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A botanika nálunk legalábbis Melius Juhász Péter Herbá
riuma óta az anyanyelvi szakirodalom szerves része lett, 
egyfajta próba a hazai flóra azonosító elnevezésére, alfabe
tikus rendszerezésére, valamint hasznosítási hitelességére, 
hogy az erdők-mezők természetes terítéke nemcsak a ki
váltságos kevesek és titkolózó vajákosok előjoga legyen. 

A nemzeti nyelvű füvészet nem véletlenül kötődött a Tiszán
túl fővárosához. Itt írta híres Herbáriumát (1) a XVI. század má
sodik felében az a sokat emlegetett kálvinista püspök, aki a deb
receni hobbi-botanikusok sorát megnyitotta, majd a XIX. század 
elején egy másik pap: Diószegi Sámuel munkája nyomán látott 
napvilágot az utolsó, országos jelentőségű debreceni füvész
könyv (2), amely a tanszéki botanikát anyanyelvileg még kisegí
tette, de szakmailag már nem helyettesíthette. Mint említettük, a 
debreceni füvészet 250 esztendejét két kálvinista pap fogta keret
be, melyet azonban Csapó József és Földi János orvosdoktor, va

lamint Csokonai Vitéz Mihály és Fazekas Mihály költő töltött 
meg tartalommal, jelezvén annak természettanon túli jelentősé
gét. Csapó füves ,,kertje" (3) még ábécé szerinti beosztású, noha 
Linné binominális nomenklatúrájú szisztémája akkor már ismert 
volt. A Diószegi—Fazekas szerzőpáros füvészkönyve ,,Linné al
kotmánya szerént" 1807-ben jelent meg. Hat év múlva már De 
Candolle* természetes renszere tűnik fel a botanikában (4). 

A magyar botanika percmutatóját tulajdonképpen a 
zseniális Kitaihel Pál igazította a nyugat-európaihoz, s az 
ő szellemében oktatott utóda: Haberle Károly Konstantin 
1817 és 1832 között, a fővárosi orvosi fakultáson. 

Az elmagyárosodott német botanikus tanár Haberle 
asszisztense, majd katedrái követője Sadler József lett. Ró
la kívánunk a következőkben, két évszázad után is mara
dandó érdemei alapján megemlékezni. 

Sadler a háromnyelvű Pozsonyban született 1791. május 
6-án, szerény anyagi lehetőségű családban. A tehetséges 
fiú egyházi segítséggel szerzett maturátust, aztán tanonc 
lett az irgalmasok patikájában, ahol alapot kapott a Magis-
ter Pharmaciae megszerzéséhez (5). Noha Bécs közelebb 
volt, ő mégis a magyar fővárosba jött első diplomavizsgája 
után továbbtanulni, ami mindenképp azt jelenti, hogy nyel
vünkkel nem voltak nehézségei, ez a visszaemlékezések
ből egyértelműen kiderül (6). Gyógyszermesteri oklevél
lel, valamint részállással akkor már megtehette, hogy 
1810—1814 között a filozófiai, 1815—1819 között az orvosi 
fakultásra járjon (7), ahol az 1819/20-as tanév után tizen-
harmadmagával orvosdoktorrá avatták. Gyógyszerészi 
gyakorlata révén hamar feltűnt gyógy növény tani jártassá
ga, s ezért nem meglepő, hogy rövidesen a Nemzeti Múze
um növénytani osztályán találjuk. Úgyannyira, hogy 
1821-től már rábízták a technológiai és botanikai tár önálló 
vezetését. Mint kiderült, farmakológiai promoveálása 
után, már 1810 őszétől rendszeresen botanizált a Pest kör
nyéki lapályokon, s ő volt az első, aki Pest megyét floriszti-
kai szempontból feldolgozta (7). Majd a lendület tovább
vitte északra a Kárpátokba, délre Dalmáciáig, nyugatra 
Bajorországig, keletre a szatmári bányavárosokig (Felső-, 
Kapnik-, Nagybánya). Növényeken kívül ásványokat is 
gyűjtött, s vezetett útinaplói az abszolút illetékes Gombocz 
Endrét egyenesen Kitaibel alaposságára emlékeztetik (4, 
7). Azzal a különbséggel, hogy Sadler nem volt elrontója 
a szórakozásoknak, így naplója lapjain megelevenednek a 
vidéki kúriák borral gondűző napjai, meg a népi szokások, 
valóságos kis etnográfiai remeklésekből. Útjait azonban 
váratlan esemény szakította meg, főnöke: Haberle tanár 
tragikus körülmények között elhunyt, * * s helyére a botani
kai tanszékre a kar egyhangúlag Sadler Józsefet jelölte, 
mint ,,kitűnő és logikus előadót" (8). Ezért nehezen 

* A. P. De Candolle (1778—1841) svájci—francia botanikus. Rend
szerezése 1813-ban jelent meg, korszakos jelentőségű a fia által tovább fej
lesztette 2. kiadás (1844). 

