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éves egyetemi hallgat6
korában asszisztense
az elsó. pesti'
tanárnak, ~interlnek.
A~ egye:te1ld.botani=
kus kert fejlesztése
es a magyar tlora felkutatás4
terUlet4n el
nem muló érdemeket szerzett.
Kutatásait
Buda és ~est kBrnyéke:Sn
'kez~te ~egJ&Js5 hagyobb kutatóutja
1792-ben az Adriai',tenger
part'jára vezetett.
Kutat6utjain
az egész országo't bejárta
/20 OQO
km:-re'becsi1:lik kuta,tóutjainak
hosszát/.
Kitaibel els5sorban utazá
és '~-gyüjteS volt. A magyar fIára tertDészetraj zi-biológiai
preblémáját egész jelentőségében
felismerte,
a felkutatlan
terUletnek
a,tu~
'domány számára uj fajait
kUlönös gonddal gyijjtötte.
Nem formáliQ
ean követte Linnét, hanem lényegében. Legnevezetesebb nll.mká~át
"Magyarország ritka növényei írásban és képben" Bur6pának ml.ndén
botanikus~ismeri.
A 'mü koz-az aka.Lko t j elentőségét
akkor értjük
-:
csak meg igazan, ha figyelembevesszUk,
hogy hazánk területén
vala- ..
mivel több" mint 3 o,oovirágos növény találhat6.
.
, '
-.
oz-vos ••.botanikusegyet~mi

ő

2.

Brassay
,

"

stmuel'/1797-l89Z!.

.

.

!

"

1797. junius l6-&n született.
A tudomány minden igában lJlunkálkad6
polihisztor.
~udományos pályája 1837-ben kezdődik; amikor a kclQzsvári kollégium történelem-földraj
z tanárává válasz tj ák.,
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Itt a szokást6l eltér6en magyar nyelven olvassa felázékfoglai~
.
értekezletét.
Merész ují tás volt ez, abban a korban, amelynek" e":',' ..,
redményeként az iskolában a tanítás
nyelvét magy,arravál toztatták.,.}{,.-,
Igy, ideig a nV~sárnapl Ujság" szerkesztój e, munkatársak hiányában ....jlf.i~S!
a legtöbb cikket maga irj a. Szenvedélyes botanikus volt,. sok ho'gz-';"'~~,.::<::
szabb kUlföldi taduimányutat tett.
A darwini alapgondolathoz meg- ,.~~~
lehetósen közel áll Brtissay nézete, amellyel Darwin hires ,munká.••"
jának megjelenése előtt ~3 évvel 14p fel a nyilvánosság
elé "A
fUvészet elveinek vázlata"-ban.
A szabaaságharcban
közkatonának
- áll be, majd mint, a helyőrség hadnagya fáradhatatlanul
oktatja a .
kQllégium tanitványait
a fegyverforgatásra.
Majd Bem'hads~regében
SZOlgál, a világosi
fegyverletétel
után pedig a Mármarosi hava~'
sokban bujdosik.
l85l~beJ;L megalapitja
az elsómagyar
ifjusági
'la-pot, 'a ha:vonta megjelenó "Fiatalság
Barátj~ ••..•.
t.
'.
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~
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Frivaldszkl_Imre

/1.799-1870/.

