
IV. TÉMAKÖR

A botanika magyarországi történetéből

Az  első  magyar  nyelvű  botanikai  munka  Méliusz  Juhász  Péter,  no  meg  a  kolozsvári 

nyomtatóműhely vezetőjének, Heltai Gáspárnénak a jóvoltából jelent meg 1578-ban. E műtől 

számíthatjuk  tehát  a  honi  botanikai  irodalom  kezdetét,  amely  időszak  egybeesik  más 

tudományterületek magyar irodalma kezdetével is, gondoljunk csak az ekkor elkészült első 

magyar számtankönyvre, amelyet Debrecenben nyomtattak.

Méliusz műve nem volt eredeti munka, de nem is ez volt szerzőjének a célja, hanem 

hogy a nagy külföldi kézikönyvek alapján egy hasznos növényismereti összegzést készítsen, s 

e kitűzött  célt  meg is tudta valósítani.  Könyve „Herbárium az fáknak, füveknek nevekről, 

természetekről és hasznairól” címmel jelent meg, szerzőjének halála után hat évvel.

Méliusz  Wittenbergben  tanult,  ugyanott  ahol  Károlyi  Gáspár  is,  majd  hazatérve 

Debrecenben prédikátor, később püspök lett. Egyik méltatója írja róla: „Egyszerre épített és 

rombolt,  támadott  és  szervezett,  s  közben  úgy  mutatkozott  be,  mint  prédikátor,  író, 

nyomdafoglalkoztató, egyházszervező, hitvitázó, bibliafordító és theológus.”

Az  ő  házában  működött  az  első  debreceni  nyomda,  s  annak  első  kiadványait  is  ő 

rendezte  sajtó  alá.  Negyvennégy,  nyomtatásban  megjelent  művének  többsége  Debrecen 

nyomdájából  került  ki,  nagy  példányszámú  herbáriuma  azonban  –  mint  említettük  – 

kolozsvári.  Méliusz célja  –  emlékezett  rá egyik  szellemi  utóda – az egész ember  minden 

irányú gondozása,  nemcsak lelki,  hanem szellemi,  de testi  bajának és nyomorúságainak is 

hozzáértő, segítő szeretettel való felkarolása.

E  mű  végül  is  egy  általános  orvosi  füvészkönyv,  amely  az  önmagukat  gyógyítani 

kívánóknak mutatja  be  a  gyógyfüvek hasznát,  s  összesen  627 növényfaj  leírását  adja.  Fő 

forrása Lonicerus 1569-es kötete volt, de Méliusz természetesen a híres ókori és középkori 

szerzőket is olvasta, s megállapításaikat könyve megírásakor fel is használta. A kutatók az 

általa leírt növényfajok közül 480-at tudtak azonosítani, s ezek közül 138 máig is ismert.

Egy részük valóban hasznos gyógynövény, gondoljunk csak a mentára, amelyet ő polaj 

néven is tisztel, s amelyről ezt írja: „Főfájást meggyógyít, ha fejére kötöd, vizével homlokát 

mosod. A Kórságosoknak, a havasoknak, szédelgő fejeknek igen jó, ha megtöröd a Polajt, 



ecetben orra alá tartod. (...)  Hamar felüdül, megjő elméje a Kórságosnak, ha orrába, vagy 

szájába öntöd az ecetes vizet, vagy ecetes levet innya adsz benne.”

A szerző több növény előfordulási  helyét  is megadja,  ennek ellenére még nem igazi 

botanikai  szakmunka,  hiszen a komolyabb morfológiai  rendszerezésre nem vállalkozik,  de 

korának mégis fontos, s hangsúlyozzuk még egyszer: magyar nyelvű kiadványa volt, amely 

megindította az ilyen jellegű kötetek közreadását, mintegy mintát adva a szerkesztőknek.

