
HAVNALD LAJOS ÉS A CSÍKSZEREDAI MÚZEUMBAN 

őRZOTT HERBÁRIUMA 

MIKLOSSY V. VILMOS 

A Székelyföld növénytakarójának kutatástörténetét nyomozva első 
j·elentösetbb flo~isztik.ai ,aldatoklat tartalmazó forrásmunkaként Lakatos 
István 1702-ben írott Siculiáját kell megemlítenünk. E kézírásos formá
ban maradt munka annak ellenére, hogy nem botanikrus írása, ko:rához 
viszonyítva igen je~entős flo!"isztikai adatokat is tartalmaz. Ugyancsak a 
XVIII. században íródot1t Benkő Józ·sef Transsilvani.ája*, amelyben ha nem 
is résZiletességgel de szorVIánJiadatokban bővelkedve már a linnéi nomen
klatúrát használva ta'lálunk a Székelyföldre is vonatkozó botanikai ada
tokat. 

Különben Benkő, aki egyben korának kitűnő növényismerője, Er-
dély flóráját is készült megírni, de kézirata elkalliódott. A kézirat néhány 
másodpéiltdányiá,t egy-két könyvtár még őrzi, s ezekre szükséges lenne 
jobban felfigyelni ! 

A XIX. század elején E:rdély flórája különösen felkeltette mind a 
hazai, mind a külföldi szakemberek figyelmét. Egész sor neves botanikus 
járta-kutatta és nem egy esetben éppen Székelyföldről jeleztek a tudo
mány számára addig még ismeretlen növényfajokat. 

Baumgartentől (1816) Schurig (1858), Fusstól (1866) Simonkaiig 
(1866) sok neves botanikust. említhetnénk, akik ez időben a Székelyföld 
növénytakaróját .is kutatták és az adatok közlésével hozzá jérultak fló
rájának mind töké[etesebb isme:retéhez. Igy a Székelyföld tulajdonkép
peni flór:i,sziklai leírásának kezdete a XIX. századra tehető. 

Nem célunk, hogy a SzékelyfO:d növlénytakarójának kutatását a 
teljességre törekedve ismer:tessük, csupán egy eddig kevésbé ismert her
bárium kapcsán szeretnénk adalékkal hozzájiárulni flórájának kut.atás
történetéhez. 

* Benlkö Józs,e.f : Transsilvania Sirve Ma,gnus .Trans·stiliva111oiae PriniCipatus olim Dada 
Mediterranea dÍJC/tus. 'Tam. I. Bdit.io se'cunda, ClaUidiopoli, 1-83)1, (Első kiadás. 
Vinddbona~e, 1778). 
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Dr. HAVMALO LAJOS (1816-1891) 

A csíks2Jeredai Megyei múzeum őrzi annak a növénygyűjteménynek 
a töredé~é:t, .amelyet Dr. Raynald Lajos (1816-1891) aj·ándékozott az 
az egykori csíksomlyói főgimntáziumnak. 

Mint ismeretes, Raynald Lajos korának kitűnő f1lórJstáj.a is. Nevét 
a botanikatörténet főleg mint a tudomány nagy mecénása tartja nyílván, 
ugyanis "kalócsai herbáriumával és könyvtáráv.al, melyekre roppant ösz-
szegeket á;~:dozott a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytára mel1ett egy 
második központot teremtett" am1t vlégül is a Nemzeti Múzeumnak ado
mányozott. "Alig akadt korában magyar botanikus, aki ne élveZ/te vo:lna 
vendégszeretett~t és ne has:múlt.a volna föl tanulmánya•ihoz páratlan nö
vénykincseW' - jegyzi meg Gombocz Endre A magyar botanika története 
dmü munkájában. 
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Közismert, hogy Raynald jóvoltából jelent meg Fuss M. Flora 
Transstlvaniae Excursoriája* és Neilreich A. Diagnoses plan!tariuma**, 
de az is ismeret es, hogy Simonkai Lajos éppen Raynald segítsége révén 
vá::t nagy botanikussá. Hayn.ald mint flórista inkább növénygyűjtőként 
jelentkezik. Munkatársa a Kerner vezette Flora Exiccata Austro-Hunga
rica-nak. Több •tÍZJezer növénybal álló herbárium1a részint egyéni gyűj
tésből, részint mások felv:ásárlásából (Reuffel, Kotschi, Scott, De Can
dalle, Sadiro stb.), ajándéko21ásából lés cserepéLdányokból tevődik össze, 
s vádik Eur,ópla legneve2letesebb magángyűjteményévé. Raynaldnak a tudo
mányos vil:!ág előtti elismerését több akadémiai és tudományos társaság 
tis2lteletbel1i tagsága is jelbi, de a "Botanices egregius cultur" iránti tisz
teletet fejezi ki az a közel félszáz növénynév is, amellyel botanikus isme
rősei nevét az egyes növényfajokban megörökítették. (Cemtophyllum 
Haynaldianum Borb. = Oeratophyllum submersum L. var. Raynaldi·anum 
(Borb.) Beck. ; Seseria hayna1diana Simk. = Sesleria rigida Reuff.; Ray
natdia vililosa (L.) Schur stb.). 