. -

Zoo16gus és botanikus.
Orvosnak készült,
majd botanikus lett t' ' ,
l822-ben pedig a ,Nemzeti Muzeumtermészetraj.~i
osztályán segéd6r.
F6képpen az 41latvilág' kutatásával
fQglalkozott.
Eleint,e Budapest
környekén járt .•.kutat6utakon,
kés"óbb figyelme egyre' szélesebb kör-!
re terjedt,
idovelpedig
a Balkint ás K1sázsi4t ls Kutatásai
kö, ,55-11357/18",
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rébe vonta. 18.33••1846 kl5zl:Stt
hat' al kal oÍnma1 -á~t' kutat6 és gyt'ij
t6,
u,ton.'Első balkáni utjir61 már :183~benbeszhol
t,ugyanekkor tet.,..
te közzé rovargyUjtexnfnye jegyztSkét. Összefoglaló nagy munkája
"Jellemző jldatek Magyarország faunáj 'bó~ "c!rmi1el 1866-ban l't(~tt
napvilágot. ~bben megalap~zta a magyar ~auna-ismeret ~lapjait.
'
Munk'ja els5 részében országrészek szerint rendszertani elosztásban sorol ta fel a jellemző állatokat, a m4sodik rész pedig a jel-; "
lemző állatfajok részletes leirását adta. Ji'rival.dszky
nagy szorgalommal v4gezte munkl!ját, élesszemU természetrajzi megfigyelő volt!~
felismerte azt a biQ16giai problém4t, amelynek megold4sán e1m~- 1
lyn1ten munkálkodott :'a jellegzetes faj ok megkf11<Snböztetését.: 1
~::j~ié~~tSalamon /179,~1855l.
Zoológus, a magyar madártan megalapitója. 1834-ben a Némzeti Mu~
zeum természetrajzi osztilyin 411attani lionzel'vitorlett és igy
telj esen a zoo16giának, főleg a m~pártannak ~lhetett. Szorgalma,-, \
san járt gyüjt6utakra, tanulmányozta és tömte a madarakat, minden
fajrólfeljegyzéseket
készitett,amelyek alapján kisebb monografiáb
kat dolgozott ki. A madártani kuta~ásokkal és feljegyzésekkel a- ;
"zonban nem merült ki Petényi munkáaaága , hason16 módon igyekezett'
r'feldolgozni az emlősöket és a többi hazai gerinces állatot is. E~
lSkészitette a magyar fauna gerinces állatainak kézikönyvét s mar
a szerkesztéshez foghatott volna, .amikor meghalt. Az Akadémia; KU,c=1
biny! Ferenoet bizta meg P~tényi hátrahagyott k'ziratainak szer- r
kesztésével. ~ubinyi a paleonto16giai részt sajtó alá rendezte
a ez Petényi ál~traj zával együtt 1864-ben meg is jelent. f.etén:yi
legjelentősebb munkája "Értekezés amadártan szUletése, serdttlése
és növekedése feliSIMagyarországon". ~ szerint 1843-ban Maglarországon 297 madárfaj volt ismeretes, ebb41 sz,razf~ldl·madár 183,
futómadár 3, Eázló 55. uszó 56~

5~ Intz Feré~o

/4805-1875/.

_

\ '

"

,A magyar kert&szet megalapi t6j a. 'n~bb .tls~.•..
Ausztrlában. maj d
Cls,ehországbanfolytatott orvosi gyakorlatot, végUl 1832-ben a'
/ Veszprém megye! Mez4komáromban telepedett le mint uradalmi orvos •
• Itt kezdett kertészkedni. A szabadságharcban mnt honvédf6orvos
vett részt. _ajd Pest~n telep~dett le és itt kertészetet alapi~ ,
_tott. ~G*tenb~ller utcaikerte,szetében 18S3-ban magániskol~t nyi~
tott s a kerteszet tanitás~t természettudományi alapon indl.totta~';
meg. Jzzel vetette végét a kertészetben a feudális kor maradvá- .'
nyának, a céhrendszerU oktatásnak. "aiskolájában tartott ·ugyan
mindenféle gyfimölcs- éssz6l5fajtát, ~e Ultetésre csak keveset
ajánlott, s mindig esak olyat, amely a helyi viszon~oknak megfe- •
lel t. Orvos-élettani terinészettudomanyi ismeret,ei ve"zették el a
kertészkedés élettani alapj aihoz. Kevés, de értékes fajt Ultet- ':
ni, ez volt a jelszava, s vele lezárta a magyar kertészet reform ..•
korát, megkezdve egyszersmind az utat uj eélok felé. 185?-59~ben ,
megjelent Kertészeti tüzetek c. munkája le3 ne~ foly6irat velt,
hanem Entz Ferenc munkája/ korának nemesak alapvet5 kézlkönyv~, ,
. hanem egyuttal a magyar kertészeti münyelv megalapit6ja is. A~
lS6o-ban alapitottVincellérés kertészképez~eelsó igazgatója.
vol~ tizenhat éven át.-,

55-11357/160

"