Egykori  iskolatársának  fia,  Beythe  András  már  1595-ben  az  ő  műve  alapján  ír 

füvészkönyvet,  s  még  a  XVIII.  század közepén is  akadt  olyan  szerző,  nevezetesen  Vályi 

Mihály,  aki  Méliusz  követőjeként  írt  kötetet,  pedig  addigra  már  több  modern  munka  is 

napvilágot látott. Vályi tehát csak tekintélytisztelő volt, de túlságosan felvilágosult szellemű 

botanikusnak nem mondható.

Clusius gombaatlasza

Érdekes módon Európa flórakutatói szívesen keresték fel országunkat, s hosszabb időn át itt 

működve jelentettek meg nagyobb kézikönyveket. Közöttük említjük például a magyarországi 

gombák  legnagyobb  tudójának,  Clusiusnak  a  nevét,  aki  Batthyány  Boldizsár  gróf 

vendégszeretetét  élvezte  1574 és 1586 között,  s itt  ismerkedett  meg Méliusz már említett 

iskolatársával, Beythe Istvánnal, s több növénygyűjtő feladatot együtt oldottak meg. 1584-ben 

Antwerpenben adta közre Clusius a pannóniai flórát,  pontosabban a ritkább magyarországi 

növényeket bemutató könyvét, s ennek függelékében kettejük neve alatt jelent meg az első 

magyar  növénynévjegyzék,  amely  400  magyar  népi  növénynevet  is  tartalmaz.  Ezt 

megelőzően, 1583-ban, tehát Méliusz műve után öt évvel Németújvárott kerül ki a sajtó alól 

Clusius latin-magyar szójegyzéke.

Van Clusiusnak egy másik,  a  fentieknél  talán  még  híresebb könyve  is,  amelyben  a 

magyarországi gombákat mutatja be olvasóinak. E kötete is Antwerpenben jelent meg, de két 

évtizeddel később, 1601-ben, s azt állíthatjuk, hogy e könyv világviszonylatban is jelentős, 

mert nyugodtan nevezhető a tudományos gombászat, azaz a mikológia első alapművének. A 

szerző e munkájában 32 színes tábla melléklettel a Pannóniában fellelt 117 gombát mutatja. 

Természetesen  e  gombákat  magyarországi  kutatóútjai  során  össze  is  gyűjtötte,  s  az  is 

természetes, hogy a rajzokat maga készítette. Tíz évvel ezelőtt Budapesten ismét közreadták 

ezt az albumot, s sokan talán csak azóta ismerik Clusius nevét.



Az  első,  fametszetekkel  díszített  magyar  botanikai  munka  a  jezsuita  Pécsi  Lukács 

jóvoltából jelent meg 1591-ben, amely egy afféle erkölcsbotanikai kötet, s ezt címe is jelzi: 

„Az keresztyén szűzeknek tisztességes koszorúja.”

Egy jeles pozsonyi kert

A botanika tudományos irodalmának következő nagy lépését az jelentette, hogy a pozsonyi 

Lippay Jánosnak elkészült egy háromkötetes biológiai összefoglalója, amely nem kis részben 

a szerző bátyjának, Lippay György érseknek európai hírű kertje alapján íródott. E kertre a 

kötet címe is utal – „Posoni Kert” –, s e háromrészes mű 1664–1667 között került ki a sajtó 

alól. Nemcsak a tanárok, de a gyakorló kertészek is kézikönyvüknek tartották e munkát, s nem 

kis  részben  az  effajta  magyar  nyelvű  sikerkönyveknek  köszönhetjük,  hogy fennmaradtak, 

öröklődtek a régi magyar botanikai és kertészeti szakkifejezések.

