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ZETZ ANTAL 
EMLÉKEZETE. *) 

IKTÁ 

és a múzeumi tudományos ülésben sept. 16.1871. felolvasta 

TI* 
JJLa -at év múlt, hogy éppen virágébredéskor örök 

nyugalomra hajtá le fejét az, a -ki leghívebb, legjobb 
barátja volt a virágok világának. 

Hatszor ütötte fel azóta fejét terebélyes leve
lei közzül az Ünőkő Senecillise, hatszor tekintett szél
jel a sziklák repedéseiből a Saxifragák szerény sere
ge -— alább az erdők árnyában hatszor tette fel 
arany koronáját a terebélyes Telekia, terjesztette ki 
ernyőjét a Heraeleum, pompázott a sugárlevelü Saus-
surea; — virágoztak, gyümölcsöztek, magzottak ők 
háborítatlanul. . . meghaltak a hideg, őszi szél lehele
tétől, bölcsőjök sirrá változott, mert nem jött az, ki 
évek hosszú során oly híven megjelent, hogy öszve-
gyüjtse őket a tudomány szolgálatára, küldözze szél
jel a szélrózsa minden irányában, mindenüvé hol a sci-
entia amabilis bajnokai szükségét érezték Erdély 
Flórája megismerésének! 

Czetz A n t a l , Erdély füvészeinek e legsze
rényebbje legszorgalmasabbja, a keleti Kárpátok Fló
rájának e készséges bő forrása örökre lenyugodott s 
ott fekszik a gántsi kertben, árnyékában nem egy oly 
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*) Hátrahagyott kézirataiból, kül és belföldi fíi"észek 
leveleiből, Herbáriumából és több barátja közléseiből merítve. 

Muz. Évk. VI. köt. 

Jelszó : 
Szeresd a virágot 
Es ne féltsd szivedet, 
Mert ki ezt szereti: 
Rósz ember nem lehet. 

P e t ő f i . 
(Czetz Antalnak HaynaJd érsekhez irt leveléből.) 

növénynek, a melyet az eget ostromló Ünőkő, a vad 
Korongyís magányából gondosan lehozott, melyet sze
retettel ápolt s kicsalta virágát ott Gántson, oly 
helyen,. a mely a növény eredeti termőhelyéhez ngy 
viszonylott mint Nápoly ege Anglia ködéhez. 

Virágoknak élt, virágok között halt meg és vi-" 
rágok közzé temetkezett. 

Ez legszebb életrajza Czetz Antalnak, mely ma
gában foglalja a törekvést, az örömet, a hasznot és az 
eredményt — a véget és az örök nyugalmat, 

Jó oldala volt e tevékeny életének, az a ma
gaslat, melyre göröngyös utakon kellett felvergődnie, 
melyre csak küzdés árán juthatott. 

De utain mindvégig ott világított az ügyszere
tet. Küzdelmeiben a buzgalmat és kitartást nyerte 
bajtársul és feljutott oda, a hova törekedett, a med
dig az ügyszeretet szövétneke kisugárzott, a mig e 
szövétnek tápot nyert az elég keservesen, tisztán ön
erején és vas szorgalom árán gyűjtött ismeretből. 

A küzdelem történeim e nem oly rövid mint az 
imént adott végső összefoglalása Czetz Antal élet-
delének és végszakának: végig kell hogy járjuk küz
dése göröngyös utait, hogy megérthessük törekvését, 
megbecsülhessük kivívott eredményeit. 

Bocsánat e meglehet költőies hangzású béveze-
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tésért, mely talán nem is illeti meg az életrajz irót, 
de ott a hol úgymint Czetz An ta lná l , az ered
mény sem a kenyérkereset, sem a hivatalos köteles
ség, hanem egyedül a nemes ösztön, az ügyszeretet 
kifolyása, —- ott a hol a természeti tudományoknak 
— ha szabad magamat tígy fejezni ki — legköltőie-
sebb szaka forog szóban, ott az életrajzíró tolla ön
kénytelenül el el hagyja az ugy is inkább szokás 
mint szükség parancsolta száraz medrét a tormának. 

Czetz Anta l , a jeles fítvész, kinek élete raj
zolását mindig kedves feladataim közzé soroltam, szü
letett Deésen 1801-dik év october 21-kén; fia volt 
Czetz Bogdánnak, szamosnjvári kereskedőnek és Bo-
csánczi Verouicának, származása szerint tehát sza
mosnjvári és fia az örmény nemzetnek, mely oly hű 
testvére lett a magyarnak, mely élénk vállalkozó szel
lemmel párosítja a szívós kitartást; szorgalmat, mely 
majdnem kivétel nélkül tele van nemes becsvágygyal 
ós a haladás ösztönével. > 

Tiz testvér között Cze tz An ta l volt a leg
ifjabb s alig négy éves korában már reá nehezedett 
a sors keze, mert mind két szülőjét elvesztve árván 
maradt. A szülői gondozást és szeretetet két testvér 

bátyja: Czetz Kristóf ós Antal pótolta. A család igen 
szerény anyagi viszonyai, azonban nem engedték meg 
a szellem gondos Mmiveltetését s Antalunk alig egy 
két latin osztályt végezhetett el Deésen s már is ke
resetről kellett gondoskodnia. Az örménységnél még 
ma is fennálló patriarchális családi szokás szerint? 
gondozói kereskedésre „adták"; inaskodási idejét Husz-
ton Mármaros megyében, segódi éveit pedig Kolozs
várt Szábel ós Vertán kereskedésében töltötte el. 