* * Ismeretlen tettes 1832 júniusában meggyilkolta. 

1912 Orvosi Hetilap 133. évfolyam 30. szám 



hisszük el a medikus Doleschall Gábornak,* amikor az 
említett tanárt „magyarfaló és rossz előadású" emberként 
állítja be (9). A botanikát korszerűen De Candolle termé
szetes szisztémája szerint adta elő, miközben múzeumőri 
állását is megtartotta. Az egyetemi oktatás nyelve a múlt 
század negyvenes éveinek elejéig német és latin volt, ek
kor azonban a karok és rendek kívánságára a helytartó
tanács leírt Bene Ferenc orvoskari igazgatónak, érdeklőd
ve, hogy mikortól mily tudományokat lehetne magyarul 
előadni (7). Sadler tanár elsők között jelentkezett párhuza
mosan többnyelvű előadások (magyar, német, latin) tar
tására. 

Akadtak azonban kétségei, melyeket a Doleschall-szerű figu
rák félreértettek. Sadler a csak magyar nyelvű előadást azért nem 
pártolta, mert a pesti hallgatók jelentős százaléka nem beszélte 
nyelvünket. Az utcákon és szórakozóhelyeken még német szó 
járta, a kimutatásokból pedig kiderül, hogy Galíciától Dalmáciá
ig, Tiroltól Bukarestig találunk bejegyzett lakhelyeket az idegen 
hangzású nevek mellett, s ezek érthetőleg a Habsburg Birodalom 
hivatalos nyelvén akarták hallgatni a medicinát. S bizony a hajdú
ságiaknak és jászságiaknak sem ártott, ha az összbirodalom 
összekötő nyelvét megtanulták. 

Amikor 1841-ben megalakult „A Királyi Magyar Ter
mészettudományi Társulat", Sadler tanár alapító és vá
lasztmányi tag lett (10). A botanikus kertet sajnos közben 
kettős csapás érte. Az 1838. évi árvíz után a kert előbb 
iszaptengerré, majd gazfészekké változott, így a gyűjtés és 
csere útján szerzett flóra, mely addig Sadler egyik főérde-
me volt, menthetetlenül pusztulásnak indult. Gyűjtői buz
galmának egykori emlékeit már csak préselt növények 
őrizték. A Királyi Magyar Természettudományi Társula
ton belül figyelme az ásvány- és kőzettani gyűjtés feléfor
dult, tagja lett a ,,kőszénbizottmánynak" (7), s egyre in
kább felismerte a kőszén jövőbeli jelentőségét. 

Számos külföldi tudóstársaság a tagjai sorába választot
ta, így a regensburgi, jénai és moszkvai ,fNaturae curioso-
rum" (7). A Pilis helységben talált Ferula sibirica-t** 6 
küldte el Lederbour* * * botanikusnak Stuttgartba, s a tisz
teletére kapta a Ferula Sadleriana nevet. Eredetileg egy 
teljes magyar flóra megírását tervezte, mintaképe a 
Bertuch-féle**** nagy sorozat lett volna (12). Sajnos, 
azonban a reformkori Magyarország ,,nyomdakapacitása'3 

erre még nem volt felkészülve. Sem elegendő előfizetőre 
nem számíthatott egy ilyen költséges kiadásnál. Mégis: a 
„Flóra comitatus pestiensis" című kétkötetes könyvével, 
amely előbb 1825-ben, majd kibővítve 1840-ben is megje
lent, beírta nevét a magyar botanika és orvosi botanika tör
ténetébe. Előmunkálatként már 1818-ban kiadott egy né
met nyelvű betűsoros jegyzéket (13), mely először mutat a 

* Doleschall Gábor (1813—1891) gyakorlóorvos. Érdekes vissza
emlékezései értékét rontja személyekkel kapcsolatos egyértelműen nega
tív ítéleté. Győry kartörténetében részletesen foglalkozik vele. 

* * Szivériai husáng 
* * * K. Fr. Lederbour (1785—1851) német származású orosz botani

kus. A kínai határig tanulmányoztra a sztyeppe- és hegyvidék flóráját. 
**** F. J. Bertuch (17478-1822) a kor legendás kiadója és iro

dalmára. 

