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A '>Magyar Fvész Kön}v« botanikai méltatása.

Ke.íiyelettel mutatok be egy régi magyar könyvet, melyet a hírneves

debreczeni préJikátor, D i ó s z e g i Sámuel irt, F a z e k a s Mihály nyugal-

mazott tohadnaí;y segítségével.

A könyv két részbl áll, és pedig : Els rcsz : Egyhiiitcsck — Sok-

himcsek. Második rcAZ : Kélföbbhimcsck — Lopvannszök.

Az »Elljáró beszéd« 10 oldalra terjed. p:zt követi a »Bevezetés«,

mely után a növényhatározó szöveg jön. Két tartalomjegyzékkel végzdik a

könyv, mely összesen 608 oldalra terjed majd három ujjnyi vastag X-ad

rétí'i kötetet teszcn ki.

Készült és nyomtatták Debrcczcnben. Az .-Elöljáró beszéd : kelte 1S07.

márczius 21-ike.

Éppen száz esztends a »Magyar Füvészkönyv.. Ez tehát az oka

annak, hogy jeles és érdemes botanikus eldeink iránti hálánk és elisme-

résijnk adóját éppen most rójjuk le.

Nem az én feladatom a szerzk életrajzi és .személyükre vonatkozó

egyéb adatokról felvilágosítást nyújtani, csupán azt kell mégis megemlítenem,

hogy kiváló mvük adatainak összegyjtése és megírása körül a munkából

Diószegi Sámuel vette ki az oroszlánrészt. Ez okból érdem szerint az (

)

mködését kell inkább elismeréssel jutalmaznunk.

Csak akkor tudjuk igazán mérlegelni Diószegiek munkájának nagy

becsét, ha visszapillantunk azokra a nchcz idkre, melyekben <.)k éltek és

dolgoztak, a mikor a botanikai tudomány hajnala hazánkban még csak

derengeni kezdett ; másrészt pedig mérlegeljük azt a hatást, a melyet mun-

kájuk az azóta eltelt 100 esztend alatt tudományos életünkre gyakorolt.

Diószegiek kortársai és eldei fölfedez munkával voltak elfog-

lalva. Nagyobbára csekély eszközökkel, de hangyaszorgalommal gyjtötték

az ország növényeit, leírták, ismertették, szaporították hazánk területén föl-

fedezett növények névsorát, de összefoglaló munkára egyikjük sem vállal-

kozott. Ezt Diószegiek sem lehették még akkor meg, de abban igen is elsk

voltak, hogy a növények iránt érdekld honfitársaiknak egy olyan mvet

szolgáltattak, a mely a növények könny felismerésére vezet.

Jól tudták a szerzk, hogy korukig hazánk területén fölfedezett növé-

nyek név.sora nem teljes (hiszen még ma sem az !) és mégis egy olyan

növényhatározó könyvet iparkodtak írni, a melybl minden, a még fel nem

fedezett növényeket is meg lehet határozni. Ez okból számos olyan növényt

is fölvettek növényhatározó könyvükbe, a melyekrl csak hitték, hogy még

valahol a haza területén fölfedezetlenül rejtznek.

A »Magyar Füvészkönyv- -bi nem csupán a vadon termket, hanem

a mezkön termesztett hasznos és kertekben termesztett dísznövényeket is

meg lehet határozni.
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Érdemesnek itélem a szép magyaros fogalmazási! i>Elljáró beszed: egy

kis részletét, mely munkatervezetükre és a forrásokra vonatkozik szószerint

idézni : .Nem tsak a' szabadonn vagy vadul termket adtuk pedig el,

hanem belefoglaltuk a' mivelés alá vett vagy kerti növevényeket is, mert

azok is ugyan azon esméret' tárgyai. .\' niellyekrl vagy a' magunk tapaszta-

lásából, vagy a' G r ó f W a 1 d s t e i n és P r o f. K i t a i b e 1 nagy betsü

munkájokból vagy a' Dr. L u m n i t z e r Posoni Flórájából, vagy a' Dr. G e-

n e r s i c h Szepesi Flórájából, 's másunnan, tudtuk hogy a' két Hazábann,

vadul vagy a' kertekbcnn találtatnak; ezzel a' jeggyel (I) jegyeztük meg.

