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„Tetteiben a Teremtõ, lám, bemutatja hatalmát;
Semmit sem pazarol, mindennek oka van…”

„A szó valódi értelmében tünemény volt, mely tündöklõ meteorként jelent meg egyes orszá-
gok egén. Ezekre rövid ideig fényt vetett, utána ismét sötétbe borult minden, amint elõtte is sö-
tétség uralkodott”

terra incognita

(Beythe István, 1583, Németújvár)

– Neilreich, a XIX. század híres osztrák füvésze jellemezte e szavakkal a XVI. szá-
zad legjelentõsebb botanikusát, polihisztorát, a németalföldi Carolus Clusiust, kinek 400 esztende-
je hunyt ki élete csillaga.

A történelmi kor, amelyben a Pannóniában is mûködött tudós, illetve itteni magyar mecénása,
Batthyány III. Boldizsár, valamint segítõ munkatársai különösen Beythe István éltek, gondos-
kodott arról, hogy e nemes férfiak életét a földi lét örömeinek és bánatainak gazdagon elágazó útjai-
ra vezesse. Sokrétû tanulságokkal szolgálhat betekinteni e közel fél évezredes múltba, meglátni,
hogy az uralkodóváltások, háborúskodások, függetlenségi vagy honvédõ harcok, politikai, vallási, fe-
lekezeti küzdelmek zajló árja közepette miként kaphatott életlehetõséget a tudomány, illetve mûve-
léséhez levegõt a kor egyik legkiválóbb tudósa és magyar segítõtársai.

Clusius hazája, a mai Belgiumot és Hollandiát magában foglaló Németalföld a XVI. században
virágkorát éli, amely V. Károly német-római császár kiváltságos tartománya. Az állami politika köz-
pontosításával jelentõs ipari és kereskedelmi centrumok alakulnak ki. Ezzel egyidejûleg kifejlõdik a
hajózás és a tengeri kereskedelem is, amely az országot egy évszázadra tengeri nagyhatalommá te-
szi. V. Károly uralkodása alatt a németalföldiek gyarmatok egész sorát szerzik meg, hajóhadat
építenek, az ipar és kereskedelem virágzik. Az anyagi jólét és szellemi mûveltség természetesen a po-
litikai függetlenség utáni vágyat is jelenti. V. Károly és utóda II. Fülöp azonban kemény kézzel töri le a
németalföldi szabadságmozgalmakat. II. Fülöp a spanyol Alba hercegnek adja át a kormányzást, aki
könyörtelenül lép fel a lázadókkal szemben.

Ugyanekkor a Habsburg Birodalom keleti tartományainak a török hódítás veszedelmével kell
szembenézniük. A mohácsi vész (1526), majd Buda eleste (1541) után az oszmán megszállás há-
rom részre szakítja Magyarországot. A rabló hordák késõbb elvonulnak ugyan, de Magyarország poli-
tikai egysége összeomlik, elpusztul a királyi udvar, a haza súlyos árat fizet Európa megvédéséért. A
XVI. század viharai ellenére a szellemi megújhodás ideje is. Az olaszországi bölcsõbõl indult re-
neszánsz Nyugat- és Közép-Európában a természettudományok újjászületését is hozza.
Magyarországon ugyanakkor a reneszánsz kibontakozását is derékba töri az oszmán invázió, elma-
radnak az udvarba látogató humanisták, az ország legnagyobb része hozzáférhetetlenné válik a tudo-
mányos kutatás számára és marad több mint másfél évszázadon keresztül.

A történelem viharvédett helyein mindemellett tudományos ébredést is hozó idõszak huma-
nista orvosai, természetvizsgálói számára a görög és római klasszikusok Theophrastos,
Dioscorides, Galenus, Plinius mûvei ekkor már nem elgendõk hazájuk természeti viszonyai, növé-
nyei alaposabb megismeréséhez. Saját megfigyeléseken alapuló tudás rögzítésére törekednek,
amelynek eredményeképpen a könyvnyomtatás és a képsokszorosítás segítségével megszület-

– –

– –

–
–

– –
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nek az elsõ füveskönyvek, az ún. Kräuterbuch-ok (Brunfels, 1530; Bock, 1539; Fuchs, 1542). Noha
a cél eredetileg még a gyógynövények leírása és ábrázolása, ez egyre inkább átadja helyét a
flórakutatásnak, az egyes növények földrajzi térségenkénti észlelésének, feljegyzésének. Ennek lehe-
tõségét Amerika felfedezése (1492) egzotikus világrészek irányába is megnyitja.

Abban az idõben, amikor Clusius nálunk jár (1573 1588), Vasvármegye a tudományos fellen-
dülés nagy korát éli. Sárvárott Nádasdy Ferenc, Németújvárott (ma: Güssing, Ausztria) Batthyány
Boldizsár udvara az akkori idõk irodalmi és tudományos világának gyülekezõhelye. A természettu-
dományok iránt való érdeklõdés a vezetõ körökben általános. Bejczy Gergely, Vasvármegye alispánja
maga is foglalkozik a botanikával, s amikor két füveskönyvet küld Batthyánynak, tréfásan
hozzáteszi:

Újabban a botanikus Szabó T. Attila kutatásai világítottak rá, hogy a alkotó
Carolus Clusius, Beythe István, Beythe András és Batthyány Boldizsár, valamint a Nádasdyak, Sylvester
János (1504k. 1552k.), Kõrösi Fraxinus Gáspár (1500k. 1563) és Melius Juhász Péter (1536? 1572)
nevével jegyzett , illetve az tagjai Melius Juhász Péter, a
kolozsvári Heltai család, valamint Váradi Lencsés György (1530 1593) között személyes kapcsolat
lehetett, illetve a termetette meg az kialakulásának fel-
tételeit. Ezen értelmiségi körök munkái nyomán a XVI. században a Kárpát-medencében is létrejöttek
az elsõ füveskönyvek (Melius, 1578, Kolozsvár; Beythe András 1595, Németújvár) és többnyelvû bota-
nikai szövegek (lásd alább). Ezek a munkák egyértelmûen bizonyítják egy, a kor európai színvonalán ál-
ló tudományos, illetve hagyományos magyar növényismeret létezését.

