
A rendkívül tanulságos, továbbgondolásra érdemes elôadásokat Illés Péter exkluzív tárlatve-
zetése követte a Savaria Múzeumban, melynek során megismerhettük az elôadások helyszínéül szol-
gáló kôtár jellegzetes darabjait, például fogadalmi oltárokat, pogány és ókeresztény sírköveket.

Május 30-án, a szimpózium második napján Nagyrákosra érkeztünk, ahol megtapasztalhat-
tuk a község lakóinak vendégszeretetét: házigazdáink házilag készített szárított almával, mézes pá-
linkával fogadtak bennünket, majd Kapiller Sarolta, a megyei önkormányzat közmûvelôdési osztá-
lyának vezetôje és Németh Jánosné polgármester asszony szíves szavakkal köszöntötték az egybe-
gyûlteket.

Délelôtt két elôadást hallgattunk meg. Voigt Vilmos folklorista, szemiotikus, egyetemi tanár
Józsa Péter szemiotikájának idôszerûségérôl szólt; Józsa Péter sokoldalú társadalomtudományi ér-
deklôdését, az alkalmazott szemiotika területén végzett munkásságát és népmûvelô tevékenységét
ma is folytathatónak, követendônek tartja.

Balázs Géza nyelvész, egyetemi tanár A mûvelôdés mint gazdasági érték címû elôadásában a
mûveltség fontosságára hívta fel a figyelmet. A mûveltség mint az önmegismerés eszköze, a rombo-
lás és a leépülés gátja, a kulturális evolúció alapja szemléletes példákon keresztül jelent meg elôttünk.

Az elôadások után a temetôben emlékeztünk a szimpózium névadójára, és koszorút helyez-
tünk el Józsa Péter sírján. Nagyrákosi tartózkodásunkat kellemes hangulatban elfogyasztott ebéd zár-
ta, melyet a polgármester asszony ízes történetei és kötetlen beszélgetések fûszereztek. (Hasap Klá-
ra beszámolója nyomán)

BEYTHE-ELÔADÁSOK ÉS A BEYTHE TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA
Nádasdy-vár, Sárvár, 2009. június 14.

„Tetteiben a Teremtô, lám, bemutatja hatalmát; / Semmit sem pazarol, mindennek oka
van…” (Beythe István, Németújvár, 1583). Fenti idézet az alább ismertetendô rendezvény elôadásai
anyagának közlésére szánt kiadvány tervének címlapján szerepel. Nem ok nélkül, ugyanis a 2009. év
több, nevezetes évforduló okán is a magyar nyelvû tudományosság különleges esztendeje! Jó 500
éve született Szinérváralján (Seini, ma Románia) Sylvester János (1504 k. – 1552 k.), aki 470 éve,
1539. június 14-én adta ki Sárvár-Újszigeten (ma Sárvár, Vas megye) az elsô botanikai, földrajzi, ma-
tematikai, honismereti magyar szaknyelvet is oktató tankönyvet, a Grammatica hungarolatina-t,
mely utat mutatott a magyar szaknyelv kibontakozásához; elsô botanikai leckéje pl. a fákról (De
Arborum) és a növények népi neveirôl szól; 450 éve Sárvárról indulhatott Nyugat-Európába Lencsés
György (1530–1593), az elsô magyar természettudományi nagymonográfia, az Egész orvosságról
való könyv, azaz Ars medica hat könyvének szerzôje; 445 éve Sárváron született Beythe András
(1564–1599) magyar herbalista, a Fíves könyv (1595) összeállítója; jó 440 éve Sárvárról ment Né-
metújvárra Beythe András apja, Beythe István (1532 k. – 1612), Clusius munkatársa, az elsô önálló
nyomtatott etnobotanikai könyv társszerzôje (Stirpium nomenclator pannonicus, 1583); 431 éve je-
lent meg Kolozsvárott a sárvári Sylvester-tanítvány, Melius Péter Herbárium-a; 410 éve halt meg
Németújvárott Beythe András; 400 éve halt meg Leidenben – a Linnét pályájára állító városban –
Carolus Clusius (1528–1609), aki Melius-szal egyidôben megírta az elsô spanyol flórát, majd
1583/84-ben Beythe István közremûködésével az elsô pannon flórát és kiadta a Fungorum in
Pannoniis observatorum brevis historia-t, a világ elsô (etno)mikológiai monográfiáját (1601).