Tanulói és kereskedői korából csak igen kevés 
s későbbi életére vonatkozó alig egy jellemző adat 
maradott fenn, az az egy pedig a tudvágy, mely az 
ifjú kereskedő segédet lelkesítette és arra ösztönözte, 
hogy csekély fizetésének legtetemesebb részét köny
vekre, akkoriban leginkább szépirodalmiakra, költse. 

A segédi minőségről csakhamar lemondván, ön
állóvá tette magát azáltal, hogy előbb Mundruj An
tallal, később unokaöcscse Czetz Bogdánnal társa
ságba lépve, Deésen kereskedést nyitott. 

A könyvolvasás iránt táplált erős szenvedélyénél 
fogva, keveset törődött az üzlet vitelével, rábízta ezt 
társára, ön maga leginkább s tetemes áldozattal 
könyvtárának élt. 

. Önállósága első éveiben még nem foglalkozott 
a fűvészettel, s hogy e későbben oly hőén felkarolt 
szak mivelésére reákerült, ezt egy szerencsés véletlen 
mellett leginkább élénk szellemének köszönhette. 

Megegyező adatok alapján, most is élő rokona 
Czetz Adeodat akkoriban ifjú gyógyszerész-segéd 
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jelenleg Belső-Szolnokmegye érdemes levéltárnoka 
egy, a szabadba telt séta alkalmával költé fel Czetz 
Antal figyelmét arra a szabályosságra, mely a nö
vényvilágban nyilatkozik, kiemelvén egyszersmind 
azokat a különbségeket is, melyek az egyes fajok kö
zött fennállanak s lehetségessé teszik a megkülönbözte
tést s az elnevezést. Czetz Antal egész mohósággal , 
s egész szenvedélylyel ragadta meg az útmutatást s 
mondhatni, hogy az első magyarázat utolsó szava 
fftvészeti pályájának megnyitója lőn. 

Útmutatóul, már a nyelvismeret hiányánál fog
va is egyedül csak Diószegi és Fazekas ismeretes, 
debreczeni flórája szolgálhatott. Czetz Adeodat mint 
gyógyszerész jártas lévén az offieinalis plánták isme
retében, megkülönböztetésében, helyes útmutatásaival 
megalapító Czetz Antal értelmében a faj fogalmát, a 
mennyiben az akkor, a mesterséges rendszer korában, 
élesen megkülönböztetett válogatott példáovoknál, . 
csak a legszembeszökőbb eltérésekre alapított fajok 
segítségével nem járt nagy nehézségekkel, s könnyű 
volt oly emberre nézve, a kiben élénk szellem, tud- * 
vágy, buzgóság, könnyen felkölthető észlelési hajlam
mal, különösen pedig éles ós hü emlékező tehetség
gel párosultak. 

Fennmaradott sajátkezű jegyzetei szerint a fíí-
vészetet 1840 ik év júliusa 16-kán közel negyven éves 
korában kezdte meg s az első növény, a mellyel ké-* 
sőbb oly kitűnővé fejlődött Herbáriuma alapját ve
tette meg, a Veronica offieinalis (Szigorai!) volt, 
melyre nyomban ugyanazon nemnek több faja, mint 
V. spicata, longifolia, filiformis, arvensis stb. követke
zett, a melyekhez ismét új nemek és fajok, mint: 
Echium, Teucrium, Potentilla stb. stb. gyors menet
ben csatlakoztak, ugy, hogy első jegyzéke háromszáz 
tizennégy oly fajt mutat, mely a Diószegi ós Fazekas 
flórájával meghatározható volt s a latin nevek mel
lett a nevezett flórában előforduló magyar nevekkel 
is el volt látva. 

Czetz Adeodat gyógyszerészi pályáját követve 
csakhamar elhagyá Deéssel együtt barátját és társát 
is, de gondoskodott róla, hogy Czetz Antal ne ma
radjon társ és útmutató nélkül, beajánlván őt mér
nök Ungvári Györgynek, ki akkoriban füvószettel is 
foglalkozott. 

Első jegyzetei Czetz Antalnak már fényes bizo
nyítékát adják rendszeretetének, lelkiismeretes pontos
ságának. Jegyzékét az első növénynyel kezdé meg 
(vajmi ritka jelenség kezdőknél) sőt indexet is ké-
szite hozzá, a tudományos latin neveket pedig, a 
melyeknek etymologiáját akkor még nem is ismer
hette, pontos helyesírással jegyzé le. 



/-

-x> 3 
^ _ _ 

Ez volt kezdete füvészi pályájának s. ez lett 
forduló pontja későbbi életének is. 

Fűvészeti szenvedélye mind inkább elvonta az 
üzlettől, melyet hova tovább, mind inkább üzlettár
sára Czetz Bogdánra bizott; annyival is inkább, mi
után szenvedélyével csakhamar táját erejére, ösztö
nére és belátására szorult, a fűvészeti könyv pedig 
a melyhez folyamodhatott, más vidék flórájából lévén 
merítve, minden lépten nyomon cserbe hagyta. E ne
hézségekkel s a nem igen kedvező anyagi viszonyok-

, kai küzdve elérte az 1848/9 ki szabadságharcz oly 
dicső, de kimenetelében oly szomorú korszaka. 

