
Botánikus 

I. 

Brassainak egyik elbájoló, leghívebb, legönzetlenebb, leg· 
hálásabb múzsája a virág volt. Gyermeki szivében édes anyja 
és nagyanyja fölébresztették azt az aestetikai csirát, amely 
élöfává nőve egész életén át tiszta tükörként sugározta vissza 
a nagy természet örök szépségeit. Semminek sem volt passiv 
élvezője, legkevésbbé a növény-világnak. Diószegi füvész
könyvéből tanult olvasni. Anyja kertjében tanulta megis
merni a virágokat. A könyv betűi megelevenültek a kertben 
és a réten. Ez volt az igazi szemlélve tanulás és autodidaxis. 

A virág szép. Színének pompája, illata, alakja a legegy
szerűbb lelket is megállítja útjában és bámulásra készteti, 
elandalítja. "Akinek vizsgálódó szelleme a jó ízléssel s a szép- ' 
nek forró kedvelésével párosult" ennél is többet tesz. Felfede-
zi a természetben azt a szépet, amely lelkének harmonikus 
gerjedelmét ébreszti és szivét élvezettel tölti meg. Szebb a vi
rág, ha egyénisége, családi viszonyai, életfolyása, sajátos szo-
kásai ismeretesek előttünk. . 

Az ifjú Brassai játék közben, időtöltésből ismerkedik meg 
először a papi kert, azután a torockói völgy, majd a Székelykő 
gazdag növényvílágával. A mindennap szaporodó új ismerő
sök ellenállhatatlan vágyat ébresztenek benne, hogy minél 
többet: mindent megismerjen. Később előkelő tanítványai 
mellett díszkedek, tágas mezők, gazdag erdők nyílnak meg 
el őtte. F ölfedi rendre az egészet és megismeri a legel rejtet
tebb mohát is. Nála a virág kedvelése "szenvedéJlyé fokozó
dott", már pedig minden foglalkozáshoz, melyet nem kenyér
keresetböl iízűnk, szenvedély kell.' 

Később , midőn lelke már telítve volt II tudás gazdagsá-

I FüvéBzet a magyaroknál. Magyarország és Erdély képek
ben. T. 50. 
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gáVHI, kezdette szétosztani Idncseit az irodalomban és vala
bal csak hallgató fül ekre tal,ílt. Sajnosan tapasztalta, hogy 
nemzeti litterátul'ánk ezen cíg-ában semmit sem tettünk, 

" jobbra, balra, szomszédninkra tekintve, pÜ'ulva kell megval -
lnnunk." Az angolok gHzclag könyvpiacáról elhozza Lincllcy 
könyvét.:! :Mcgírja a növények organogl'afiáját, bevezetést a 
növényfölchajzba,a útmutatást a filvészctrc,4 a növénykeze
Jésre.5 

Nem elégszik meg a panassza l, hanem egész erejével 
neki áll az építő és oktató munkának. Az idegenből átvett 
könyvet a hazai igényekhez szahja, aszerint bővíti s mell ette 
a köznépnek és a müvelteknek meg felelő tájékozást és úhnu
tatást nyújt. Soha sem száraz adatokat közöl, hanem lelkesítő
leg szól, ébreszti a kech ·et, a magyar közönség érdeklődését. 

A fü vészet elveit a felsőbb iskoláknak és II mívelt kö
zönségnek szánta. Akkor ez a tárgy az iskolában teljesen is
meretl en volt, még csak vendégszereplésére sem nyújtottak 
alkalmat. 1853-ban fölpanaszolja sa.jnos tapaszta latait, de nem 
lehangolás, hanem buzdítás okáért. "A panasz nem ér sem
mit, akik csak panaszolni tudnak, nem vették szá mba, mikép 
fejlödtek a természettudományok más nemzeteknél, szeren
csésbb viszonyok ki iz t, - s bogy nekiink nem volt fej edelem 
lakta fővárosunk, amely a tudósok .klizlekedésének és értek cz
leteinek meleg tnnyát ny újtott volna." "Altalá.nosságok miatt 
üres és ·eszmétl en szavalatok helyett, jobb hát ha azokat, kik 
kevesebbet tudnak min t mi, c1vezetjiik a természet igazi eso
llákkal gazdag tál'házába, figyeltetjiik l'ész leteil'e, ig'i:1zg'utó 
törvényeire. "O 

Megnyugtatólag mondja , hogy Erdélyben, s il testvér 
hazában eddig sem hiányoztak s ha irodalmi tevékenységök 
nem gyaníttatta. számokat, a .",ír emlegetett környiil eteken 
kivül meg kell még fontolnunk, hogy Budát 1686 vették visz
sza a törököktől s E rdély úgynevezett "aranykora" (sze retném 

:! 9utlines of the first prinCiples o f hatany. A ftivészet e ivel 
nek vazlata. KolozsviÍ 1' , 1836 és 1845. 

n T udomány tár 1836. 
: VHsárnapi Ujsúg 1836. 