Lippay a háromrészes munka első egységében a dísznövényeket mutatja be, s közülük 

másfélszáznak  a  termesztési  tudnivalóit  is  közli  olvasóival.  A második  rész  elsősorban a 

zöldségfélékkel  foglalkozik,  köztük azok savanyításának  módozataival,  s  a  szerző szól  az 

állati kártevőkről is. Műve utolsó része már posztumusz kiadványként jelent meg, s talán ez 

lett  a legnagyobb hatású,  hiszen ebben a gyümölcsöskerteket,  s azon belül  is  az oltást  és 

szemzést, a facsemeték nevelését s más hasonló témaköröket tárgyal. Meg kell jegyeznünk, 

hogy  ebben  az  időben  több  főúr  is  igyekezett  kitűnni  különleges  kertjével,  különleges 

dísznövényeivel, így hát nem a pozsonyi volt az egyetlen ilyen kert,  de az is biztos, hogy 

Lippayék szakértelme szinte egyedülálló volt.

A következő korszakban botanikus kertek is alapíttattak,  s ezek között híressé vált a 

nagyszombati, majd a pesti tudományegyetem kertje is, míg a tudósok kertjei között sokan 

emlegették az erdélyi Benkő József középajtai füvészkertjét. Maga Benkő talán Linné egyik 

első  hazai  hívének  is  tekinthető,  aki  Erdély  flóráját  egy  nagyobb  monográfiában  kívánta 

bemutatni, de annak csak az első része jelent meg 1778-ban. Hogy miért állítjuk, miszerint ő 

már Linné rendszertanának követője volt? Nos azért, mert egy 1777 januárjában tartott halotti 

beszédében  –  Benő  ugyanis  református  lelkész  volt  –  erre  utaló  példákat  hozott  fel  a 

növényvilágból,  majd ezt négy évre rá Nagyszebenben nyomtatásban meg is jelentette,  de 

ahhoz  már  lábjegyzeteket  is  írt,  s  azok  sorában  –  bármily  meglepő  –  ismertette  Linné 

növénytani  rendszerét.  Itt  találkozunk  tehát  először  a  magyar  alaktani  terminológia  első 



publikált  változatával.  Benkő  növénynévsorai  különböző  kiadványokban  meg-

megjelengettek, de ezeket nagy monográfiában sajnos már nem volt módja összefoglalni.

A  Méliusz  által  bemutatott  problémakört  a  tudomány  magas  mércéjének  megfelelő 

szinten  a  híres  erdélyi  orvostudor,  Pápai  Páriz  Ferenc  tárgyalta  a  XVII.  század  utolsó 

évtizedében divatossá lett  nagy sikerű művében, a „Pax Corporis”-ban, amely legalább 14 

kiadást  élt  meg  egykoron.  Az  ilyen  jellegű  tanácsadók  nem  egyszerűen  orvosbotanikai 

munkák voltak,  hanem komoly gyógynövény-ismeretet,  recepteket  is  adtak,  s  akik azt  jól 

használták,  eljutottak saját lelkük (és testük) békéjéhez,  hiszen ezt ígérte olvasóinak Pápai 

Páriz munkája már címében is.

A soproniak

Sopron botanikusai, mint például Gensel János Ádám vagy Loew Károly Frigyes már a Bél 

Mátyás által 1735-ben elindított országleíró munka pártolói voltak, akárcsak Deccard Kristóf 

János,  aki  szintén  Nyugat-Magyarország  flóráját  kutatta,  s  jutott  el  gyűjtésében  1100 

növényfajig. Részben az imént említett botanikusok segítségével állította össze Bél Mátyás 

híres  kézikönyvei  nyugat-magyarországi  fejezeteit.  E  szakemberek  már  morfológusok  és 

fenológusok  is  voltak,  s  már  megbarátkoztak  a  Linné-féle  rendszertannal  is.  Linné  híres 

rendszertana már életében, 1735–1768 között 12 kiadást ért meg, s nem csoda, ha az nagy 

hatással volt a magyarországi tudományra is.