Kzekenn kivül tettünk fel sok oUyan l'"ajnkat, st Nemeket is, niellyekrl

hihetnek tartjuk, hogy Hazánkbann is találtatnak, l'j Fajokat mellyeket vagy

magunk találtunk, vagy Barátink velünk közlitek, most ide tenni nem

akartunk; akkorra tartvánn ezeket, mikor látni fogjuk, hogy Hazánk Tudósai

ezen munkábann részt venni kivannak.

«

A »Magyar l<'vészkünyv« összesen 3161 növényt sorol el. Ebbl
2845 Virágos, 310 pedig Virágtalan. A Virágosak közül 2009-et jelöltek meg

felkiáltó jellel, vagyis a szerzknek ennyi növény hazai elfordulásáról volt

biztos tudomásuk. 836 pedig nincs felkiáltójelezve, tehát ezek voltak az O
véleményük szerint a haza területén a fölfedezend növények. lílzekbl késbb
csalíugyan igen sokat fel is fedeztek, de nagy azoknak a száma is, melyek

az ország területérl azóta sem, st valószínleg sohasem fognak elkerülni.

Hogy növénynévsoruk összeállításához miféle mveket használtak még
azokon kivül, a melyekre hivatkoztak (W. K., Lu.mn., Geners.), bizony bajos

kisütni, valamint azt is csak késbb fogjuk kideríteni, melyek azok a föl-

fedezések, melyekkel k gazdagították az ország llórájának ismeretét. .Azt

azonban sikerült kiderítenem, hogy nem használták fel Linné, T o \v n s o n,

.1 a c q u i n, \V i n t e r 1, H o r v a t o v s z k y, R e n 1; . Hst, Pillér és

M i 1 1 e r p a c h e r mveiben elforduló hazai Horisztikai adatokat. Bizonyára

azért nem, mert ezek a mvek akkoriban a debreczeni könyvtárakban hiá-

nyoztak. Ha ezeket s a V^' a 1 d s t e i n és Kitaibel Plantae rariores

Hungáriáé czim nagy munkájának »Prefacioiban« elforduló publikácziókat is

tekintetbe veszik, a növénynévsor tökéletesebb lehetett volna.

A Virágtalan növények közül egyetlen egyet sem felkiáltójcleztek meg,

jeléül annak, hogy a szerzk csupán a Virágosnövények terén éreztek

magukban elegend jártasságot.

Közelebbi termhely egyetlen növénynél sincs, a mi különben a

növényhatározóknál nem is szükséges (Jk így is oda találtak a hova czéloztak,

mert növény liatározó könyvük a késbbi kutatóknak és fölfedezknek nagy segít-

ségére szolgált, és pedig e téren több mint félszázadon át egyedüli kézikönyv

volt az országban. NTert az utána kiadott második magyar növényhatározó

könyv, mely szintén imindkét haza területét<' ölelte fel, csak 65 év múlván

lS72-ben jelent meg Ilazslinszky l>"rigyes tollából.

Diószegiek növényhatározóját a rövidség és értelmesség jellemzik.

.Annyira jó a kulcs, hogy egy lOO esztends könyv ósdiságát betudva, még

ma is használható és pedig némi tekintetben nagyobb elnynyel, mint némely
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Újabb növciiyhatái'ozónkat. l'edig milyen szerénységgel ajánlják müvüket a

közönségnek az sElljáró beszédben*: »Imé itt vagyon a' Magyar Füvész-

Tudománybül az els Zsenge, azoknak szamára, kik a' níivevényeket kcd-

vellik, és azokkal esmérkedni kívánnak.^ Késbb ugyanott a IV-ik oldalon

a nemes és hazafias felbuzdulás ilyen szavakat diktál tollúkba : »Imé aján-

lunk hát és általadunk édes Nemzetünknek oUyan Könyvet, mellynek egyenes

és egyedülvaló tzélja az, hogy a' fáknak, füveknek és virágoknak esniérésére

vezessen. >í

A iMagyar Fvészkönyv« legnagyobb st örökös becse abban áll, hogy

Diószegiek összegyjtötték a nép száján él jó magyar növényneveket,

azokat megrostálták, helyesbítették s a hol szi.ikséges volt, újakat csináltak.