A múlttól gyorsuló ütemben távolodó jelenkorunkban sem feledkezhetünk meg a Pannónia
természettudományi megismerésének kezdeteit idézô, dicsô évfordulókról, különösen annak tudatá-
ban, hogy ezek szûkebb pátriánk, Nyugat-Magyarország, illetve Vas megye számára kiemelt jelen-
tôséggel bírnak. Mindeközben sajnálatos, hogy Clusius munkásságának magyar – de például miko-
lógiai szempontból egyben nemzetközinek is számító – vonatkozásait illetôen a nemzetközi szakkö-
zönség, illetve szakirodalom is meglehetôsen tájékozatlan, vagy arról tudomást venni olykor restnek
bizonyul. Mindezek ismeretében dr. Szabó T. Attila – a korábban a Nyugat-magyarországi, majd a
Veszprémi Egyetemen oktató botanikaprofesszor – néhány munkatársa segítségével az ünneplés al-
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kotó módját választva nemcsak a megemlékezés, hanem az elôdök szelleméhez méltó elôretekintés
jegyében szervezte meg az alább ismertetendô eseményekbôl álló tudománytörténeti rendezvényt.
Elôkészítésének fontos mozzanata volt a március közepétôl villámleveles (íméles) körlevelek nyo-
mán kialakított szándéknyilatkozat, amelyben nyolc intézményt képviselô tizennégy személy (ld.
<http://beythe.eu>) az alábbi javaslatokat tette: 1. A „Beythe István” Pannon Történeti Természetis-
mereti Társaság alapításával egybekötött megemlékezést ezekrôl az évfordulókról 2009. június 14-
én Sárváron, ahol az elsô magyar természettudományi leckék 470 éve megjelentek. 2. A Sárvári Is-
kolához köthetô magyar herbalisták és orvosbotanikusok nevének beiktatását a Magyar Örökség
Aranykönyvébe, beleértve Clusiust is. A jelzett napon 14 órától a sárvári Nádasdy-vár házasságkötô
termében sor is került az ún. Beythe-elôadásokra, majd a Beythe Társaság megalakítására.

Mindezek elôtt hangzottak el az eseményhez címzett üdvözletek, így a házigazdák részérôl
Kondora István alpolgármester és Takács Zoltán igazgató (Nádasdy Ferenc Múzeum), a térségi részt-
vevôk részérôl dr. Gadányi Károly (NyME SEK és MTA VATT), dr. Pusztay János (NyME SEK), dr.
Szabó István (Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely és Internationale Clusius
Forschungsgesellschaft, Németújvár) és dr. Szabó T. Attila (BioDatLab, Balatonfüred), a további ala-
pító tagok, pártoló szakmai szervezetek, társaságok részérôl pedig dr. Vörös Lajos (MTA VEAB,
Biológia & BLKI, Tihany), Kászoni Zoltán (Bornemisza Péter Társaság, Bécs), dr. Kurtán Zsuzsa
(Magyar Szaknyelvi Oktatók és Kutatók Társasága, Budapest) köszöntôi. Számosan levélben küld-
ték üdvözletüket; itt és most csak a külföldiek közül említve: gróf Batthyány László Ödön
(Batthyány-Strattmann Alapítvány, Németújvár), dr. Péntek János (MTA Kolozsvári Akadémiai Bi-
zottsága), dr. Ubrizsy Savoia Andrea (Sapientia Egyetem, Róma) és dr. Branko Vres (Szlovén Tudo-
mányos Akadémia, Botanikai Osztály, Ljubljana) (a továbbiakat ld.: <http://beythe.eu>).

Ezt követôen került sor a Beythe-elôadások alábbi programjára. Dr. Bartók István: A
Grammatica hungarolatina (1539) szaknyelvi jelentôsége. Dr. Szabó T. Attila: Az elsô magyar „dok-
tori iskola” és munkásai Sárváron. Dr. Priszter Szaniszló: Beythe István és Beythe András (az elôadó
kényszerû távolléte miatt elôadásának anyaga a többivel együtt a Társaság honlapján szerepel majd).
Dr. Ubrizsy Savoia Andrea: Clusius magyar és olasz kapcsolatainak néhány kérdése (ld. majd a hon-
lapon). Dr. Szabó István: Batthyányak és Festeticsek a korai magyar természettudomány szolgálatá-
ban – kitekintéssel az Internationale Clusius Forschungsgesellschaft eddigi mûködésére. Dr. Balogh
Lajos: A szombathelyi Savaria Múzeum herbáriumának történeti értékû gyûjteményei. Dr. Szabó
László Gyula: A „Magyarország Kultúrflórája” akadémiai sorozat 50 éves. Dr. Bobory Dóra: Bat-
thyány Boldizsár (c. 1542–1590), a törökverô polihisztor. Monográfia egy magyar fôúrról, aki fegy-
verek közt is szóra bírta a Múzsákat (rendhagyó – szerzôi – könyvbemutató).