U . o. 157 sz. 
" Füvószet II J11Hgya r okná l. Magym'o'fszcf,(J és Enlély képekbe-", 

1. 49 sk. 
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fudni lJ]jJWl' volt ez) bizony a tudományokl'a nézve nem le
hetett az. Voltak hazánknak tudomány szerető, tudománnyal 
fo<Ylalkozó, természetkutató férfiai. Ezeket a magyarokat 
Ya~y honosodott hazafiaka t csupán csak a tudomány forró 
szeretete vonzza a szép cél körüli buzgó és va lóban áldozataik
kal járó, működésre.' 

Mialatt másokat buzdít, biztat, ö maga állandóan baran
gol, ismerkedik, gyiíjt, ismertet és tervez. Tanítványai útján 
il mííveltebb társadalommal érint.kez ik. Akadnak tanítványai, 
akik megkedvelik a botanizálást, de ő aki ct füvész örömeit 
CUllryiszol' élvezte, mint a búgógerle pá l'ját az cJ'döszéli fa 
ágni között csábos hang'on, mint a virág kehely rt méhct mesz
sze tündöklő pompás színével, illatáva l, úgy hivja, csábit ja 
embertársai t, felebarátait a füvészetre, mert "a füvész a ter
mészet önkéntes Kertjében gyakran a hegyek aethCl·i tiszta
ságu légét szivva, bájos alakok közt sétál, s ha szinte új tárgy 
találása nem is jutalmazza fáradtságát, vizsgaszeme, éber 
elméje nlindig elég · módot, elég alkalmat talál az eltöltött 
óník kellemesítésére.'" 

II. 

1836 év öszén nagy tel· vet bocsát a nyilvánosság elébe. 
Szabad iskolát hirdet a kolozsvári ki;zön ségn e~. F elbivásából 
"mívelödésiink minden jgaz Inu'átai örömmel értették nemes 
szándél{át honuJ1k jeles fiának, miszerint a JiivészoÚJen uzok, 
akik hozzá kényellll csebben kivánnának jutni, utasítással 
szolgáland." 

A leokék tál·gyát szemlélődési fiivészetnek nevezi ami 
azt jelenti, hogy szemléJtetve akar tanítani. Vezérfonal ul 
használja könyvét : A fiivészet elveinek vázlatát. Szemléltet 
sa.ját gyüjteményéből. Az előadásokat meo·kezdette Bel ső 
Farka.s-utoai lakásán. Mindenik hallgató 5 p~no-ő forintot fi
zetett, . amit Brassai kOl'~:Í,.ntsem szándékozott ~agának meg
(artam, l~anem segédeszközöket, herbariumot akart beállitan; : 
a maga allal már · eddigelé szerzett, legalább is 300 pengő fo -

mo l'~ YU{Yj~1t'Ö~gl'~lj~ ak ~ét haza neyezet~~ fiivészeit a XVI. szúzt61. 
l'C1l1éli. hogy il ~~ I~Óldákkell ,,\eo.l rszegyebu k l~leg ma~'1fnkat S mert 

" AthenaOll ll) 1839 r. 8.
19. nIo. 01:l~~Hlk a ma I nemzedok 1'0 . 
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ri lllot él'öt c::::a k dcposilulllnak nézi é:-; egy j<iizhasználaiu l'ii · 
\'é:;:t.t·ti könyvt:ll' elidegeníthetetlen alapjúul szánta, múly cgy 
nctal,ll1 fii vész i, gyiilllölcstcnyészté:s i és kú rt kedvelési egye
siilct sajátja, vagy remélhető El'dé lyi l"r lI zcum l'észccskéjc, 
IlIindcn esetre pedig a mívelt közönség állandó birtoka 
Ipg~'cn.n 4 

H",l II tudomány kOlllol ysclg-a é:5 il. Bl'assa i egyszerii sége, 
~z.l'rénység·e megengedn é az összchasnlíhí. st, ha a szellemi tö
két át .lehetne sZ::lm íta n i pénzértékre, azt mondhatnók: ime 
E rdély Szécbcnyije! Minthogy ezt a tisztes nevet gróf .Mikó 
Tl11l'e v ivta ki magának, mi egyszerUen rámutatunk urra a 
Bl'tl ssa il'iJ; aki nemcsak látja mire van sziiksége nemzetének, 
hanem merészel vá llalk ozni a hián yok pótlására. Ime a rideg 
Brassai ismét ,enthusiasta, ha hazája fölvirágoztatásáról és 
nemzete javításIí róI van szó. hlily ékesen szóló altruizmus ! 