Pest és Buda környékének változatos talajviszonyaira, s en
nek révén a vegetációs gazdagságára. A Pest megyei flóra 
első kiadása (14) 401 nemzetségben 1377 fajt sorol fel, 
amely Borbás Vince (1844—1905) botanikusprofesszor 
szavaival ,,külföldnek elsőként adott összefüggő képet a 
hazai flóra tekintélyes részéről" (15). 

Az 1848-as szabadságharc kezdetén lojális volt az ese
ményekkel szemben, híve és művelője a magyar nyelvű 
oktatásnak, noha sajnálta a magyarul nem tudó medikusok 
elvesztet. Amikor egy-egy évfolyamon így is csak 20—30 
személy végzett évente. 

Az utolsó nyilvános szereplése 1848. november 30-án 
volt a Királyi Természettudományi Társulat szakülésén, 
ahol a változatosság kedvéért — nem hazudtolva meg poli
hisztori tudását — a vakond látásáról tartott előadást. 

Amikor a szabadságharc a végzetes évébe fordult, még 
csak 57 éves, de már igen beteg volt. Petőfiék nagy napjá
nak első évfordulóját sem érte meg, 1849. március 12-én 
hunyt el és* szinte észrevétlenül kísérték ki a temetőbe. 
Nem volt ugyan sem a növendékek kedvence, sem a kar ve
zére, ám a botanika oktatásával, gyűjtéseivel, áldozatos 
munkájával nemcsak a hazában, de annak határain túl is fi
gyelmet keltett. Ő ihlette füvészkedésre a fiatalokat, köz
tük az orvostanhallgatókat. Nem hagyhatjuk említetlenül, 
hogy az 1839/1840. tanévben ő oktatta vegytanra (chemia), 
gyógyszerismeretre (pharmakognosia) Semmelweist és 
príma classis osztályzatot adott neki (16). 

Nagy érdeme, hogy olyan időszakban oktatta a növény
tant, amikor még szakterminológia nem létezett és ennek 
megteremtésében is jelentős szerepet vállalt. Hűen ápolta 
Kitaibel és Haberle hatalmas tudományos örökségét. A 
múlt század közepe fordulópontot jelentett a növénytan, 
természetrajz, valamint a vegytan oktatásában, hogy e tár
gyak átkerültek az orvoskarról a bölcsészetre. 

Ő és tanszéke szinte egy időben tűnt el a fakultásról, de 
emléke megmaradt s nem csak a botanika története tekinti 
magáénak. Műve túl a történeti értéken is időszerű figyel
meztetés a mának. Pontossága, megbízhatósága, szerény
sége józan intelem a misztifikált gyógyfüvészet ma átte
kinthetetlenül burjánzó divatjában. 

IRODALOM: 1. Melius Juhász Péter: Herbárium... Colosvar, 
1578. — 2. Diószegi Sámuel: Orvosi Füvész Könyv... Debrecen, 
1813. — 3. Csapó József: Új füves és virágos Magyar Kert... Po
zsony, 1775. — 4. Diószegi—Fazekas: Magyar Füvész Könyv... 
Debrecen, 1807. — 5. Hőgyes Endre: Milleniumi Emlékkönyv, 
Bp. 1896. — 6. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái, XII. Bp. 
1908. — 7. Gombocz Endre: A magyar botanika története, Bp. 
1936. — 8. Győry Tibor: Az Orvostudományi Kar története 
1770—1936. Bp. 1936. — 9. Doleschall Gábor: Életem, eszmé
nyem, 42 éves orvosi gyakorlatom, Miskolc, 1882. — 10. Gom
bocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat tör
ténete. Bp. 1941. — 11. Kitaibel: Descriptiones et icones 
plantarum rariorum Hungáriáé, I—III. Wiennae 1799—1812. — 
12. Bertuch: Bilderbuch fíir Kinder. Weimar 1786. — 13. J Sad
ler: Verzeichniss der um Pesth und Ofen... Blüthezeit. Pest, 
1818. — 14. /. Sadler: Flóra Comitatus Pestiensis, I—II. Pest, 
1825—1826. — 15. Borbás Vince: Pest megye flórája Sadler óta. 
Math. Term. Tud. Közi. 1871. IX. kötet. — 16. Gortvay 
György—Zoltán Imre: Semmelweis élete és munkássága. Buda
pest, 1966, 36. 

Szállási Árpád dr. 

1913 