6~,-M:ariÚ;:~iíi;f~dár /iS16:1S96'Z.
Oryos, a pesti egyetem állatta.'1tanér-a, Munkássága alapyetó· vol t
a materialista magyar biológia megalapi tásában. Tudományos kört6-'
fnkbe a darwinizmust ó vezette be •• un~ássága három téren alapve~
tó: 'a szövettani kutatásokban, a darwinizmus rendszeres terj esz~
,tésében és az állattanban. Bátor kiállással utat mutatott a hala~
dó magyar tudománynak. !, fajok természetes származásának elméletéhez olyan időben csatlakozott, amikor a_természettudósok nagy~ ,
része még óvatos, tartózkodó magatartást tannsi tott. Margo 'llai;;",
tani elóadásaibankezdte
fej tegetni a darwinizmust. nl1talinos 'ál~
lattan" cim6. 1866-ban megjelent könyvében tárgyalja részletesen.,
Egy évvel később a T,ermészettudományiKözlönyben
megj elent, tanul='
mányában /Darwin és az állatvilág/ már helye~en értelmezi a dar~
,'winizmust. ~ tanulmány fontosságát növeli az i81) lJ.ogyrámutat a ' '
darwinizmus és az ~11attenyésztés kapcsolataira~ ~lete végéig ál=
landóan sokat fáradozik az állattani intézet megteremtésén és an~
, nak létrehozása elsósorban az ó érdeme .."Az állatország rendsze'res osztályozásatl,cimü könyvében az állatok olyan osztályozására
törekedett t 'amely a morfológiai
s fej l.ódéstani'tényeken alap szLk ,
emellett azonban a paleontológiai és biol6giai tényeket is figyelembe veszi. Szerepe a darwinizmus terjesztésében hasonlit ahhoz,
amelyet Oroszországban ugyanezekben az években Tyimirj azev tölt-ot't'
be ezen a téren.
é

l7~ Ha~~linszky

Frigyes /1818-1896f~

Botanikus. A hazai növénytanban széleskörü munkásságot fejtett
ki. Megirta Magyarország virágos növényeinek első használható határoz6könyvét "Magyarhon edényes növenyeinek füvészeti kéziköny~
venflS72/
cimme1. ~em volt ugyan ~ora szinvon~lán ál16 munka •
•.
faj -fogalmazása még egészen a régi természetraj zi t' a korszerü materialista felfogástól messze esik~ mégis fontos feladatot telje~
sitett a maga idej ében. ,-~ mag3ar b í.r-od
akem- zuzmoflórája~ ~. mU:-l=
,káját lS84-ben, -A magyar birodalom mohf16rájá~~t 18e5~ben adta
ki a Természettudományi Társulat. lltmkásságának
tárgya a hazai gombaflóra kutatása és fe1de1gozása. 1875-tól :).893-ig'egymást
'követik a kU16nbözó gombacsoportok, a husgombák, az Uzsöggömbák
é$'ra~yák~ ,a nyálkagombák, a D1scomyceták, végül a peronoszp6rák
kutatasai. ~lévülhetetlen érdeme, hogy először adott megké5zelitó
ltépeta m'agyar gombaflórár6l.

fo

l

8ó'Xantus

_..

Jánós /1825-1894/.

utazó, etnográfus éstermészettud6s.
V4gig küzdött"e a szabadságharcot. Világos után elfogták, majd besorozták közkatonának.Betegsége miatt elbocsájtották, de forradalmi tevékenysége miatt
azbkní.e kelle-tt« Elóbb Londonba, maj d Amerikába került. 1853 óta
igen sok természettudományi
expadici6ban vett részt, majd,lj1864...:
ben átvette a pesti botanikus kert, később az Állatkert igazga- .
tását. 1869-ben a magyar kormány megbízásából Kis-Ázsiába vég-zett gyüjtéseket. Állat-, növény-, ásvány- es főként néprajzi ' ,
gyüjtése igen értékes. Xantus János tudományos életmüve, peliti-'~
kai 'és emberi magatartása mindvégig a haladás jegyében állt~ Ra- ,
gyog6 példáj a a hazájához t népéhe z tántori thatatlantil hüaé ge a 'tu- :
dő snak , lilivel
taége _alapos ~a széleskörU vol t , hét nyelven irt, és '
55-11357/180
ot.'
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,,
.beszélt,j61 rajzolt és térképezett;l~a, munkásságának egésze a~
lapján magának k~vetelhetné 6t a f61drajz, az illattan, a n~vény~
tan és az ásvány tan, népraj~ és sok más tudomány.

