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Jelen közleményben a szakközönség előtt eddig gyakorlatilag nem, vagy csak 
az említés szintjén ismert (GÁYER 1925b; VÉRTESINÉ 1983; BALOGH és VlG 
1996), mindmáig kiadatlan növényábrázolásokról kívánunk hírt adni. GÁYER 
Gyula, a Vasvármegyei Múzeum természetrajzi tárának vezetője,1 fontos fe
ladatának tekintette, hogy - 1929-ben papírra vetett gondolatai szerint - , a 
„vidéki botanikus múzeum típusát" sokoldalúan fejlessze.2 Ezért gon
doskodott többek között botanikai képgyűjtemény létesítéséről is. A főleg 
Vas megye öreg fáit, jellemző növényeit és tájrészleteit megörökítő fényké
pek az első ilyen tárgyú rendszeres gyűjteményt alkották hazánkban (vö. BA
LOGH in press). A fényképekhez a megye jellemző növényeinek művészi 
növényábrázolásai is párosultak, amennyiben GÁYER irányításával VIZKELETI 
VARGHA Andor épp CSAPODY Vera irodalmi munkássága kezdetével egyidőben 
készítette el tudományos szempontból hű, egyben művészi szépségű alko
tásait. Ezek az egykori természetrajzi tár gyűjteményét gyarapították és -
néhány elkallódott alkotást leszámítva - , egy kivételével ma is itt, a Savaria 
Múzeum Természettudományi Osztályán találhatók. VARGHA Andor életrajzi 
adatainak és alkotásainak bemutatása előtt vázlatos áttekintést adunk a hazai 
növényábrázolások történetéről. 

A növényábrázolásokról röviden 

„A virágok szépségét az írók szavakkal, a festők színekkel rögzítik meg. 
Vannak versbe foglalt növényleírások és világhírű művészi virágfestmények 
is, ám a természettudós más leírást és ábrázolást kíván. A leírásnak 
kimerítőnek és az ábrázolásnak a legapróbb részletekig hűnek kell lennie. A 
hű ábrázolás nemcsak kiegészíti a leírást, hanem sokszor pótolja is azt. 

1 GÁYER Gyula (1883-1932), botanikus, egyetemi magántanár, törvényszéki bíró, az Al
pok és Nyugat-Dunántúl flórájának jeles kutatója. A Vasvármegyei Múzeum Természetrajzi 
Tárát 1923-tól haláláig vezette. 

2 GÁYER Gy. (1929): A Vasvármegyei Múzeum jelentései. E) Természetrajzi tár. I. Nö
vénytani gyűjtemény. - Vasvármegyei Múzeum III. Evkönyve 1927-1929, pp. 40-41. 

3 A fényképezésre (fotográfia) itt most nem térünk ki. 
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Hosszú leírásnál gyakran többet mond egy kicsiny, de jó kép. ...A szakszerű 
botanikai ismeretek képek útján való közlésére egyedül a hű ábrázolás 
alkalmasa MOESZ Gusztáv „Növényképek hajdan és most" című 
tanulmányának (MOESZ 1930) bevezető gondolatai a tudományos 
növényábrázolások egyik legalaposabb hazai elemzéséből valók. Figyelemre 
méltó, hogy a cikk szerzője írásában különös figyelmet szentelt a 
sokszorosítási technikák fejlődésének is. A hazai botanikai irodalmat tekint
ve értékes adalékokkal szolgálnak még e témakörben a következő szerzők, 
illetve tanulmányaik. Soó Rezső az illusztrált növénytani díszművek korsza
kának, a XVIII-XIX. századnak csaknem 400 munkájáról - 160 szerzői cím
szó alatt - ad áttekintést, alapos bibliográfiai adatokkal és a rajzolókkal 
egyetemben (SOÓ 1947). CSAPODY Vera különösen az egyedi ábrázolás 
eszközeinek szempontjából elemzi a növényábrázolásokat, de rövid történeti 
áttekintést is ad (CSAPODY 1963). BUNKE Zsuzsanna a botanikai illusztrációk 
tükrében vizsgálja a tudományos ábrázolást, összevetve a rajzos és fényképes 
módszereket (BUNKE 1979). Christa RlEDL-DORN és SZABÓ T. Attila a Habs
burg-házhoz kapcsolódó botanikai kultúra évtizeddel ezelőtt Magyarországon 
járt kiállításának anyagát összegzi, benne a növény ábrázolásokra is kitérve 
(RlEDL-DORN és SZABÓ 1991). Vázlatos áttekintésünk részben a fenti 
munkákon alapul. 

Szemelvények a magyar növényábrázolás történetének jeles 
oldalairól 

Annak ellenére, hogy illusztrálását tekintve nincs magyar vonatkozása, még
sem mellőzhetjük hazánk növényvilágának első kutatója, Carolus CbUSlUS 
(1526-1609) „Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam ..." (CLUSIUS 
1583) című munkáját. A botanikai könyvillusztrációk neves monográfiája 
(NISSEN 1951) mind ezt, mind a mikológia tudományának első nagy művét, a 
„Fvngorum in Pannoniis observatorvm brevis história" (CLUSIUS 1601) 
címűt - mindkettő fametszetekkel illusztrált - szerepelteti a Magyar
országgal kapcsolatos tételek között.4 A mikológiái monográfia fametszetei 
egy bécsi festő - valószínűleg Esaye LE GlLLON, CLUSIUS unokaöccse - akva
relljei nyomán készültek (UBRIZSY 1983).5 

1591-ben Nagyszombatban jelent meg hazánkban az első, famet
szetekkel díszített botanikai ábráskönyv, PÉCSI Lukács ,^iz keresztyén szüzek
nek tisztességes koszorúja" (PÉCSI 1591). E munka igazából egy német er
kölcsbotanikai mű szabad fordítása, és a képei sem eredetiek (KÁDÁR és 
PRISZTER 1992). A Nagyszombatról Budára (1777), majd Pestre (1784) köl-

4 Ezek: CLUSIUS (1583); CLUSIUS (1601); WALDSTEIN és KITAIBEL (1800-1812); ROCHEL 
(1828); KALCHBRENNER (1873-77); HOLLÓS (1904). 

5 Az elveszettnek hitt akvarellekre 1874-ben bukkantak rá a leideni egyetem könyvtárá
ban (Éd. M O R R E N ) , és 1900-ban ISTVÁNFFI Gyula saját másolatában adta ki „A Clusius-Codex 
mykológiai méltatása" című könyvében. 
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tözött egyetem növénytani tanszékének élére kinevezett bécsi orvos, WiN-
TERL János Jakab (1739-1809) által írtjndex horti botanici" (WlNTERL 1788) 
25 rézmetszetes táblamellékletet tartalmaz. A Pesten kiadott könyvből csak 
a rézmetsző, TISCHLER neve ismert. WALDSTEIN Ferenc Ádám gróf (1759-
1823) és KITAIBEL Pál (1757-1817) ,jDescriptiones et Icônes"-Q (WALDSTEIN 
és KITAIBEL 1802-1812) ívrét alakú, háromkötetes mű, amely rézbe metszett 
és kézzel színezett nagy ábrákban, természetes nagyságban mutatja be hazánk 
ritkább vagy érdekesebb virágos növényeit. Sajnálatos, hogy ezt a munkát, 
mely a magyarságnak KITAIBEL révén dicsőséget szerzett, idegen támogatás
sal, külföldön kellett kiadni - jegyezte meg MOESZ Gusztáv 1930-ban. Képa
nyagának festője Johann SCHÜTZ, rézmetszője Karl SCHÜTZ - mindketten 
osztrák nemzetiségűek - , a művet pedig Bécsben nyomták.6 WAGNER Dániel 
pozsonyi gyógyszerész szintén Bécsben jelentette meg szép, kézzel színezett 
litográfiákkal díszített „Pharmaceutisch-medicinische Botanik''' című orvosi 
botanikai atlaszát (WAGNER 1828-29). A csaknem fél évszázadot hazánkban 
élt osztrák származású ROCHEL Antal (1770-1847) „Plantae Banatus rario-
res" c. munkájának (ROCHEL 1828) rajzait maga készítette, és már budai és 
pesti (sic!) litográftis, az osztrák Johann SCHMID nyomta. E mű tehát szerény 
külseje ellenére is a legértékesebb régi magyar művek egyike - írja róla 
CSAPODY Vera 1963-ban. KUBINYI Ágoston (1799-1873) színes rézmetsze
tekkel csinosan illusztrált műve, a Magyarország mérges nö-vényei" (KUBI
NYI 1842) KUBINYI Géza képeivel jelent meg. HAYNALD Lajos (1816-1891) 
bíboros, kalocsai érsek, botanikus "Szentírási mézgák és gyanták termőnövé-
nyei" című munkáját (HAYNALD 1894) az osztrák Joseph SEBOTH (1814-
1883) színezett, finomvonalú ceruzarajzai illusztrálják. A századfordulón - a 
német Carl HOFFMANN ,pflanzen-Atlas"-ának Julius HOFFMANN által átdolgo
zott harmadik kiadása alapján - WAGNER János (1870-1955) aradi tanár állí
totta össze a Magyarország virágos növényei" című munkát (WAGNER 
1903), amelybe kiegészítésként 66 magyarországi vonatkozású növény ábrá
zolása is bekerült. A három új színes tábla növényképei közül 14 RÉTI Ödön, 
7 pedig WAGNER Ágoston rajztanárok munkája. À 45 új szövegközti tusrajzot 
pedig kb. fele-fele arányban WAGNER Ágoston és WAGNER János készítették. 
Magyarország gyomnövényit bemu-tató munkájának (WAGNER 1908) ábraa
nyaga szintén szemet gyönyörköd-tető. Ügyeskezű tanáremberek által továb
bi ismeretterjesztő kézikönyvek is születtek, amelyek az iskolai szemléltetés
ben is jó szolgálatot tettek. Voltak köztük gyengébb kidolgozású másolatok 
(pl. JOLÉSZ 1912)7, de igényesebb, önál-lóbb alkotások is, mint például az, 
amelyet „tanulók, növénykedvelők haszná-latára rajzolt és összeállított" AR-
DOS Frigyes szegedi tanár (ARDOS 1907). 