Ebbeli fáradozásukat és érdemeiket kellképpen méltányolni óhajtván, a saját

erre vonatkozó felfogásukat és véleményüket szószerint idézem : »Megütköznck

talám abban, mikor látják, hogy ebben a' könyvbenn sok új és szokatlannak

tetsz plánta nevek vágynak: ellenbenn sok régiek, mellyeket már netalám

hallottak vagy olvastak, vagy tudtak ; itt el nem fordulnak. — Hogy sok új

neveket kellett készíteni, annak f oka az, hogy nem lévénn még Magyarul

a' Fúvészség Tudomány formábann, felette sok plántáknak még semmi magyar

nevek nem volt ; a' mellyeknek hát nevet kellett adni. Másik oka pedig az.

hogy a' mellyeknek alkalmatlan vagy bitang nevek volt, azoknak alkalmatos-

sabbat kellett adni. Megtetszik magából a' könyvbl, hogy mi, minden elttünk

tudva volt alkalmatos magyar nevezeteket bctsbcnn tartottunk, és meghagytunk :

de meg kell vallani, hogy azok közt a' bábalelte fnevek közt, mellyek a'

köznép szájábann st könyveinkbenn is forognak, sokann vannak botránkoz-

tató, babonás, helytelen, tsuf nevek, st ollyan gyalázatosok is, niellyckct

bctsullctes ember szájára venni is átallana.«

Ugyancsak a magyar növénynevekre vonatkozólag a XV-ik lapon ezt

olvashatjuk: Sok nevekkel nem vagyunk megelégedve; de már mi rajtok

nem segíthettünk, mert belé fáradtunk. x\zombann sok alkalmatos nevezetek

lehetnek széllyel a' két Hazábann, mellyek nékünk tudtunkra nem estek. ^

A szerzknek eredetileg az volt a czéljuk, hogy a növényeknek orvosi

hasznát'.' is leírják, st a könyv els részét így is dolgozták ki, de azután

clallottak ezen szándékuktol, mert az egyrészt a m terjedelmét nagyon is

növelte volna, másrészt mert belátták, hogy jobb ezt a kétféle czclt kétfelé

választani. így is óriás munkát kellett végezniök, melynek terhe alatt, az

aElljáró beszéd"-ben ekként nyilatkoznak: j'Uk (t. i. !>Hazánk Tudós Fcrj-

fiai<:) tudjak megítélni, mitsoda kvágással veteked munka volt, itt a' nehéz-

ségeket meggyzni, az els nyomadékokat megtörni, és arra menni, hogy

az er, mellybe a' munka került belle nagyonn ki ne rijjon.«

Már csak azért sem tudtam megállani, hogy legalább helyenként szó-

szerint ne idézzek, mert ilyen szcp magyaros észjárással és fogalmazással

napjainkban már alig találkozunk.

A növények osztályzásánál és rendszerezésénél Linné Systema Vege-

tabiliumának XV-ik kiadását vették alapul, bár ezt nem találták természetesnek

s éppen azért igen helyes változtatásokat is tettek rajta, hogy természetesebbé
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válljck. Erre nézve a szerzk ekként nyilatknznak : :>l!átorkodtunk pedig

magunktól is némely változásdkat tenni ; mert azt hittük, hogy azok által a'

füvészkedni kivám'ikonn könnyíteni fogunk, ncvezetescnn : Hogy a' Linné
mesterséges Alkotmánya, a' Természeti-Kendekkel inkább egyezzen : a' Két-

himes Seregbl, minden ajakas virágokat a' Kétfbbhimes Seregbe tettük ; az

Igazitó-Táblákat néhol másképpenn rendeltük el 's a' t.«

Rendkívül értékes része a » Magyar füvészkönyv nek az 5ü oldalra

terjed Bevezetés. Itt adják meg a szerzk a kezd fvészeknek a szükséges

elismereteket és pedig oly népszer és könnyen érthet módon, hogy az

még ma is mintául szolgálhat.

A »Bevezetés« négy részbl áll:

I-s rész. »A növények elrendezést;.

«

Ez tartalmazza a ,>Fóvész-Tudomány« ismertetését és a növények rend-

szerezését általában. Linné életrajzát, Linné rendszerét részletezve, melynek

megértéséhez »Nemz részek a virágban« czím alatt magyarázatokat fznek.

Azután végig vezetik az olvasót L i n n é rendszerén a magasabb osztályzaton

kezdve az alsóbbakig.