Brassai Erdé ly, sőt nagy részben ~[agyarország florájá· 
nak fölwrója volt. A magyar botanikának a XIX. száz első 
fele részében hatalmas lendületet adott. A nomencla tura 
a lapvetője volt. Kemény Zsigmond az 50-es években a tenné
szett udomán yokról, füvészeb·ő l és ke l ·tészetről szólva meg-

• 
llyugvással niondofta, hogy "náltmk vannak írók , kik ezen a 
téren sikerrel müklidbetnének s II többek köziil nem szükség 
mást, min t Brassa it, a szell emes természettanárt említni. 
Miguel Calmeiro hclyesen mondotla : botanices ilust,.i cul
tornak. 

E rdélyi bonfitársai 1859-ben azzal tiintették ki, bogy 
,megváhlsztották az E1'délyi 1I1úze'um~ igazgatójának, a holt és 
é l ő természetvilág nagy mesterénck. Nemcsak szaktudósok, 
és kritikusok, hanem II nagy közönség is sokat foglalkozott 
Brassaival, min t botanikussal. Minden vonatkozásban bizo
nyos megkülömböztetéssel beszéltek róla. Valami kiilönlcgcs
ség, nem mindennn.piság emelte ki az enlberek tömegébőL 
Könnyü megérteni, hogy ak i egy vagy más okból sértve 
érezte magát, a g úny éles és mél'ges nyilaival lövöldözött fe· 
léje. Mindenki észreveszi, mert ma jdnem egy fővel kinyúlik a 
sokaságból, mert olyan helyen találkoznak vele a mezön, a ré
ten , az erdön, a sziklatelőn , a patakok mellett s II tó partjlín, 

• 

I HODJllŰvész 1836 424- 5 lap. 
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ahol ura k nu cry ritkán járnak, Jegfennebb vadászni , határt 
j<T(] zítnni, va;; földet mérni. Nállmk akkor a bota.nizálás is
I~CI'ctlen foga lom volt, a gyógynövényeket csak a cigányok, 
meg it pásztornép gyűjti. 

BI'<lssai sem c löitélctte l, sem tudatlansággal nem törő
dik Amde a tudatlanságnál is veszedelmesebb portéka : a bll
lasr.g nem tű ri a kivételeket s ahogy tőle kitelik, igyekszik 
megszüntetni a külömbségeket. Brassait ellenfelei eláraszt ják 
i.l cs ipős, g únyos jelzők özönével, s készséggel nyújtanak II 1-
kalmat alTa is, hogy a köznép tovább folytassa. Legtovább 
keriJlgett II Priklllics história, s tcrmészetszeriileg legtöbb 
idegen nnyag I'akódott rá.. A szem és fültanuk egész özöne 
jelentkezik, mert egyik is, másik it "ott volt", "hallotta", 
"tucl ja'\ hogy cgy mezőség'i , egy "szamosfal vi ", egy nmezö
tóháti", ,,1<iilyáni." tóban fü vészett Brassai s a románok pJ'iku
licsnak nézték és agyon akarták verni, de az uraság derék 
guzc1 n.t iszije, aki jó székely-magyar, ismeri BL'assait, szeren
csésen megmenti életét. Egy ik egyetemi szolga, aki Brassai 
mell ett dolgozott az egyetemen, már nem a botanikus Bras
sait hiUa a tóban idlani, hanem a zoológust, amint II béka él'-

• 
ütését Z>Í mlálja, s " béka helyett aranyórá ját (ami nem is 
vo lt ) dobta a tóha , s többé meg scm találta. A p rikllli es hi s
tória magát Brassa it is megszóla ltntta il K omnk-ban 1864-
hen, midőn legIJe"esebb irodalmi polemiáit vívta . J ónnk Iá.tta 
elmondani a ,Iulós;igot, mert Mentovics F erenc, ki t matera liz
mll su III iatt Ill cg·támndott, l'ábúzta a prjkul ies neveL10 