A magyar botanikusok között igen sok kitűnő rajzoló volt, akik pél
dásan illusztrálták saját műveiket (CSAPODY 1963). A teljesség igénye nélkül 

,JVagy gonddal megalkotott tökéletes, művészi mesterműnek" nevezi Wilfrid BLUNT 
(1950): The Art of Botanical Illustration című könyvében is (Collins, London, 304 pp.). 

7 380 növény és 40 gomba ábrázolása JURKOVICH Viktor és BOKSAY József rajztanárok 
által 
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említsünk közülük néhányat, egy-egy irodalmi példát is hozzáfűzve. Botani
kai irodalmunk egyik legdíszesebben kiállított művét az elsősorban Szlavónia, 
a Bánság és Sáros vármegye gombavilágát kutató SCHULZER István (1802-
1892) és - saját gyűjtései nyomán - a felvidéki Szepesség kutatója, 
KALCHBRENNER Károly (1807-1886) jelentette meg ^Magyarország hártya
gombáinak válogatott képei" (KALCHBRENNER 1873-1877) címmel.8 Művé
szi illusztrációi a két mikológus avatott kezét dicsérik (GOMBOCZ 1936). A 
XIX. század második felének BORBÁS Vince mellett legnagyobb flórakutatója 
SIMONKAI (SlMKOVlCS) Lajos (1851-1910), geobotanikus és szisztematikus, 
középiskolai, majd egyetemi tanár. Hárs-monográfiájának (SIMONKAI 1888) 
növényrajzai is elsőrangúak. A kecskeméti gimnáziumi tanár, gombakutató 
HOLLÓS László (1859-1940) a pöfetegekről (HOLLÓS 1903) és földalatti 
gombákról (HOLLÓS 1911) írt, színes táblákkal illusztrált könyveinek ha
zánkban és külföldön is igen nagy sikere volt. A Magyar Nemzeti Múzeum 
Növénytani Osztályának vezetője, az elsősorban növénypatológus ISTVANFFI 
(SCHAARSCHMIDT) Gyula (1860-1930) algológiai (ISTVANFFI 1884) és 
mikológiái (ISTVANFFI 1899) munkáit is mintaszerű ábrákkal díszítette. 
MOESZ Gusztáv (1873-1946), ugyanezen intézmény mikológusa és későbbi 
igazgatója, a nagy és mikroszkopikus gombák, sőt a virágos növények 
(MOESZ mscr.) kitűnő rajzolója is volt (MOESZ 1942; MOESZ és UBRIZSY 
1950). Az elsősorban moha- és harasztkutató, valamint a Folia Cryp-
togamica című folyóirat alapítója és szerkesztője, GYŐRFFY István (1880-
1959) egyetemi tanár intézetében sokat törődött a rajzkészség fejlesztésével 
(vö. pl. GYŐRFFY 1937), amelyet DEGEN Árpád a „kolozsvári iskola" kiváló 
erősségének nevezett (CSAPODY 1963). SZABÓ Zoltán (1882-1944) a 
budapesti tudományegyetem tanára, a Botanikai Közlemények szerkesztője, 
többek között kiváló varfű-monográfiáját (SZABÓ 1905) is maga látta el raj
zokkal. JÁVORKA Sándor (1883-1961) a magyar flóra feltárásának vezető 
egyénisége, a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának igazgatója fő műve, 
a magyar flórakutatás másfél évszázadát lezáró szintézis, a „Magyar flóra" 
(JÁVORKA 1924-1925). Az ennek szerves kiegészítőjeként CSAPODY Verával 
létrehozott „Iconogr-aphia" oldalain az ő keze alól kikerült sikeres ábrá
zolások is találhatók (PRISZTER ex verb.; CSAPODY 1963). SZEMERE László 
(1884-1974), főként a földalatti gombák Európa-hírű kutatója (SZEMERE 
1926, 1965) jelentős számú, míves akvarelljét az MTM Növénytárban őrzik 
(SZUJKÓ-LACZA 1988). KRENNER József Andor (1900-1979) a budapesti 
egyetem magántanára, az alsóbbrendű növények parazitológiájának kutatója 
és ügyeskezü ábrázolója volt (KRENNER 1958). 

A Kárpát-medence növényvilágának legjelentősebb huszadik századi 
ábrázolója CSAPODY Vera (1890-1985), Budapesten élt botanikus, grafikus, 
növény illusztrátor, 35 éven át JÁVORKA Sándor rendszeres szerzőtársa. iyá 
magyar flóra képekben" JÁVORKA tudományos, és CSAPODY művészi 
pontossága és hűsége szempontjából az egész európai botanikai irodalom 

Anton HARTINGER által készített színezett kőnyomatokkal (kromolitográfiákkal) (NISSEN 
1951). 
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egyik legértékesebb terméke (GOMBOCZ 1936). A mü a Kárpát-medence több 
mint 4000 növényfaját mutatta be akkor, amikor sem a környező államok, 
sem a jóval tehetősebb nyugati országok hasonlókkal nem dicsekedhettek. 
CSAPODY Vera hat évtizedes növény ábrázoló munkássága során mintegy 14-
15 ezer tusrajz, és 10-12 ezer színes vízfestmény került ki keze alól 
(CSAPODY I. 1999). Képeinek legnagyobb részét az MTM Növénytár nö-
vényakvarell-gyüjteményében (Icônes Pictae Plantarum) őrzik (SZUJKÓ-
LACZA 1988). Jntézményt pótló életműve" (NÉMETH 1979) igen nagy számú 
botanikai mü növény ábrázolásaiban, köztük több saját munkában öltött 
testet. Közülük csak a legkiemelkedőbbeket idézzük: JÁVORKA és CSAPODY 
1926; JÁVORKA és CSAPODY 1929-1934; AUGUSTIN és CSAPODY et al. 1948; 
JÁVORRA és CSAPODY 1950; Soó és JÁVORKA 1951; HORTOBÁGYI 1952; BOROS 
1953; CSAPODY 1961; JÁVORKA és CSAPODY 1962; PRISZTER és CSAPODY 1963; 
CSAPODY I. et al. 1966; SPMON és CSAPODY 1966; CSAPODY 1968; Soó és 
KÁRPÁTI 1968; RÁPÓTI és ROMVÁRI 1969; DEBRECZY és CSAPODY 1971; 
ÚJVÁROSI 1973; JÁVORKA és CSAPODY 1975; CSAPODY I. 1982; CSAPODY és 
TÓTH 1982; HOLZNER 1982; SIMON 1992. Hosszú élete utolsó másfél 
évtizedében DEBRECZY Zsolttal a világ mérsékelt övi fáit bemutatni készülő 
„Dendrológiai atlasz"-on dolgozott (CSAPODY I. 1999). Többek által 
méltatott nagyszerű életmüve nemcsak tudományos, de művészi szempontból 
is jelentős (NÉMETH 1979; SZUJKÓ-LACZA és DEBRECZY 1986; BORHIDI 1988; 
BUNKE 1988; MÁTHÉ 1988; SZUJKÓ-LACZA 1988, CSAPODY 2000). 

CSAPODY Vera „egyszemélyes intézményén" túl a magyar (és egyben a 
román) botanikai illusztrálás legmagasabb tudományos teljesítményeket 
létrehozó műhelye az a kolozsvári, lényegében magyar botanikai illusztrátor
csoport volt, amely a román flóramü (NYÁRÁDY E. GY. és SÄVULESCU 1952-
1976) növényképeinek elkészítését is végezte. Az előrajzolást és irányítást 
minden esetben NYÁRÁDY Erazmus Gyula (1881-1966) végezte;9 NYÁRÁDY 
Antal (1920-) is az ő munkáira támaszkodott (pl. NYÁRÁDY 1958). Az ún. 
Flóra-csoporthoz tartozott többek között VÁCZI Kálmán testvére, VÁCZI 
Margit festőművész és restaurátor (vö. CSAPODY 1963), és SZAPITA Katalin is 
(vö. SZABÓ és PÉNTEK 1976). Mindezen személyek és munkásságuk jobb isme
retének beemelése a magyar botanikai köztudatba nagyon fontos volna 
(SZABÓ T. A. in e-litt.). A régi erdélyi almafajtákat bemutató kötet (NAGY-
TÓTH 1998) ábrái az adatgyűjtés éveiben, 1951 és 1956 között készültek. A 
gyümölcsminták pontos és természethü festményei néhai KERESZTES Kálmán 
tehetségének és lelkiismeretes munkájának emlékei. A kötet tusrajzait PAP 
Ernő készítette. 