Nem csak a későbbi időben Erdély szeretett 
püspökével, most kalocsai érsek Dr. Haynald Lajos 
sal folytatott levelezéséből, hanem még idegen tudó
sokhoz intézett leveleibői, is kisugárzik Czetz Antal
nak hazaszeretete, büszkesége hogy magyarnak szü
letett; megfogható tebát fájdalma is a szabadság
harcz szomorú kimenetek felett, megérthető elhatá
rozása, mely fólrevonulását eszközlé. 

A szabadságharcz befejez tével ugyanis felha
gyott a kereskedéssel, kis vagyonát öszvegyüjté s a 
Belső-Szolnok megyében levő Gánts helységbe, uno
ka öcscse Czetz Károly mellé saját kis birtokára te
lepedett, hogy azontúl élete minden perczét a fűvő-
szetnek szentelje. 

Itt csakhamar a deési határ flórája,mellé csa
tolta a gántsi határét s egyszersmind a havasokra 
forditá figyelmét. A vádregényes Badnának jutott az 
a szerencse, hogy Czetz Antal személyében, virányá-

nak leghívebb, legalaposabb és lcgkitartóbb ismertető
jét meghódítsa. 

Arra nézve, hogy mikor kezdé Badna fürdőt s 
környékét látogatni, nincsen biztos adat, de Dr, Schur 
Ferdinánddal folytatott levelezéséből következtetve az 
első látogatást 1850-re tehetni. E fürdő régi ked-
vencz gyülhelye levén az előkelő örménységnek, ugy 
látszik, hogy Czetz Antalt eleintén tudvágya mellett 
a társaság is vonzotta oda, az uj világ pedig, mely 
a havasok és szűzies vadonok flórájában vizsgálódó 
szeme előtt kitárult, ugy annyira elbűvölő és leköté, 
hogy azontúl haláláig, minden évben visszatért „föl
di paradicsomába" a mint ő Badnát nevezni szokta-
Zarándok útja mindig kikeletkor az „Ünőkő" oltárá
hoz vezérlé s csak az őszi szól üzé vissza gántsi tüz 
helyéhez. 

Czetz Antal, az autodidactus, szeme mindjárt 
sokat látott az uj világban, melynek jelenségei ha
talmas ösztönzést gyakoroltak reája. Az a küzdelem, 
mely a formák sokaságából és vezérkönyve, Diósze
gi és Fazekas flórája elégtelenségéből tudvágyánál 
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fogva benne kifejlődött, élesité szemét és a meg ha
tározásoknál óvatossá tette. , • 

v E vezérkönyv elégtelensége ébresztő fel ösztö
nét más irodalmi források felkeresésére, s az ismere
teiben létező nagy hézagok korától lehető kipótlásá-
ra is. 

Mint autodidactusnak feltűntek előtte azok a , 
növény részek is, a melyek a növények rendszeres 
leírásából, mint nem —- vagy kevésbé jellemzők, 
kimaradtak, kitűnő emlékező tehetsége a későbbi idők
ben mindég vissza kalauzolta az e küzdelemből me
rített eredményhez s alkalmassá tette an;a, hogy kü
lön utasítás nélkül is, egyszerű kérdés folytán leg
többször saját ösztönéből uj leleteket tehetett, hibás 
állításokat helyre igazithatott, mit egy másik ösztö
ne még tetemesebben elősegített. 

E másik ösztöne abban állott, hogy minden 
hozzá férhető helyet, olykor egészsége sőt élete kocz-
káztatásával is felkeresett s nem kötötte magát — mint 
sok más — a megszokott, rendesen legkőnyelmes ebb 
de legtöbb esetben oly utakhoz, a melyeknek környe
zetét a gyakori látogatás rég megismertette és ki
merítette. 

Így jött az, hogy 1850-től 1854-ig Badna 
Gánts ós Deés környékéről nem kevesebbre mint 939 
jól meghatározott fajra 4641 példányban szaporitá 
herbáriumát, melyben azok a nemek és fajok,, me-
lyekkel később nagy cserét kezdett: mint a Silenej 
Saxifraga, Senecillis, Polyschemone, Pedicularis, Ca~ 
rex, Centaurea, Sessleria stb. feles példányokban vol
tak felmutatva. 

Badnai, első kirándulási jegyzőkönyve megma
radt, melyből kitűnik, hogy 1851 június 30-kától 
kezdve bejárta a „Lá BényesH, később a „Koron-
gyíst", több ízben az „Ünőkövet1, továbbá a „Pa-
jana Corni"t, s ugyan ebben az évben radnai kirán
dulását megelőzőleg április és májusban a deési ha
tárt is. 

Beá következő évben július 17-kén Sztojka kör
nyékén a hires „Sátor" hegyet járta meg, júliusban 
már ismét a Korongyíson fűvészett : 1853-ban a 
„Csicsót" érinté, hogy ismét az Ünőkő és Korongyís 
virágparadicsomába visszatérjen. 

E kis jegyzőkönyvben helyen-kőzön leírásait 
adja a növényeknek, a melyeket gyűjtött de nem is
mert; egy tanúság a sok közzül, mely pontosan és 
és lelkiismeretesen járt el a tudomány ügyében. 

Ebben az időszakban mind sűrűbb és nyomo
sabb jeleivel találkozunk ernyedetlen, komoly és 
helyes törekvésének. 

Herbáriumával párhuzamosan gyűjti egyszersmind 
azokat amunkákat is, a melyeket forrásokul használhat. 



