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Elnöki megnyitó.

Tisztelt siaUoszlály !

Mélyen tisztelt vendéiioink !

Ünnepélyes ülésre gyltünk itt össze, hopy megemlékezzünk Diószegi

Sámuelrl, a ki 1807. márcziiis 21 -én — tehát most száz éve — közrebocsá-

totta : Magyar füvészkönyv, melly a két magyar hazában találtatható növevé-

nveknck megesmerésére vezet, a' Linné alkotmánya szerént« czím mvét.

E munka kidolgozásában Fazekas Mihály, a »Ludas Matyi«

írója is közremködött, s így történt, hogy midn nem régen (lOO-lben) Debre-

czenben Fazekas-ünnepélyt rendezlek, Hermán Ottó megpendítette a

»Magyar füvész könyv megjelenésének 100-ik évfordulóján rendezend ünne-

pély eszméjét. Az eszme visszhangra talált úgy a debreczeni Csokonai körben,

valamint a kir. magy. Természettudományi Társulat növénytani szakosztálya

kebelében. Kz utóbbi átvéve a rendezés munkáját, úgy vélekedett, hogy ez

alkalommal kivált Diószegi érdemeit fogja méltatni, egyrészt, mivel

Fazék a s-t mint írót Debreozenben már ünnepelték és a magyar füvész-

könyv körüli tevékenysége is méltatásra talált," másrészt pedig, mivel D i ó-

szegi-nek els sorban van érdeme a magyar íüvészkönyv létrejöttében."*

A növénytani szakosztály egyébként abban állapodott meg, hogy Diószegi

emlékét méltóan csak úgy ünnepelheti, ha azt nem a rendes havi, szkebb-

kör osztályülésén, hanem külön ülésen és a szokottnál díszesebb helyen

teszi. így a M. T. .-Vkadémia kegyessége folytán e helyen van szerencsém

mindazokat szívbl üdvözölni, a kik ez ünnepélyes ülésre megjelenni szívesek

* .\ Teimészcttudom.-ínyi Közlöny 1805. novemberi füzetében: B a 1 k :i n y i

K;ilmáii, F .1 z c k a s Mihály mint természetvizsgáló, czimü czikkében.

** D i li s z e g i-röl ugyanis tudjuk, hogy bár »:i papi pályára készült, szíve-

sebben foglalkozott természettudományokkal. Ez a hajlandósága vitte t a göttingai

egyetemre, hol fleg természettudományi, orvosi s kiváltképen botanikai eladásokat

hallgatott <. (Vasárnapi Újság 1907, 12. sz. 220. old.). F a z e k a s-t pedig, a ki addig

szépirodalmi téren mköddtt, valószínleg csak Diószegi vezette be a növény-

tanba, a mi már abból is kitnik, hogy Fazekas a magyar füvészkönyv csak máso-

dik k(jtctcnek kidolgozásában kcizreaiködött (S z i n y e i Magyarország termeszeit, és

math. konyvészcte, 134. old.), valamint hogy az lS13-ban megjelent .Orvosi fuvész-

konyv«-et csak Diószegi maga adta ki.
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voltak, közlük a debreczeni Csokonai-kör küldötteit és a Diószegi-rokonság

tagjait.

Diószegi »Magyar füvészkönyv«-ének megjelenése a magyar bota-

nika történetében oly momentum, a melyet kellleg ünnepelni és méltányolni

nemcsak érdemes, de illend is. Hiszen ezzel a munkával indult meg a tudo-

mányos botanikának íiiagyar nyelven való mivelésc.

Diószegi eltt is jelentek meg ugyan a növényekre vonatkozó

magyar munkák, így 157S-ban, mint legels ilynem magyar munka: I\I e 1 i u s

(Juhász) Péter »Herbarivm az faknac, füveknec nevekrl, természetekrl és

hasznairól. . .« s utána Beythe András, Csapó József és másoknak

hasonló czím munkái. De e munkák, az akkori kornak megfelelleg, a növé-

nyek orvosi hatásaira vonatkoztak csupán, tehát gyakorlati irányúak voltak,

s így a tudományt nem szolgálták.

Jóval késbben -- 1702-töl kezdve — következtek K' i t a i b e 1 Pál nagy-

jelentség gyjtései, a melyek Magyarország növénykincseinek gazdagságát

és sok tekintetben különlegességét mutálták ki. I)e K i t a i b e 1 munkái latin

nyelven megírva és gróf W a 1 d s t e i n (Ferencz, Ádám) állal igen díszes

kötetekben kiadva csak' egyeseknek voltak hozzáférhetk.

K i t a i b e 1 és mások adataira támaszkodva és saját tudásukkal kibvítve,

írták meg azután Diószegi és Fazekas a magyar füvészkönyvet. IVIinl

elöljáró beszédjükben mondják, »azoknak számára, a" kik a növényeket ked-

vellik, és azokkal esmérkedni kivánnak<-, mert szerinlök »talán nints is ollyan

ember, a' ki ha meglát valamelly különös Fát, I'"üvet, vagy Virágot, annak

megnézésében valami gyönyörségét ne találná és ne kívánná tudni minek

hívják azt«. Egyúttal pedig kijelentik, hogy könyvükben »a' plantáknak orvosi

haszna nints feltévcc ... és pedig azért, vhogy kétféle Tudományt össze-

zavarni mindenkor káros« . . . »Legyen hát — mondjak — ennek a könyv-

nek egyedülvaló tzélja a' plánták megesmértctése« . . . -Mert nem igaz az,

hogy az esméret gyönyörségének tsak a' haszon volna a' rugója « . . .

-Maga az esméret terjedése és szélesedése az ember okos lelkében a' leg-

tisztább és nemesebb gyönyörség-érzésnek kútfeje.-

íme, ezekben az egyszer szavakban a magyar füvészkönyv íróinak

egész gondolkozása, i7 Icnncs'^cl iiúnli diKe/lcn ^zereltie, és a mi a f,

a tiidontúnynak ö)unagácrL való unviií-siiu-k Í)üuv:Ui van kifejezve. Ez

figyelemreméltó és jdentöségkljes. mert tudjuk, hogy ez az. a mi minden

tudományos haladásnak és a közmveldés gyarapodásának alapja. így tehát

a magyar füvészkönyv méltó arra, hogy a tudom;inyos botanika els magyar

hirdetjeként ünnepeljük. Ki, kin Gvila.