No, de lássuk, ki is valójában történetünk fõszereplõje…

– eredeti nevén Charles l'Escluse – 1526. február 19-én, fél évvel a mohácsi
vész elõtt születik az akkor a Német-Római Birodalomhoz tartozó Németalföld déli részén fekvõ fla-
mand Atrech városában, amely a XVII. századtól Arras néven már Franciaországhoz tartozik. Apja
Michel de l'Escluse vagyonos, tekintélyes ember, udvari tanácsos Artois tartományban; Armentiere
közelében olyan birtok tulajdonosa, amellyel együtt jár a (Signeur de Watenes)
cím viselése is. Ez késõbb legidõsebb fiára, Charles-ra száll, aki édesapja halála (1573) után már a la-
tinos formájú Carolus Clusius nevet használja. Jómódú, hétgyermekes protestáns család legidõsebb
fia, aki késõbb mûveiben szerepelteti nevében az Atrebatis melléknevet is, amely a Gallia Belgicában
lévõ atrech-i születésére utal.

Az ifjú Clusius elõbb a saint-vaast-i kolostoriskolában, majd a kelet-flandriai Gand (Gent) latin
iskolájában tanul. Ezt követõen a brabanti Louvain-ben, a kor legjobb egyetemén (College Trilingue)
folytat jogi tanulmányokat, de elmélyíti latin és görög ismereteit is. (Itt érdemes megjegyezni, hogy
Clusius pályafutása során nemcsak flamand, francia és holland nyelven, hanem a latin és a görög
mellett németül, spanyolul és portugálul is beszél és ír.) Huszonkét évesen európai peregrinációra
indul. 1548-tól újra jogot tanul a németországi Marburgban, majd Wittenbergbe megy, ahol Philip
Melanchtont, a nagy protestáns filozófust hallgatja. Valószínûleg neki tulajdonítható, hogy a refor-
mációhoz minden üldöztetés ellenére, holta napjáig hû marad. 1550-ben Svájcban is jár, ahol Kálvin
Jánossal is találkozik. 1551-tõl 1554-ig a délkelet-franciaországi Montpellierben találjuk, ahol orvosi
tanulmányokat folytat. Itt Guilleaume Rondelet, korának egyik legmûveltebb orvosa, zoológusa és

–

– – –

–

„úgy adtam Nagyságodnak, hogyha elvész, Rohonczot foglalom el érte.”
németújvári iskolát

sárvári orvosbotanikai iskola erdélyi iskola

sárvári tudóskör erdélyi orvosbotanikai iskola

„Watenes lordja”

–
–

Clusius életútja

Carolus Clusius

botanikusa olyan hatással van rá, hogy figyelme ezentúl leginkább a növénytan tudománya felé irá-
nyul. Már itt kiemelendõ azonban, hogy – miként ez a kor humanista természettudósaira oly jellem-
zõ – Clusius más tudományterületek, így a régészet, numizmatika, térképészet, történelem,
néprajz, vagy a mûvészetek iránt is élénk érdeklõdést mutat.

Idõközben botanikai kirándulásokon vesz részt, fõleg Franciaország délkeleti partvidékén, mia-
latt zoológiai (Rondelet: ), botanikai (Dodonaeus: ;

) és orvosi-gyógyszerészeti ( ) mûveket is fordít és kiad. Az V. Károly császár
és II. Henrik francia király között kitört háború idején a protestáns-katolikus ellentétek, illetve pes-
tisjárvány miatt el kell hagynia Franciaországot és a svájci Lousanneba menekül. Késõbb hazatér
Németalföldre, Leuvenbe, illetõleg Antwerpenbe. Két év múlva, 1560-ban Párizsba utazik, gyûjtõu-
takon bejárja Franciaországot, majd 1562-ben a polgárháború kitörésekor ismét visszatér
Németalföldre. 1563-ban fejezi be tanulmányait, de nem tudjuk, szerzett-e orvosi diplomát a
korábbi, montpellieri vagy a késõbbi, párizsi orvosi tanulmányai eredményeképpen.

Ez évben barátja, Crato von Craftheim közvetítése nyomán lép kapcsolatba a gazdag augsburgi
Fugger családdal. Náluk ismerkedik meg Leonhard Rauwolf augsburgi orvossal, aki utazásai során
növényritkaságokat is gyûjt, amelyekbõl herbáriumot készít. Clusius valószínûleg e találkozás nyo-
mán kötelezi el magát véglelgesen a -szel, a botanika tudományával. Anton Fugger
Clusiust kívánja megbízni két fia utazásainak felügyeletével. Az eredeti terv szerint Olaszországba
utaztak volna, de ez módosult s így 1564 tavaszán az Ibériai-félsziget felé indulnak, már csak az
egyik Fugger-fiúval. Nyolc hónap alatt bejárják Spanyolország és Portugália legnagyobb részét, ahon-
nét Clusius több mint 200, addig ismeretlen növényt ír le, mellette a félsziget térképét is elkészíti. A
sok fáradsággal és balesetekkel is járó utazás botanikai erdeményei – az elsõ spanyol-portugál flóra
– 1576-ban jelenik meg Antwerpenben

címmel. Ebben foglalkozik a növények helyi népi neveivel is, megteremtve a népi növényis-
meretet kutató etnobotanika tudományát.

