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A XVI. század második felének a közepe táján a 
katonai erejük teljében levő törökök a keresztény 
hatalmakat * (pontosabban a Habsburgokat), a ke
resztény hatalmak pedig a keresztyéneket, azaz a 
protestánsokat akarták végképp kiirtani Európá
ból. A vérmenyegzős Szent Bertalan-éj ideje ez. 
így kerültek örvénybe egyazon népen belül a más 
vallásúak (a hugenották) és a különböző kis nép
töredékek azonos hitet valló fiai, mint például a 
németalföldi és a magyar nem pápisták. Ekkor ta
lálkozott (szerencse a szerencsétlenségben) két bo
tanikus, C. Clusius és Beythe István egy védett 
helyen, a törökverő és tudománypártoló főúr, 
Batthyány Boldizsár németújvári birtokán. Közös 
munkájukból született meg a Pannóniai Flóra és 
a (nemcsak magyar) mykológia tudománya. 

Carolus Clusius, azaz Charles de VÉcluse or
vosdoktort vallon létére a magyar botanikatörté
net (Gombocz Endre, Istvánffi) a sajátjának (is) 
vallja, nem indokolatlanul. Arras városában szü
letett abban az esztendőben, amelyről nekünk 
mindig Mohács jut az eszünkbe. Louvain—Mar-
burg—Wittenberg volt a tanulmányi útvonala, ez 
utóbbi helyen ismerkedett meg Melanchton Fülöp 
német reformátorral, s e találkozásnak vélik tu
lajdonítani a hitváltoztatást. 

Kezdetben a jogtudománnyal foglalkozott, míg 
útja délre nem fordult és Strassburgon át el nem 
jutott Montpellier egyetemére. 1551-ben iratkozott 
be az orvosi fakultásra, G. Rondelet botanikus ta
nár egyik legkedvesebb tanítványa lett, de nem 
tudni, mikor és hol avatták orvosdoktorrá. Kor
társai mindenesetre orvosként tartották számon a 
gyógyfüvekkel (de gyógyítással nem) foglalkozó 
Clusiust. 

Mint minden frissen végzett fiatalemberben, 
felébredt a hazalátogatás vágya, ám szüleit már 
nem találta a szülővárosában. Közben a családja 
is áttért a protestáns hitre, ami nyilván akkor 
egyet jelentett szemben állni a spanyol hódítók
kal. Nagybátyját a hírhedt Álba herceg kivégez
tette, apja vagyonát elkobozták, így a VÉcluse 
család Antwerpen kikötővárosába menekült, aho
vá közel száz éve a dühödt hittérítők elől a spa
nyol és a portugál zsidók. 

Meglepő viszont, hogy abban az utazni ké
nyelmetlen és veszélyes létbizonytalan időben 
mennyit vándorolt ez a Clusius. Nem maradt a 
biztonságos kikötővárosban (ahol veszély esetén 
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hajóra lehet lépni), hanem hol Franciaországban, 
hol Itáliában, hol az Ibér-félszigeten tűnik fel, ez 
utóbbi helyen az augsburgi Fugger-fiúk nevelője
kísérőjeként. Közben franciára fordította Rember-
tus Dodonaeus botanika könyvét, majd a német
alföldi Mecheln virágkedvelő városában kezdte 
feldolgozni a saját tapasztalatait, aztán áthajózott 
Angliába, ahol megismerkedett Francis uraké ad
mirálissal, a spanyol Győzhetetlen Ármádia maj
dani legyőzőjével, de visszavágyott a kontinen
sünkre. 

Érdekes, hogy amíg a spanyol Habsburg II. 
Fülöp és a francia Navarrai Henrik egymásra lici
tálva irtják a protestánsokat, addig az osztrák 
Habsburg Miksa fennhatósága alá tartozó területe
ken viszonylagos vallási türelem tapasztalható. 
Részben a közvetlen törökveszély, részben a csá
szár liberalizmusa miatt. Nem csoda, ha Clusius az 
apja halála után elfogadja a bécsi Busbequius 
(egykori konstantinápolyi követ) meghívását, és 
1574-től már az udvari akadémia tagja. Ama aka
démia tagja volt az olasz matematikus Fabriciüs 
Paulus és a holland orvosbotanikus Rembertus 
Dodonaeus mellett Joannes Sambucus, vagyis a 
mi Zsámboky Jánosunk is, akire Clusius és a töb
bi füvész társaságában a birodalom növényvilágá
nak leírását bízták, a terv azonban csak kis rész
ben valósult meg. 

A Duna mentén Dévényen át Clusius eljutott 
Pozsonyba, ahol megismerkedett Purkircher 
György orvosbotanikussal, aki a bábot meghono

sította. Ezért Clusius a babfajták egyikét Phaseo-
lus Purkircherianus névvel jelöli a későbbi köny
vében. Ismeretségre tett szert Isthvánfy Miklós 
történetíró államférfival. 