Marsigli-típusú utazó volt a soproniak 1720-as évekbeli vendége, a német Brückmann, 

aki flóra-megfigyeléseit könyvben is közreadta. Szintén Sopronhoz kötődik az a Drezdában 

1728-ban  kiadott  kötet,  amelynek  szerzője  egy  soproni  születésű  természettudós,  Krámer 

János György volt, s akinek ez a munkája a világ első növényhatározója. Ma a botanikában a 

Krameria nemzetség az ő emlékét idézi.

A selmeciek

Megint  más  szemléletmódot  képviselt  a  selmeci  bányászati  akadémia  első  professzora,  a 

holland származású  Jacquin,  aki  1763-tól  tanított  Selmecen.  A később Bécsben megjelent 

botanikai kézikönyvében a Magyarországon gyűjtött növényeket is leírja, s ez segítséget adott 

a  magyarországi  kutatóknak  is.  Jacquin  Bécsben 28  éven  át  volt  a  botanika  professzora, 



miután a korábbi öt évben mintegy beindította a felsőbb szintű oktatást Selmecen. Utóda a 

szintén kiváló botanikus, Scopoli lett.

És  itt  ért  véget  a  honi  botanika  úgymond  hőskora,  hiszen  hamarosan  megalakul  a 

Tudományegyetemen az e szakmával foglalkozó tanszék, létrehozzák – oktatási célból – az 

egyetem botanikus kertjét, tehát innen akár már hivatásos botanikusok is kikerülhettek. 

A botanika egyetemi szaktudósai

A nagyszombati egyetemen az akkor szervezett orvosi karon a kémia és botanika tanszékének 

első vezetője 1770-ben a vegyészbotanikus, Winterl József Jakab lett. Ő rendezte be a már 

említett  egyetemi  botanikus  kerteket,  s  állította  össze  azok  katalógusait.  Itt  a 

Tudományegyetemen nem csak az orvosok tanultak botanikát, hanem mások is, hiszen 1774-

ben egy új tanszék, az általános természetrajzi is megalakult, s első vezetője Piller Mátyás lett, 

aki ásványtant, kőzettant, botanikát és zoológiát is tanított.

Winterl  volt  e  korszak  legnagyobb  hatású  tudósa,  hiszen  az  általa  megtervezett 

botanikus  kertek  nagyban  segítették  a  szakma  oktatását.  Tanítványa,  Kitaibel  Pál  tovább 

haladt az általa kiépített úton, s tette nemzetközileg is elismertté a magyar botanikát. Mintegy 

epizódként említjük meg, hogy a Bécsben élt Makó Pál, a neves jezsuita – akinek több okos 

oktatásügyi rendelkezést is köszönhetünk – rendezte sajtó alá 1791-ben egykori rendtársának, 

Éder Xavér Ferencnek a dél-amerikai tapasztalatokról írt művét, amely a mai Bolívia egykori 

faunáját és flóráját mutatja be. Éder misszionárius volt, s e munkája során gyűjtött biológiai 

adatokat is. 

A mezőgazdasági ismereteket más tanszék keretében oktatták a Tudományegyetemen, s 

e  tanszéket  az  egyetem  budai  korszakában  Mitterpacher  Lajos  vezette.  E  tanszék  és  a 

botanikai szoros kapcsolatban állt egymással, amit az is igazol, hogy a két professzor 1783-

ban közös művet adott ki szerémségi kutató útjukról, s az is, hogy Mitterpacher háromkötetes 

agrár-tankönyve a botanikai ismeretek fontos tárháza, s e műben ő egyebek között arra keres 

választ, vajon mi a közös minden élőlényben. Válasza ez: minden élet vizes közeghez kötött.

Az ország egészének flóráját  igyekezett  áttekinteni  ötkötetes  munkájában Grossinger 

János a XVIII. század utolsó évtizedében, de ez végül is komolyabb tudományos előrelépést 

nem jelentett, bár műve érdekes, s hatalmas vállalkozás.