A rendezvény második fele a „Beythe István” Pannon Történeti Természetismereti Társaság
(BIPTTT, Beythe Társaság) megalakulása jegyében telt. Miként dr. Szabó T. Attila elôterjesztésében
elhangzott, a Beythe Társaság fô célja feltárni és széles körben tudatosítani azokat a történeti termé-
szetismereti szellemi értékeket, melyek kialakulása egy válságos idôszakban, a XVI. században a re-
formációval kezdôdött és a mai magyar tudományos – fôként élettudományi – szaknyelv és iroda-
lom kialakulásához vezetett. Küldetése: 1. A magyar természettudományos mûveltség és szaknyelv
kezdeteinek kutatása; 2. A magyarság és környezete népi természetismeretével kapcsolatos tudás
gyarapítása; 3. A herbalista hagyományok ápolása. Tételes céljai: 1. A magyar herbalisták és korai
linneánusok (Sylvester, Fraxinus, Lencsés, Melius, Beythe I., Beythe A., Frankovith, Czwittinger,
Veszelszky, Benkô stb.) szakmai/szaknyelvi kutatása; 2. Carolus Clusius és munkatársai tudományos
hagyatékának kutatása; 3. Az Internationale Clusius Forschungsgesellschaft (Güssing) munkájának
támogatása; 4. A magyarság és a környezô népek hagyományos természet- és környezetismeretének
(növényismeret, gombaismeret, állatismeret, tájismeret, talajismeret stb.) kutatása; 5. A rokon népek
hagyományos természetismeretének megismerése; 6. A munka során feltárt tudás integrálása az eu-
rópai természetismeretbe pl. a világhálón. Mûködési jellege: alkotó kiber-közösség, ered-
ményközpontú kiber-csoport (creative commons). Szervezôdése: sok-központú, informális, önfenn-
tartó, nem pályázó, szakmai alkotóközösség; vezetôség és tagdíj nincs; az alkalmi kiadványtámoga-
tás egyedi lehetôség; a tagfelvétel a tagok ajánlásai és a kitöltött tagsági lap alapján történik (az ala-
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pító és támogató tagok létszáma a megalakuláskor 100 fô). Fórumai: Clusiana (Mikológiai Közle-
mények, Budapest, <http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=293>); Collecta Clusiana
(BTE/BioTár Electronic: etno/biológia, tudománytörténet stb.,
<http://genetics.bdf.hu/Htmls/Biotar/collecta/index.htm> (NyME; magyarul), <http://binet-
biotar.vein.hu/collecta/collecta_kezdo_h.html> (Pannon E; magyarul), <http://binet-
biotar.vein.hu/collecta/collecta_kezdo_e.html> (idem, angolul); honlap: <http://beythe.eu> (fejlesz-
tôje Biró Zsolt, Gramma Soft Kft., Szombathely), amely több helyrôl is elérhetô, például a sárvári
Nádasdy Ferenc Múzeuméról. Társasági vándorgyûlés: alkalmi. Érintett tudományterületek: termé-
szetismeret (növény, állat, gomba stb.), nyelvészet (szaknyelv, népnyelv), néprajz, történelem,
gyógyszerészet, orvoslás, teológia (hit/tudás), hungarológia, pedagógia, informatika. Elôzménye:
Nemzetközi Clusius-kutató Társaság Beythe István Magyar Munkacsoportja (1992, Szombathely).
Alapítás helye és ideje: Sárvár, Nádasdy Ferenc Múzeum, 2009. június 14.

A társasági munka kiber-nyilvános, különös tekintettel a tagok egyéni (nyomtatásban vagy a
világhálón közölt) eredményeire, az eredmények közösségi számon tartására és felhasználására (bib-
liográfiai adatbázis), a nemzedéki, valamint a nemzet- és szakmaközi összefogás jegyében. A kiber-
tér nyilvánossága elôtt mûködô Társaság egyben „kiber-demokratikus” is: kortól, nemtôl, nemzeti-
ségtôl, szakmától, címtôl és rangtól függetlenül – munkássága és egy korábbi tag ajánlása, vagy az
alapítók felkérése alapján – mindenkit vár és befogad, aki céljaival azonosulni tud, ezért dolgozott
és dolgozik, valamint a tagsági lapot kitöltve beküldi.

Különös a magyar tanár-társadalom annak érdekében való megszólításának jelentôsége,
hogy a Sárváron kiadott elsô magyar szaknyelvi tankönyv megjelenésének 500. évfordulójára a Tár-
saság munkásságának eredménye szervesen beépüljön a magyar és a térségi köztudatba, de lehetô-
leg az Európai Uniós szakmai tudatba is. Ennek érdekében a Társaság közfigyelemkeltô (PR) mun-
kát is tervez a nyomtatott és elektronikus sajtóban.

Jelen sorok muzeológus írója e híradás alkalmát megragadva javasolja a kérdéskörben érin-
tett Sárvár, Körmend, továbbá a megyeszékhely Szombathely városának, hogy az itt említett tudós
elôdök közül azok, akikrôl eleddig még nem neveztetett el utca vagy tér, kapjanak ilyetén megbecsü-
lést, s ez által jobb ismertséget is. (Balogh Lajos)
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