Il-ik rész. »A növények részei és a fvész nyelv (Terminológia bo-

tanica).«

Ezen rész a növények morfológiáját tárgyalja dióhéjban. Maradandó

becs benne a magyar nyelv terminológia.

Ill-ik rész. » Rövid oktatás ahoz, aki magától, tanító nélkül kezd

füvészkedni.*

Ezen 7 §-ra osztott részben, mesteri módon ereszkednek le a szerzk,

egy nehézségekkel küzköd kezd fvész értelmiségének színvonalára. Valóban

kedvet kap a kezd arra, hogy ezen egyébként igen nehéz tudomanynyal

örömmel foglalkozzék.

I\^-ik rész. »A fvész nyelvnek deák-magyar lajstroma«, betrendes

latin-magyar szótárát tartalmazza azon botanikai mkifejezéseknck, a melyeket

a szerzk mvükben használnak.

A ;)Bevezetés« után következik a »Nemek« és »Kajok<: meghatározó

kulcsa Linné rendszerének sorrendjében »Sereg<! énként.

Ott, a hol a szerzk szükségesnek tartották, a »Sereg«-ek elejére rövid

magyarázó szöveget tettek, mely a határozó kulcs labirintusaiban eltévedket

figyelmes olvasás után a helyes útra tereli. Azután jön az : Igazító tábla«.

Ebbl a ;>.Sereg«-be tartozó »Nem«-eket lehet meghatározni.

Az egyes »Ncm' -ékhez tartozó »Faj«-ok felismeréséhez rövid, népiesen

fogalmazott leírásokat adnak, erre vonatkozó felfolgásukat a »Bevezetés«

13-ik lapján ekként adják el: » . . . . tsak azok az csmertet jegyek

adódnak el a' plánta egész termeiébl, mellyck eggyik fajt a' másiktól meg-

külömböztetik.«

liár az egész könyv L i n n é rendszerében készült, egynémely már em-

lített változáson kívül, említésre méltó még az is, hogy a felsorolt növények

nem 24, hanem csak 23 »Sereg«-ben oszlanak meg. Nevezetesen czélszernek

Ítélték kihagyni a 23-ik Nsözvegyek (Polygamia) czim »Sereg«-et. Az ide
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laitozo növényeUet a hímek száma szerint a többi sSercgv-ekbe osztották

be. így került pl. a Krisfa a Kéthimesek, a .luharfa pedig a Nyolzhímesck

.>Sereg«-cbc. llycnlornián a Lopvanszök nem a 2-1-ik, lianem a 23-ik »Sereg«-et

képezik, 24-ik -Sereg« pedig nincsen.

A munkát két tartalomjegyzék zárja be. Az egyik a magyar, a másik

a tudományos nevek betrendes sorát tartalmazza.

Alkalmam volt áttekinteni a sMagyar Fvészkönyv<- nek jelenleg a

Kovács- család tulajdonát képez azon példányát, melyet Diószegi

Sámuel maga Inasznált. Ebben igen sok pótlás van széljegyzetek alakjában,

de kinyomatásra alkalmas módon elkészítve. Ezen körülménybl is arra lehet

következtetni, a mit különben a szerzk az :>Elljáró beszéd«-bcn is sejteni

engednek, hogy t. i. a »Magyar Füvészkönyv* újabb kiadását tervezték. A

széljegyzetek nagyobbára VValdstein és Kitaibel Plantac rariores Hungáriáé

czím munka és még mások adatait is tartalmazzak. Ki tudna azt 100 év

multán megmondani, mi akadályozta meg a szerzket ama nemes szándé-

kuktól, hogy mvöket javított és bvített kiadásban ujbol közzé tegyek

szeretett hazájuk tudományos haladásának emelésére.

így is olyan emlékoszlopot emeltek maguknak a szerzk a »Magyar

Füvészkönyv^ közkincscsé tételével, a mely nevüket a magyar kultúra terén

örök idkre halhatatlanná tette.

Midn pedig megtisztel megbízatás folytán az els »Magyar Fvész-

könyv«-et ismertetni szerencsém volt, az a czél lebegett elttem, hogy a

Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály által emelt emlékoszlop dics-

ségének emeléséhez szerény tehetsegemhez képest én is meggyújtsak néhány

fénysugarat.
Thaisz Lajos.