Megértésöket szorgalmasan előmozdítja azáltal, hogy ko 
ra daczára bátran hozzáfog a latin nyelv tanulásához 
arra fektetvén a fősúlyt, hogy a mükifejezésekben oly 
gazdag, egészen sajátságos diagnosticus latinitast meg
értse. E végre saját használatára egy kis botanica 
terminológiát szerkeszt, melyben műkifejezések a nö
vényrészek szerint vannak csoportosítva s a latin 
terminust rendesen, oly talpraesett magyar szó kö
veti,: a mely mintaszerüségével, példát adhat azok
nak az újkori magyar tudósoknak, a kik a termino
lógia dolgában csak nyelvrontással szerepelnek. 

Ebben &L időben jegyzé ki a Mőssler művében 
elősorolt plánták neveit, a Linné systemájába fog
laltak közzül az európaiakat, Baumgarten flórájából 
az erdélyi fajokat s az utóbbiakhoz hozzácsatolta 
egyszersmind a virágzás idejét is. E mellett szorgal
masan vezette lajstromait, külön külön : kimutatását 
rendes herbáriumának, melyben csak pontosan meg
határozott hibátlan példányok foglaltak helyet; to
vábbá a csonka példányoknak, desideratumainak s 
azoknak a példányoknak, a melyeknek faját nem 
sülhető ki teljes biztossággal. 

Evvel az eljárással nyerte meg azt a bámula
tos áttekintést, példányainak s a gyűjtött fajoknak 
legrészletesebb ismerését, a mely későbbi , időben 
gyakran megóvta attól a lefűzéstől, a mely úgyne
vezett „cserebere tudósoknál" oly nagyon divatos. 
Károsodás nélkül, különösen csereviszonyának kezde
tén természetesen nem maradt, de mindig megbizo
nyítható, hogy becsületességéből kifolyó bizalmának 
adta meg az árát. 

Ez volo Czetz Antal fűvészeti tevékenységének 
második szaka, tanulási ideje, előkészülete arra a 
forduló pontra, a mely csakhamar bekövetkezett, s 
mely nagy szorgalmit más téren is igénybe vette. 

Csendes működésében megtalálták a fűvészeti 
összeköttetések, melyek Mr mellett sok fáradságot, 
sok háladatlanságot, de sok örömet és élvezetet is 
hoztak gántsi lakába, ;.-.'. 

Első összeköttetése do'ctor Schur Ferdinánddal, 
az í 866-ban megjelent „Enumeratio plantarum Trans-
silvaniae" szerzőjével keletkezett még 1852-ben. 

Az összeköttetés, egy Ünőkőre irányzott, a rósz 
idő miatt csekély eredményű kirándulással kezdődött, 

Dr. Schur a tudomány leple alá rejtett önzést, 
mely a „mini" : szócskába van foglalva, sehol sem 
űzte feltűnőbben mint a becsületességében oly bizo
dalmas Czetz irányában. 

•A fennmaradt levelezésbői kitűnik, hogy dr„ 
Schur Enumeratiojába foglalt, a radnai flórára vonat
kozó őszves; anyagát Czetz szorgalmának és bizodal
mánál köszöni; káládatőssága nemét legjobban jel-
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lemzi az a körülmény, hogy az Enumeratio bevezetésé
ben nem emliti Ozetz nevét, miáltal megnyeri a 
látszatot, mintha a nevezett flórából Ismertetett fa
jok Schur kutatása eredményei lennének. Egy más 
jellemző momentuma dr. Schur eljárásának abban 
nyilatkozik, hogy a megtekintésre kért növényeket 
visszatartotta s minden kérés és sürgetés daczára so
ha sem juttatta vissza a küldő kezébe. 

Dr. Schur levelei telvék a hízelgés, a tudo
mány érdekére való hivatkozás bizonyos nemével s 
minden képzelhető fogással, mely arra czélzott, hogy 
az utóvégre kétkedővé vált Czetz bizodalmát újból 
megnyerje ós kizsákmányolhassa. 

E fogások között — eltekintve az indoktól — 
tényleg legjobb az, hogy Czetz Antal neve a fűvé-
szetben mégis megörökíttetett. 

A Sisymbrieák csoportjában az Erysímum nem
ben egy, többek között a Korongyíson termő faj*: 

Erysliiium Czetzianum Schur 
nevet nyert; a Junceák rendjében a Schur állította 
J u n c u s Cze tz i i Schur, nem bizonyult jónak s 
az Enumeratióban régi elnevezésére: J. castaneus 
Smithre vezettetett vissza. 

Ez volt Czetz fáradozásának,.- elveszett gyűjte
ményének egyetlen dija. • 

Czetz Antal e károsodáson nagyot okul*. Ter
mészetes esze csakhamar megtalálta az óvszert, mely 
helyes volt, becsületére vált, s mely abban állott, 
hogy a „lefűzést" a csere-viszony megszakításával 
viszonozva semmi' szin alatt sem vette fel újból. 

Fennmaradott leveleiben ilyenkor mindig visz-
szatér kedvencz mondatára: „mert én a becsületet 
nem adom a világ minden plántájáért!" 

És nem egy eset fordul elé sűrű levelezéseiben, 
mely szava .megőrzéséről tanúskodik. Hiában könyö
rögnek azok, a kik bizalmával visszaéltek, hiában 
kötik le becsületszavukat, hiában esküsznek: Czetz 
Antal keményen állja szavát s nem tágít. 

Ebben az időben vette hírét a bécsi növény
esere intézetnek, melyet a tevékeny dr. Skofitz ala-i 
pitott meg és vezet ma is. 

