Plantae Asiaticae Rariores, or, descriptions and figures of a select
number of unpubLished east Indian pLants 1., ll., lll. Treuttel and Wurtz, London,

1831, 1832,

Paris. Strasburgh). idez6sre 6rdemes munkalevetleLlirulthozzit munk6nkhoz:

,,Nathanie Watlich 1787 januAr 28-dn KoppenhdgAban szuLetett (eredeti neve

PRISZTER

Nathan WoLff), ott tanult az egyetem orvosi karen, hdsz 6vesen, mint eg6szsegugyi tiszt utazott Indi6ba, a Fredericknagor nevu ddn kolonidra, amit erkez6suk

idejeben vett At az angoL KeLetindiai Tdrsas6g. Ennek szotgdtataba 6ttt, es mivel

SZANISZLO

efbUvolte a vegetacio gazdagsAga, a flora kutat6.s6.ba kezdett. 1814-ben az o
kezdem6nyezes6re

(1917-2011)

jott [6tre a kalkuttai Indian Museum. Tev6kenys6gei elisme-

r6sek6nt 1815-ben kineveztek a katkuttai botanikuskert igazgabJava. 1816-b6L

ismert e[so konyve: Descriptions two new species of Sarcolobus.
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A gyogynovdnykutatdsban is alapvet5en fontos, hogy tudjuk a t6rgyalt taxon

1819-ben az o kozrem'(kod6s6vel hoztak letre a szingapdri botanikus kertet Sir

pontos tudomdnyos nevet. Korunkban nagy segtts6get jetentenek a szdmitog6pes

Stamford Raffles rezidencidja metletl (Rafftes

adatbankok. Ha beutjuk petdauL a .The Plant LisL" keresoszot. rogton attekinlhetjuk a nemzelsegek es fajok (taxonok) elfogadott es Larsneveit. A ponLos taje-

Tarsasdg szolgiilatiiban 6[tt 14 6ves kordtot, reszt vett

kozodds csak ezut6n kovetkezhet. Nem konnyLl eligazodni a sokf6te 6s sokszor

ottani kereskedetmi kikoto megteremteseben. Szorgalmazta a szigetvilAg

bizonytatan informacio kozott. Ujabban sok,.idegenfoldi" gyogynovenyrol
kaphatunk hift, nem egy kozuLuk,,csodanoveny'1 FethaszndL6sukt6v[rtravezethet,

mirnyos meflismer6s6t, JAva tortenet6r6l irott munkaja
jetent meg a Flora Indica k6t kotete Seramporeban).

-

1781-1826

-

a brit Kelet-lndiai

a holtandok e[eni harjelentos
cokban JhviLn, Szumatr6n,
szerepe voLt Szingaplr eLfogtat6saban es az
haLALa

tudo-
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utan, 1B3O-ban

tehat a szakembernek kdtelessege, hogy utanan ezzen, mi is az igazsag.

Hogy angol szolg6latban allva sem feledkezett meg hazaiarol, bizonyitja, hogy

A r6gi, hires botanikai munkdk kozuL a p6csi ,,Klimo-konyvtAr" egyik tegekesebb
ritkas6gat ajAnLotta tanuLmdnyoz6sra Moro Maria Anna (Moro Marianna) egyetemi

1821-ben KoppenhagAban Rasmus Nyerup ossze6lLitotta es kiadta a konyvjegyze-

f6konyvtaros, mivel minden nov6ny botanikai jellemzeset csodasz6p szines

ensis vel dedit, vel paravit Nathaniel Wallich.

z

rajzok kiserik, teljes tUkorm6retben. Mint ismeretes, Klimo Gyorgy (i71O-1777)
pecsi puspok (1751-t6t halataig, korabbi esztergomi kanonok f5 6rdeme a

1823-ban Description de l'arbre qui produit [e bois de ripuL et L'6corce de sas-

(,

p6csi puspoki konyvtdr fe[6pittetese, mega[apit6sa. TanuLmAnyunk

n6m, ha franci6uL irt volna). 1824-26 kdzott a Tentamen florae Nepaliensis

eL

is keszutt,

ket Catatof,us Librorum Sanscritanorum, quos Bibliothecae Universitatis Havni-

l

safras (ezt csak a francia lexikon hozza, konyvtdrakban nem taljLltam, furcs6ll-

-

ez

eredmenyeit 2001. szeptember 2B-6n mutattuk be ,,A KLimo-konyvtdr a tudomdnyos kutatdsok szolgAtataban" tem6ji konferencian (megjetent a PTE Konyv-

50 tdbldt tartalmaz, foLytatAsa nem jelent meS, 1825-ben a Prodromus florae

tAranak kiadAsdban): Mo16 M. A., Priszter Sz, Szabo L. Gy., ,,Plantae Asiaticae rari-

1825-27-ben Burmaban tetl felfedezo utakal eg6szsege megg/enguLt, visszatert

ores', a Pecsi Lgyetern KLimo-gyujtemenyenek ekessege a mai magyar botan:ka

Europdba, 7683 nov6nyb6l alt6 gyujtem6nyt hozott (a duplumokbol Europa

tUkreben

-

n6h6ny megjegyz6s N. Wallich h6rom kotetes muvehez (1830 tB32)

Y

NepaLiensis.