Mint botanikus irodalmi munkássága néhány dolgozatra, az Akadé
mia ülésein neves botanikusok fölött tartott emlékbeszédekre szűkül. 
Érdekes művelődéstörténeti munkához a Flora Biblica megírásához kezd. 
Akadémiai székfoglaló értekezését is ebből a témakörből tartja A szent
írási mézgák és gyanták termőnövényei (1869) eimmel. Bejárja Erdély 
V·aiLamennyi v.idlékét. Ekkor kezd igazában botanizálni, növényekci gyűj
teni, "vaMszínűleg apja példáj.ára, kinek szintén volt csinos herbáriumá". 

útjai alkalmával jérja be a Székelyföld egy részét és mint Kríza 
János, áHandónn gyűjt. Mí.g Krízának a "vadrózsái" gyarapodnak, addig 
Raynaldnak "exd:ccatája" gyűl felmérhetetlen kinccs·é. A SzékelyföLdön 
fő[eg a volt Csík~meg)lle községeit látoga<tja. "Kü~önösen a' Balán 
felett elhúzódó Nagyhagymás mé:szkővonu[a't növényzetéből g'Yűj
tött igen érdekes példányokat, melynek néhány;át .a csíksomlyói főgimná
ziumnak ajándékozott kis, többnyire külföldi növényekből álló he.tbári
umban ... " Amint a csíksomlyói gimnázium 1896-os Értesítője tanusítja 
Raynald adomlánya .,230 íven tartalmazott phanerogám növényt" s "így a 
természetnajZ'i szertár szárított növénygyűjteménye 4436-ra szaporodott". 

Raynald Lajos herbáriurna a csíkszeredai múzeumba az 1950-es 
években került a Richter Lajos féle Flora Hungarica exiccata-va;l, vala
mint jelentéktelen diákgyűjteményekkel együtt. Sajnos a herbárium ösz
szeáHításától (1853-1862) eltelt Közel másf·Éf.s:6áz év viszontagsága révén 
rnegllehe<tősen megrongálödott. Az egykori 230 íves adományból csupán 118-
a:t őriz a múzeum termés21e1traizi részlege. Még az 1950-es években s.záz ív 
(préselt növény) cserepéldányként a marosvlásárhelyi Gyógysz'e:rész,eti In
téz·et herbáriumába ~erü:H, míg 12 ívnek es·ak a kíslérőcédulája ma
r.adt meg. A megl1évő 118 préselt növényt az 1976-os 'év foJyamán 
a múzeum munkaközössége megfe~elő tartósítás és restaurálás után újra-

* Fuss M . : Flora T·rans'SLl vaniae excmrsoria. Munifken:tia Soc. pr-o i1Jus1tr. Trans
ni~van'ia•e c01gniti0111.e et Ex.ceUeniti:srSimo D . .Arahiepis.c.opi D :·. L. Raynald edidit. 
Soc na1t. curios Transilv. Cilbiniem:;i;<:. CLbinii . 1•8fi6. 

** Neilreich A.: Diag.nosen de'r in Drugarn und Sl.éwoninn bisher beoibaohte.'en G€
fi31sspflans,en, welche in Koch' s Synopsis nioht entha1l:ten sind. Wien, 1867. 



kötötte és mint •a vidék bD'tanikatörténeti anyagát igyekszik megmenteni 
az utókor számára. A növényeket kézzel írt - némely esetben nyomta
tott szövegű - kÍISérőcédulák követik, feltüntetve a növény tudományos 
elnevezését, gyűjtéshelyét és idejét, valrunint a gyűjtő nevét, illetve Ray
nald a;láírását. 