A huszadik században hazánkban CSAPODY Vera mellett további al
kotók által is gazdagodott a növény ábrázolások galériája. KOCH Ernőné 
KNÖPFLER Erzsébet 1930-as években készített gyümölcs- és gom-

9 Saját rajzai is megjelentek, így pl. a II. kötet 105. tábláján a Thalictrum minus L. és 
alegységeiről (vö. VÁCZY K. ésBARTHA S. (1988): Nyárády Erazmus Gyula a természettudós. -
Kriterion, Bukarest, 158 pp.). 
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baakvarelljeit az MTM Növénytárban őrzik (SZUJKÓ-LACZA 1988) de rajzolt 
gombákat is. (BÁNHEGYI et al. 1953) és a Növényvédelmi Zsebkönyvekbe szí
nes illusztrációkat is készített (SEPRŐS 1997). A budapesti Vetőmagvizsgáló 
Állomás kutatója SCHERMANN Szilárd ,Jvíagis méret" című terjedelmes köny
vének ábraanyagát sajátkezúleg rajzolta (SCHERMANN 1967). Mikor CSAPODY 
Verát tanítványairól kérdezték, elmondta: „Ma is vannak, akik szépen 
ábrázolják a növényeket, de ez inkább csak a kedvtelésük lehet", mert „ná
lunk sajnos nincs ilyen munkakör", mint például „a román flóra esetében, 
ahol hat rajzolót is foglalkoztattak" ... Keszthelyen BÍRÓ Krisztina, azután 
LEXÁNÉ REGÉCZY Mária- szép növényeket rajzol, bár őt nem én tanítottam -, 
SAJÓ Anna, FEHÉRNÉ GYURKÓ Gizella a Természettudományi Múzeumban. 
NYULI Éva - ő most kezd belejönni" (NÉMETH 1979). BÍRÓ Krisztina a volt 
keszthelyi Agrártudományi Egyetem (ma Veszprémi Egyetem, Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Kar) növényillusztrátora a hatvanas évek vége óta 
számos tudományos és ismeretterjesztő kiadvány ábrázolója, különösen az 
agrobotanika illetve a növényvédelem területén (pl. KÁRPÁTI 1967; HABLY és 
BÍRÓ 1983; HUNYADI 1988; HUNYADIS al. 2000). 1971-től máig több mint 
100 könyv és szakcikk elkészítésében működött közre. Ezekben közel 3500 
színes és fekete-fehér illusztrációja jelent meg (SEPRŐS 1997, kiegészítve). 
1995 őszén az ötödik magyarként regisztrálták a Hunt Institute for Botanical 
Documentation (Carnegie Mellon University, Pittsburgh) nemzetközi nyil
vántartásába, olyan alkotók után, mint CSAPODY Vera és KOCH Ernőné 
(SEPRŐS 1997). Annak ellenére, hogy RICHTER Ilona életművének jelentős 
hányadát a Földközi-tenger élővilágának megismerése nyomán született ábrá
zolások alkotják, számos botanikai tárgyú illusztrációt is készített (pl. 
RICHTER 1981, 1986). PAPP Erzsébet, korábban a tápiószelei Agrobotanikai 
Intézet munkatársa is elsősorban a kultúrnövények rajzolója és festője (pl. 
JÁNOSSY 1971; PAPP és SlPOS 1975; PAPP et al. 1986; JENSEN 1998). Az in
tézet gyűjteményében lévő különböző zöldség- és más növényekről 400 
akvarell-képet készített (PAPP in litt.), de rajzolt a Magyarország 
Kultúrflórája sorozat számos kötetébe is (pl. SZABÓ 1982). A különböző 
kultúrflóra-kötetek illusztrálásában többen is részt vettek, így BUNKE Zsu
zsanna grafikus, hosszú ideig a Magyar Természettudományi Múzeum mun
katársa (pl. BOROS és SZUJKÓ-LACZA 1970; SZUJKÓ 1976), vagy VECSEI 
Zsuzsanna (pl. BOROS 1964) és mások. A sorozat nagy részében az átvett 
ábraanyagot MUHORAY Andrásné rajzolta át. FEHÉRNÉ GYURKÓ Gizella nö
vényábrázolásai elsősorban a természetvédelmi tárgyú kiadványok (NÉMETH 
és SEREGÉLYES 1982; RAKONCZAY 1989) oldalairól, de más ismeretterjesztő 
munkákból (pl. ISÉPY és GYURKÓ 1978) is ismertek. SIMON (1992) 
növényhatározójának CSAPODY Vera által készített ábraanyagát SZÉLL 
Marianne (ELTE) egészítette ki. Immár több egyetemi botanikai jegyzet, 
illetve tankönyv illusztrátora az aszódi VARGA Edit (pl. SZERDAHELYI és 
PENKSZA 1997;ENGLONEReta/. 2001). A SIMON és CSAPODY (1966)-féle nagy 
múltú növényismereti tankönyv nemrég megjelent utódjának (SIMON és 
SEREGÉLYES 1998) rajzait S. CSOMÓS Ágnes botanikus készítette. A 
,M^gyarország védett növényei" című könyv edényes növényei rész-
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letrajzainak túlnyomó többsége SULYOK József botanikus (Bükki NP) munkája 
(FARKAS 1999). Szintén ő készítette el a hazánk vadon élő orchideáit 
bemutató könyv (MOLNÁR et al. 1995) ábraanyagát is. Elsősorban szántóföldi 
gyomnövények rajzolója és festője ABONYI Zsuzsanna, a Zala megyei NTSZ 
növényillusztrátora (PETRÁNYI és TÓTH 2000; PETRÁNYI 2001; Gyakorlati 
Agrofórum: Veszélyes gyomnövények). Napjainkban is időről-időre felbuk
kannak tehetséges növényábrázolók, mint például a védett növényeinket 
szemléltető SIMON Károly (KOVÁCS és SIMON 1996), vagy a Balaton-felvidék 
természeti értékeit megörökítő SIMON Edina (FUTÓ 2000). Jelen írásunknak 
nem lehetett célja a fenti témaköröket érintő teljességre törekvés, így 
tájékozódásunk jelen stádiumáig csak az említettek munkáiról szerezhettünk 
tudomást. A sort azonban bizonyára még tovább folytathatnók ... 

Vargha Andor élete és rajzolói munkássága 

A szombathelyi Savaria Múzeum Természettudományi Osztályán őrzött, 
„Vasvármegye jellemző növényei" című album, illetve számos további ak
varell és tusrajz alkotója, VlZKELETl VARGHA Andor neve és munkássága mind 
ez ideig ismeretlen volt a szakközönség előtt. Életéről fennmaradt adatok jó
szerivel a „ Vasvármegye jellemző növényei" című kéziratos kötet GÁYER 
Gyula által papírra vetett utóiratából ismertek (VlZKELETl VARGHA és GÁYER 
1924-25). Ezt egészítik ki a Savaria Múzeum irattárában található ok
mányokban a vele kapcsolatos említések, számlák, utalványok. 

1. kép VIZKELETI VARGHA Andor (1872-1927) 
Abb. 1. Andor VIZKELETI VARGHA (1872-1927) 
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VARGHA Andor (1. ábra) „a természetrajzi osztály annyi sok szép 
növényképének szerény és hűséges rajzolója"10 1872. április 16-án született 
Görbő-Delecskán.11 A gimnáziumot Veszprémben végezte, egy időben 
bírósági írnok, majd mérnöki rajzoló, „de teljesen munkaképes és 
használható ember sohasem volt. Páratlan türelem-mel készítette rajzait; ha 
éppen hangulatban volt, 1-2 nap alatt elkészült egy képpel, máskor egy hó
nap alatt sem csinált meg egyet. Külsejére, életmódjára semmit sem adott 
úgy, hogy ultradiogenesi szokásokat vett fel. Étkezése a legprimitívebb volt s 
többnyire gyümölcsöket, burgonyát, babot evett. О maga a rendre és 
tisztaságra nem adott semmit, de a tyúkot s általában a szárnyasokat mint 
tisztátalan állatokat megvetette, egyedül a ló és szarvasmarha húsát tartotta 
tisztának. A víz szerinte ártalmas az egészségre, mert bomlasztja a szervezetet, 
hiszen még a követ is kivájja. Ellenben a bor konzerválja a pórusokat s ezért 
annál nincs is jobb. Ehhez a jó italhoz azonban szegény vajmi ritkán jutott. 
Eletének utolsó éveiben a múzeum részére készített rajzok szerény díjazásából 
tengette életét"12 

GÁYER Gyula 1924 őszén, kézzel írott elszámolása az első fellelhető 
dokumentum, amelyben rajzolótevékenységéről említés történik.13 A „Vas
vármegye jellemző növényei" című képsorozatba 1924. július 8. és szep
tember 1. közötti időtartamban az alábbi növények rajzait készítette el és 
azért a következő díjazást vette fel: 

Doronicum austriacum VII. 8. 50.000,- korona 
Gentiana verna VII. 14. 40.000,- korona 
Fritillaria meleagris VII. 21. 40.000,- korona 
Cyclamen europaeum VIII. 1. 50.000,- korona 
Trollius europaeus VIII. 4. 30.000,- korona 
Arnica montana VIII. 9. 40.000,- korona 
Helleborus dumetorum VIII. 14. 30.000,- korona 
Castanea sativa VIII. 21. 30.000,- korona 
Cirsium erisithales VIII. 27. 40.000,- korona 
Calluna vulgaris IX. 1. 40.000,- korona 