1565-tõl 1571-ig Németalföldön él és fõleg egzotikus, trópusi tájak növényvilágával foglalkozó
mûveken dolgozik. Ebben az idõben támad fel a kerti növények kultusza, amiben éppen a hollan-
dok járnak elöl. Egymás után keletkeznek a legszebb kertek a németalföldi városokban, elkezdõdik
a tulipán-, jácint-, nõszirom- és nárciszkultusz virágkora. Clusius minden alkalmat megragad, hogy
ritka kerti növényekhez jusson. A bécsi udvar (I. Ferdinánd) flandriai származású konstantinápolyi
nagykövetétõl, Busbecqutõl tulipánhagymákat kap, s lesz akaratlan okozója a Németalföldön ké-
sõbb szinte nemzeti csapássá váló tulipánláznak. 1571-ben két évre Angliába utazik, ahol neves
gyógyszerészekkel, s a kor egyik legkiválóbb botanikusával, Lobeliusszal ismerkedik meg.

Mindezalatt Németalföldön a felkelések, és a reformáció híveinek üldözése súlyos belsõ helyze-
tet teremt. Látva Alba herceg kegyetlenkedéseit, országa szenvedéseit és nyolcvanéves, protestáns mi-
volta miatt minden javától megfosztott apja nyomorát és nagybátyja máglyahalálát a tudományban
keres feledést és vigaszt, de már felébred benne a kivándorlás gondolata is. Miután apja 1573-ban
meghal, immár nincs ami marasztalja. Ez az élethelyzet szinte egyidejû a bécsi udvar hívó szavával.
Annak ellenére, hogy II. Miksa császár V. Károly veje, vallási türelem szempontjából Ausztriában és
Csehországban ekkor jóval kedvezõbb állapotok uralkodnak, gyakorlatilag szabad vallásgykorlás van.

Clusius elfogadja a meghívást és 1573 õszén Bécsbe költözik, ahol õ császári-királyi fenségé-
nek udvari, illetve kerti elöljárója címet kap, évi 500 rajnai forint jövedelemmel. Ugyanakkor nincs
tudomásunk arról, milyen munkát végez a császári kerteknél. Eleinte a bécsi egyetem rektoránál,
Johann Aichholtznál lakik, akinek kertjét gondozza és új növényekkel is gyarapítja. Clusiusnak emel-

De piscibus marinis Cruyde-Boeck Histoire des
plantes Antidotarium…

scientia amabilis

Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum
historia
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lett saját kertje is van, ahol számos helyrõl kapott sokféle növényt nevel és szaporít. II. Miksa udvará-
ban a kor szellemi kiválóságaival találkozik. E „császári akadémia” tagjai közt ott találjuk: Ogier
Ghislain de Busbecqu (Busbecquius) és K. Ungnad, törökországi követeket, Kraftheimi Craton
János mûgyûjtõt, Rembertus Dodonaeus orvos-botanikust, Paulus Fabricius olasz orvost és
matematikust, Julius Alexandrinus Galenus-magyarázót, a magyarok között pedig Istvánffy Miklós
híres diplomatát és történetírót, Purkircher György pozsonyi orvost, továbbá Zsámboki (Sambucus)
Jánost, a XVI. század híres humanistáját, európai-hírû könyvgyûjtõjét, a császár történetíróját. E tu-
dós társaság biztosítja Clusius számára a sokirányú szakmai támogatást.

1574 tavaszától bejárja elõbb Bécs környékét, majd egyre távolabb jutva a Duna vidékét
Pozsonyig, megmássza a Schneeberget, de az Ötscheren és a Dürrsteinen is jár, részben az elõbb em-
lített tudósok némelyikének társaságában. Az emberi és szakmai szempontból is reményteli
indulás, amely a hazájától messzi keletre, egy ismeretlen flóra mesgyéjére érkezõ tudós minden-
napjait jellemzi, sajnos nem tart soká. Miksa császár 1576-ban meghal, akit Rudolf követ a trónon.
Õ a vallási türelem terén messze elmarad elõdjétõl. Számos magas rangú pártfogójuk kérése ellené-
re Clusiust Dodonaeussal együtt protestáns mivoltuk miatt nem alkalmazzák tovább, így 1577-ben
megszûnik az udvartól származó jövedelme. A nélkülözés ideje köszönt rá, de Bécset nem tudja
elhagyni, mert nem engedi megkezdett munkája, egy pannóniai flóra elkészítése, és ide köti a bota-
nika elsõ magyar mecénása, Batthyány Boldizsár tudományszeretete és hívó szava is. Clusius már
bécsi tartózkodásának elejétõl ismeri a mûvelt magyar fõurat, akivel az évek folyamán szinte baráti
kapcsolatot alakít ki. Batthyány háza mindig nyitva áll elõtte és hosszú idõn át évente több alkalom-
mal küld érte kocsit, hogy németújvári és szalónaki (ma: Stadtschlaining, Ausztria) várában, birto-
kain vendégül lássa a flamand tudóst, aki Batthyánynak kertjeit botanikusi igénnyel fejleszti, szá-
mos egzotikus növénnyel gazdagítja. Ezen utak során gyûjti Clusius mindazon ismereteket, ame-
lyek majd nagy pannon mûveinek alapjául szolgálnak.

Mûveinek nyílt vagy a sorok között olvasható üzenetébõl kiderül, hogy Clusius bécsi tartózkodá-
sának (1573 1588) igazán örömteli, boldog napjait nyugat-magyarországi utazásainak idõszakai
jelentik, amelynek a németújvári kis tudós kör a legjobb tanúi. Idõközben még kétszer jár Angliában,
s útközben az õt alkalmazni kívánó IV. Vilmos hesseni õrgrófnál Kasselben, majd 1587-ben baleset
éri, mire le kell mondania minden terepi kirándulásról. 1588-ban elhagyja Bécset, benne kedves kert-
jét. Ezután rövid ideig Frankfurtban van, majd elfogadja a leideni egyetem botanika tanszékének veze-
tését. 1593-ban fejezi be összefoglaló fõmûvének elsõ részét, (A ritka
növények leírása/története) címmel, mely – a Pannóniában megfigyelt gombák jegyzékével együtt –
majd csak 1601-ben jelenik meg Antwerpenben. 1605-ben lát napvilágot a második rész:

A két nagy mûben a pannon, az osztrák és a spanyol flórák összességét adja, kiegészítve
a tengerentúli és kerti növényekkel, de a második kötetben egzotikus állatokat is közöl, amelyek leírá-
sai Cuvier szerint tökéletesek. Az idõs tudós 1609. április 4-én, éltének 84. évében fejezi be sok
küzdelemben, viszontagságok közepette élt, de rendkívül értékes örökséget hátrahagyó életét.