A herbárium meg1évő növényei közül 61 osztrák-svájci területen 
gyűjtődött. A gyűjtés helye, amint azt a kísérőcédulák is jelzik, Tiro>l, 
Windi•schmarne'i, Tefe~egen, Bri.gen stb. V:a1ószínű, hogy valamelyik ko:r,a
beli osztrák botanikus gyűjtéséből valóak. AJdom.ány vagy felvásárlá1s út
j'án kerűlhetett Hayna!ld tulajdonába, habár életrajzi adatai szerint 1826-
1882 között bejárja Kö2lép- és Dél-Európa "virányait", miközben s·aját
kezű!:leg i1s rengeiteget gyűjt. Feltételezzük, hogy ezen ívek fé!Jvá,sárl'ás, iHet
ve osere útján kerűltek a herbáriumba, ugyani•s a növények kísérőcédu
lái, amelyek ugyan Raynald kézírását őrzik, nem tartalmazzák aláírását, 
mint azt a többi sajátkezűleg gyűjtött növényeknél láthatjuk. 

A gyűjtemény többi novenye a hazai flórából való. Számszerint 57 
Erdélyben és a Bánságban gyűjtött növényt tartalmaz a herbáriumtöre
dék. Némei~y ezek közül is szerzett, azaz felvásárolt vagy cserepéldány. 
Ezt néhány kísérőcédulán "leg. Heuffel", ,.leg. Horváth" bejegyzések is 
jelzik. A növények gyűjtésherlye igen változatos : Gyul·afehérvártól a Re
tyezátig, 'él P1ecze hév vizétől a Rikáig, a Tordai hlasadléktól.az Ünőkő~g stb. 

A hazai flórából való növények közül 13 a mai Kovászna és Hargita 
megye terűletéről gyűjtődött. Ezeknek többsége a Hagymá'S vonulatából 
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va1ó, m:int,egy jeiJJezve, hogy a botanikus k,edv,es gyűjtőhelye éppen a 
"Ba1án felett elhrúzódó Nagyhagymás mészkővonulat.a" vo[t. Különben 
Raynald teljes gyűjteményréhe a Székelyföldről igen sok növény került. 
Ezt részben Borbás Vincze közleménye is je\:zi, ahol Raynald herbáriu
mának harasztfélréit, illetve a Palypodiaeeae, Equfs.etaceae és Lycopodia
ceae csalJádokba tartozó növényeket sorolja fel. 

A herbárium növényeinek tudományos megneve:cése általában azo
nos a mai használt nevekkel, de sok esetben ez,eknek valamelyik Raynald 
korában használatos szinonímája. A hazai gyűjtésből származó növénye
ket a monumentál:is Flora Republicii Socialiste Romania I-XII. kötetei 
után, az osztrák gyűJtésből Vla[ók,a!t Janchen Erwin: Catalogus florae 
Austriae. valamint az Index Keewensis segítségével határoztuk, értékel
tük újm. Az újrah'atározott növények ellenőrzésére a kolozsvári Botani
kus kert munkaközösségét, személyesen Dr. Gergely Jánost kértük fel, 
kinek ezúton is köszönetet mondunk. 

Az alábbiakban a herbárium azon növényeit soroljuk fe1l, amelyek 
a mai Kovászna és Hargita megye terülletéről gyűjtődtek. Tesszük ezt 
annál is in~ább, hisz néhány növény jelzése első adat az illető előfordu
lási helyről, Vlagy éppen elnémult fitogeográHai adatot képez. 

Fam. CLAOONJA!CEAE 
1. Baeomyces roseus P~ers. 

"Feketehagymás, 29. Mji, 1860. Raynald . Pertinet ad Lichenum, fa
miliam, cui nomen : Cladoniaceae." 

Fam. RANUNCULACEAE 
2. Hepatica transsilvanica Fuss. 

"Hepatic.a transsylvanica Schur. Alesík, Nyergeshegy, 1857 -ki. Octo
ber 16-kán, Haynalld." 

Fam. CRUCIFERAE 
3. Arabis al pina L. 

"Eigyeskő. Majo 1862. Leg. HaynaLd." 
Fam. VIOLACEAE 

4. Viola alpina Jacq. 
"Egyeskő sedis Csík, 29; Maji, 1860. H.aynald." 

Fam. ROSA!CEAE 
5. Filipendula hexapetala Gilib. 

"Spiraea Filipendulla L. In sede Csík mente legit Horváth. 4028. Hay
naild." 

Fam. PRIMULA!CEAE 
6. Cortusa matthioli L. ssp. pubens (Scott) Jáv. 