F

E.

.uJ

U')

(,
td

cimme[, az 53-90. otdalon.

fonLosabb gyujte'nenyei is kaptak). ezek jegyz6ket is kiadta ket kotetben
Londonban 1828-29-ben: A numerical tist of dried specimens of plants in the

Moro M6ria Anna a konyv pontos bibliografiai adatait megarlva (Walliclt, N , 1ti:lo,

East India Compenys Museum. fzutan fomfivc, a Plantac Asiaticac

r;rr

iorc:

T
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A 295 iLtusztrhcio negy rajzoLo munk6ja. lbbbs6gUket Gorachand 6s Vishnupers-

aud jegyzi, vatoszinLiteg indiai mUv6szek. N6h6nyat Charles M. Curtis (1796-1839,

a Linnean Society tagja, term6szettudomdrnyos konyvek ittusztr6tora) 6s John
LindLey (1789-1865, angol botanikus, 1829-1860-ig a Londoni

egyetem professzora).

Valamennyi rajzot Maxim Gauci (litogr6fus, konyviLLusztrAtor 6s portrekeszit6,

1B'lO 6s 1846

kozott tevekenykedett) [itografdrtta.

MORO NiARIAANNA
+

1. k6p
M6r6 MAria Anna konyv6nek
(,,A P6csi Egyetemi Konywarban 6rzdtt

Ktimo-konwtAr katal6gusa
bemutat6jen

1.")

kiaddsAn do[gozott. 1832-ben Londonban jelent meg: Upon the preparation and

management of plants during a voyage from India. 1834-ben visszat6rt Beng6tidba, mald Assamba, ahoLateakulturakattanuLmanyozta.
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Egeszsegi al[apota ro-

(PECS, 1944. JUNIUS 4,

_

PECS, 2010. MAJUS B.)

mo-gyrijtem6nyt m utatta be botanikusoknak, am ko r me$ismerhettem.
Fe[hivta a figyelmemet a Leghiresebb botanikai konyvekre. Tudhsa mely benyomlLst gyakorolt rAm, ezert felkertem, hogy az egyik Leghiresebb konyvr6t

A

KLi

i

szoLo eLemz6snek Legyen tArsszerzoje; tartsunk kozos jubiteumi eL5adAst
Priszter Szanisztot is bevonva. igy erhetett az a megtiszteltetes, hogy mind-

hamosan romLott, 1847-ben ethagyta Indi6t, v6glegesen Londonban telepedett

ketten szivesen t6rsuttak kezdem6nyez6semhez, anelkUL, hogy szem6lyesen 183

[e, ahol hosszas betegeskedes utdn, 1854 apriLis 28-drn halt meg.

ismert6k voLna efym6st.

A Plantae Asiaticae rariores megtale[hato a bajor

ben, a wUrttembergi 6s a szdrsz tartomdnyi k6nyvtArban Stutlgartban, it[. Drez-

Atap- 6s kozepiskoErit Peicsen, egyetemi tanulm6nyait Szegeden, a Jozsef Attila
TudomAnyegyetem BolcseszettudomlLnyi Kar6n vegezte. 1967-ben itt kapott

ddban, a hallei, g6ttingeni, tubingeni, [ipcsei, jenai egyetemi konyvtArban, a brit

magyar-tortenetem szakos tandri oklevelet. Egy evig az urkuti Altalenos isko-

dLLLami

kdnyvtdrban MUnchen-

kozds katalogus szerint a ftasgowi 6s manchesteri egyetemi k6nyvt6rban.
A Flora Indica Oxfordban 6s G6ttinfenben, a Prodromus Edinburghban es GLasgowban