A múzeum irattára alapján, 1924 őszén VARGHA Andort a múzeumban 
mint őrt is foglalkoztatták. Ennek díjazásaként 1924. október 12-én, 19-én 
és 26-án, alkalmanként húszezer koronát vett fel a múzeum pénztárából.14 

HORVÁTH Tibor Antal igazgatóhelyettes 1925. május 2-án keltezett, a 
Vasvármegyei Múzeum Természetrajztára Tekintetes Őrének, azaz GÁYER 

10 GÁYER (1927b) 
1 Napjainkban Belecska, Tolna megye. 

12 A korabeli idézeteket betűhíven közöljük, a nyilvánvaló helyesírási hibákat azonban 
kijavítottuk. 

13 A Savaria Múzeum történeti irattára, 140/1924 (Savaria Múzeum, Történeti Osztály). 
14 A Savaria Múzeum történeti irattára, 156/1924, 159/1924, 166/1924 (Savaria Múzeum, 

Történeti Osztály). 
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Gyulának írt levelében13 a következőket olvashatjuk: „Egyúttal kérem, VARGA 
urat a Kiállítási helyiségből május 15-ig távolítsa el. Jelenléte u. is ellenkezik 
a tűz- és vagyonbiztonsággal, tisztasággal, 1924. évi Tanácshatározattal, s 
kellemetlenségnek teszi ki az igazgatóságot, ha ezzel bármiféle felsőbbség 
tudomást szerez" GÁYER Gyula 1925. május 5-én kelt levelében az alábbiakat 
válaszolta: „VARGA urat én nem helyeztem el a múzeumban. Ottléte tűrt 
állapot, melyben a múzeum igazgatóságának éppen annyi része van, mint 
nekem. Eltávolítása nekem módomban nem áll, de humanitárius 
szempontból el is hárítok magamtól minden ilyen irányú intézkedést. 

Ez ügyben még csak azt kívánom megjegyezni, hogy a muzeális 
célokra annyira szükséges rajzok elkészítésére olcsóbb munkaerőt nem 
találna a kultúregyesület, jobb rajzolót is nehezen. Hogy VARGA 
rajzolókészségét jobban ki nem használhattam, annak csak a természetrajzi 
osztály pénzforrásainak teljes hiánya az oka. Vasmegyei képsorozata 
azonban az elmúlt évben ittjárt minden szakembernek legnagyobb 
elismerésével találkozott. Még egyéb irányú képek elkészítését is tervbe 
vettem, ami az ö eltávolítása esetén mindenkorra lehetetlenné válnék. 
Az igazgató úr levelében említett momentumok egynemelyikét magam is 
állandóan éreztem és érzem, mindazonáltal a cél érdekében, ez 
múzeumunknak természetrajzi képekkel való ellátása, háttérbe szorította 
azokat. 

Mindenesetre kérem, hogy ez ügyben minden körülményt gondosan 
mérlegelni méltóztassék." 

A múzeum vezetése számára egyre kellemetlenebbé váló helyzet 
megoldása - írott anyagok hiányában - ismeretlen előttünk. HORVÁTH T. 
Antal az idézett levél hátoldalára még rávezette, hogy az ügyet MlSKÉ-vel18 

is meg kell beszélnie. Tény azonban, hogy VARGHA Andor továbbra is kapott 
megbízásokat, és feltehetően rajzolt is GÁYER útmutatásai alapján. Egy 1926. 
december 30-án kelt nyugta alapján 350.000,- koronát fett fel a „... Herbari-

A Savaria Múzeum történeti irattára, 15/1925 (Savaria Múzeum, Történeti Osztály). 
16 GÁYER azokban az esztendőkben végezte teremtő munkáját, amikor a természetrajzi 

osztály évi dotációja még a felmerülő bélyegköltség fedezésére sem volt elég ..., amikor 
GÁYER-nek saját költségén kellett tartania a múzeumi laboránst és szűkös múzeumőri 
tiszteletdíjából kellett honorálni a vas megyei flóra szorgalmas és ügyeskezű festőjét, az öreg 
VARGHA bácsit (BENDA 1933). Jól példázza a körülményeket két, ránk maradt elszámolás 
adatsora is. ,A Vasvármegye jellemző növénye? című sorozat elkészítéséhez zöld, kék és 
barna színű tus vásárlására 20.000,- koronát, sárga tusra 6.000,- koronát, 6 db tustollra 
4.800,- koronát, a tíz rajz elkészítésére 390.000.- koronát költöttek (A Savaria Múzeum 
történeti irattára, 140/1924; Savaria Múzeum, Történeti Osztály). GÁYER a Természetrajzi 
Osztály számára az 1926. november 5-én kiutalt államsegélyrészletből is csak töredék 
összeget fordíthatott rajzoltatásra: rajzlapokra 17.000,- korona, festék, ecset, tinta vásárlására 
23.600,- korona, és a rajzok, feliratok elkészítéséért 350.000,- korona (A Savaria Múzeum 
történeti irattára, 8/1926; Savaria Múzeum, Történeti Osztály). 

7 A Savaria Múzeum történeti irattára, 17/1925 (Savaria Múzeum, Történeti Osztály). 
18 Báró MlSKE Kálmán, a múzeum igazgatója. 
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ium hortense című szekrényre alkalmazandó I. tábláért, amely a következő 
növények: J. Clematis jackmannii , 2. Cornus nuttallii , 3. Rosa lutea , 
4. Rosa punicea , 5. Prunus triloba , 6, Quercus ambrozyana , 7. Cédrus 
atlantica6 színes (akvarell) képeit tartalmazza, továbbá a múzeum 
természetrajzi osztályának ásványgyűjteménye részére felírások készítéséért 
(utóbbi 3 napon át tartó munka)...". 7 Ugyanakkor a leltárkönyvben a fen
tebb említett rajzok nem szerepelnek. VARGHA Andor 1927. március végén 
halt meg, elképzelhető, hogy a rajzokat már nem tudta elkészíteni. 

Az általa készített és birtokunkban levő növényábrázolások négyféle 
technikával készültek (1. táblázat). A „ Vas vármegye növényföldrajzi 
tagozódása" című térkép akvarellel színezett fekete tusrajz. Alkotásainak 
mintegy felét színes, másik felét fekete-fehér tusrajzok teszik ki. Ezen rajzait 
rendkívüli plaszticitás, a színek, illetve fény- és árnyjáték mesteri alkalma
zása jellemzi. Számos tusrajz a korabeli rézmetszetek ábrázolási technikáját 
idézi, a finom vonalakból felépített rajzok technikájukat tekintve is egye
dülállóak a magyar növényábrázolás történetében. Bár a tusrajz a legtöbb 
esetben jól kifejezi az ábrázolt növény karakterét, a felületek meg
alkotásában használata nehézségeket jelent, a kopasz levelek üresen hatnak. 
VARGHA Andor képein a nagy levélfelületek apró vonalakkal, mesterien ár
nyékoltak. Igaz, a legtöbb rajzán a levelek egész felületét beborítja az árnyé
kolás, ami így gyakran elfedi a levél felületének jellegét. Az akvarellképek a 
felhasznált anyag által megengedett finomság határát közelítve, az ábrázolt 
növények levélzetének, virágainak, virágzatának legkisebb részleteit is 
láttatják. 

VARGHA Andor alkotásait nem érintette meg sem az absztrahálás, sem 
pedig a sematizálás csapdája. Stílusa nem tükrözi egyik növényábrázoló iskola 
technikáját, ábrázoló elveit sem, hanem az önmaga által meglelt és ki
taposott úton haladt. Rajzainak egyéni karaktere szinte kézzel tapintható és 
így alkotásai minden tévedést kizáróan azonosíthatóak. 

19 A növények aktualizált nevei SIMON (2000), PRISZTER (1985) és Soó (1964-1980), az e 
helyeken nem találhatóké pedig TUTIN et al. (1964-1980) alapján lettek megadva. A magyar 
nevek írása PRISZTER (1998) munkáját követi. Jelen publikációnkban az említett 
növénytaxonok taxonómiai értékelésére, revíziójára nem vállalkozhattunk. 

Clematis x jackmannii Moore (С. viticella L. x C. lanuginosa Lindl.), nagy virágú 
klemátisz 

21 Cornus nuttallii Audub., nagy virágú som 
22 Rosa foetida Herrm. (syn.: R. lutea Mill.), sárga vagy rókarózsa 
23 Rosa foetida Herrm. var. bicolor (Jacq. p. sp.) Wilm. (syn.: R punicea /Mill p. sp./ R. 