"Cortusa pubens Sohott. Öosémteteje, .Junio 1859. Leg. Raynald". 
Fam. POLEMONIA·CEAE 

7. Polemonium coeruleum L. 
"Ad CsíksZJentimre. Raynald ." 

Fam. SOLANACEAE 
8. Scopolia carniolica Jacq. 

"Scopolina atropo'ides Schult. Borszék, Junio. Haynald." 
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Fam. LABIATAE 
9. Galeopsis specios•a Mill. (Syn. Galeopsis versicalor Curt.) 

"Galeopsis versicalor Smith. In sede Csík, [egit Horváth. Raynald." 
Fam. GENTIANACEAE 

10. Gentiana verna L. 
"Gentiana angu~osa M. B. Fe~etehagymás, 29; Maji, 1860. Raynald." 

F.am. AMARYLLIDACEAE 
ll. Narcissus angustifolius Curt . 

.,Narc[ssus poeticus L. Oláhfalu, Junius 6-kán, 1957. Raynald." 
Fam. IRIDACEAE 

12. Crocus banaticus Gay. (Syn. CroC'Us speciosus Baumb. és Crocus iridi
forus Heuff.) 
"Crocus speciosus Baumg. 
iridif1orus Heuff. A "Riká"-án, 1857-ki, ootober 10-kén, Raynald". 

Fam. GRAMINEAE 
13. Sesleria bielzii Schur. (Syn. Sesleri.a coerulan:s Friv. ssp. bielzii 

Sch ur.) 
"Sesleria rigida Heuff. Egyeskő, Sedis Csík, 29 ; Maj i, 1860. Raynald." 

A hiányzó példányok közül csak a kísérőcédu1ája maradt meg, de 
a vidékünkről gyűjtődött a Botrychium Ionaria (L.) Sw. "Botrychium 
Lunari.a Swartz. In sede Csík mense. legit Horváth. Raynald." 
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Haynald Lajos ~i herbariul lui pastrat la Muzeul din Miercurea-Ciuc 
(Rezumat) 

Lucr,area de f.ata, prin prezentarea herbariului Haynald Lajos donat 
fostului gimnaziu din $umuleu, inoe!arca sa adauge date noi la cuno;s,$
terea isLoricului oercetarii covorului vegetal al Tinutu:ui Secui:lor. Ca 
prim document importa<nt, care contine date f1oristice ín cea ce pri•ve$te 
Tinutul Secuilor este lucrar·ea lui Lakatos Istn~n: Siculia .. . scrisií iD. 
anul 1702. 
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In linii mari [ucrarea trece in re;v.ista adivitatea lui Dr. Raynald La
jos (1816-1891) oa botanist, dupa care prezinta herbariul lui pastrat la 
Muzeul judetearr M!iercurea-CJ;uc. Herbariul astazi contine 118 plan
te presa~te, 57 fiinid colectate din T:r:ansilvania !?Í Banlat ~i 61 
din Austria. La :sfir~itut Iuierarii sint in~irate , cele 13 pl/ante 
colleotate de pe !terirtoriul judetelor Covasna !?i Harghirba, care in parte 
sint date fitogeografioe uitate. 

Haynald Lajos und sein, im Museum Miercurea-Ciuc aufbewahrtes 
Hel"barium 

(Zusammenfassu:ng) 

Die vorliegende Arbeit versucht - durch das V orlühren des Her
bariums von Hayna.1d, das dem Gymnasium in $umuleu gegeben wurde 
__. die hisitorichen Kenntni:sse über die Erforschung des Pfl,anzentep
pichs dies Seklerl,andes durch Daten zu vervoKkommen. 

Als ertes wichtiges Dokument, wal.:che flloristi,sche Daten aus dem 
Sek:lerla:nde enthalt, 'ist die (Schrift) von Lakatos István: Siculia ... ~ru 
-erwahnen .geschrieben im Jahre 1702. 

Im Grossen Wiecler.gibt si,e die Tatig~eit des katholiseben Bischoft 
Dr. Haynald Lajos (1816~1891) als Botanist, und dailJach prasentiert sie 
sein Herbarium, we::ches im Kl1e'ismuseum in Miercurea-Ciuc aufbewahrt 
wird. Das Herbarium enthalt hente 118 gepresste Pflanzen, welche aus 
dem Banat (57 Stücke) und aus österreich Stammen (61 Stücke). 

Ain Ende der Arbeit sind die im Kreis Covasna und Harghita ge
fundenen 13 Pfhmzen anein.aii'ldergereiht; wekhe zum Teil phiogeogra
phische Daten sind. die schön vergessen wurden. 
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