Brassai W. jegy alatt ezeket mondja : II 40-es évek vala
melyikében;]. MII.l t éR J ele" című hirlapban K olozsvá rt egy 
,í llílólagos tii rténet jelenik meg az akkori V asárnapi Ujság 
szC'rkűsztöje rovására. É n végére' jártam, min t kl'itik~shoz il_ 
l ik. a dolognak s azt lanulta m, bo~y az adomáI két va lódi 
tii rlénelhöl sze rkesztették. Egy ik vi lóban Brassa ival törlént 
" 20-a ~ évekb"n - írja W. - de tó nélkiil , a más ik késöbbre 
:'gy ha l'áljilva l, <le pri klll ics nélk ül. Dacá ra az ndOl.na ki il sö 
liS b?18:Ü vn16:-zí niitl cnségének, csak azt C' rnlítcm meg. hogy il 

romHnok sokka l kevésbbé csodá lkoztak azon, hogy va lak i fü-

k '~' .. A kl'i.tikus. mint l>rikulics". Ezt H cimet adja egyik fe leleté. ut:' · !,I ellto\"l(!s. 
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yészkedni járt. mint annak a mívelt társalgási teremnek a 
láto~atói, hol a szóbanforgó adoma, hitelt mind e mai napig 
(1864) tartót, nyert. E szerkesztmény s a M. V. (marosvásár
helyi) l evelező még azt a hitet is rngasztá hozzá, hogy W. az 
" tóba állított füvész. Mily finom vágás lesz, gondolá, ha öt
letét prikulics viccnek nevezi s amit gondolt, végre is hajtá. 
Az ellenfél még azzal is tetőzni igyekezett a mese hatását, 
hogy a W. jegy alatt író "kritikust mint prikulicsot" Brassai
nak mondotta, mi ellen Br. incognitoját megtartva, tilta
kozott." 

• III . 

Alig hogy megszövi szép tervét a füvészet tanítására, új 
munkakörbe hívták, de ettöl a kedves múzsától, nem lehetett 
nem is tudott megválni. Egész életében élvezte, minden ki
nálkozó aJkaIommal mívelte és tanította a botanikát. Az 
1836-ban megkezdett lázas tevékenység eredménye bevezetés 
a növél1y-földrajzba . Új és hazánkban ismeretlen fogalmak
kal gyarapítja irodalm1lnkat." Toyább folytatja a növények 

. organografiájába. ,"aló hevezetéssel, hogy a tudományos ér
deklődést ébressze. t:gyan akkor a nagy közönségre is van 
gond ja. Lapjában hőséges útmutatást közöl, a füvészkedés
re.>' Megmagyarázza. hogy kell bánni a: mezőről hozott nö
vénnyeI. 

I mét a míveltebb közönséghez szól a magyar füvészet 
ügyében," de ezekkel nincsen kimerítve ösztönző és izgató 
buzgósága. Olyat ír, ami magával ragad mindenkit, alti 01-
yasni tud és a természetet szereti. A fiivészet örömei csábos 
cím aJ~t~ gyönyörű oktató költeményt ad prózában. A nemes 
folbe,ii1esnek, a magasan . zárnyaló képzelődésnek és a szép 

h II Prikolics né~ alatt az erdélyi román hitlegendákban bosszús, 
J r:gkSUifatbkasbörbe bújt emberi értettek . A legenda keleti erede· 
állb ttek e Uen !l .~a}ottakra volt alkalmazva. A halottak bosszut 
emb~ b· ·e ensegukon ' " A románoknál oda módosult, hogy élö· 
le\'e~tte uJt br!l~k~ ,"agy kutyaoorbe, aki ha elérte titkos célját, 
mondották. o es emberré változott. A magyarok prikuJicsnak 

~ Tud?máoytár 1836 9. 10. 8Z. 

Vasaroapi Ujság 1836 1837 e'vr ,. Ath •. 
enaeum 1838 évf. li szám. • 
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alapos ismel 'C'ténd. olyan J11rg'festés(' űz, nrnily<,t magya l' 
nyelven aligha irt. va laki , de bi'í rmcly ny,elvcn is csak az ír
hat, aki szerelmes hirgyában és rajong szépségeiél:t. A ter
mészet templomába akarja ragadni az embert, oda , ahol eny
hiilct.et lel, "de hol a le lki élet meg neDl sz(ínik", hol "a. szem 
"prúslígok fürkészésében is éldelhcti a fölfedezés gyönyöreit." 

A gyönyörűség, mit a szépmívek szeml 61etébő1 meríthet 
az ember, s amire Brassai első nagyszcrü dolgozatában hívja 
föl a figyelmet, itt még nagyobb, ba egy is'merő szemeivel 
nézi. Itt és igy szemléLve ,,,mindenek, a csillagos égWt a leg
parányibb mohaszálig, a Himalájától a legapróbb bányakő 

histáyig, mil, .addig szótlanok valának, eszmék forrásaivá 
válnndallak." 