Az intézethez felküldött első növényei roppant 
feltűnést okoztak, mert olyan helyről jöttek, a mely 
a tudomány számára addig hozzáférhetetlennek tarta
tott, oly fajokat tartalmaztak, a melyek a legnagyobb 
ritkaságok közzé tartoztak s pontos meghatározás 
mellett jó kezelésről tanúskodtak, 

1854-ben báró Leithner, szintén egy csereinté
zet tulajdonosa, keresi fel Czetzet esereajánlatával, a 
melyet Czetz elfogadott s - az intézet feloszlásáig^ 
1856-ig folytatott. A viszony mindvégig szívélyes 
maradt -s Czetznek, sok, különö«en külföldi fajt hozott; 
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f Ekkor kezdte Czetz desideratumait a külföldre 
kiterjeszteni s ebben is helyes rendszert követett, a 
mennyiben igyekezete a hiányzó fajok megszerzése 
mellett oda is irányult, hogy azon egy fajt különbö
ző leihelyről.szerezzen s az erdélyivel összehasonlítsa, 
azon kivül az egyes nemek fajsorait kiegészítse. 

Báró Leithnerhez csakhamar s ugyan abban az 
esztendőben Janka Victor, akkor még bécsi tanuló, 
de már lelkes fűvész csatlakozik. Janka, kinekcsalád-
ja Erdélyben, Szt.-Gotthárdon lakott, báró Leithner 
által értesült Czetz létezéséről, német levélben keres
te meg, de a levelezést csakhamar magyarra változ
tatta, s igy folytatta tiz éven át mig Czetz halála 
nem lépett közbe s nem szakitá meg a tudomány 
kötötte jó viszonyt. 

Janka Victor lázas tevékenységet fejtett ki ked-
vencz tudománya körül s Czetzben kiapadhatatlan, 
mindég biztos forrását találja leghőbb vágyai kielé
gítésének. Czetz levelezésének ez a része kéziratai 
között a legérdekesebb. A hevesvérű, a bécsi forrá
sokhoz hozzáférő Janka' mindig uj fajokat -vél talál
ni, a fontolgató, higgadt Czetz inti, figyelmezteti s 
legtöbbször igaza van. A csere, melyben Janka a köz
bejáró szerepet viseli, nagyszerű mérvvet öltött s a 
keresve keresett Senecillis carpatica Schott, Polysche 
mone nívalis, a Sessieriák, Centaureák, Pedicularis, 
Saxifraga ós Carex fajok a liires Saussurea serrata 
és számos mások százával vándorolnak Gántsról Bécs
be s innen a Svájezba, i'ranczia, Orosz, Olasz, Spa
nyol és Ángolországba, a nevezett országok fajai vi
szont Gántsra. Itt ott összezörrennek a jó barátok, 
leginkább azért, mert Janka íöbb csereviszonyt köt 
mint a mennyinek physikai erejével eleget tehet, de 
hamar megbékülnek. A viszony még szorosabb lett 
azáltal, hogy Janka Victor a szünidőket Erdélyben 
töltve felkereste Czetz Antalt s közös kirándulásokat 
rendeztek hol Kadnára, hol Gánts és Deés környékére 

Dr, Herbich Perentz műve: Bukovina flórája 
megjelenvén, Janka ajánlatára Czetz Antal ezt is át-
fanúlta s ennek, nyomán sok új leletet tett részint az 
Ünőkövön, részint a Korongyíson, sőt egy kirándulá,. 
sát. Bukovináig terjesztette ki. A csere mellett ellát
ta Janka Victort öszvehasonlitó és leíró -anyaggal, 
mely .részint Janka irodalmi közléseiben részint Schott 
és Kotschy Analectáiban használtattak fel, és érté
kesíttették a tudomány számára. A Jankától nyert uj-
mutatások szerint Czetz sok uj leletet tett kedvencz 
helyein, de szorosan utánna is járt a Janka esz
közölte meghatározásoknak s érdekes olvasni, miként 
szedegette szét a két fűvész! "a leírásokat és diagno-
sisokat, mint törték: fejőket egyes, homályosabb•; vagy 
kétértelmű kitételeken, melyeket néha vázlatos raj

zokkal kisértek. A mint már elébb mondám, Czetz 
mint autodidaetus, eleintén az irodalmi segédeszközök 
szükségével küzdve, példányait a virágtól le az utol
só gyökérszálig szokta megvizsgálni; ezáltal ugysze
me mint ítélete szerfelett 'élesedett. Janka szokszor 
megkísérté egyes, szerinte uj fajokat Czetz nevére 
keresztelni, Czetz legtöbbször kimutatta a tévedést. 

A Carex Czetzii Janka eléggé bizonyítja ezt 
az állítást. 

Czetz e füvet Gánts határán szedte s egy kül
demény alkalmával Carex moníana Poll. név alatt 
juttatá Janka kezeihez,1 ki uj fajt vélt látni benne s 
az „Östert. bot. Zeitschrift" 1858-ki folyamában le 
is irta s Czetznek dedicálta, még pedig daczára Czetz 
tiltakozása és figyelmeztetésének. Czetz éles megkü
lönböztető tehetsége ellene mondott a faj jogosságá
nak, mi legjobban kitűnik azokból a szavakból a me
lyeket Wolff Gáborhoz 1859-bén irt levelében olvas
hatni s igy hangzanak : 

„Megírtam neki, hogy e Carex semmi egyéb 
mint C. montana, a külömbség csak az, hogy néhány 
példánynak valainival szélesebb a levele s az egyik
nél a barka/ alatt egy kis levél gallér volt ; én 
mindjárt láttam az állítás hirtelenségét s mi több, 
nem is akadtam többé ily példányokra, pedig ugyan 
arról a leihelyről még százakat szedtem s küldtem 
fel hozzá, a melyekre azt mondta, hogy egytől egyig 
montanák, s igy Carex Czetzii Janka requiescat ín 
pac.e !" 