Kell. in A. et G.), török rózsa 
24 Prunus triloba Lindl., rózsamandula 
25 Quercus x hispanica Lam. (cerris x suber) cv. ambrózyana, Ambrózy-tölgy, malonyai 

tölgy 
26 Cédrus atlantica (Endl.) Carr., Atlaszcédrus; (a fenti hét faj hazánkban termesztett dísz

növény) 
7 A Savaria Múzeum történeti irattára, 120/1926 (Savaria Múzeum, Történeti Osztály). 
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1. táblázat. A Savaria Múzeum régi leltárkönyvében szereplő, VARGHA 
Andor alkotásait felsoroló tételek 

Table 1. Inventory items of drawings by Andor VARGHA on the evidence 
of the old register book of Savaria Museum 

Sorszám Leltári Az alkotás Megjegyzés 

csoport szám neve technikája 

7262 Br. 1. Vasvármegye 
növényföldrajzi 
tagozódása 

akvarellel 
színezett fekete
fehér tusrajz 

Vasvármegye 
jellemző növényei c. 
albumban 

7263 Br. 2. Adonis vernalis színes tusrajz u. a. 

7264 Br. 3. Alnus viridis fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7265 Br. 4. Arnica montana színes tusrajz u. a. 

7266 Br. 5. Aruncus silvestris színes tusrajz u. a. 

7267 Br. 6. Calluna vulgaris színes tusrajz u. a. 

7268 Br. 7. Car ex fritschii fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7269 Br. 8. Castanea sativa színes tusrajz u. a. 

7270 Br. 9. Centaurea 
castriferrei 

fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7271 Br. 10. Chlorocrepis 
staticefolia 

fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7272 Br. 11. Cirsium erisithales fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7273 Br. 12. Cyclamen 
europaeum 

színes tusrajz u. a. 

7274 Br. 13. Dián thus 
capillifrons 

színes tusrajz u. a. 

7275 Br. 14. Doronicum 
austriacum 

fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7276 Br. 15. Fritillaria meleagris színes tusrajz u. a. 

7277 Br. 16. Gentiana verna színes tusrajz u. a. 

7278 Br. 17. Helleborus 
dumetorum 

fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7279 Br. 18. Lathyrus montanus színes tusrajz u. a. 

7280 Br. 19. Potentilla 
perglandulosa 

színes tusrajz u. a. 
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Sorszám Leltári Az alkotás Megjegyzés 

csoport szám neve technikája 

7281 Br. 20. Potentilla serpentini fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7282 Br. 21. Quercus lanuginosa fekete-fehér 
tusrajz 

u.a. 

7283 Br. 22. Rosa pendulina színes tusrajz u.a. 

7284 Br. 23. Rubus clusii fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7285 Br. 24. Rubus styriacus fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7286 Br. 25. Tamus communis színes tusrajz u. a. 

7287 Br. 26. Thalictrum 
pseudominus 

fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7288 Br. 27. Thlaspi goesingense fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7289 Br. 28. Trollius europaeus színes tusrajz u. a. 

7290 Br. 29. Willemetia stipitata fekete-fehér 
tusrajz 

u. a. 

7314 Br. 53. Asplenium forsteri fekete-fehér 
tusrajz, 
keretben 

Vasvármegye nem 
fás növényei I. című 
album 

7320 Br. 59. Hemerocallis flava2S akvarell, keretben 

7349 Br. 88. Potentilla serpentini akvarell keretben, 

7359 Br. 93. Trapa natans fekete-fehér 
tusrajz, 
keretben 

7357 Br. 96. Pleurospermum 
• 30 

austriacum 

fekete-fehér 
tusrajz, 
keretben 

7366 Br. 105. Gentiana ciliata et 
asclepiadea 

akvarell, keretben 

7368 Br. 107. Mentha globiflora33 fekete-fehér 
tusrajz, 
keretben 

г8 Hemerocallis lilio-asphodelus L. em. Scop., sárga sásliliom 
29 Trapa natans L., súlyom 
30 Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm., osztrák borzamag 
31 Gentianopsis ciliata (L.) Ma, prémes tárnics 
32 Gentiana asclepiadea L., fecsketárnics 
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Sorszám Leltári Az alkotás Megjegyzés 

csoport szám neve technikája 

7369 Br. 108. Mentha 
hollosyana 

fekete-fehér 
tusrajz 

7591 Br. 330. Kerti flóra akvarell Vas megye kerti 
kultúra IV. album 

7863 Br. 602. CLUSIUS fényképe, 
Gentiana clusii' 

akvarell, keretben 

8050 

8068 

8069 

8070 

8074 

10019 

10020 

Br. 

Br. 

Br. 

Br. 

Br. 

Achillea clusiana 
Primula clusiana 
Doronicum clusii 

P. 

789. [Legfontosabb] 
Ehető és mérges 
gombáink 

807. A búza (Triticum) 
fajai 

808. Az árpa (Hordeum) 

809. Zab, rozs, árpa 
szárának 
megkülönböztető 
bélyegei 

813. A gabonafélék és 
más fontos 
kultúrnövények 
elterjedése 

67 Az elefánt fejének, 
orrának, 
állkapcsainak és 
agyarainak fejlődése 

68. Aló 
fejlődéstörténetének 
táblája 

akvarell, keretben 

fekete-fehér 
tusrajz 

fekete-fehér 
tusrajz 

fekete-fehér 
tusrajz 

térkép 

rajz 

rajz 

33 Mentha longifolia (L.) Nath. subsp. longifolia var. globifera (syn.: erroneo: M 
„globiflora", recte: M. globifera Waisb.), lómenta változat 

34 Mentha longifolia (L.) Nath. subsp. grisella Briq. var. hollosyana, lómenta változat, 
Hollósy-menta 

35 Gentiana clusii Perr. et Song., pompás tárnics vagy Clusius-tárnics (Magyarországon 
nem él) 

36 Achillea clusiana Tausch, Clusius-cickafark (Magyarországon nem él) 
37 Primula clusiana Tausch, Clusius-kankalin (Magyarországon nem él) 
38 Doronicum clusii (All.) Tausch, havasi zergevirág vagy Clusius-zergevirág (Magyaror

szágon nem él) 
3 Potentilla clusiana Jacq., Clusius-pimpó (Magyarországon nem él) 
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Sorszám Leltári Az alkotás Megjegyzés 

csoport szám neve technikája 

10021 P. 69. Az őzek és szarvasok rajz 
koponyájának és 
agancsainak 
fejlődése 

10022 P. 70. Az oroszlán és tigris rajz 
fejlődéstörténete 

10023 P. 71. A hiénák rajz 
koponyájának 
fejlődése 

Az első huszonkilenc növényábrázolás a „Vasvármegye jellemző 
növény eV című kötetbe került.40 GÁYER Gyula a könyv utolsó oldalára41 írt 
mondatai így zárulnak: „E könyv táblái voltaképpen kifüggesztésre voltak 
szánva, de a még háborús időből való papiros hamar megbarnult, s ezért a 
képeket a napnak kitenni nem lehetett.'''' 

Ugyanazen az oldalon feljebb, „Szombathely, 1925 szeptember 9." 
keltezéssel még a következők olvashatók: itA képek közül a Fritillaria és 
Gentiana verna TRATTINICK Öst. FI.,43 - a Trollius REGI III. Flora v. Mitteleu-
uropa képei alapján, a többi kép herbáriumi példák s vasmegyei növények 

alapján készült. 
A szakemberek részére, akiknek talán feltűnik, hogy e sorozatban a 

növénygeográfiailag kevéssé jellemző Aruncus is szerepel, megjegyzem, hogy 
ez a faj mint flóránk egyik legszebb ékessége és alulírottnak különösen ked
velt növénye került a sorozatba. Ennyi subiectivitast megengedhetőnek ta
rtottam. Érdekes különben, hogy a megye legszebb fája, a Castanea és a szép 
Aruncus között a nép is kapcsolatot talált. Velem-en rigyának hívják a 
Castanea porzós virágzatát és rigyás virágnak az Aruncus-í. A hasonlatot a 
két kép szemléltetően mutatja. 

Az ún. „régi leltárkönyvben" szereplő tételek közül - sajnos - több 
alkotás holléte ismeretlen előttünk (2. táblázat). Ezek vagy elkallódtak az 
1944 és 1953 közötti évek során a „gazdátlanná váló" természetrajzi tár 

A kéziratos kötet oldalai eredetileg számozatlanok. A rajzok a jobb oldalon, a feliratok 
a bal oldalon találhatók. Mind a feliratozás, mind pedig a rajzok különálló lapokra készültek, 
s ezeket kötötték egybe. 

41 a „121." oldalra 
Ezt másutt is hangsúlyozza: „... a VARGHA Andor nagyértékű és sajátságos technikával 

készült képsorozatának, sajnos, csak egy része volt kiállítható, mert a képek többsége még 
ún. háborús papíron készült, mely a napfény hatására hamar megbarnul.'''' (GÁYER 1927a) 

43 TRATTINICK, L. (1816-1822): Flora des österreichischen Kaiserthums I-III. - Strauss, 
Wien 

44 HEGI, G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. - J. F. Lehmanns Verlag, 
München 
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gyűjteményéből, vagy - és ez a jobbik eset - a még eddig fel nem dolgozott, 
kéziratos hagyatékokban lapulnak (pl. BENDEFY László hagyatéka). 