–

Rariorum plantarum historia

Exoticorum
libri decem…

Batthyány BoldizsárIII. (1537-1590) humanista mûveltségû németújvári fõúr, törökverõ
hadvezér, a természettudományok elsõ hazai mecénása, aki szabad idejében a botanika tudomá-
nyának is hódol, egyike a magyar tudomány- és mûvelõdéstörténet legérdekesebb alakjainak. Apja
Batthyány Kristóf, anyja Svetkovics Erzsébet, de neveltetésében meghatározó szerep jut

Clusius magyar mecénása és munkatársai

Carolus Clusius (1526–1609)
Galle 1587-es mûvében

Beythe István (1532-1612)
a magyar növénynevek összegyûjtõje

Beythe András füveskönyvének címoldala
(1595)

Clusius pannóniai flóramûvének címoldala
(Antwerpen, 1583)
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nagybátyjának, Batthyány Ferencnek és nejének, Svetkovics Katalinnak, akik közbenjárására hu-
szonkét évesen a francia királyi udvarba kerül apródi szolgálatra. A protestánsüldözést közelrõl
megtapasztalja , amely világlátására, vallási türelmi elveinek kialakulására nagy hatással van.
1561 õszétõl egy idõre a bécsi udvarnál találjuk, ahol nemcsak az említett tudós körökkel, köztük
Clusiusszal, de mûvészeti, irodalmi, bibliofil személyiségekkel is hosszan tartó ismeretségeket ala-
kít ki, bár elképzelhetõ, hogy Clusiusszal már korábban, Párizsban kapcsolatba kerül. Nagy nyelvtu-
dása lehetõvé teszi, hogy – a körmendi levéltár tanúsága szerint – számos európai tudóssal levele-
zésben álljon, politikai, történeti, filozófiai és természettudományi mûvekbõl gazdag könyvtárat
gyûjtsön össze. Az elõdeitõl örökölt családi könyvtár buzgó fejlesztõjeként komoly áldozatokat hoz
egy-egy újonnan megjelent mû megszerzéséért. A császári udvarban a késõbbiek során is bizalmi, el-
ismert személyiség, az államügyekben járatos, kiváló képességû diplomata, igazi „udvari ember”,
aki nemzeti történelmünkbe mégis inkább mint vitéz katona, a törökkel élet-halál harcát vívó nem-
zet végvári hõseként vonul be. 1566-ban feleségül veszi Zrínyi Doricát, a szigeti hõs leányát.
Történetünk szempontjából azonban mindenekelõtt Clusius támogatója, vendéglátója és sokszor
útitársa is annak Pannóniában végzett botanikai kutatásai során.

Batthyány Boldizsár környezetéhez és Clusius baráti köréhez tartozik (1532-
1612) botanikus, lelkész, prédikátor és egyházi író is. Születési helye bizonytalan: Németújvár, vagy
Baranya vármegye Baranyavári járásának Kõ nevû községe (ma: Kamenac, Horvátország). Iskoláit
Tolnán végzi, majd rövidebb ideig külföldi egyetemeken folytatja tanulmányait. Sárváron, a
Nádasdyak udvarában Melius Péterrel együtt tanulják a botanikát Kõrösi (Fraxinus) Gáspár orvostól.
1556-ban már a Gyõr vármegyei Hédervárott, késõbb a Nyitra vármegyei Szakolcán (ma: Skalica,
Szlovákia), 1559-ben pedig a Zala vármegyei Alsólendván (ma: Lendava, Szlovénia) mûködik tanító-
ként. Rövidesen Sárváron kap tanári kinevezést a felsõbb iskolába, majd papi pályára lép. 1565-tõl
Alsólendván, 1574-tõl Sopronban szolgál lelkészként. Innen hívja 1576-ban Németújvárra Batthyány,
aki mellett haláláig marad. Itt kerül kapcsolatba Clusiusszal, kit útjaira gyakran elkísér. A nagy tudós
gyakori vendég náluk, bensõséges szakmai és emberi kapcsolat alakul ki köztük. 1585-ben a zsinat
az egységes protestáns Sopron–Vas vármegyei kerület püspökének, szuperintendensének választja.
1591-ben Csepregen egymaga száll síkra a kálvini irány mellett. Bár 1595-ben lemond, a helvét irá-
nyúaknak továbbra is püspöke marad. Teológiai tárgyú könyvei Németújváron jelennek meg 1582-
tõl. Élete utolsó éveiben már nem jól lát, amitõl sokat szenved. 1558-ban elveszi Pozantsits Margitot,
aki egy év után meghal. Másodszor Czypán Zsófiával köt házasságot 1561-ben, tõle születik két fia,
Imre és András. Beythe Imre körmendi, majd atyja halála után németújvári lelkész.

(1564-1599) református prédikátor, herbalista Sárváron született. Késõbb itt
és talán Körmenden is lelkész, majd esperes Surányban. Botanikai érdeklõdésére és tudományos
munkásságára meghatározóan hat az a környezet, amelyet a , illetve a
Batthyányak udvara jelent, beleértve Clusiust és a vele együttmûködõ édesapját Beythe Istvánt. 1595-
ben a németújvári Manliusnál adja ki füveskönyvét, amely Melius Péter Herbáriuma (1578,
Kolozsvár) után második a magyar nyelvterületen:

Beythe István

Beythe András

sárvári orvosbotanikai iskola

Fives Könüv. Fiveknek és kaknac nevökröl,
termezetökröl es hasznokrul irattatot es szöröztetöt Magar nyeluön az fö Doctoroknak es
termeszet tudo orvosoknak Dioscoridesnek es Matthiolusnak bölts iratokbul Beythe Andras altal.