9:'Hermann

Ot't6 /18;35-1914L".
"

Hermann ettó Miskolcon végezte iskoláit. Az ~kkorl iskol'k ri1~g
légköre azonban nem kötötte 'le csapongó fantáziáj át. B'llJlent
egy
lakatosmesterhez tanoncnak •• ajd kesőbb mint szakképzett géplakatos éveken keresztül Wlen IB~ee/ hatalmas gyáraiban dolgctzott.
Szabad óráiban régi szenvedélyének, a 'rovarok tanulmánY0zásának'
éle A lakatosseégdb61 lassan-lassan a rQvartantudományának
szakavatott müve16je lesz. 1864-oen a kolo~svári muzeumhoz kertil.
Most már egészen a tudománynak 4lhet.'Lázas,buzgalommal tanul to,vább, hogy behozza mindazt, amit elmulasztott. RB.idesen messze
kimagaslik k1~rtársai közül. Bls6sorban a p6kok és a madarak éle!"
tét tanulmán.yozza. Hermann Ott6, aaonban nem elégedett meg a kitömött muze~i madarak vizsgálatával, hanem elsósorban a szabad természetben élő madár köti le fig,yelmét. )Iq, 1864-ben ezt ird a e~ ,
gyik tudományos munkájában: "Az ornithológia /~dártanl f6feladetainak egyike az, hogy jegyezze meg a hasznos és kártékony madarakat, s mutassa ki a hasznot, vagy kárt lehető legpontosabban, ' :
mert ha ezt nem teszi, puszta idótöltéssé alacsonyul!l'4!
~8?5-b'en "
a Magyar Nemzeti Muzewn Állattáráhozkertll. l1j mUl!lkahelyémuj lendülettel lát munkáhee: •. .Fely6iratot indi t, amely a Muzeum tudc5sai~
nak munkájit ismertetilmeg idegen nyelven a külfölddel. Jddig elsz6rtan" itt-ott' láttak napvilágot tudósaink munkái, s a legtöbb~
jUkr81 senki sem vett tudomást. Hermann OttÓt 4ppen ezért akart
segi teniaz uj folyóirattal. Hadd lássa a külf(jld, hogy a magyar'
tudomány sem marad el mögötte! 1893-ban megalakitja a Mag,ar 0rmi tho:lógiai Központot. Az öreged~ Hermann ott6 fiatalQs hévvel
küzd az intézet felvirágoztatásá'rt. a le.gkiv4l6bb szakembereket'"
neveli fel maga mellett, s néhány év alatt Világhirre tett szert •
.,az intézet. 1901-ben jelenik meg élvezetes, tanulságos olvas-o
'mány formájában megirt munkája MA madarak hasznár61 4s k'ráról"'e
mely rendszeres megfigyéléseket ,is tartalmaz a madarak vonulásá~
_~a vonatko~,lag.
'
,

I

iö';"J31rán:l:l Lajos /183?-189ZL.
A budapesti egyetem crvoskarán 1862-ben szerzett orvosi diplomát.
Ebben az időben az orvostanhallgat6knak igen tUzetesen kelle~t
;
. még foglalkozniok növénytannal; az Qrvosnak nagyon gyakran az orvosságot saját magának kellett el&illitanla kijl~nféle növényekb61. Az orvos f~lig gy6gyszerész ls volt, ktilönijsenvidéken. Jurányi tehát azegyetemeu tQvább'fejleszthette már a k~zépiskolában annyira kedvelt ftfüvészetet". alaposaD elmélytilhetett 'ily i-.
rinyu tanulmányaiban. 1866-ban a pesti egyetem növénytani tanszé~
kére ~evezték ki. Bls6 feladata a tudományos kutat6munka feltételeinek biztositása volt. A növénytan kutatás ktszdppontja sze',rinte a botanikus kert. Blgondolása szerint, a botanikus kertnek az
a feladata, hogy az, aki n~vénytannal foglal~ozik. ott mindent
,megta14ljon. ~zért kell, hogya botanikus kertben minden fontos
,ntsv4ny meglegyen. amit a növényvilág csak felmutathaic. a16 laborat6rium legyen, .hogy meg lehessen ismerni azoknak a ntsvényeknek'
az 'letét. amelyeket az ember pl. gy6g1BzerUI, vagy a gazdaságban