Amily szépen írja a füvész örömeit, úgy foglalkozik ezzel 
il tárgygyal DZ 50-es években is, 'mert mindig arra törekszik, 
hogy figyeljék meg és értsék meg mindazt, amit ő szépnek, 
hasznosnak lát. Pesti élete alat! körülvették hazánk legkivá
lóbb férfiai, hogy hallg-assák előadásait. Báró Eötvös József, 
CsengCl'y Antal és hasonló jelességek tanulnak Brassaitól. 

Az 50-es évek végén a MagyOJr Gazdasági Egylet pályá
zatot hirdet magyar füvészkönyv írására. Brassa i vállalko
zik rá Barátjával, Kovács Gyulával, megírják cl pály:Jmüvet. 
Magyar Füvészkönyvnek nevez ik." Bmssai a növények ne
meit íl·tale benne. A dolgozat oly kitiinö, hogy a bírálók 
örömest itélik oda a 100 arany jutalma.t, mert egészen önálló 
magyar term élc a füvész-il'odatom remeke." A bírálók a ju-
1ahnat szerették volna meg- tízszerezni , hogy kellően méltá
nyolhass,üt a pályamtívet és biztassák az írókat, hogy bemu
tatt t.ül'vüknok többi részét js dolgozzák ki . 'Jöss7.cvetvén a 
beadott mtívet, 111. európai irodalom e nemben kéSzült tekinté
lyesebb mtíveivel, kitiinik, hogy a beadott mtí egyiknek sem 
másola ta, hanem egyenesen a hazán k ban tenyésző növé
nyeken szerzett tapasztalati ismeret eredménye." Ily eli sme
réssel szól a bíl'ála t és mégis il. mű kéziratban maradott s fL 

folytatá~a soha sem készlilt el. .,Nem nyomhatom eJ azon 

• ' t> Mt~ gy:H' Füvészkönyv, azaz üt.mutntás u Ml:lgY;ll'- El'dé ly
~~. ~OI·VHtol:.~~.álf.ban. Fiume v idéké,n és ;, ködi! Fekvő s~igcteken 
IiZcl l~ rld()!1 ~ IOJOVOl v,ngy Il Hgyban mIveit lö l'ZSI1ÖVÓllyck nevei meg~ 
huia roZU:SUI'H. 
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íjsz inj(' lI1L'ggy(~zödéscm cf. - íl'jn Ol'. J{anit7. Agost 1.886-han 
_ hogy Jlövénytani jl"odalmunkl'a. valóban nagy veszteség, 
hogy il. Illun:ka 1858-ban :kész részei ncm jelent ek meg. Modo
ra, h-uta lma oly:1n volt, hogya. növénytannal.:: hnzánkbnn jga
"án btlnítokat sze rzett volna és a. f1ori stiklí ll~k oly körökben 
is szorzett volna. míívelöket, amelyekbe - fájdalom - ma 
sem juthatott be és hol anntlk helyes míívelése nemcsak mu
I"ttató, hanem valóbaJl hasznos." Dl'. Kanitz lL Brassai dol
gozatát egész terjedelemben köz li lapjában a Növénytani La
pokban.' o 

Nemcsak közeli, mondhat'ni Illíz ibarÍttai, személyes isme
rői , hanem messze távolban levő tudósok, aldJ, személyesen 
nem, csak hiréből ismerték és tudományos búviirlatait méltá
nyolták, gyakorta megtisztelté); nagyrabecsiilésiik jeleveiveJ. 
Majdnem érthetetlen, hogy 1850-ben, midőn mint bújdosó az 
ország kiil ömböző helyein rejtőzködött, a "Siebenbiirgel' Ve
rein fiir Natul'-wissenschaften zu Hermanstadt" rendes tag
jlív" vá lasztja februlír l -én tartott gylí1ésében. 1878 májusIÍ
han it "Fri es Deutsche Hochstift" Majnai FL'nJlkt'urtbnn 
midőn Linné súiletése száz éves fordulójlít ünnepelte II mívelt 
világ élíí jelese iről is megemlékezett. A svéd királyt, Goethe 
svéd 1'ordítóját és ,k<iltöt, Brassai Sámuel t a kolo~svá .. i egye
temi lanárt egyszerre választja meg "tiszteletbeli tagnak és 
mestel'nek." 