A debreceni tudorok és műkedvelők

Másfajta  tudóskör  alakult  ki  Debrecenben,  a  híres  Református  Kollégium  bűvkörében, 

Hatvani  István tanítványainak és szellemi  követőinek táborában.  A város főorvosa,  Csapó 

József  már  1775-ben  népszerűsítő  jellegű  botanikai  munkát  adott  közre.  Ebben  417 

gyógynövényt írt le röviden. A debreceni botanikai iskola legnagyobbja Földi János lett, aki a 

mikroszkopizálásban  is  kitűnt,  s  aki  hozzá  is  kezdett  egy  modern  magyar  füvészkönyv 

megírásához, de gyűjtése sajnos torzó maradt. Az ottani tudós kortársak szinte valamennyije 

Földi követője volt, köztük Csokonai, Fazekas és Diószegi Sámuel is.

Ebben az időszakban ismét sokan foglalkoztak növénygyűjtéssel, részben azért is, mert 

a  Helytartótanács  1795-ben  arra  kérte  a  megyei  főorvosokat,  segítsék  elkészíteni  a 

megyéjükben  található  ritkább  természeti  növények  katalógusát,  s  azok  leírásait  a  pesti 

Tudományegyetemnek évente két alkalommal, tavasszal és ősszel katalogizálva küldjék meg. 

Földi is kézhez kapta e felhívást, össze is állított egy 215 latin és magyar növénynévből álló 

jegyzéket, s megadta a növények lelőhelyét is.

Földi,  korai  halála  miatt,  nagy növénytanát  nem tudta  megírni,  de  annak töredékeit 

Fazekas  és  Diószegi  jól  tudta  hasznosítani  az  1807-ben  megjelent  füvészkönyvük 

megírásához.  Ez  az  első  magyar  nyelvű  növényhatározónk,  amely  messzemenően  nem 

hibátlan munka, s nem is igazi flóramű, mert szerzőik a híres egyetemi professzorok, Winterl 

és Kitaibel új kutatási eredményeit  sem építették be munkájukba. A mű nagy értéke az új 

terminológia,  a  nyelvi  gazdagság,  az  általuk  megalkotott  mintegy  félezer  magyar 

szakkifejezés,  tehát  elsősorban  az,  hogy  a  már  ismert  népi  növényneveket  saját 

szóalkotásaikkal  egészítették  ki,  s  helyezték  el  e  kifejezéseket  a  linnéi  rendszertanban. 

Szellemes  nemzetségneveket  s  növényneveket  alkottak,  s  ezen  az  úton  haladt  Diószegi, 

amikor  már  önállóan írta  meg 1813-ban orvosi füvészkönyvét.  Ebben mintegy másfélezer 

növénynevet is közölt, s ez lett az első magyar növénynévi szinonimaszótárunk.

Kitaibel Pál

Kitaibel Pál, a soproni bencések egykori diákja a Tudományegyetem elvégzése után annak 

botanikai tanszékére kerül, s lesz 1802-ben egyetemi tanár, de ő inkább tudományos kutató 

maradt, hiszen az egyetemen nem adott elő. Mint a botanikus kert igazgatója, számos ritka 

növénnyel  gazdagította  e  gyűjteményt,  az  ország  flóráját  pedig  a  20  ezer  kilométernyi 



kutatóútja során térképezte fel és írta le. A növények mellett a forrásvizeket, ásványvizeket is 

kutatta,  s  analizálta  is,  de  jó  néhány  állattani,  geológiai,  földrajzi  és  meteorológiai 

megfigyelése is fennmaradt, s számos olyan határterületnek is művelője volt, amelyek csak a 

későbbi évtizedben lettek önálló tudománnyá.

A  harminc  nagyobb  kutatóútja,  vagyis  a  20  ezer  kilométernyi  flóraút  tudományos 

eredményeit  naplói  őrizték  meg,  de  a  Waldstein  gróffal  együtt  végzett  búvárkodásai 

nyomtatásban is megjelentek. Az általuk felfedezett, addig le nem írt növényfajok száma eléri 

a kétszázat, s ezek jó része a kettejük által összeállított hatalmas bécsi albumban jelent meg 

nyomtatásban. Ez az album 1799–1812 között íródott, s az abban közölt 280, kézzel festett 

nagy rézmetszetet és több kisebb részletrajzot 350 szövegoldalnyi magyarázat egészíti ki.