Az elsõ pannóniai flóramû

sárgaliliom

Clusius 1575 és 1586 között beutazza Nyugat-Pannónia ma Ausztriához, Magyarországhoz,
Szlovákiához és Szlovéniához (Pozsony, Moson, Sopron, Vas és Zala vármegyékhez) tartozó területeit
(Pannonia Transdanubiana), valamint Horvát-Szlavónország nyugati (Varasd vármegyei) részét
(Pannonia Interamnis). Utazásainak és gyûjtéseinek eredményeit három munkában foglalja össze.
A magyar botanika szempontjából a legfontosabb és korszakalkotó jelentõségû pannóniai
flóramûve, amely

(Pannónia, Ausztria és a szomszédos tartomá-
nyokban megfigyelt növények leírása) címmel az antwerpeni Plantin nyomdájában készül 1583-
ban. A közel nyolcszáz oldalas könyvhöz kötve található a latin-
magyar növénynévjegyzéke. (Együttes hasonmás kiadásuk a sopronszentmártoni Otto Guglia gondo-
zásában jelent meg Grazban, 1973-ban.) A 358 nagyszerû fametszettel díszített, természethû leíráso-
kat tartalmazó könyv az elsõ magyar flóramû, egyben az elsõ olyan közép-európai botanikai munka,
amely egy adott terület növényvilágát mutatja be, de Európában is a második az ugyancsak Clusiustól
való spanyol flóra után. Magyar növények elsõ ábrázolásai is itt találhatók. A történelmi Magyarország
területérõl 314 fajt ismertet, amit a -ban még 25-tel told meg, s ha
hozzávesszük a 145 ide vágó növényét, úgy Clusius mintegy 484
fajt közöl a régi magyar flórából, ami korában hatalmas tudományos teljesítmény! Sajnos a mai
Magyarország területére florisztikai adatainak csak kis hányada esik. Azt, hogy nemcsak növényleírá-
sai mintaszerûek, hanem ökológiai, növénytársulástani jellegû megfigyeléseket is tesz, az alábbi pél-
da is mutatja:

Pannóniai flóra-
mûvének megjelenésétõl a magyar flóra feltárásának érdemi folytatása mintegy évszázadot várat ma-
gára. Kétszáz év is elmúlik, míg hozzá fogható, korában világszínvonalú magyar mû születik, Kitaibel
Pál és Adam Waldstein -je (1802). Egy tér-
ségünkre vonatkozó évfordulót is említve: Borbás Vince

irta
címû nagyszabású botanikai megyemonográfiáját.

A nagy florista éles szemére jellemzõ esettanulmányként ki kell emelnünk a „ ”
történetét. Nyugat-Magyarország május-júniusban nyíló ritka természeti szépsége ez a bájos virág,
mai hivatalos nevén sárga sásliliom ( ). Elõször Clusius bukkan rá a
XVI. század végén a Vas vármegye Németújvári járásában lévõ Pónici-réten. A Clusius és Beythe
Nomenclatorában „zöd liliom” néven szereplõ vadvirág felfedezésének és kerti megtelepítésének
történetét így mondja el Clusius:

H. fulva

Így jut a magyarföldi sásliliom Clusius révén a kor kedvelt kerti virágai

Rariorum aliquot Stirpium, per Pannoniam, Austriam, & vicinas
quasdam Provincias observatarum Historia

Stirpium nomenclator Pannonicus

Rariorum plantarum historia
Stirpium nomenclator Pannonicus

„Ezekben az országrészekben nem látsz fátlan dombot, füves mezõt, szárazabb
rétet, avagy füves útszegélyt, amelyen a közönséges kakukkfû elõ ne fordulna.”

Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae
„Clusiusnak Vasmegye elsõ floristikai köz-

leményét nyújtó munkája háromszázadik évfordulóján” Vasvármegye növényföldrajza és
flórája

Hemerocallis lilio-asphodelus

„Az a narancsszín virágú liliasphodelus, amelyet Dodonaeus a
régiek hemerocallisának vél [ti. a mediterrán lángszínû sásliliom ; BL], Ausztriának
már minden és Németországnak legtöbb kertjében szépen díszlik, de sárga és illatos virágú
fajtestvére, amelynek virága nem annyira hullatag, mint elõbbié, Ausztriában ismeretlen volt
az én jövetelem elõtt, én azonban végre az 1579 és 1580 évben nagy számban megtaláltam
Németújvár városától és Batthyány Boldizsár nyugatra nézõ várától nem messze fekvõ nyirkos
réten, ahol önként nõ, de a németújváriak nem ismerik. Itt május végén és június elején virágzó
állapotban gyûjtöttem. Batthyány csodálkozott, hogy telkén ilyen elõkelõ és illatos virág nõ, és
megparancsolta, hogy ebbõl a növénybõl sokat ássanak gyökerestõl és a kiásottakat kosarak-
ban hordatta kertjébe.”
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közé, s terjed el idõvel Európa-szerte a divatos török virágokkal együtt Batthyány németújvári
kertjébõl, hogy száz esztendõ múlva Bécs közvetítésével jusson majd vissza a hazai kertekbe
„egzotikus növényként”. Hosszú idõre feledésbe merült természetes élõhelyeinek újrafelfedezése
évszázadokkal késõbbre marad.

