DR. BOROS ÁD ÁM (19 0 0 -19 73)
A Karszt és Barlangban nem régen jelent meg
dr. Boros Ádám professzor összefoglaló tanulmánya
a barlangok felsőbbrendű növényvilágáról. S most
azt a szomorú hírt kell közölnünk, hogy a dolgozat
szerzője, a kiváló magyar botanikus nincs többé
köztünk. Súlyos műtéten esett át, és 1973. január
2-án elhúnyt. Halálával nagy veszteség érte nem
csak a botanikát, de több rokontudományt, köztük
a magyar barlangkutatást is.
Boros Ádám Budapesten született, 1900. novem
ber 19-én. A természet iránti szeretet hamar kifej
lődött benne és korán elkezdte a növénygyüjtést is.
Nagy hatással voltak rá tudós középiskolai tanárai,
és ezt betetőzte, hogy egészen fiatalon megismerke
dett Jávorka Sándorral és a Növénytár akkori
munkatársaival, akikkel már 17 éves korában gyűjtőutakra járt. 1918 —1922. kötött végezte el az egye
temet, és már negyedéves korában ledoktorált.
Diplomájának megszerzése után főiskolai tanársegéd
lett. Hamarosan megszerezte az egyetemi magán
tanári képesítést is. Állandóan továbbképezte magát
és igyekezett mindig úttörő munkát végezni.
Széles érdeklődésű kutató volt. Igen érdekelte a
növényföldrajz, a gyomnövények kérdése, nagy
gondot fordított a rétek és legelők tanulmányozá
sára és a gyógynövények kutatására is. Kutatásai
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során egyaránt gyűjtött virágos és virágtalan növé
nyeket; ez utóbbiak közül a mohák keltették fel
leginkább érdeklődését. Boros Ádám nevéhez szá
mos új növényfaj első leírása fűződik. Több könyve
és többszáz cikke jelent meg.
A Magyar Barlangkutató Társulatnak 1926-ban
egyik alapító tagja volt. Számos kitűnő szakmai
dolgozatot publikált a Társulat kiadványaiban.
1972-ben a barlangi mohák kutatása és feldolgozása
terén végzett úttörő munkásságáért a Társulat
Kadic Ottokár emlékéremmel tüntette ki.
Igen sokat foglalkozott a fiatalokkal és értékes
tudását két kézzel adta át. Az idős tudós néhány
hónappal halála előtt, 1972 nyarán még a Bihar
karsztjain dolgozott, korát meghazudtoló mozgé
konysággal és lelkesedéssel. Kutatott, gyűjtött, de
tanítványait is magával vitte, utánpótlást nevelt.
A bihari barlangokban végzett gyűjtőmunkájának
feldolgozott eredményei már poszthumusz dolgozat
ként jelennek meg az Acta Botanica-ban.
Sokoldalú, jeles tudós volt. Fáradhatatlanul kutató
és nevelő munkássága, alkotó élete példakép lehet
mindenki számára, aki a természettudományokkal
foglalkozik és igazán szereti a természetet.
Dr. Allodiatoris Irma