. " Ez az akadémia Goethe 'sz iilöh;izának birtokosa, hol gyií
lese it tnrtja. "lDgy unitárius tudósna.k ily szentelt helyre való 
lIlegválaszhísn. - írja dr. MeJt.zl Hugó - azt hiszem elég ne
vezetes momentum", ele a megválasztás szólott <1, lllt1gya I' 
nemzet nek is. Ezt fejezi ki az n kadóm ia el nöke MeHzl-hez .í rt 
'levé'lhen: óhajloUuk a magyal' nép iránti fltynJia s érzel
llloinlOlek is kifejezést szentelni. E végett szabadságot vcl
tem mngmnn"k meste rgyiilésiinkkol' az önök Nest-ora, dl'. 
Bn~ ssa i Sámuel . tanár úrn~lk, "Freie '-Deulsches Hochstift
bolt Mestcl'l'é" nevezését hozni javClslatba. A meslergyííl6s 

B. 1~ ,lYü'v!nytani L~..'1JO!-;' XII. óv l'. kii/ön ICl1yulllutba ~ kill(ljll 
I !: SSd ~ Sumuel és h .OVUC8 Gyula 1lWllJ/{l'l" füvészköuyv cím HintI. 

II\C .~' .ltz8·on ~nn C1:iuk a BI'HS8l1i munkitjút : a '1lcn/ "k lt'h·fÍ.'HiI tll l"l n l-
JllIlZ1.d. I' 1- ]26 t'l l) A N L b ' '.. . k 1 I ' " . " . ~'. . . - UIl II nQVéllY ~~('I'VCIIl(' ISIII('" f' 1':0;(' 
.,:S u IlIuIl yelv buveze'oo I ... ,, ' k , ' , ... " 

• - L • l gyumo C8, II neme Oll'UStl VUII kvzo vu. 
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javaslatomat cl. legnagyobb készséggel magáévá tette és a ta
«ok testülete is nyilvános ülésében (miután nálunk szabványi
f"g mindent a nyilvános iilésben jelenlevő tagok összvessége 
dönt el) elfogadta." 

Brassait ez a múzsája gyakorta fölkereste és elhalmozta 
kedveskedéseivel. Ide sorozzuk, hogy a Regensburgi Kir. N ö
vény tani Intézet, a Wieni Növény és Allattani Tá,,.saság, a 
WienoÍ Földtani hItézet tagjává választotta. 

A következő évben a mívelt világ botanikusai és tenné
szettudósai fontak koszorut homlokára szeretetök és tisztele
tök elismerő szép szavaival. Ennél többet is tettek, elküldöt
ték neki arcképüket, hogyannál inkább éreztessék a közet
lenség benső melegségét. Világosabban szólva, 1879-ben dr. 
Müller botanikus levelet ír Kolozsvárra az egyetemi botanika 
tanárának, dr. Kanitz Agostonnak. Figyelmezteti a Múzeum
kert igazgatóját, Brassai utódát, hogyaBrassairól nevezett 
ausztráliai növény már régóta át van ültetve Európába. Ez 
a levél figyelmessé tette Brassai barátait arra is, hogy az a 
ritka nagy esemény, hogy egy növényfaj magyar, sőt erdélyi , 
ember nevéről neveztetett el, éppen negyven éve történt. Dr. 
Kanitz gyorsan munkállOz látott, nehogy a kitünő alkalom 
nyomtalanul elmuljék. Fölhívást bocsátott ki a mívelt világ 
botanikusaihoz és a botanika barátaihoz. Figyelmeztette az ér
dekes körülményre és kérte, hogy ha érdemesnek tartják, já 
ndjanak hozzá egy arckép emlék-album készítéséhez, melyet 
az évforduló napján ünnepélyesen óhajtanak átnyújtani 
Brassainak. 

M
- 11 Az 'u.nitáriusok poliglottismusa stb. il'ta dr. MeJtzl Hugó Ker. 