-

a magyarorszegi e[6forduLiist meg prob6lom tudakolni. A washingtoni

kongresszusi kdnyvtdLrnak a Tentamen florae Nepalienslsnek egy 1984-ben Dehra Dumban (lndia) megelent p6[d6nya vani'
Kutat6sa nyom6n kaptunk v6laszt arra, hogy mikent kerUlt Watlich konyve a
Ktimo-gyrijtem6nybe. A munka etej6n felsorolt 185 et5fizeto koznl" az els6, a brit

tdrban

tanitott, majd 1968-ban visszat6rt P6csre, ahol az Egyetemi

KonyvtArban

Konyvt6- '.
Esyetem =e
munklLja iE
Ekkor
KiheLyezett P6csi NappatiTagozataKonyvLAr6nak munkatdrsavolt.
'S
mellett k6nyvt6rosi oklevelet szerzett az Eotvds Lor6nd Tudom6nyegyetem Bo[cs6szettudom Snyi Kariln.1976-ban a Baranya Megyei Lev6tt6r munkatdrrsa, majd
t
kapott 6ltdst.1972l73-ban a Baranya Megyei SzakszewezetekTandcsa
r6ban dotgozott, majd 1g76-iga Marx Kiroly Kdzgazdasdgtudom6nyi

oszt6lyvezet6 lev6tt6rosa tett. 1989-ben visszat6rt a Pecsi Egyetemi

Konyvtirrba,

Kelet-lndiai T6rsasdg 40 petdanyt vett meg. Angol f6rendek, indiai hivatatnokok,

ahol" nyugdijba vonuldrsdig hivat6s6nak 6Lt. Fd kutatdsi terUlete P6cs 6s Baranya

europai egyetemek, konyW6rak, botanikus keftek, konyvkeresked6k szerepel-

v6rmeSye 18-19. szAzadi gazdasagi 6s tarsadalmi 6lete, valamint Klimo Gyorgy

nek a n6vsorban. Magyarorszagi eLofizet6 egyvan: Alexander Pronay Baron, Pest.

pecsi puspdk munk6ss6gdnak es az dttala alapitott kdnyvt6r tort6netenek

A pecsi puspdki konyvt6r peldAnyAr6l nem tudjuk, honnan kerutt ide, atighanem

kutatdsa, drllomAnydnak katalogiz6t6sa vott. Csaknem 10 6ves dLldozatos mun-

vatamelyik becsi k6nyvkeresked6t6[. Mit tudunk az 6rt6kes ittusztraci6rot?

kavat

g

o kt5szitette e[ lv]agyarorsz6g els6 nagy nyilvAnos konyvtdrdnak, a P6csi

))

PRISZTER SZANISZLO

gatok megs/626 suttogdsdt, mikor egymdsnak tani.csott6k, hogy kihez ke[ fordulni, ,,mert O mindent tud,

rdLaddLsul

m6g segit is'i Segitett 6s segftett... Sohasem

hagyott kerdest megvA[aszolatlan, soha nem hagyott senkit k6tsegek kozott..i'
PRISZTER SZANISZLO

(rcH,rEsvAn, 1912 szEpTEMBER B.

-

BUDApEST, 2011. JANUAR 13.)

Boros Addm, nagyhirLi mohakutato, agrobotanikus es gyogynov6nykutat6 atya-

mesteremnek k6szonhetem, hogy fiatal kutat6kent megismerhettem. 1967-ben
reiszt vehettem azokon a botanikai kirdndutAsokon, amelyeken Boros Adem es
+ 2. k'p

Vajda Ldszlo. a hires novenyfotografus-muzeotogus mellett Priszter Szaniszlo

Nem csak a kertjeben te[epitetL evel6k (tutip6nok, s6fr6nyok, hagymAk es sok mAs
6vet6, f6teg hagym6s- 6s gum6s
nov6ny) gyrlijtem6nye, hanem 6rt6kes magank6nywara jetentett szdm6ra meg-megiju[6
drdmdt
(fot6 Priszter Andrea)

jelen vo[t. Ketebi6n megtatettuk a ritka Bulbocodium versicotort 6s a Crocus
variegatust. Olyan kozeljArtunkaz orsz6ghat6rhoz,hogy a katon6k a laktanydba
is

kis6rtek minket, hogy kiderits6k, nem vagyunk-e diverz6.nsok.
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PUspoki Konyvtdrnak (Ktim6 KonyvtArnak) a tetjes feLtdro katal6gus6t: A pecsi

Priszter Szaniszloval ett6[ kezdve

Egyetemi konyvtarban 6rzott Klim6-kdnyvt6r katalogusa t. (2001). El.v6gezte
a bibtiogrdfiai azonositAsokat, az adatkiegeszit6seket, tobbf6te seg6danyagot
szerkesztett, amelyek mutat6k6nt szol,gaLnak mind a mai napig. Rendsze-

kultirflora monogrdfidk szerkeszt6si titkait

resen koz6tt tanulmS.nyokat a Baranya N/egyei Lev6Ltdr Baranyai hetytorte-

netirds c. 6vkonyveibe. Egy6b munk6i mellett 6vtizedekig do[gozott a pecsi E$yetem Jogtort6neti Tansz6k6nek megbizott et6adojakent. 'p6cs V6ros

pezte a tavasz els6 hirnoket. Az ef,esz Batkdnt bejdLrta, mindenhol csodaszep
didkat k6szftett a magas hegyi 6vet6krd[. A Botanikai Szakoszt6ly et6ad6sain
rrotitotfo la e kAaoVar imuLatba ejtve a kdzons6get, akik kozotl- mindig ott vott

Tudom6nyos Dija kituntet6sben' k6tszer rdszesuLt (2ooo-ben 6s 2o1o-ben

CsapodyVera,hazank Legnagyobb n6venyfest6 botanikusa

posztumusz).