Ugyancsak hazánk nyugati végvidékei a tanúi a népi növényismerettan, az etnobotanika tudo-
mánya magyarföldi megszületésének, illetve az elsõ önálló ilyen tárgyú nyomtatványnak. A Clusiust
útjaira gyakran elkísérõ Beythe István számos növényt, illetve elõfordulási helyét mutatja meg neki.
Emellett azok magyar népi neveit is az õ segítségével jegyzi fel, de valószínû, hogy olykor Batthyány
Boldizsár is közremûködik. Az így összegyûjtött szóanyagból születik meg a

(Pannon növénynevek jegyzéke), amelynek 345 címszót tartalmazó
hazai kiadását 1583-ban valószínûleg Beythe István rendezi Manlius németújvári sajtója alá.
(Egyetlen ismert példányát, amelyet a németújvári ferencesek könyvtárában õriznek, a híres
Clusius-monográfus, Hunger 1927-es könyvében másolatban szerepelteti, amelyrõl Otto Guglia
1973-ban Grazban készített hasonmás kiadást, Szabó T. Attila pedig 1992-ben Szombathelyen közöl-
te. Jelen kiadványunk mottója a Beythe által ennek címlapjára írt hexastichon kezdõ sorait idézi.)
Egy példát említve: a májusi gyöngyvirág ( ) „ , zent Gyorgy
veraga” néven szerepel benne. Ez a latin-magyar növénynévjegyzék 331 címszóval s némi különbsé-
gekkel 1584-ben Antwerpenben is megjelenik Plantini nyomdájában, a pannóniai flóramû függelé-
keként. Jelentõségére vall, hogy 1711-ben kiadott, címû munkájá-
ban Czvittinger Dávid is közli németföldön. Azon túl, hogy a a magyar növénynevek gaz-
dag forrása, a térség flórájának ismerete szempontjából is fontos, ugyanis Clusius a benne szereplõ
növényeket is gyûjtötte. Mivel azonban pannóniai flóramûvébe csak a ritkábbaknak tartottakat vette
fel, a közönségesebbekrõl csak e növényjegyzékben emlékezik meg, így ez a pannóniai flóramû kie-
gészítésének tekinthetõ. Clusius a növénynevek összegyûjtése mellett egy-két mondát is feljegyzett,
mint például a tárnicsfajra vonatkozó Szent László pénze és füve legendát, vagy a

-hoz kapcsolódó Csaba-íre mondáját. Utóbbiról ezt írja:

A Clusiust számos alkalommal vendégül látó Batthyány Boldizsár asztalánál a gomba gyakori ele-
ség és kedvelt csemege, amely a gombák ismeretét feltételezi. Batthyány és Beythe pedig a gombák ki-
váló ismerõje, így nem csoda, ha Clusius figyelme is ráirányul erre az akkoriban tudományosan még
alig ismert élõlénycsoportra. Az addig megjelent munkák legfelejebb ha 40-50 gombafélét említenek.
A flamand tudósnak ez is méltó kihívást jelent s neki is lát a Vas és Zala vármegyék vidékén termõ, jel-
legzetes gombák összegyûjtésének. Az anyagból megszületik a világ elsõ gombászati közleménye,
amely egy adott terület gombavilágát ismerteti. A Pannónia nagygombáit bemutató, fametszetekkel
gazdagon illusztrált munka 1601-ben jelenik meg Antwerpenben

Népi növényismeret Clusius mûveiben

A mikológia atyja

Stirpium
nomenclator Pannonicus

Fungorum in Pannoniis

Convallaria majalis Lilium conuallium

Specimen Hungariae Literatae
Nomenclator

Gentiana cruciata
Pimpinella saxifraga „Ugyanis azt
beszélik, hogy Csaba király, Attila király kisebbik fia, Honorius császár leányának gyermeke, ap-
jának halála után (mikor egész Magyarország belsõ háborúban volt és nagy csatát vívtak, mivel
nem tudtak megegyezni, hogy Attilának melyik fiára szálljon a hatalom, s ebben a csatában
minden magyar elesett) egyedül maradt életben 15 000 sebesült emberével. Mondják, hogy
Csaba ezeket ezzel a fûvel meggyógyította és a füvet utóbb ezért nevezték el az õ nevérõl.”

A Clusius által meghonosított császárkorona
( )

pannóniai flóramûvében (1583)
Fritillaria imperialis

Az elsõ, hazánkban nevelt amerikai bab
( ) képe, amely

Purkircher György pozsonyi orvos által
nevelt növényrõl készült;

Clusius pannóniai flóramûvébõl (1583)

Phaseolus vulgaris

Clusius és Beythe István
latin-magyar növénynévjegyzékének

címoldala (Németújvár, 1583)

Clusius és Beythe István
latin-magyar növénynévjegyzékének

címoldala (Antwerpen, 1584)
Csabaíre ( )

Clusius pannóniai flóramûvében (1583)
Pimpinella saxifraga
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Clusius köszönete és megemlékezése
Beythe István növénynévgyûjtõ és -azonosító

segítségérõl a Stirpium…
antwerpeni kiadásának elején (1584)

Clusius és Beythe István latin-magyar
növénynévjegyzéke antwerpeni kiadásának

kezdõ oldalai (1584)

Clusius gombászati munkájának
kezdõ oldala (1601)

Nagy õzlábgomba ( )
és sárga korallgomba ( )

Clusius Fungorum-ában (1601)

Macrolepiota procera
Ramaria flava

observatorum brevis historia címmel, a függelékeként. Benne
Clusius a gombákat ehetõ (46), illetve mérgezõ és káros (59) mivoltuk szerint csoportosítja, megadva
elõfordulási helyüket és helyi elnevezéseiket magyarul, németül s olykor szlovén és horvát nyelven is.
Érdekes, hogy a négy évszázada feljegyzett magyar (növény- és) gombanevek jó része ma is hasonlóan
cseng a vasi nép ajkán – írja Csaba József; ilyenek:

. Noha Clusius 105 gombáról kitûnõ leírásokat és
– 32 fajról – fametszetû rajzokat készít, felismeri, hogy meghatározásukban a gombák színe men-
nyire fontos bélyeg. Batthyány ekkor is segítségére siet, midõn költségén hívják meg Bécsbõl
Németújvárra a Habsburg-udvarban közel húsz évet töltött, francia származású Esaye le Gillon-t, aki
valószínûleg Clusius unokaöccse volt. A könyv fametszetei az õ természethû akvarelljei nyomán
készülnek, miközben Batthyány a gombák kiváló ismerõjeként maga is ellenõrzi a gombák festését. A
színes táblákra Beythe István a gombák magyar, míg Batthyány Boldizsár német neveiket írja rá.
Clusius e táblákat még életében elveszettnek véli. Noha hazánkfia, Sadler József botanikus már 1841-
ben utal rá, hogy a leideni könyvtárban Clusius munkásságához köthetõ gombaábrázolások
találhatók, ez csak 1874-ben Éduard Morren nyomán nyer megerõsítést. A 85 táblán 221 mûvészi áb-
rázolásból álló (az újabb revíziók szerint 68 gombafajt képviselõ) gombafestmény-gyûjtemény a ké-
sõbb elkészült gombamonográfia kéziratával együtt alkotja az ún. Clusius-Codexet, amelyet azóta is a
leideni egyetemi könyvtár õriz. A nagy mûvet és mellékleteit késõbb kétszer is megjelentették. A
Clusius-Codex eredeti akvarelljeit gondosan lemásolva, a fakszimile kia-
dásával együtt 1900-ban, a mû születésének 300. évfordulójára Istvánffi Gyula világhírû mikológu-
sunk adta ki. Az Aumüller István és Jeanplong József által 1983-ban megjelentetett változat pedig már
teljes egészében hasonmás kiadás. Clusius gombáskönyvét hasonló vonatkozásban több évszázados
csend követte. Istvánffy szerint õ volt a mikológia Linné-je. Személyében a gombatan, a mikológia
megalapítóját is tiszteljük, mely tudomány bölcsõje hazánk nyugati végvidékein ringott.

Abban az idõben Itália után Ausztria egyike azon országoknak, melyekben a távoli tájakról,
Ázsiából, s az alig egy évszázada felfedezett Amerikából bekerülõ igen kedvezõ
fogadtatásban részesülnek, minthogy a Habsburg-házból származó uralkodók a virág és a kertészet
nagy barátai és bõkezû elõmozdítói. A bécsi udvarnál hosszabban idõzõ Clusius pedig az új kerti
virágok, egzotikus növények európai terjesztésének egyik tudós úttörõjévé lesz. Aichholtz professzor
által rendelkezésére bocsátott bécsi kertjében az Alpokból hozott számos növényt vesz mûvelés alá,
felhíva a figyelmet a havasi növények (pl. kankalinok) kertészeti alkalmazásának lehetõségére.
Spanyolországból nárciszféléket hoz, keleti platánt Görögországból, de az ugyanott honos vadgeszte-
nyét már a Busbecqu Konstantinápolyban nevelt fáiról kapott termésbõl veti bécsi kertjébe. Mikor
1588-ban elhagyja a fõvárost, 12 éves vadgesztenyefát hagy hátra, amely legnagyobb sajnálatára még
nem virágzik. Az örökzöld babérmeggyet is õ neveli elõször. A tulipán, nárcisz, jácint, nõszirom
kisázsiai fajait, a perzsiai császárkoronát vagy a piros virágú ázsiai boglárkát ugyancsak
Konstantinápolyból, Busbecqu és Ungnad bécsi udvari török követek útján szerzi be és szaporítja el
Miksa császár udvarában, vagy éppen Batthyány Boldizsár németújvári és szalónaki kertjeiben, ame-
lyekbõl minden bizonnyal a többi Batthyány-birtokra, így Körmendre is jut. Az élelmi és a haszonnö-
vények közül bécsi kertjében érik be elõször a burgonya 1588-ban, õ termeszti elõször a dohányt, s a

Rariorum plantarum historia

szilw alya, gilva, csöpörke, herencs, keserew
gomba, galambicza, keck galambicza, verews galambicza, varganya, ewz lab, towisalya gomba,
szarvas gomba, fenyõ alya gomba, warga annya

Fungorum in Pannoniis…

Clusius és az egzotikus növények

jövevénynövények

Clusius gombászati munkájának
címoldala (1601)
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kávét is neki küldi meg 1596-ban Honorius Bellus. A pozsonyi útján megismert orvos barátja,
Purkircher György által hazánkban elsõként nevelt és Clusiusnak megküldött amerikai babot
Clusius róla nevezi el. Clusiusnak köszönhetõ továbbá, hogy Magyarországon elsõként Batthyány
szalónaki kertjében terem a paprika.

Villantsunk fel egy érdekes, hazai színt a tulipánok világából. Noha a hajdani magyar õshazák-
ban népünk bizonyára évezredeken keresztül együtt élhetett a különbözõ tulipánokkal, a mai
Magyarország területén egyetlen faj sem õshonos, a Kárpát-medence térségében is csak egy, a
Borbás Vince által leírt –az aldunai Kazán-szoros sziklapárkányain élõ– magyar tulipán (

). Ugyanakkor ritkán, de elvadulva kontinentális Európa-szerte elõfordul a mediterrán
származású ( ). Ennek vasi elõfordulásáról ír 1939-ben a Vasi
Szemlében Csaba József, megyénk neves polihisztora. Elképzelhetõnek tartja, hogy a növény Clusius
révén kerülhetett a Batthyányakhoz, azok csákánydoroszlói várkastélya mellé. Lelkesen és
nosztalgikus, de a valóságalapot nem nélkülözõ hittel tudósít az elvadulva virító erdei tulipánról, mi-
dõn feltételezi a család korabeli németújvári és szalónaki kertjeivel – vagyis Clusius virághonosító te-
vékenységével – való kapcsolatot. Kutatásai szerint „

Fritillaria meleagris

” – írja 1939-ben. (A császárkorona helyes neve
, míg a a környéken õshonos, Csaba József gyûjtése szerint Nagycsákányban

fekete tulipánnak is nevezett kockásliliom neve. BL) A sárga, illatos virágú növényt a helyi plébános
társaságában 2003 tavaszán a jelzett helyen magunk is megleltük, de már csak nem virágzó, gyenge
foltokban. Szerencsére egy szomszédos ház kertjébe néhány évtizede telepítettek belõle, ahol azóta
is évente virágzó állománya él.