Hogy mennyire volt igaza Czetznek, onnan tű
nik ki leginkább, hogy maga Janka ugyancsak az 
„Öst. bot. Zeitschrift" 1863-dlk folyamában közzé
tett aoalytiea tabellájából, mely valamennyi európai 
Carex fajokra kiterjed, a Carex Czetziit kihagyta. 

- E faj móg annyiban is nevezetes, hogy Schur 
Enumeratiójában, mely az imént emiitett tabella kia
dása után három évvel később jelent meg, minden 
commentar nélkül, mint Carex. Czetzii Janka szerepel 
s így jellemző világot vet dr. Schur kritikai. eljárá
sára. 

Mind a mellett, hogy Czetz cseretársai minden
képpen titkon tartották a nevét, nehogy a forrásból 
mások is merítsenek, a növényekhez mellékelt czé-
dulái, itt ott egy kis kémkedés is sokakat igazítottak 
útba. 

Még 1854-ben egy Badnára intézett kirándu
lása alkalmával ott a helyszínén találkozott tordai 
gyógyszerész és kitűnő, még most is élő botanicu-; 
snnk Wolff Gáborral, mely találkozás egy igen ta--
nulságos ós mindvégig rokonszenves viszony alapját 
vetette meg. A betföldiek kö'zzül rövid leyelezóst 
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folytatott Bielz Ede Alberttel a kitűnő faunistával, 
ki csigák és bogarak gyűjtésére ösztönözte; Porcius 
Flóriánnal Naszód vidéke még most is élő alkapitá-
nyával, ki 1856-tól Czetz haláláig váltig hű levele
zője, majdnem minden évben kitartó és hü kísérője 
maradt Eadnán és környékén, kivel ő bajait, kételye
it, vágyait hiven közölte. Porcius a német nyelvben 
jártas levén sok tekintetben felvilágositólag hatott 
Czetz Antalra s ez egymásközötti viszony mindvégig 
a kölcsönös becsülés és barátság bélyegét viseli hom
lokán. 

Dr. Haynald Lajos, akkori erdélyi püspök, je-
• lenleg kalocsai érsekkel 1861-ben ismerkedett meg, 

mely évben" a püspök Eadnán a bérmálást végezte, 
hajlamához hiven a fűvészetet sem hagyta figyelmen 
kivül ,s Czetzczel kirándult az Ünőkőre. A nagymi-
veltségü püspök rögtön megismerte Czetz kitűnő te
hetségét, szívélyes, bár nem sűrű. levelezésben min
dég biztatólag és dicsérőleg nyilatkozott s küldenie-

| nyeivel, melyek Czetz leghőbb óhajtásaival találkoz
tak, sok jő órát teremtett a gántsi fűvész kis hajlé
kában. Álljon itt az é̂rseknek hozzám intézett leve
léből néhány szó, mely Czetz jellemzését foglalja ma
gában: 

„Midőn én Eadnán excurráltarn vele, mintegy 
60 esztendős, edzett egészségű, soványos, csontos fér
fiúnak találtam őt, ki lelkesedéssel szólott Gánts és 
radnai havasok flórájáról. Excursiónk két napig tar
tott s mind a két nap bámultam emlékező tehetsé
gét, mely a havas ritkaságainak leihelyeit nagy biz
tonsággal messzirűl jelezte és felmutatta." 

Eövidebb levelezést, mely éppen csak cserére 
vonatkozott folytatott Spreitzenhofer Györgygyei Bécs
ben, Keckert Dániellel Szebenben. 

Styria legkitűnőbb botanicussával Pittoni lo
vaggal 1857-ben kezdi meg a cserét és a levelezést 
mely viszony 1864-ig megszakadás nélkül folyt, s 
Czetz Herbáriumát különösen amerikai és australiai 
növényekkel látta el, melyekhez még számos ázsiai 
és oroszországi faj csatlakozott. Pittoni lovag hű és 
pontos cserélő maradt mindvégig, s hogy mennyire 
becsülte Czetz küldeményeit onnan tetszik ki legin
kább, hogy a levelezési nyelv különbségéből szárma
zó nehézségekkel szívesen megküzdött. Helyén látom 
itt megemlékezni a levelezések módjáról. 

Mig Czetz Antalnak első ősztönzőja Czetz Ade-
odat tehette, ő vitte a német levelezést; a később1 

időben Czetz Antal magára maradt s a németekkel 
magyarul levelezett. Pittoni lovag Czetz leveleit Gratz-
ból Magyarországra küldte, s ott fordíttatta le, mi 
az akkori időben két három heti időt vett igénybe 

Jellemző Pittoninak egy mondata, mellyel a le-
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velezés nehézségeiről szólva baját panaszolta. Azt mond-
a többek között, hogy Grátzban akadnak ugyan ma
gyarok is — többnyire a magas rendből — de ezek 
sokkal restebbek, semhogy bár egy levelet lefordíta
nának ! Pittonit, ki cs. k. asztainok volt, Czetz An
tal „méltóságolta" s a csere becsületességét imígy 
magyarázta meg neki: „mert hát a magyar ember azt 
tartja, hogy a becsület többet ér a szalonnás káposz
tánál." 