2. táblázat. VARGHA Andornak A Savaria Múzeum régi leltárkönyvében 
felsorolt alkotásai közül hiányzó tételek 

Table 2. Missing drawings by Andor VARGHA on the evidence of the 
old register book of Savaria Museum 

Sorszám Leltári Az alkotás 

csoport szám neve technikája 

7314 Br. 53. Asplenium forsten fekete-fehér tusrajz, keretben 

7359 Br. 93. Trapa natans fekete-fehér tusrajz, keretben 

7357 Br. 96. Pleurospermum austriacum fekete-fehér tusrajz, keretben 

7366 Br. 105. Gentiana ciliata et 
asclepiadea 

akvarell, keretben 

7369 Br. 108. Mentha hollosyana fekete-fehér tusrajz 

7591 Br. 330. Kerti flóra akvarell 

7863 Br. 602. CLUSIUS fényképe, Gentiana 
clusii, Achillea clusiana, 
Primula clusiana, 
Doronicum clusii, Potentilla 
clusiana 

akvarell, keretben 

8068 Br. 807. A búza (Triticum) fajai fekete-fehér tusrajz 

8069 Br. 808. Az árpa (Hordeum) fekete-fehér tusrajz 

8070 Br. 809. Zab, rozs, árpa szárának 
megkülönböztető bélyegei 

fekete-fehér tusrajz 

8074 Br. 813. A gabonafélék és más fontos 
kultúrnövények elterjedése 

térkép 

10019 P. 67 Az elefánt fejének, orrának, 
állkapcsainak és agyarainak 
fejlődése 

rajz 

10020 P. 68. A ló fejlődéstörténetének 
táblája 

rajz 

10021 P. 69. Az őzek és szarvasok 
koponyájának és 
agancsainak fejlődése 

rajz 

10022 P. 70. Az oroszlán és tigris 
fejlődéstörténete 

rajz 

10023 P. 71. A hiénák koponyájának 
fejlődése 

rajz 
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VARGHA Andor egy további növényábrázolása, amelyről másutt is szó 
esik (BALOGH 1999; BALOGH és KOVÁCS in press) a csornai premontrei rend 
szombathelyi Szent Norbert Gimnáziumának természetrajztanára, PAUER Ar
nold45 érdeklődése kapcsán készülhetett. A Mentha szenczyana Borb.46-t áb
rázoló fekete-fehér tusrajz bekeretezve ma is a gimnáziumban található. A 
növény nevét SZENCZY Imréről kapta.47 

A „Vasvármegye jellemző növényei" című kéziratos kötet tartalma 

Vasvármegye jellemző növényei [aranyozott főcím az elülső borítótábla 
elején]48 

Vasvármegye jellemző növényei. 
Vizkeleti Vargha Andor rajzai, 1924-1925. 

Dr. Gáyer Gyula ajándéka [belső címoldal felirata, p. 1.] 

Ennek a kötetnek kiegészítő részét képezi a Csapodv Vera tanárnő 
(Budapest) által festett és a múzeumnak ajándékozott 2 tábla akvarell:49 

1) Vasvármegye néhány jellemző növénye: Chamaebuxus alpestris50, 
Polygala amara , Senecio aurantiacus , Gentiana castanetorum mint az 
alpesi, - Asphodelus albus54, Narcissus radiiflorus55 mint a déli, Stipa 
Joannis56 mint a pusztasági flóra típusai. -

45 PAUER (PÁKAY) Arnold (1885-1968), premontrei tanár, a Vasvármegyei Múzeum 
Természetrajzi Tárának GÁYER Gyula halála utáni őre (1933-1944). (vö. GÁYER Gyulával foly
tatott levelezése - a Savaria Múzeum Természettudományi Osztályának Kézirat - és Adattára 
/SM-KT./) 

46 Mentha longifolia (L. pro var. M. spicatae) Nath. ssp. mollissima (Borkh. p. sp.) Dom. 
var. szenczyana (Borb. p. sp.) Top. (H. Br. p. var. M. incanae), lómenta változata: Szenczy-
menta 

47 SZENCZY Imre (1798-1860) premontreitanár, klasszika-filológus, műfordító, botanikus, 
gimnáziumigazgató, prépost, az MTA levelezőtagja (1838). Nagyértékü növénygyűjteményé
nek jelentős részét a szombathelyi Savaria Múzeum őrzi. A róla elnevezett növény leírásához 
BORBÁS Vince 1887-ben ezt a megjegyzést fűzte: „boldogult SZENCZY Imre praemontrei pré
post és egykor jeles tudósunk örök emlékére szentelem.'" A kép az 1998-ban emlékére rende
zett kiállítás és emlékülés egyik éke volt (vö. BALOGH 1999). 

48 A kéziratos, félvászon kötet külső mérete 43,5 x 31 cm, a lapok mérete 43 x 30 cm. 
49 Sajnos a két akvarell nincs meg a múzeumban. Korabeli, többszöri említésén kívül 

semmilyen nyomával nem találkoztunk. 
50 Polygala chamaebuxus L., puszpángpacsirtafű (Magyarország mai területén nem él) 
51 Polygala amara L., keserű pacsirtafű 

Tephroseris aurantiaca (Hoppe) Schur, (syn.: Senecio aurantiacus /Hoppe ex Willd./ 
Less.), narancsszínű aggófű 

53 Gentianella austriaca (A. et J. Kern.) Holub / var. castanetorum Borb., osztrák 
tárnicska változata 

54 Asphodelus albus Mill., királyné gyertyája 
5 Narcissus poëticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Bak., csillagos nárcisz 

56 Stipa pennata L. (syn.: S. joannis Celak.), pusztai árvalányhaj 
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2) Vasvármegye ritka páfrányai: Asplenium Forsten51 (loc. class. 
Borostyánkő), Phyllitis Scolopendrium5*, Ceterach officinarum 9, Aspleni
um viride , Blechnum Spicant , Dryopteris lonchitis és Dryopteris 
Braunii63. [p. 3.] 

Vasvármegye flórája 3 részre tagozódik:64 

1, Norikum, mely a steyer norikosubalpinumhoz kapcsolódik, mint annak bi
zonyos tekintetben különálló tagja (endemismus a serpentinen, mészked-velő 
fajok előfordulása az őspalákon etc.). 
2, Pannonikum, a megye keleti síksága a bazalthegyekkel, melyek 
Bakonynak mintegy előretolt őrsei. 
3, Praenorikum, a grazi medence, Vas és Zala-megye alacsony dombvidéke: 
átmeneti flórasáv a steyer norikosubalpinum és a délsteyer horvát silvoso-
pannonikus flóra között a keleti elemeknek majdnem teljes hiányával. 
Borostyánkő szerpentin-vidékén és Kőszeg - Városhodász között az Irottkő 
délkeleti lejtőjén melegséget kedvelő növények elterjedésük összefüggő terü
letéből kiszakítva fordulnak elő (xerothermikus flóraszigetek), [p. 6.] 

Vasvármegye növényföldrajzi tagozódása 
[Vasvármegye térképe, a Norikum (sötétzöld; Felsőőr, Borostyánkő, Kő
szeg), Praenorikum (világoszöld; Muraszombat, Szentgotthárd, Németújvár, 
Szombathely, Sárvár, Vasvár), Pannonikum (sárga; Celldömölk) és a xe
rothermikus flóraszigetek (X; Borostyánkő, Kőszeg) feltüntetésével [akva-
rellel színezett fekete-fehér tusrajz, p. 7.] 
Adonis vernalis L.65 - Pontikus faj, amelynek Vasvármegye keleti részén 
való előfordulása a faj elterjedési körében határvonalat jelent. Alsó-Auszt
riában a bécsi medencében találjuk, Steyerországban hiányzik [p. 10.]; [színes 
tusrajz, p. 11.] 

Alnus viridis (Chaix)66 - megyénk norikumában és a Stájerországgal határos 
részeken elterjedt havasalji cserje, melynek vasmegyei alakját BORBÁS var. 

' Asplenium cuneifolium Viv. p. p. (syn.: A. forsten Sadl., A. serpentini Tausch.), 
szerpentin fodorka (Magyarország mai területén nem él) 

8 Asplenium scolopendrium L. (syn.: Phyllitis scolopendrium /L./ Newm.), gímpáfrány 
5 Asplenium ceterach L. (syn.: Ceterach officinarum DC. in Lam. et DC), nyugati 

pikkelypáfrány (Vas megye mai területén nem él) 
60 Asplenium viride Huds., zöld fodorka 
61 Blechnum spicant (L.) Roth, erdei bordapáfrány 
62 Polystichum lonchitis (L.) Roth, dárdás vesepáfrány 
63 Polystichum braunii (Spenner) Fée (syn.: Dryopteris braunii Underw.), szőrös vese

páfrány (Vas megye mai területén nem él) 
6 4GÁYER botanikai munkásságának koronája a megye modern genetikai növény földrajza, 

az egyik legjobb ilynemű magyar részletmunka. A magyarul ma Nyugat-Dunántúl flóra-
vidékének nevezett Praenoricum elhatárolásával új vonalat húzott hazánk flóratérképén, tö
kéletesítve Magyarország florisztikai növényföldrajzi beosztását (vö. GÁYER 1925a, továbbá 
BALOGH in press). 

65 tavaszi hérics 
66 Alnus viridis (Chaix) DC, havasi éger 
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demissorum67 néven különböztette meg [p. 14.]; [fekete-fehér tusrajz, p. 
15.] 

Arnica montana L.68 - a norikum egyes völgyeinek hegyvidéki dísze, külö
nösen sok Hámor mellett [p. 18.]; [színes tusrajz, p. 19.] 

Aruncus silvester Kost.69 - a hegyvidéki források kísérője, flóránk egyik leg
szebb dísze [p. 22.]; [színes tusrajz, p. 23.] 