'55-11357/180
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akar felhasználni.; Mer·t h'ir"nemismerjtlk,nem figyeljitk meg egy
nöy'njáletát, ha nem tudjuk,hogy hol szeret 'Ini. vagy hogy hoL
nem tudmeg4lni:~ehát
ha memfigyeljttk meg a környezet k~nyszeri~
itó hatásait a ntiv'ny fejlőd'sére, nem adhatunk tanácsot arra nézv~~ hogy termelhet6-e aa a növény ami talaj. és éghajlati viszohya1mk között. Jurányi korának haladó tudósa, a haladó tudomány
,egyik uttöróje. ~gyetemi el~adásait a tudományss szinvonal jellemezte. Ksmoly tudományt tanított, de nem ,szállt le tanitványaihoz, hanem kényszeritette 6ket, hogy .ack tanulással hozzá emelkedj ene k, Aki erre képtelen vol.ti az lemaradt. Jurányi előtt a növé-,
,nyek kUls6 leirása, gyÜjtése, száritása volt a fontos az egyetemi
tanulmányokban. Nem nagy sulyt helyeztek a növények élettani, fej=
lódéstani és bonctani 1smeretáre. Jurányi ezeket kezdte tani t an
A mikroszk6ppal nemesak maga dolgozott, hanem tanitványainak is
kezébe adta. Megmut,aottaazt az utat j amely a tudományos igazságok
felfe.dezéséhez vez et , Jurányi munkásságát az egész tudományos v1,lig nagyrabecsül te. SZbOS későbbi, tudós az 6 tanitványa,~V'~l
ti
Nagyon sok magyar szakkifej ezés a Jur~n:ti~féle irásokból k~I"ült a
magyar nyelvbe. Jurányivezetésével
a tanitványok eg~z serege
dolgozott a't~dományos kutatdmunka vonalának kiszélesitésén .•,
í

,

•

il:,Entz G4~a 11B42~19l9/~
Zoológus~ ~orának előtérbe helyezett kutatási irányát követve fó=
leg a viziéletm6du szervezetekkel, leginkább pedig a protozonok= .
kal foglalkozott. Legnevezetesebb kutatási ~redménye az eg~sejtli '
4llatokés algák ~gyutt41ésánek felfedezése volt. lsmeretest hogy
az 4zal'kállatok testének belsejében z5ld testecskák fordulnak
elS~ $okáig azt hitték, hogy ezek a z5ld testecskák, a~'llatnak
sajátos szervei~ Bntz G4za volt az e186. aki felfedezte mibemlé,tUket. Kisérleti alapon kimutatta, l;ogy az ázalékok tulajdonképpen
olyan ~oszatok, amelyek az állat~ veglényekkel szimbiotikus viszonyban élneke ~ntz aéza,TtsrtskAurellal lefordi tottaDarwin em- '
berszármazásu mWlk'j4t.K~s6bb ~zonban elfordulta darw1nizmust6l~
: Ez nem volt véletlen. 'A kap! talizmus Magyarorszigon190o
körUl,
amikor. már megegyezik a feudalizmus sal és a klerikális reakció- .
,,val,,szakita haladás és fejlődés elvével és,a reakci6 j elszavait hirdeti. A darwinizmus a virágz6 kapitalizmus terméke volt, a
haladó kapitalizmus az anti-darwinizmust hirdeti. Ez a fordulat
az .anti~darwinizmusfelé
több magyar biológus p'ályáját jellemzi •• '
I

..=ri:Ó,

• ..

"

.; ".

l~'t Bir6~Lajös-'/1856':''i93ii.
I

,

';

'Utaz6 és természettudós. Uj~Guineáb6l kiindulva bejárta az egész
szigetvilágot,mindenütt
nagy buzgalommal és hozzáértéssel gyüjtötte az illatakat és a néprajzi tárgyakat~ GyUjtését kiterjesz- .~ tette a pipuik'és melanézek földmüveló és halász sz~rszámairat
fegyverekre, liázi- és zeneeszközé>kre, ruhadiszekre,' maszkokra,
szobrokra. Több mint tizezer darabb6l.ál1ó páratlan gyUjteményt
'hozott haza', amely n~praj zi muz eumunk legfái tettebb kincsei közé tartozik~ l3ir6 rendkivüli szolgálatokat tett a tudomá.J~.ynak.
Gyüj":;
tései nyomán közel kétezer uj ,állatfajt fedeztek fel;'.ez ek közül
több mint százat róla neveztek el.
1

j.3i ' Apá thy István /1863';'1922/.