Sajnos az udvari akadémia 1576-ban, Miksa 
halála után a protestáns tagjait szélnek eresztette. 
Az egyetemi rektor, Aicholtz hiába próbálta meg
győzni a trónkövető Rudolfot. 

Ekkor jelentkezett érte Batthyány Boldizsár, 
aki egyrészt a németújvári birtok és a szalónoki 
vár (ma a Burgenlandhoz tartozó Stadtschlaining), 
másrészt sok kiváló kvalitás tulajdonosa volt. Ha 
kellett, karddal a kezében harcolt a török ellen, s 
ha kellett, semmi pénzt nem sajnált a kultúrára. 

Batthyány udvarában Clusius nyugalmas he
lyet talált, a főúr szerzett egy francia piktort (a 
neve sajnos nem maradt fent) a növényi ábrák 
festésére. Ugyanebben az évben került (1576) ud
varába a Méliusz Juhász Péterhez hasonló botani
kus érdeklődésű protestáns lelkész: Beythe István, 
aki éveken át segédkezett a Pannóniai Flóra 
(1583); a Stirpium nomenclator Pannonicus (1583. 
1584); és a Fungorum História elkészítésében. A 
Pannóniai Flórát és a St i rpium.. . 1583-as kiadá
sát Németújváron Manlius vándornyomdász mű
helyében jelentették meg, majd Beythe a művet 
pár növénnyel kibővítve magyarul is kinyomatta. 

A Stirpium, teljes címén: Rariorum aliquot 
Stirpium, per Pannoniam, Austriam, vicinas quas-* 
dam Prouincias obseruatorum História két kiadás
ban (1583, 1585) Antwerpenben is megjelent. Bat
thyány Boldizsár és Beythe István a legnagyobb 
segítséget a Fungorum in Pannónia observatorum 
brevis elkészítésében nyújtották. A mű az előző
höz csatolva 28 folio oldalon jelent meg, de csak 
jóval később, 1601-ben. A pompásan megfestett 
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A gomba-atlasz egyik ábrája Beythe kézírásával 

gombákhoz a magyar nevet Beythe István írta, 
ahogy az a mellékelt ábrán a csöpörke (csiperke) 
szóból is kitűnik. Ez az első gomba-atlasz a vilá
gon. 

A Clusius-féle kódex, noha Sadler József és 
Mátyus István hivatkozott rá, egészen 1895-ig úgy 
tűnt, mintha nyoma veszett volna. Ekkor hatá
rozta el Istvánffi Gyula egyetemi tanár, hogy ez 
ügyben levelet meneszt a leideni egyetemi könyv
tár igazgatójához. A legkellemesebb meglepetésé
re Du Rieu úr elküldte Pestre az eredetit lemáso
lás céljából. A színes ábrákat nagy gonddal maga 
Istvánffi készítette, különleges finom papíron, s a 
Clusius-kódexet a saját jegyzeteivel, illetve a kó
dex méltatásával magyar, francia, holland és la
tin nyelven kiadta. Felbecsülhetetlen értékű tudo
mánytörténeti tett volt, a művet a francia akadé
mia is kitüntette. Ma ritka értékű és szépségű 
könyvritkaság. 

Visszakanyarodva Clusius további sorsához, 
1589-ben a Majna melletti Frankfurtba költözött, 
a IV. Vilmos hésseni választófejedelem kasseli kas
télyához tartozó botanikus kertet ő igazgatja, ezért 
tisztességes és rendszeres anyagi támogatást kap. 
Rá is fért, mert 1593 húsvétján baleset érte, egész 
életére sánta maradt. 

A választófejedelem halála után megszűnt a 
segélyezés, jól jött hát néki 1593 karácsonyán a 
leideni egyetem, személy szerint Chimay hercegnő 
meghívása -az "új botanikuskert irányító tisztsé
gére. A szülőföldre azonban már egy megkesere
dett, öreg, beteg ember érkezett. Hadakozott az 
egyetemi tanárokkal, féltett minden virágot a tol
vajoktól. A levelezés az egyetlen vigasztalódása. 
A viharos életű ember csendesen hunyta le sze
meit 1609-ben. 

A szakavatott botanikatörténész Gombocz 
szerint Clusius vitte az első tulipánhagymákat a 
holland szélmalmok szomszédságába, ezért ő lesz 
akaratlan okozója a Németalföldön később szinte 
nemzeti csapássá váló tulipánláznak. Soha na

gyobb csapás ne érjen egy nemzetet, ö honosítot
ta meg az orgonát, a vadgesztenyét, a burgonyát, 
a kávét és a dohányt. 

Ennek a hányatott életű orvosbotanikusnak 
tehát sokat köszönhetünk, mert a végvárak eleste 
után Pannónia Flórájáról (is) hírt adni a XVI. szá
zad végén inter arma nem volt könnyű dolog. A 
mykológia őt tekinti a megalapítójának. 

Szállási Árpád 