Élte végszakában 1863-ban még egy levelező
je akadt, a kit különösen becsült ós megszeretett. 
Steffek József, József főherczeg nevű 37. gyalogez
red alorvosa volt ez, ki Nagyváradon állomásozva 
szorgalmas müvelője volt a füvészetnek s a magyar 
nyelvet annyira elsajátította, hogy meglehetős folyé
konysággal levelezett benne. 

Szerfelett pontos'és leíki'ösmeretes ember volt, 
a kiről Czetz Jankához intézett levelében azt mond
ja, hogy nem ismer kérést, melynek teljesítése ha
talmában áll, s a melynek teljesítését Steffektől el
tagadná. Á mit Nagyvárad környéke ritkaságokban 
felmutathatott, az pontosan Gántsra ment, Gántsról 
ismét Badna, Gánts és Deés virágai özönlöttek visz-
szonszolgálat fejében. Meghatározásokban, kételyek 
eloszlatásában ritkán működött két ember szebb egyet
értésben mint Czetz Antal ós Steffek Adolf alorvos. 

A Bukovinába intézett rövid kiránduláson ki
vül még csak egyszer látogatott el Czetz Antal tá
volabbi vidékre s ez 1857-ben történt, Ez évben Má-
ramarosba ment s megmászta a „Popp Iván" csú
csot ; a Mállott fáradság azonban ugy kifogyasztotta 
az erejéből, hogy a csúcson fekve maradt s csak cse
kély eredményre tett szert. 

Evvel azután beérte élte végéig gántsi magá
nyával és radnai paradicsomával, honnan voltaképpen 
soha sem vágyott kifelé. 

E kedvencz területeire szerfelett büszke volt, 
mint a máramarosi kirándulását követő levelei is bi
zonyítják, melyek szerint a meglátogatott vidékek 
flóráját túlszegénynek találta a raduaihoz képest. 

1855 táján részint Bielz Ede Albert buzdítá
sára, részint saját ösztönét követve az entomologia 
felé forditá szemét. Wolff Gábor barátja, ki a fű-
vészet mellett a természeti tudományok e szakát is 
mivelte, tetemesen támogatá szintúgy eszközökkel 
mint útmutatásokkal a bogarak rendszeres "gyűjtése 
körül. Czetz Antal azonban beláthatta, hogy az új 
szakot, csak a füvészet rovására mivelhetné, s csak
hamar felhagyott vele. Némely apróbb gyűjtéseit ré
szint a mindent kolduló Schur, részint Bielz kezei
be juttatá. 
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A nagy mórvet öltött csere és levelezés mellett 
Czetz Antal ssorgalmasan folytatta az önoktatást. 

Részint készpénzért, részint növényekért meg
szerző magának az epochalis műveket, különösen pe
dig azokat, a melyekben erdélyi növények leírásai 
foglaltattak. 

Koch és Reíchenbach műveit megismerte s ezek 
szerint készité el későbben desideratumai jegyzékét, 
a melynél mindég arra ügyelt, hogy meglevő gyűj
teményébe beilleszthető legyen sú j meg új alakok
kal ismertesse meg. Oly növényekért, a melyek bir
tokában levő fajok sorát kiegészíthették igért, és adott 
a mennyit csak ígérhetett és adhatott. 

Ily fajoknál a megszerzés eszközlése rendesen 
nagy áldozatába került és sok előlegesen küldött cso 
magja enyészett el hűtelen kezek között, a melyek 
az éppen csak gyűjtéssel foglalkozó botanicusoknál 
nem tartoznak a ritkaságok közzé. 

Az ily féle csalatkozások sok keserű órájába 
kerültek a jó Czetznek, s utóvégre tartózkodóvá és 
gyanakodóvá tették. 

Lehetetlenség, hogy a gyűjtő botanicusoknak 
ide tartozó eljárását bővebben ismertessem, mert a 
míg ez ismertetés egyrészt kivül állana az életrajz 
keretén, addig másrészt oly fekólyét leplezné le a 
pseudotudományos világnak, a mely épp oly undorító 
mint tanuságnélküli. 

Czetz Antal váltig és emberül küzdött e fekély 
ellen s legjobb védpaizsát lelkesedése és kivált ren
dithetetlen becsületessége szolgáltatta. Hanem ő meg
bocsátott azoknak, a kik méltatlansággal, hálát
lansággal viszonozták jó akaratát, áldozatait, s úgy 
hiszem, virágos hantja alatt helyesli, hogy biogra-
pbusa nem szigorúbb nálánál. 

Ily küzdésbe került Herbáriumának a kiegé
szítése s kétszeresen megbecsüljük kitartását, a midőn 
némely gazdag nemek fajsorozatán végig tekintünk s 
meggyőződünk, hogy e sorozatok egész zónákat il-
lustrálnak. 