I Akutatásban
szöv~tta:ni kutatás v11ágszerte ismert uttöróje, a tudomá~os
nélkülözhetetlen mikrotech..'1ika
továbbfejlesztóje, a
55-l~357/1Bo
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,kiváló t'ermészattud6snak, Marg6' Ti vadaz-nak volt' a tani tványa, "
Apáthy érdeme, hogy kimutatta, hogy az idegrendszer nemcsak 8ej~
tekb61 és a testben ~lágaz6 idegrostokb6l áll, hanem finomabb, ed~
dig nem látott szálacskák, ugynevezett ~eurofibrillák alkotják a
lényegét. llinden ideg egy,'vagy több ilyen vékony szálacskát fog=
lal magában, amelyek az agyvelőben és más közpsntokban, az iz~ckban és érzósejtekben finom rácsozatokká ágaz6dnak. ~agyszerü i~
degtani kutatásaival a iskoláj ával nagymértékpen vitte el6re a .
tudom~ny ezirányu fejl~dését.
'
é

. ,r4';'

D~~en.,~rp~d,~'

lS66. már-ciús 3l-én szUlet~tt.OrvOst
eur6paszerte j6l ismert ma-.
gyar botanikus. Bejárta egész Európát., legjelentősebb kutatási tec~
rülete azonban a horvátországi Velebit-hegység volt. Itt két"Eu=
r6pában addig nem ismert ,növény':"nemzetségetfedezett fel t amel~"ek
egyikét ora Degenia velebit!!cának nevezte el a tudományos világ.
Herbáriuma közel '00 eze~herbáriumi lappal Eur6pa egyik legnagyobb magángyüjteménye v~lt. H~rbáriumához mélt6 volt szakkönyv~
tára is, amely magában foglalja aZ,Bur6pára vonatkozó teljes floQ
risztikai irodalmat. ~ogy hazai és balkáni florisztikai törekvéseknek menné~ tágabb teret biztositson, saját kiadásában meginditja a Magyar Botanikai Lapckat, amely egészDélkelet-Eur6pa f16rájira voriatkoz6 cikkely rév'n Qsakhamar'a leg~lterjedtebb ilyennemü szaklapok egyike lett. ~áratlan növénygyüjteményét és a hozz4 tartozó nagy.könyvtárát a Magya~ Nemzeti Kuzeum novénytárára
hagyta,'
,

i5:~'ta.m~ré~ht,'Kálm&n11881~19'6/.'
Hermann Ott61ntézetének
egyik legki vá16bb tanitványa. ,T,udományos
,pályafutását a Magyar ~rni tho16giai Kazpontban, kezdte. A kihalt -ósmadfrak csontjait vizsgdlta 6s egyre v:ilágosabb lett előtte az
,a tény, ,hogya földön élő állatvilág fokozatosan fej lódiStt ki.
Bgyuttal arra is rádöbben, hogy milyen kevesen tudjak ezt Magyarországon. Amikor kés5bb a F6ldtaniIntézet
munkatársa lett,. azősállatok tanulmányozása mellett egy percre sem feledkezett meg arrÓl, hogy kutatásának eredményeit érthető, ~lveze.tes formában
'
,meg ne irj a a ~zéles néprétegek számára. 1926-ban j elen!k meg ha~
talmas munkája az 6smeberról. Ebben a müvében szinte filniszerüen "
perget! le előttünk az'5si emberszabásu majmok emberré v4lását,
az 6sember kÜ.zdelmes életét. Nagy tudásának hire.messze tulhalad
hazánk határain. ,~ond0nt61 Ausztráliáig a legnagyobb, muzeumok kérik fel a birtokukban lévő ősmadárcsontok feldolgozds4ra", É,j t
napp~llá ,tév,edolgozik élete főtnüvén,,amely ~933~ban Berlinben német nyel ven, jelenik meg •. '-,'
,
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K~szttlt a Felsőoktatási Jegyzetellát6 Vállalatnál
Felelős vezető: Bojkovszky Lajos.
,/

55~ll357/180

-

- '6'

<::II

"

\