,... ' a~vető 1878 évf. 192-196 I. Indem wir nns beehren Ihnen mit 
Z\~z lChutlg auf beilfo lgende Ul'kunde, hier-durch ergebenst einzu
z~lgen, class Sie auf dem Vorscblag der }rle isterschaft in offeller 
Sl tz,ung zum Al.I,slandischen EIt:remnitglieder und Meister des 
~'re1.~1t I?eut ~ch en Hochst'i/tes el'nant worden sind, ertheilen wil' 
l ~ll1 ell 11I,ern1Jt die Rechte einen Solchen, ersucben Sie Ebrungs
\, ol! s~, lh eselben, zu,' Ehre del' geistigen Gemeinschaft Ihres und 
l.III Si' ~S Yolk es, anzunehmen, und bitte Sie zugJeich Sich insbe
b~n~ ~e , II ~n ~ em V ? ll ~}l1l en Illit so gl'o~sen ErfoJge g,epflegten Ge
k,~~ft. ~~ l \\ eltwe l sh~ l~ un~l der vel'lelchenden Schlfthumskunde 
b II ~gl·!St nn der ThHtlgke lt des Fre ien deitscheu Hochstiftes zu e le l Igen, 

Die Vel'waltung des freie n deutschen Hochstiftes. 
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EudLicher" (Stephan Ladislaus) a bécs i Natul'álen Ca
binet növénytani osztályának őra tisztelte meg Bl'assait az
za l, hogy egy növényfajt, mely Ausztráliában erdőt alkotva 
tenyészik, a Brassai nevérő l nevezett el: Bmssaia aotinofiUa. 
Megl epő készséggel érkeztek a válaszok a rcképpel és a kiadás 
költségeihez já ruló összeggel. Legtöbb a hazai, de beöleli a 
tudós az egész fö.ldtekét. 'röbben anyanyelvükön, de igen 
sokan a tudományos világ közös nyelvén, latinul nyilatkoz-

. nak, arcképük hátlapj,ín, vagy l,ülön levélben.'· 
1879 évi augusztus 5. volt a nevezetes évforduló napja. 

Ekkor már a kolozsvári tisztelők vették át a szót. Dl'. Kanitz 
a 80 arcképet díszes albumba foglalva l,dildöttség élén viszi 
el BrassaillOz. Klassikus tömörséggel szól az ünnepelthez 
Cicero nyelvén. Elmond ja milyen érdemeket szerzett ernye
detlen buzgalmával a magyal' tudományosságnak. örvendez, 
hogy az érdemet messzi távolban lakó idegenek is elismerik 
és méltányolni kivánják. Altalános és közös hodoló tisztele
tiik jeiéül szolgál az egyszel'ii , komoly, de értékes album, 
melyet emlékiiI nyújtanak át. 

Brassai, ki mindig azza l té l' t ki a nyilvános szereplés elöl, 
hogy nem tud szónokolni, most szónokias lendülettel válaszol 
szintén latinul. Meghatottan köszöni , hogy a nnyi jeles férfiú 
nak a szavazatát és üdvl<ivánatát a földnek külömböző l'észé-

111 En dlichel' ]804 junius 24-én sz. P ozsony ban, meghalt 1849 
mál'C. 28 Bécsbcn, 1828~ba n lett a bécs i udvari könyvtár konyvtá
rossa, 1836-ban a növénytani osztály öl'e, 1840-ben a botanikus ker
t~k iga zgatója. 

I Q D l'. Rayna ld bíbornok, kalocsai érsek: .. Brassai iránt való 
tiszte lete jeIéül." 

Roumeguére (Casimir) Botaniste: n },IIonsimlr Samuel Brassai 
cn houmage respcctuel'un en adm inLtif a locca8iol1 du jubilei. 

Klein Gyu la műegyetemi tanár : a magyal.' tudósok nab"Yél'
demü vetcl'ánjának . 

D. A. El'nst : .. Documenti pietatis" in univers itate Caracensi. 
Dl'. R . A. :ihilil)J)j Sa ntiago de Chile directo l' des J\.lusculU!S 

.. zu III Ze ichen se inel' Hochachtung." • 
M if{llcl Co l mei 1'0: V i 1'0 Clal'ilSs i mo: bota ni cos iJlust!'i cultOI'. 
C. F. N ym un botHoi!St, Stokholm: a S . B.: POul' !so n jOlll' d'hon

n~UI ' en, J)1'csel~tu n~ an coll egue vetel'fl ll nous (1) F elicitations cor
thule. li une VIC (hgnement com plie. d'une courie l'c scicntifique 
3880 1' I' <l l'cment ltHlb'1lC! Felix j ll ventu8 flOl'ida. fclliciu!' viridjs 
sencetus ! ' 

l1'c ichtingcl' Sándor: A z el'd ély i fiiv6sz BI'. S .-nak. 
1'oht Mike : A dicső mugy ur botunikllsnuk ti sztelete klfejo

zé!)éUI. 
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!Jö j. h07.zll i J:o:l1lp l'l,lIl'Jl l' lllhl' rh ez, jultnltil , ilki cf.;llk n \ l' l' II 1(· 1"i'.1' I 
iránti vonz/llolllha n .h atio nlil hozz::íjuk ... I~z l' n gl.' ll1 I II (. It ii II 
örökre' c llú)fr ll'z - S IHítndl'vö k('vé~ napja illHIt , Illi ként il 

