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In memoriam
DR. PINTÉR ISTVÁN (1911. V. 28.–1998. I. 30.)
Pintér Pista bácsira emlékezünk, a magyar malakológusok nesztorára. Pista bácsira, akinek szakmai és emberi kiválósága mindannyiunk számára
példát mutatott.
Különös életútja volt.
1911-ben született az egykori Sopron vármegyei
Czinfalván, amely ma az ausztriai Burgenlandban a
Siegendorf nevet viseli. Édesapja a helybeli cukorgyár orvosa volt. Trianon után Csornára költözött a
család, így tanulmányait a híres gyõri bencés gimnáziumban végezte, kitûnõ tanuló volt. A budapesti
egyetemen jogi, majd államtudományi doktorátust
szerzett. Ösztöndíjjal utazott Párizsba (1933. október–1934. május), ahol a Sorbonne elõadásait hallgatta, közben maga is tartott elõadásokat Magyarországról. Hazatérése után két évig ügyvédjelölt volt
Budapesten. A megye figyelemmel kísérte ösztöndíjasát, és így hamarosan Sopronba került, ahol közigazgatási gyakornok, majd 1941-tõl vármegyei aljegyzõ lett. 1939-ben házasságot kötött (Szent Gály Faur Márta). A háború éveiben,
sõt azután is a megyei közellátást vezeti. 1946-ban 24 óra alatt el kellett hagyniuk a várost.
Keszthelyre költöznek, ahol még ebben az évben felesége nyugdíjas apja nyit újra ügyvédi
irodát, hogy a család megélhessen. Ekkor még két évet tanul, hogy ügyvédi vizsgát tehessen,
majd 2 évig nem engedélyezik az ügyvédi mûködést. 1987-ben visszaköltözik szeretett városába Sopronba, de a nyarakat Vonyarcvashegyen tölti.
A csigákkal való ismerkedésének kezdete 1949. (elsõ naplózott gyûjtés: 1949. március
6.), mikor is a családi séták során gyermekei egyre-másra kérdezgetik a Balaton-parti csigák nevét. A kirándulások tudományos gyûjtésekké alakulnak. Barátai, Dornyay Béla és
különösen Keve András hatására fordul érdeklõdése a természettudományok felé. A közös
kirándulások, majd gyûjtõutak során egy új világ tárul fel elõtte. De a madarak csigatáplálkozásának Keve Andrással közös tanulmányozásától a térképkötet számára átadott óriási
faunisztikai adathalmazig még hosszú az út.
Hat gyermek édesapja, de maradék szabadidejének feláldozásával gyûjt a Balaton környékén, majd a Dunántúl többi részén is. Lelkesedését fokozzák a ritka fajok egyre szaporodó elõfordulási adatai, majd a faunánkra nézve új fajok elõkerülése (Ferrissia wautieri,
Helicodiscus singleyanus). A négyzethálós faunisztikai kutatások elindítását lelkesen támogatja. Jogászi rendszerességgel és következetességgel veszi sorra az „üres” négyzeteket és
tölti meg azokat malakológiai adatokkal. Az egyes dunántúli megyék, illetve területek adatait rendszeresen összefoglalja és malakológiai kutatottságukat értékeli.
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Szinte észre sem vesszük, és a magyar malakológusok „rangidõse” lesz. Õ írja a Soosiana
elsõ számában a beköszöntõt, õ nyitja meg a malakológus találkozókat. Mindenkihez van pár
kedves szava, igyekszik elsimítani a nézeteltéréseket. A viccelõdéseket, ugratásokat elnézõ
mosolya kíséri, azokban néha részt is vesz, de mindig ügyel arra, nehogy akaratlanul is megbántson valakit.
Igen sajnáltuk, hogy egészségi állapota miatt a találkozókon egy ideje már nem vehetett
részt. Munkánkat így is figyelemmel kísérte és bátorított.
Utolsó személyes találkozásunk Vonyarcvashegyen volt. Soha nem fogjuk elfelejteni Pista
bácsi és Márti néni vendégszeretõ kedvességét, a jóízû beszélgetést és szakmai eszmecserét.
Nehéz eldönteni, hogy melyek voltak legkiemelkedõbb szakmai és emberi tulajdonságai. De feltétlenül emlékeznünk kell tárgyszeretetére, szorgalmára, lelkesedésére, segítõkészségére, szerénységére és mindenek elõtt derûs emberi jóságára.
70 éves születésnapja alkalmából a Soosiana lapjain Richnovszky Andor köszöntötte.
Mindkettõjüknek szellemisége közöttünk marad.
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Dr. Krolopp Endre–Varga András
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