Calluna vulgaris (L.)70 - hanga, csarab, - a „heide-formáció" vezérnövénye. 
Elterjedésének összefüggő területe a praenorikum keleti határával esik össze. 
A flórahatár különös élességgel észlelhető Ostffyasszonyfánál, ahol májusban 
a déli Asphodelus fehér gyertyaszálai, ősszel a Calluna rózsáslila virágai 
díszítik a harmadkori kavicsdombokat [p. 26.]; [színes tusrajz, p. 27.] 

Carex Fritschii Waisb.71 - Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1894 (51)72, А, В 
1897, 1173, flóránk nevezetes, a C. montana14, pilulifera75 és umbrosa16 

sajátságait egyesítő sásfaja; melyet felfedezése óta Marburg (MURR) és 
Pozsony (GÁYER) vidékén is megtaláltak és Szavojából és a Tessinből is 
közöltek. 
Nálunk a Carex-eknek most említett fajai nagyon változatosak s a szétfor-
gácsolódás benyomását keltik. - Az alakkör változatosságát és kapcsolatát az 
alábbi táblázat tünteti fel [p. 30.] (2. ábra); [fekete-fehér tusrajz, p. 31.] (3. 
ábra) 

Castanea sativa Mill. - a szelídgesztenye, flóránk egyik legnevezetesebb, a 
harmadkor óta őshonos tagja.77 A kőszeg-rohonci lejtők ősgesztenyéseiről 1. 

forma demissorum Borb., érvényes neve: Alnus viridis var. viridis f. viridis 
68 hegyi árnika 
69 Aruncus dioicus (Walter) Fernald, erdei tündérfürt 
70 Calluna vulgaris (L.) Hull, csarab 
71 Carex fritschii Waisb., dunántúli sás 

WAISBECKER, A. (1894): Carex Fritschii n. sp. - Verhandlungen d. zool.-bot. 
Gesellschaft, XLIV, Sitzungsberichte, p. 51. 

73 WAISBECKER, A. (1897): Carex Fritschii Waisb. - Allg. Bot. Zeitschr., HI, p. 11. 
74 Carex montana L., hegyi sás 
75 Carex pilulifera L., eperjes sás 
76 Carex umbrosa Host, árnyéki sás 
77 GÁYER érveket gyűjtött azon meggyőződésének bizonyítása érdekében, hogy e fa 

őshonos a Kárpát-medencében. Eszerint Vasvármegyében a gesztenyések kb. 200 évvel 
azelőttig a Borsmonostor-Rőt-Kőszeg-Cák-Velem községek határában húzódó, valószínűleg 
3000 holdat is meghaladó, többé-kevésbé összefüggő erdőséget alkottak, így a községek va
lamikor gesztenyeerdőbe települtek. GÁYER szerint a velemi (Szent Vid) bronzkori őste-
lepeknek is egyik legjelentősebb tényezői a fontos, kenyérpótló táplálékot adó gesztenyések 
voltak. Az, hogy eredetét egészen a harmadkorig vezeti vissza, aminek mai tudásunk 
ellentmond, mit sem von le megállapításának jelentőségéből (GOMBOCZ 1936). A Castanea 
nyugat- és dél-dunántúli (sőt részben középhegységi) előfordulását számos külföldi, és a 
legtöbb magyar szerző őshonosnak tartja (BALOGH in press). 
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GÁYER, - Vasvármegye növényföldrajza78 és u. attól, Der letzte 
Kastanienurwald in Ungarn79 [p. 34.]; [színes tusrajz, p. 35.] 

Centaurea Castriferrei Borb. et Waisb.80 - a pannonikus C. stenolepis Kern.81 

és alpesi Ç. pseudophrygia C. A. Mey.82 közé eső, Vasvármegye nevét viselő 
búzavirágféle [p. 38.]; [fekete-fehér tusrajz, p. 39.] 

Chlorocrepis staticefolia (Vili.)83 - az Alpesekben mésztalajon elterjedt, 
Magyarországnak csak nyugoti határszélén, ritkaságként előforduló faj. -
Rohonc és Czák: mésztartalmú őspalán [p. 42.]; [fekete-fehér tusrajz, p. 43.] 

Cirsium erisithales (L.)84 - alpesi flóraelem, mely Kőszegen a dé.lkeleti С 
pannonicum-maf5 találkozik és vegyül. A fajvegyülék egyik alakjának neve 
С Waisbeckeri Simk.86 [p. 46.]; [fekete-fehér tusrajz, p. 47.] 

Cyclamen europaeum L.87 - délalpesi faj, a norikum és praenorikum erdei 
flórájának egyik legszebb dísze [p. 50.]; [színes tusrajz, p. 51.] 

Dianthus capillifrons (Borb.)88 - a borostyánkői szerpentin egyik jellemző 
növénye. Steyerországban is ugyancsak szerpentinen [p. 54.]; [színes tusrajz, 
p. 55.] 

Doronicum austriacum Jacq.89 - a vasmegyei norikum egyik alpesi 
flóraeleme [p. 58.]; [fekete-fehér tusrajz, p. 59.] 

Fritillaria meleagris L.90 - flóránk déli eleme, mely a Rába mentén terjed 
észak felé. Különösen sok Ikervár és Sótony között a berkekben [p. 62.]; 
[színes tusrajz, p. 63.] 

78 vö. GÁYER (1925a), valamint PAUER (1927) 
79 vö. GÁYER (1925c) 
80 Centaurea x castriferrei Borb. et Wagn. = Centaurea phrygia L. subsp. Pseu-

dophyrigia (C. A. Meyer) Gugler x C. stenolepis A. Kerner susbsp. stenolepis (syn. С cetia /G. 
Beck/ H. Wagner) 

Centaurea stenolepis A. Kerner, pókhálós imola 
12 Centaurea phrygia L. subsp. pseudophyrigia (C. A. Meyer) Gugler, parókás imola 
83 Chlorocrepis staticifolia (Ali.) Griseb. (syn.: Tolpis staticifolia /All./ Schultz Bip., 

Hieracium staticifolium AH.), keskenylevelü hölgymái 
84 Cirsium erisithales (Jacq.) Scop., enyves aszat 
85 Cirsium pannonicum (L. f.) Link, magyar aszat 
86 Cirsium erisithales x C. pannonicum = C. linkianum Löhr nm. waisbeckeri Simk. 
87 Cyclamen purpurascens Mill., erdei ciklámen 
88 Dianthus carthusianorum L. subsp. capillifrons (Borbás p. var.) Jávorka / Neumayer 

p. sp. (syn.: D. tenuifolius auct. alpin.), barátszegfü szálaslevelű alfaja (Magyarország mai 
területén nem él) 

89 osztrák zergevirág 
90 mocsári kockásliliom 
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2. ábra. Cörex-fajok alakkörei változatosságát és kapcsolatát feltüntető tusrajz a 
„Vasvármegye jellemző növény еГ című kéziratos mű 31. oldaláról (VARGHA 
Andor rajza GÁYER Gyula sémája után) 

4̂Z?Z?. 2. JFŰWA drawing in the manuscript work Vasvármegye jellemző növényei 
(Characteristic Plants of Vas County, p .31), showing the variety and rela
tionships of some Care taxa (illustratio by Andor VARGHA after the scheme 
of Gyula GÁYER) 
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3. kép. Carex fritschii Waisb. - dunántúli sás (VARGHA Andor rajza) 
Abb. 3. Carex fritschii Waisb. - (wash drawing by Andor VARGHA) 
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Gentiana verna L.91 - subalpinus faj. Borostyánkő vidékén [p. 66.]; [színes 
tusrajz, p. 67.] 

Helleborus dumetorum W. et К.92 - a vasmegyei norikum régi dél-
pannonikus eleme (Thlaspi goesingense, Danthonia 3, Quercus cerris94, e tc -
val) mely a norikumból a folyóvizek mentén terjed le a praenorikumba [p. 
70.]; [fekete-fehér tusrajz, p. 71.] 

Lathyrus montanus Bernh.95 - déli jellemű faj, a gesztenyések kísérő 
növénye [p. 74.]; [színes tusrajz, p. 75.] 

Potentilla perglandulosa Gáy.96 - a P. sulphurеа-пак97 erősen mirigyes, a 
kőszeg-rohonczi lejtőkön jellemzően fellépő eltérése [p. 78.]; [színes tusrajz, 
p. 79.] 

Potentilla serpentini Borb.98 - a subalpinus P. Crantzii (P. alpestris)" 
nevezetes, szerpentin vidékünkön endemikus alfaja [p. 82.]; [fekete-fehér 
tusrajz, p. 83.] 

Quercus lanuginosa Lam.100 - a silvosopannonikus flóra egyik 
vezérnövénye, nálunk cserjealakban a keleti síkság bazalthegyein 
(pannonikum) és mint ritkaság Kőszeg mellett a xerothermikus flórasziget 
tagja gyanánt [p. 86.]; [fekete-fehér tusrajz, p. 87.] 

Rosa pendulina L.101 - a vadrózsa alpesi faja, ritkaságként előfordul nálunk 
Velem és Bozsok vidékén [p. 90.]; [színes tusrajz, p. 91.] (4. ábra) 

Rubus Clusii Borb.102 - a vasmegyei norikum és praenorikumnak különösen 
jellemző s igen elterjedt vadszedre, mely a XVI. századbéli nagy botanikus, 
Vasvármegye első kutatójának - CLUSlUS-nak nevét viseli [p. 94.]; [fekete
fehér tusrajz, p. 95.] 