Jlap .i ti ICIIll'nt ébcn il;f,okat n viLléJ,úkct, H1 c l yeldől (' Ibll ,ti úzik, 
I" I ' I o I ""O . cnnye .HaSZ Ja (' . -

Ezzel keJ'ek eg'éssr.é do mborodott B l'misai nak az il. 1111111 -

1\il;jLl, mnely gyel'tllek lwrútóI kC'zdve a nn y i g-YÖ Il YÜ l'íí :-:('g't· 1, 

tiZP l'zt'tt. nek i. Dc i1Z Ö gyön Yt) !'üségc itt. S(lfn volt C'g'oistikw;, 
hanom k isugiil'7.ó, szétill'acló, iSlllC']'C'tet. tiZf' rzö, isnwl'etC'L g-Yll
.I'Hpítil. Biztosnl. mondjuk, hogy ha ne m v(lI:! volna h;niznof. CI 
tudomány, gyö nyörüségei. ('lIlbortársn i ja V iÍl' n , JtlC'ghéllldt vol
na élvezete és félbe zakndt vo lna Illlln 'k/íja. 1~z.('kci tud va, 
csn k lájékoz;ltlnnsngnnk Ill l ll ösíthcl"j l,ik , egy (ljnlJbkol'i if:jú 
hotn nikusnak B rilf.;Sn il.'ÓI !<ü:ú ilt, ri deg, kcvesCfm ond6, }1I11bc.ír 
jójndulnfu lRIl1t'l'i(\tésót/ 1 Jl!C'J't hiszen ;I ,11Ingyfll' hofn nikái 65 
botnniokll soknt ma 'oa Bra ssa i úgy isrn eL"le ii c és rn 611 Í1 l1 yoll :r 
JlHlr 18,,)8-bnn , hogy címtún elvi::írhntta. volna ti. magyal' szak
értő közönség, hogy :lzt, aki C'zC'n ti 1'6 1'(\n imm e:'il' 4Q éves ko
SZOl' lIzott fővel ji::lr, olynnnak Ii::l ssá k, nmilyt.m vo l1. 

Az lilllwplést kijvetö (lV iWIl é l'k t.'~(' t t UH'g a IIlU z0 tll lli llii
vénykc rtbú egyik Icgél'dckuRebh éH l('gnagyol,IIR7.(ll' ii k;i ~:t,ijn 

tö, a. Bnlssa j nevéről nevezeit ra kél példánya A us,lníl iÍl húl. 
A növényeket d,oo M ii ll cr l~erd iniíncl J,iildle, "hogy c,ekkcl 
Nestol' lInka t, dl '. Bl'nssaj C'g'yctomi tn ni.Í rL, kinek f)(l VO IIf íLrI 

ncvC7.~ék el a. l1(lvényt", s Jdll C'k II lég' pc1dig Jl om vo lt nllwlma c 
növényt (" levon pélc1:ínyban láihafni - megö l.' vcl1dcztül"~t·." A 
B l'assa ia "aetino l'illa lila is clíszc lL ml/ zolllnJw t'fn clc:!:! 

• 
'" °l«l l l' o o ' l ' Ol ' o I ' lól o , l ZIWU I VU I" OI'Ö j,IlIU C81l , 1.1;" urll U l'll/ S üg'Y lU;", /IZ 1~ I 'l y l 

n! UZ~lIm , U;" cI:yet.l'II1 Mul. l's 'Ponti. '1\ld. kHI"II, 1839- bcl l v(·j..:'u,U I.H 
llllvunYlli CI':'UlJtJ l" tjH, l"(' lldl"e I':';"Ó P l'Ö;"óllok IHlo l<bllll iif l vő;" l il<, Rrll l'Ö l.wi 
mc~11111~{)ll"",,1 I'o~ud.i o. Ii l'övid kös;"önő Sí',ItVltkIJHll bú líd.ia 1I1 ('j..:', 
" ~ 00l1lh60í', Rndl'f' : Adatok (f 'UJ(f(J1J(I1' bot anika I ÖTl énr't éhrz 
l:ll.HluIIGlil. on l. " , , 

"A oo o II ' o, 
N " 1l0VHlly UI f!l llUll vns fCI I"lIlW " LJ ll itÚI"iU),; JGi ;" lürryhCII dl'. 

l y jl'C..,itől. JS!)7 évf. 127 t;k", In J) , ' 
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