Figyelemreméltó, hogy Clusius nemcsak a gombákról szóló könyvének elõszavában emlékezik
meg Batthyány segítségérõl, hanem az 1582-ben, Antwerpenben megjelent – az angol Drake kapi-
tány révén megismert egzotikus növényekrõl tudósító –

címû mûvét is neki ajánlja:

.

Clusius gyakran közlekedik Batthyány németújvári és szalónaki vára között, s ilyenkor útba ejt-
heti a Vashegyet (Eisenberg), a Csádhegyet (Csatherberg) és Gyepûfüzest (Kochfidisch) is. Ezt bizo-
nyítja a pannóniai flóramûvének 10. oldalán olvasható leírás, amelybõl kiderül, hogy egy 1580-ban
a Vashegyen tett útja során megkövesedett fák maradványaira bukkan. A világon elsõként végez
õsnövénymeghatározást, melynek során felismeri az évgyûrûket és a tápanyagszállító edényeket,
melyek szerkezeti képe alapján fajra meghatározza a kovásodott, opálosodott famaradványokat.
A vashegyi õsfát, a -t csertölgynek írja le, melynek helyességét az utókor modern vizsgá-
latai is megerõsítik, és amely L. néven a paleobotanika egyik elsõ leleteként lett
ismert. Ez tekinthetõ hazánk legrégebbi õsnövénytani adatközlésének is.

Tulipa
hungarica

Tulipa sylvestris

a községben tudni vélik, hogy »régi idõben
egyik Batthyány az elfogott török tiszteknek csak akkor kegyelmezett meg és engedte õket
szabadon, ha a foglyok megbízottja ritka virágokat hozott Törökországból növénytudós barátja
részére«. Él az itteni nép száján a »töröktulipán« név is; igaz, hogy most már egy másik
növényre: a császárkoronára ( ) vonatkoztatva használják. Ezek az emlékek
is sejtetik, hogy talán mégiscsak van valami kapcsolat a csákánydoroszlói erdei tulipán és a
330 év elõtt elhalt Clusius között Fritillaria
imperialis F. meleagris

Aliquot notae in Garciae aromatum
historia „Tudva azt, hogy kegyes patrónusom mennyire érdeklõdik e
tárgy iránt, esdve kérem, adjon helyet jeles könyvtárában e szerény mûnek, tanúsítsa ez örök há-
lámat »pro plurimis in me collatis beneficiis (irántam tanúsított számos jótéteményéért)«”

Quercoxylon cerris

erdei tulipán

A vashegyi õsfa leírása

Lithoxylon

Elvadulva virító erdei tulipán Csákánydoroszlón
(fénykép: Csaba József, 1935)

Erdei tulipán ( )
Clusius pannóniai flóramûvében (1583)

Tulipa sylvestris

Clusius idõs korában
(Jac. de Gheyn után)

Carolus Clusius emlékezete

Másfél évszázaddal késõbb Linné az õ tiszteletére nevezi el a nemzetséget, de nevét továb-
bi közel félszáz edényes növényfaj is viseli; hazánkban ilyen az Alpokaljára jellemzõ, Borbás Vince ál-
tal leírt Clusius-szeder ( Borb.). Emlékét õrzi többek között a leideni Péter-templom
márványtáblája, a botanikuskertben pedig szobra, míg hazánkban az 1966-ban alapított

; a körmendi Batthyány-kastély kertjében 1967-ben állított emlékoszlop, az 1973-ban ala-
kult (

) és ennek 1992-tõl létezõ ,
a , illetve szaklapja a , a
Szombathelyen indult , valamint a Vasi Múzeumfalu

A XVI. századi Vas vármegye európai összefüggésekben gondolkodó, reneszánsz magyar fõura,
Batthyány Boldizsár, az általa befogadott és támogatott világhírû flamand polihisztor, Carolus
Clusius, valamint a lelkész és botanikus, „pannon” gondolkodó, Beythe István tudós triászának egy-
másra találása nemcsak magyar, de egyetemes viszonylatokban is a kultúrtörténet kegyelmi idõsza-
kaként tündököl. Örökségük a Nyugat-Pannon térség népeinek közösen megbecsülendõ kincse, hi-
szen a föld, melyen együttmûködésük gyümölcsözõ fája serkent, ma öt nemzet hazája. Fogja megér-
tõ egységbe õket e nemes múlt emlékezete.

Clusia

Rubus clusii
Clusius-

emlékérem
Németújvári Nemzetközi Clusius-kutató Társaság Internationale Clusius-

Forschungsgesellschaft, Güssing Beythe István Magyar Munkacsoportja
Clusius Magyar Mikológiai Társaság Clusiana, Mikológiai Közlemények

Collecta Clusiana Beythe-kertje.
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Clusius 59 éves korában.
Valószínûleg Jacques de Monte festménye.
Eredetije a leideni egyetemi könyvtárban.

Clusius-emlékoszlop a körmendi Batthyány-kastély parkjában;
állította a Vas Megyei Természetvédelmi Csoport 1967. májusában
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Batthyány III. Boldizsár a rohonci õsgaléria festményén

Bronzos vargánya

a Clusius-kódexben
(1601)

(Boletus aereus)

Légyölõ galóca

a Clusius-kódexben
(1601)

(Amanita muscaria)



Clusius mellszobra a leideni botanikus kertben
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Batthyány III. Boldizsár sírköve
a németújvári ferences templom falában



Sárga sásliliom Nárai mellett (fénykép: Balogh Lajos, 1995)
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Carolus Clusius
(Simon Gyula plexikarca)

Beythe István
(Simon Gyula plexikarca)

Sárga sásliliom Clusius pannóniai flóramûvében (1583)(Hemerocallis lilio-asphodelus)