Ő maga ezen túlmenően kevés botanikai dolgozatot jelentetett meg, s kutatásainak jó 

része máig kiadatlan, de szerencsére nevét számos, általa felfedezett növény őrzi. Érdekes az 

a dolgozata is, amelyet egyetemi professzortársával, Tomcsányi Ádámmal együtt írt az 1810-

es móri földrengésről, amelyben elsőként ábrázolták izoszeizta vonalakkal azokat a helyeket, 

ahol azonos erősségű volt a rengés.

Reformkori botanikák

A botanika XIX. századi története a fentiekben felsorolt kutatók életművének teljesebbé té-

teleként, a nagy követők munkásságaként is értelmezhető, s ez az a korszak, amikor már a bo-

tanikai és a gyakorlati kertészet, továbbá a mezőgazdaság-tudomány egységet alkot, s amikor 

a fő szempont a rovarkártevők elleni védekezés, s a modern növénytermesztés megalapozása. 

Ennek érdekében például Pethe Ferenc Davy egyik kötetét is lefordítja magyarra.

A reformkor legkiemelkedőbb botanikai szaktekintélye azonban nem ő volt, hanem az a 

Sadler  József,  aki  a  magyar  növények  szárított  gyűjteményének  összeállításával  valóban 

országos  hírnévre  tett  szert,  sőt  külhoni  tudóstársaságok is  tagjukká választották.  Magyar 

egyetemen ő tanított először magyar nyelven botanikát.

A biológia magyarországi útját a XIX. században a lamarckizmus, majd a darwinizmus 

irányította,  s  hosszú ideig az e  tanokkal  egyetértők  és  az egyet  nem értők villongásainak 

eredményeit tükrözi a magyar biológiai irodalom. Ekkor már a Magyar Tudós Társaság tagjai 

éppúgy  figyelték  a  külhoni  kutatási  eredményeket,  mint  a  Királyi  Magyar 

Természettudományi  Társulat  botanikusai,  s  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum is  folyamatosan 

bővítette botanikai gyűjteményét.



A közelmúlt tudósai

Jurányi  Lajos  professzor  mellett  lett  tanársegéd  a  Tudományegyetemen  Borbás  Vince,  a 

későbbi  kolozsvári  professzor,  aki  nem kevesebb,  mint  kétezer  új  növényalakot  írt  le  és 

nevezett  meg,  s  aki  már  a  korszerű  származástani  eszmék  követője  volt.  Hozzá  hasonló 

szakirodalmi  munkássággal  nem  sokan  büszkélkedhettek,  hiszen  35  évnyi  tudományos 

munkássága során 874 közleménye jelent meg, s nagyszámú vaskos könyvet tett közzé.

Utóda  az  a  Simonkai  Lajos  lett,  aki  még  Hazslinszky  Frigyesnél  sajátította  el  e 

tudomány alapjait. Hazslinszky volt az, aki a virágtalan növények botanikai feldolgozásában 

tűnt ki, s megírta az ország zuzmó- és mohaflórájáról szóló első összefoglalót, s jeleskedett a 

gombaflóra kutatásában is. Simonkai nevéhez fűződik Erdély flórájának modern feldolgozása, 

továbbá hogy monográfiákban dolgozta fel Magyarország tölgyeit, hársfáit, szilfáit, juharfáit 

és ribiszkéit.

