az érettségi találkozók
ra, azok meg rendszerint vasárnap voltak. A növénygyűjtemény aztán átkerült a
főiskolára. Arra még most sem szeretek gondolni, hogy mi lett aszertárammal.
A gyönyörű rovargyűjteményt, ezt tudom, megették a múzeumi bogarak.

- Jó tanárnak tartotta magát?
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- Nézze, nálunk a cisztercieknél a tanítás alaptevékenység volt. Ismeri a mon
dást: ora et labora. A "labora" nálunk a tanítás lett. Az életünk úgy zajlott, hogy
délelőtt tanítottunk, és az egy órakor tálalt ebéd és a nyolc órai vacsora között
ki-ki - ma úgy mondanánk - a hobbijával foglalkozott: kertészkedett, családot
látogatott, olvasott, házgondnok volt, vagy a katolikus körbe járt. Hát ez az idő

nálam évekig a botanizálásra fordítható és fordított időt jelentette. Igy talán ért
hető, hogy a tanítás és a tudomány között nálam sosem volt éles határ. Hogy az
tán tanárként voltak hibáim, azt tudom. Túlságosan elnéző voltam. Nem szeret
tem buktatni. Nagyon sokat voltam együtt a tanítványaimmal, szerettem a gyere
keket. Talán lehettem volna velük szigorúbb is, de hát ilyen voltam. Egyszer egy
tanulónak, aki különben értelmes volt, gyenge jegyet adtam kémiából. O aztán
annyira megdühödött ezen, hogy tanulni kezdett. . . természetrajz- és kémia
tanár, később profeszor lett.

- Tudományágának, a botanikának a jövőjét hogyan látja?
- Mindig lesznek művelői, amíg növények lesznek.

- Halhatatlanság van-e a tudományban? Mit gondol, amit Ön elvégzett, med
dig él?

- Nekem szerenesém van! Amíg valaki az itteni természeti képet meg akarja
rajzolni, nem nélkülözheti azt, amit én elvégeztem, Előbb avulnak el a nagy fel
fedezések, mint azok a tudományágak, amelyek adatokat közölnek. Az adat min
dig adat marad.

- Mi az, ami bosszantja? Milyen embereket nem szeret?
- Egyvalainit nem bírok: a lelketlen gúnyolódást, a másik ember kínzását,

megvetését. Az egyszerű, tiszta, közvetlen embereket szeretem, Nekem módom
ban állt a szakmám révén a világ legjobbjaival találkozni, és mondhatom, leg
többjük szerény, kellemes, egyszerű ember. Sajnos, manapság szomorúan látom,
hogy az emberek közt nagyon sok az önző, anyagias, rideg, hogy is mondják még
mostanában: a manipuláló, ügyeskedő ember.

,- A világban tapasztalható jelenségeket látva, milyennek képzeli a jövőt? Opti
mista tud-e maradni?

- Azt hiszem, csak realista vagyok. Látom, hogy a fiatalok mindig valami szeb
bet, jobbat akarnak; aztán megismerik az élet nehézségeit, és elkezdik azt csinál
ni maguk is, amit körös-körül látnak. Egyik oldalon ott van a csodás technika - a
villanyborotvatól a repülőgépig -, ami az emberek életét kényelmesebbé, érde
kesebbé teszi, a másik oldalon pedig a hiányérzet - az egyszerű élet iránti nosz
talgia, a nyugtalanság - és a borzalmak. A rengeteg éhen pusztuló gyerek Afriká
ban. A terrorizmus és a kábítószer, amik szerencsére nálunk még nem terjedték
el. Hallatlanul barátságtalan dolog a terrorizmus, elképedek és szörnyülködöm,
amikor a híreket hallgatom. Persze egy világháború még barátságtalanabb dolog

. volna! Bízom benne, hogy nem következik be. Sokan azt hiszik, a vallás kényel
mes dolog, ami megment a gondoktól, az aggódástól. Nem így van. En is ebben a
században éltem, én is láttam, ami végbement; én is azt mondom Szent Ágoston
nal: a világban valami démon is tevékenykedik. Mint ember csak remélem, hogy
a dolgok jóra fordulnak. Aminthogy azt is csak remélem - már mint botanikus -,
hogy az emberi kapzsiság végül is nem pusztítja ki a növényeket, s nem ítéli ha
lálra ezzel az egész Földet.

HaHama Erzsébet
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