91 tavaszi tárnics (Magyarország mai területén nem él) 
92 kisvirágú hunyor 
93 Danthonia alpina Vest, közönséges fogtekercs 
94 Quercus cerris L., csertölgy 
95 Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler var. montanus (Bernh.) Bässler, hegyi lednek 
6 Potentilla recta L. subsp. recta forma perglandulosa (Gáyer sub P. pallida) Soó 

97 Potentilla recta L. subsp. recta (syn.: P. sulphurea Lam. et DC), egyenes pimpó 
9 Potentilla serpentini Borbás ex Zimmeter (Magyarország mai területén nem él) 
99 Potentilla crantzii (Cr.) Beck ex Fritsch (syn.: P. alpestris Hall, f), havasi pimpó 

(Magyarország mai területén nem él) 
Quercus pubescens Willd., molyhos tölgy 

101 havasalj i rózsa 
102 Rubus gremlii Focke (syn.: R. colemannii subsp. gremlii /Focke/ Sudre), Clusius-

szeder 
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4. kép. Rosa pendulina L. 
Abb. 4. Rosa pendulina L. 

havasalji rózsa (VARGHA Andor rajza) 
(wash drawing by Andor VARGHA) 
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Rubus styriacus Hal.103 - a Keletsteyerországban és Vasmegyében igen 
változatos vadszeder nemzetség egyik jellemző, eddig a norikumon és pra-
enorikumon kívül csak a Bakony egy helyéről ismeretes tagja [p. 98.]; 
[fekete-fehér tusrajz, p. 99.] 

Tamus communis L.104 - mediterraneus typus, mely elterjedésének északi 
határát Vasmegyében (Katafa, Telekes) és Dél-Steyerországban éri el [p. 
102.]; [színes tusrajz, p. 103.] 

Thalictrum pseudominus Borb.105 - a pannonikus tenger egykori 
partvidékének szikláin: a Közép-Dunai hegyvidéken, bécsi medencében, a 
grazi medence északi szélén és Vasmegyében Rohonc mellett előforduló 
endemikus faj [p. 106.]; [fekete-fehér tusrajz, p. 107.] 

Thlaspi goesingense Hal.106 - illyrikus flóraelem, mely a Balkánon kívül az 
alsó-ausztriai Goesing hegyen, Steyerországban és Vasmegyében fordul elő [p. 
110.]; [fekete-fehér tusrajz, p. 111.] (5. ábra) 

Trollius europaeus L.107 - subalpinus faj. Kőszeg és Felsőőr nedves rétjein. 
Vasmegyei alakját BORBÁS var. demissorum108 néven különböztette meg [p. 
114.]; [színes tusrajz, p. 115.] 

Willemetia stipitata (Jacq.)109 - subalpinus faj, melynek egyedüli termőhelye 
Magyarországon a Hosszuszegi üveghutánál van [p. 118.]; [fekete-fehér 
tusrajz, p. 119.] 

Vargha Andor /: 1926. VII. 2. phot. G. Gy. :/ Neg. 161. [fekete-fehér 
fénykép, készítette GÁYER Gyula, p. 120.] 

A kéziratos kötet végén GÁYER fentebb idézett mondatai olvashatók, [p. 
121.] 

Rubus macrostachys Müll, subsp. caflischii (Focke p. sp.) Sudre var. styriacus (Hal. p. 
sp.) Sudre 

104 pirítógyökér 
Thalictrum minus L. subsp. pseudominus (Borb.) Soó, pannon borkóró 

106 osztrák tarsóka 
107 zergeboglár 

Trollius europaeus L. subsp. demissorum (Borb.) Pócs et Balogh 
1 Calycocorsus stipitatus (Jacq.) Rauschert (syn.: Hieracium stipitatum Jacq., 

Willemetia stipitata (Jacq.) Schinz et R. Keller, W. apargioides Less.), Willemet-paréj 
(Magyarország mai területén nem él) 
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: h& 

5. kép. Thlaspi goesingense Hal. - osztrák tarsóka (VARGHA Andor rajza) 
Abb. 5. Thlaspi goesingense Hal. - (wash drawing by Andor VARGHA) 
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Utószó 

VARGHA Andor életmüve azon ritka esetek egyik tanúbizonysága, 
amikor a lelkesedéstől, tenni akarástól, alkotni vágyástól fűtött, szakmailag 
minden kritériumnak megfelelő botanikus, GÁYER Gyula irányítása alatt, egy 
vidéki múzeum rendkívül sanyarú körülményei között születtek olyan 
színvonalú alkotások, amelyek a magyar növényábrázolás nagyívű 
történetében is maradandóak. VARGHA Andorban GÁYER meglátta azt a 
tehetséget, amelyet zaklatott személyisége, életmódja minden negatív vonása 
ellenére a növény ábrázolás és a gyűjtemény gazdagítása nemes célja 
érdekében kiaknázhatott: személyében GÁYER művészi tehetségű munkatársat 
talált, akiben a tudományos szintű ábrázolókészség fegyelme és a művészi 
megfogalmazás szabadsága ritka egyensúlyban állt. 

Az utókor gyakran teszi fel a „Mi lett volna, ha ...?" ábrándozásokra 
hajlamosító kérdését. Valóban, mi lett volna, ha a Vasvármegyei Múzeum 
Természetrajzi Osztálya megkapja a súlyának megfelelő támogatást a 
múzeum vezetésétől, ha GÁYER-nek nem saját tárőri fizetéséből kellett volna 
támogatnia, szinte életben tartania VARGHA Andort? Milyen újabb alkotások 
születhettek volna, ha ötvenöt éves korában a halál nem ragadja ki kezéből 
az ecsetet, a tustollat? Személye és sorsa ugyanakkor nem egyedüli. Hány és 
hány hozzá hasonló tehetség vitte sírba tudását, talentumát? Az el nem 
készített alkotások űrét már soha semmi sem töltheti be, de példájuk az 
utókor értékítéletét, döntéseit talán még befolyásolhatja. 

VARGHA Andor életműve a magyar növényábrázolás kincsestárának 
olyan éke, amely eddig méltatlanul elfeledve várt felfedezésre és közkinccsé 
tételre. Szerény írásunk csak az első lépés alkotásainak bemutatására, 
ismertté tétele felé. Az utókor igazi megbecsülését azonban műveinek 
igényes, hasonmás kiadása jelenthetné. A fakszimile-kiadás nyomán nem 
csak Vas megye könyvkiadása és könyvszerető közönsége gazdagodna, de a 
magyar növényábrázolás panteonja is olyan személlyel bővülne, akinek alko
tásaira egész nemzetünk büszke lehet. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönjük BUNKE Zsuzsanna, PAPP Erzsébet, PRÍSZTER Szaniszló, SZABÓ T. 
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PLANT ILLUSTRATIONS (1924-1926) BY ANDOR VIZKELETI 
VARGHA IN THE SAVARIA MUSEUM, SZOMBATHELY 

The paper reports on a body of still unpublished plant illustrations practically 
unknown to the professional public or met with only in references. The 
illustrations made by Andor Vizkeleti Vargha between 1924 and 1926, under 
the direction of Gyula Gáyer, head of the natural history collection at Vas 
County Museum, are scientifically accurate representations and works of 
artistic beauty. They joined the natural history collection of the day, and 
with one exception, remain with the Savaria Museum Natural History 
Department, apart from some that have gone astray. The paper recounts the 
biographical details and presents the works of Vargha, and also outlines the 
brief history of botanical illustration in Hungary. 

Andor Vargha was born on April 16, 1872 in Görbő-Belecska (now 
Belecska), Tolna County. He completed secondary school in Veszprém and 
worked for periods as a clerk in a court of justice and an engineering 
draughtsman, but was never an entirely reliable, employable person. In his 
final years, he eked out a living from the drawings made for the natural 
history collection at Vas County Museum. He died in March 1927. 

Vargha's surviving plant illustrations use various techniques. Almost half 
are coloured wash drawings and the other half black and white. They display 
exceptional three-dimensional qualities and masterly use of colour or light 
and shade. Many of the wash drawings recall a technique of depiction found 
in copper engravings of the period. The way they are built up out of fine 
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lines is unique in Hungarian botanical illustration. The watercolours approach 
the limits of fineness imposed by the medium. Even tiniest details of foliage, 
flower and inflorescence can be seen. Neither his style nor his principles of 
depiction can be equated with any Hungarian school of plant illustration. He 
followed a path of his own making. The individual character of his depictions 
is so tangible that his works can be identified without fail. 

The Savaria Museum Natural History Department in Szombathely 
preserves 14 coloured and 17 black-and-white wash drawings and 3 
watercolours. The inventory of the time shows that several drawings have 
strayed. One wash drawing is in the collection of Premonstratensian St 
Norbert's Grammar School in Szombathely. 

The life's work of Andor Vargha is a jewel in the crown of Hungarian bo
tanical illustration that has waited far too long for discovery and publication. 
This short paper is a first step to presenting these works and making them 
known, but only with an exacting facsimile edition could posterity pay the 
true respect owed to them. Such a reprint would enhance book publishing and 
benefit the reading public in the region, while adding to the Pantheon of 
Hungarian botanical illustration a figure of whose output a whole nation can 
be proud. 
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