Hogy ma aránylag sokat tudunk róluk, s hogy Jávorka Sándor és Csapody Vera e sok-

sok előd nyomán már valóban modern flóraműveket tudott alkotni, az nem kis részben annak 

is köszönhető, hogy ezek a feljegyzések fennmaradtak,  öröklődtek. Jávorka és Csapody az 

1930-as években a magyar flórát már képekben is be tudta mutatni, s ez a csodálatos mű az 

évtizedek során tovább bővült, pontosíttatott. „A magyar növényvilág kézikönyve” 1951-es 

kiadásában már társszerzőként Soó Rezső is részt vett, s nevéhez fűződik „A magyar flóra és 

vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyvé”-nek, pontosabban kézikönyv-sorozatának 

összeállítása is, melyet Priszter Szaniszló tett teljessé. És hogy e múltbéli adatokról pontos 

emlékeink vannak, az a neves botanikatörténészeinknek, többek között Gombocz Endrének 

köszönhető.  A botanika historikusai emlékeztették a ma olvasóit  is arra,  hogy pl.  az öreg 

Kossuth Lajos is milyen szívesen foglalkozott növényekkel, sőt ő maga egy szép herbáriumot 

is  összeállított.  Kossuth  valóban  nagy  tudású  művelője  volt  e  nem  könnyű 

tudományterületnek.

A honi botanikus kertekről

Az egyetemi füvészkert  1771-ben jött létre,  1777-ben Budára, később Pestre került,  s mai 

helyére,  a Józsefvárosba 1847-ben telepítették.  Akkor hatalmas területen helyezkedett  el  a 

kert,  több  mint  tíz  hektáron,  de  az  1890-es  klinikaépítések  során  területe  egyharmadára 

csökkent.  Itt  nyílt  meg  az  ún.  Victoria-ház  1893-ban,  ahol  a  Victoria  regia  néven ismert 



brazíliai tündérrózsát is őrizték. E kert emlékét őrizte meg számunkra Molnár Ferenc híres 

regénye, A Pál utcai fiúk is. Ebben olvashatjuk: „Furcsa, érdekes hely volt ez a nagy üvegház. 

(...) Véges-végig nagy levelű, kövér törzsű fák állottak nagy zöld dézsákban. Hosszú ládákban 

a páfrány és a mimóza tenyészett. A középső rész nagy kupolája alatt pedig legyezőlevelű 

pálmák meredtek fölfelé, s délszaki növényekből valóságos kis erdő állott itt.”

Az országban másutt  is  létesültek botanikus kertek,  gondoljunk csak arra,  amelynek 

alapjait Mária Terézia fia, Ferdinánd rakta le még a XVIII. században, ez a ma is meglévő 

sárvári  kert.  1850  körül  alapíttatott  a  szarvasi  kert,  amelyet  Bolza  József  gróf  kezdett 

kiépíteni, s fia, Pál épített tovább. 1860 körül kezdett kialakulni a kámoni arborétum Saághy 

Mihály  és  István  jóvoltából.  A  jeli  arborétum nagy  tudású  megtervezője  és  megalkotója 

Ambrózy-Migazzi István volt, aki e munkát úgy 1894 táján kezdte el. 1900 táján alakult ki az 

erdőtelki  arborétum mai formája,  s ez a lelkes,  nagy felkészültségű ifj.  Kovács Józsefnek 

köszönhető.

A Margit-sziget parkosítója, Jámbor Vilmos tervezte meg a XIX. században a vácrátóti 

kertet, s emellett parkot tervezett Pápa, Sashalom, Tura, Pilisszántó és Nagykároly számára. Ő 

létesítette az első hazai, exóta fákban és cserjékben bővelkedő faiskolát is. A fentiek mellett 

még  szólhatnánk az  alcsúti,  az  agostyáni,  a  zirci  s  más  arborétumokról,  valamint  hazánk 

csodálatos nemzeti parkjairól és védett területeiről, de ízelítőül talán ennyi is elég, hiszen e 

sok-sok arborétumról,  s  a  többi  díszkertről,  ma  is  látogatható  történelmi  értékű  botanikai 

emlékeinkről – szerencsére – még hosszú-hosszú oldalakon át mesélhetnénk.
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