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In memoriam Pintér László
(1942–2002)
„Az ember világát kutattam, a múlt és jövõ,
a természet és természetfölötti között.”
(Ernõ atya)

Fr. Pintér László Ernõ OFM.
Pintér László (Ernõ atya) 1942. március 6-án született Sopronban.
1960. augusztus 29-én lépett Szent Ferenc Rendjébe. A noviciátus
után 1961. augusztus 30-án tette le elsõ fogadalmát. Teológiai tanulmányait Esztergomban a Ferences Hittudományi Fõiskolán végezte.
1966. november 27-én szentelték pappá. 1967-ben, mint egyetemi
hallgató Pasarétre kerül. Latin-német szakon szerez diplomát 1973ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Budáról (Bp. II. ker., Mártírok útja 23.) jár tanítani Esztergomba és Szentendrére, a két ferences
gimnáziumba. 1974-tõl a szentendrei tanárság mellett provinciai titkár, majd 1976-tól tartományfõnök-helyettes. 1979-ben tartományfõnökké választják, de továbbra is tanít Szentendrén egészen a haláláig.
Pintér László kutatóként, muzeológusként és gyûjtõként a XX. század legkiemelkedõbb
magyar malakológusai közé számított. Nemzetközi szintû elismertségét és tekintélyét elsõsorban a magyar és a dél-európai puhatestû fauna kutatása során elért eredményeivel vívta
ki. Nevéhez fûzõdik a hazai fajok listájának összeállítása és kritikai revíziója, a hazai faunatérképezés megszervezése és beindítása, valamint a múlt század második felében felfedezett két endemikus csigafajunk a Paladilhia oshanovae és a Hygromia kovacsi leírása.
Magyarországon kívül elsõsorban Görögország, a volt Jugoszlávia, Bulgária, Málta és
Olaszország területén végzett komoly gyûjtõmunkát, melynek során számos új fajt fedezett
fel. A Monacha és Vitrea genuszok nemzetközileg elismert szakértõjeként, jó pár fajt le is
írt ezek közül, míg mások leírását kollégáinak engedte át.
Hazai és nemzetközi szaklapokban száznál több közleményben jelentek meg tudományos
eredményei. 1975 és 1998 között a Magyar Természettudományi Múzeum Puhatestû Gyûjtemény kurátora volt, ahol nemcsak kutatóként, de muzeológusként is maradandót alkotott. Több
évtizedes gyûjtõmunkája gyümölcseként közel tizennégy és félezer tételnyi anyaggal gazdagította a múzeumot. Elsõsorban neki köszönhetõ, hogy néhány évtizeddel az 1956-ban bekövetkezett
teljes pusztulása után MTM Puhatestû-gyûjteménye már ismét Európa egyik legjelentõsebb balkáni gyûjteményével büszkélkedhet. Nagy érdeme, hogy korán felismerve a számítógépes adatbázis kezelés jelentõségét a muzeológiai munkában, az MTM-ben elsõként már 1986-tól elkezdte a gyûjteményi katalógus számítógépre rögzítését. A malakológus kollégák tiszteletének és
megbecsülésének jeleként számos általuk leírt faj vagy fajváltozat viseli Pintér László nevét.
(Fehér. Zoltán)
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„I wanted to explore the world of man, between past
and future, between nature and supernatural“
(Father Ernõ)

P. Pintér, László Ernõ OFM
Pater Ernõ L. Pintér was born at the 6th of March in 1942 in Sopron. He joined to
Franciscan Order at the 29th of August in 1960. After the noviciate he professed himself in the order at the 30th of August in 1961. He carried out theological studies at the
Franciscan Theological Collage, in Esztergom. He was ordained at the 27th of November in 1966. As a university student he got to Pasarét in 1967. He received his diplom
asa a Latin - German language teacher at the Faculty of Arts of ELTE in 1973. He travelled daily from Buda to teach at two Franciscan Secondary Grammar School at Esztergom and Szentendre. Beside teaching he was secretry of provincial since 1974.
Later, in 1976 he was vice-provincial. He was elected provincial in 1979 but he continued teaching until his death.
László Pintér the researcher, the museologist, the collector belonged to the most outstanding Hungarian malacologists of the 20th century. He was an internationally acknowledged expert.
His fame and reputation accomplished by the results of the investigation of the
mollusc fauna of Hungary and Southern-Europe. He carried out the compilation and
critical revision of the list of the Hungarian mollusc fauna, organized and launched the
faunal mapping in Hungary, described two Hungarian endemic gastropod species Paladilhia oshanovae and Hygromia kovacsi - which were discovered in the second
half of the previous century. Beside Hungary the former Yugoslavia, Bulgaria, Maltese
Islands and Italy were the most important places of his collecting activity. He discovered numerous new molluscan species during these expeditions. He was a wellknown
expert of genera Monacha and Vitrea. Good deal of new species were described by
him belonging into the above mentioned genera; while description of others were
yielded to his collegaues.
Results of his scientific research were issued in more than one hundred publications in Hungary and in abroad. Between 1975 and 1998 he was the curator of the
Mollusc Collection of the Hungarian Naturalhistorical Museum, where he made his
mark as a researcher and a museologist as well. As the result of his collecting activity, extending more than two decades the collection of the Museum grew with almost
fourteen thousand items. His everlasting merit is that after some decades of the total
decay in 1956, the Museum’s Molluscan collection stored the most significant material originated from Balcan peninsula. He was the first researcher in the Museum who
recognized the importance of data processing and since 1986 he began the computerization of the catalogues. Name of Pintér László can be found in the name of numerous newly described species as the sign of respect and appreciation of his malacologist collegaues.
(Compiled by Dr. Zoltán Fehér)
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