A magyar botanika rendkivuLi alakja. Polihisztor, szerkeszt6, nyetv6sz, florakutato, botanikus a [egav6b6l, noha joglsz alapk6pzettsegfl. Budapesten 6rett-

Hagyat6ka 2O1O 6szen kerult a P6csi Egyetemi Konyvt6r Tort6neti Gyr]jtem6nyek

Osztdly6ra, hajdani munka- 6s kutatohety6re. Ertekes konyvt6"ri es tev6lt6ri kutat6munk{janak jegyzeteit, adatfelt6r6sait, kutontenyomat-gyLijtemeny6t
utodai nagy becsben tartjAk.
Munkat6rsai igy emtekeztek ra, amikor elhunlt ,,Eg6sz 6letet a tudom6nynak
szentelte, akik ismertuk, mind tudtuk, hogy gondotatai mindig valami uj fetadat

korul sz6rnya[nak. Ha a fotyoson osszefutottunk, meg6il.t, 6s elmes6tt egz 16gi-regi toftenetet, szines anekdot6kkal es adomakkat, vid6man bocsdtott utra
bennUnket. Amihez nyitt, aranny6 tett... Evtizedeken iit hallottuk a torteneszhall-

jo

bar6tsdrgba kerUttem. Mesteremm6 v6[t, a
is t5[e

tanultam.
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EmL6kezetes, hogy a SzArsomLyora minden 6vben elldtogatotl, amikor a tavaszi

kikerics elkezdett viritani, gyakran m6r te[ vegen. Minden alkalommal Lef6nyk6-

is.
aLtergyJ

sdgizett, a Pazmany P6ter TudomAnyegyetemen 1940-ben sze(zefr.jog- ds
Lamtudomdnyi doktordtust. Egyetemi eveiben a Bolcs6szeti Kar bioiogiai
eL6ad6sait is felvette. ATermeszettudomhnyi T6rsutat Botanikai

Szakosztdtydnak

1938 6ta volt ta$a. A mAsodik vit6ghdboruban hadifogsAsba keruLt, utlLna bank-

tisztviselok6nt dolgozott. Pontoss6ga a botanika mLjve[6se sorAn bontakozotl
ki igazien. '1950-ben kerULt az akkor meg budapesti AgrlLftudomdnyi Egyetemre:

a M6th6 lmre dttal vezetett Nov6nytani Tanszeken tanArseged, majd adjunktus
vott". 19ir7-l-lcn kancliclatLtsi

min6sitest kapott Amaranthus-kutal"asait i\cczaclzA

Y

=

e

;
H

*
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keD

Di[[enia ornata, D. scabretla (Dilleniaceae)
(forrAs: https://indiabiodiversity.orflspecies/
show/225695) - A tropusi nemzets5g neve
magyarul is diltenia, de hasznAlatos a r6zsaalma
vagy r6zsacitrom is. Disz- 6s gyumotcsndv6nyek.

)

5. k6D
Eugenia formosa (Myrtaceae)

(forr's: http://ptantiLtustration.php?idi[ustraion=10824) - A tr6pusi cseresznyemirtusz
fujok kozUL e fajnak is Wattich az auktora. Kin6ban
termesztik. Ap16 ma$a ffiszer.
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+ 6. k6p

a 3.

kep

Aconitum ferox (Ranunculaceae)
https://en.wikipedia.orglwiki/Aconitu m_f erox)
Az 6velci himatrijai fuj auktora Watt. (Wattich), 6rv6nyes magyar neve: ketet-Azsiai sisakvirag. Indiai
va$/ himalejai sisakvir6gnak is nevezhet6. A szAritott gum6b6t hatatt okoz6 nyitm6rget vontak ki.
(f orrAs:

-

Roxburghia viridif Lora (Roxburghiaceae)
(f orrAs: http://ptanti Ltutrations.orglspecies.
php?id species=975996)
- Jelenlegi neve Stemona tuberosa Lour.
KorAbbi nev6t Wi[Liam Roxburgh angol orvos
(1759-1815) nev6r6[ kapta, aki a kalkuttai
botanikuskert igazgat6jak6nt India f t6rAj6t
kutatta. Rovarolo vegylileteket tartalmaz.

td