A különböző nemek közzül felemlítendő : Oa-
rex 116, Saxifraga 95, Hieraeium 93, Ranunculus 
83, Centaurea 64, Trifolium 61, Silene 53, Campa-
aula 54, Euphorbia 50, Dianthus 49, Veronica 48» 
Potentiíla 46, Viola 47, Allium 42, Gentiana 42, 
Juncus 42. Astragalus 37. Senecio 35, Festuca 34, 
Achillea, Galium 32, Crocus, Draba, Orchis 24, Ar-
temisia 29. Arabis 26, Pedicularis 32, Cjtisus 22, 
Bromus 20, Aveaa, Asperula, Alyssum, Iris 19, 
Arenaria 18, Sessleria 14 fajjal. Egyes fajsorok mész-
szire terjednek mint pld: Astragalus, mely Siciliai 
alakokon kezdve, közép Európán át egészen Songá 
rába kalauzolja a botanicust 
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A gyűjtőkkel való sokszoros érintkezése nem j 
maradt befolyás nélkül irányára: élte fogytáig csak 
a fajok körében mozgott. Főtörekvése az maradt, 
hogy kedvencz , helyein minél több fajt találjon, a 
csere által pedig minél több növény fajt megismerjen, I 

A tudomány voltaképpeni feladata, akár phi-
Iosophiai vagy a gyakorlati életre czélozó része ide
gen maradt tőle. 

Az alakok lánczolata, a faj genesisébe való 
mélyebb behatolás, a növényzet viszonya a talajhoz, 
égaljhoz, a phytogeographia, a növény szerepe a ter
mészetben, kapcsolatai a szerves és szervetlen világ 
többi jelenségeivel, boncz és élettana, a phaenologia 
stb. stb. tekintet nélkül maradtak Czetz Antalnál 
már azért is, mert csekély tudományos alapja elszi
geteltsége, eléhaladott kora nem engedek meg, hogy 
a constatáló irányon kívül még inast is miveljan. Haj
lott koránál fogva nem rendelkezett arról a rugalmasság
ról, a mely szükséges lett voloa, hogy számos teen
dői között az irodalom terén is felléphessen. Ez azon
ban semmit sem von le érdeméből, mert példásan rende
zett, jegyzetekben dús hagyatékával megadta az anya- ! 
got, melyet egy szakavatott toll rögtön értékesíthet. 
Phytogeographiai része, a mennyiben Erdélyre vo
natkozik, rögtön kiadható. 

0 beérfce avval, hogy azt a növényt, a melyet 
valamely Auctor leirt, fűvészeti paradicsomában is 
megtalálhatta s öröme kétszeres volt, ha olyan fajt 
fedezhetett fel, a mely csak más területekről volt 
ismeretes a tudomány előtt.*) 

Nagy azoknak a fajoknak a száma, a melyek-
kjl constatáló eljárása mellett Erdély flóráját gaz-
dagitá. 

Baumgarten flórájában előforduló, a radnai te
rületre vonatkozó helynevek hibáit kijavitá s többek 
között reájött a Baumgarten emiitette „Dsemeanie,t 

hegy meghatározására a melyet a későbbi botanicu-
sok hiába kerestek. Az az • iker csúcs az, mely az 
Ünökőről a Stol és Galacz felé látszik s oláh nyel
ven a „dsemenu" „geminus" (iker) nevet viseli. 

Némely általa felfedezett fajok valóságos fel- , 
tünést okoztak a tudományos világban; így pld: a 
Saussurea serrata, melyet Ledebour eredetileg Orosz
országból ismertetett, s melynek eléjövetele Chiná-
ból volt jelezve, valóságos forrongást idézett elé Bécs 
botanicai köreiben, a midőn Czetz a növény első, hi
teles példányait Radnáról béküldé. 

*) Felvitte a leírások megértéséig, össíV^ha onlitások ál
tal pedig annyira ólesité itélö tehetségét, hogy Herbáriuma ta
núsága szerin*', akárhány e'ső rangú fűvészra is helyesen reá-
eorrigált. 
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j De az is igaz, hogy számos lelete, melyért ő 
fáradotl, s a melyet készséggel átengedett a tudo
mányban való felhasználásra, tőle eltulajdonittatott, 
mert az illető irók egyszerűen elhallgatták nevét s 
a saját nevök számára hódították meg a dicsfényt, 
mely a tudománynak nem ártott ugyan, de az igaz
ság s a beesület szempontjából Ítélve egy hajszálnyi
val sem volt jobb a mesebeli szajkó eljárásánál. 

Bátran kimondhatom, hogy Radna, Gánts és 
Deés flórájára vonatkozó öszves anyag úgy a mint 
az még jelenleg is a tudományban szerepel, kissebb 
részben közbenjárólag, a legnagyobb részben közét-
lenül Czetz Antal fáradozása érdeme, tiszteletre mél
tó eredménye. 

Ilyszerü működésben találta az erdélyi múzeum 
' keletkezésének első hire s e hírrel nagy lelkesedés 

vonult be a gántsi lakba. 
Czetz Antal nyomban elhatározta, hogy ezt az 

intézetet, a melyhez a legszebb reményeket köté, tel
hetőleg pártolni és gyámolitni fogja, sőt kétségtelen 
az is, hogy a keletkezés első' perczétől fogva örökö
séül tekintó az ifjú intézetet, Dr. Hajnald Lajos ér-
zsekhez, Janka Victorhoz, Brassai Sámuelhez intézett 
leveleiből a lelkesedós legtisztább hangján szól vala
hányszor csak megemlékezik a múzeumról. 

Jankának visszaküldi az olvashatatlan czédulá-
kat avval a kérdéssel: mit mondana a múzeum er
ről az olvashatatlan írásról? 

Rögtön hozzálát egy külön gyűjtemény kiso-
rolásához, a melyet a múzeum rendelkezésére bocsát
va egyszersmind lekötelezi magát a gyűjtemény sza
porítására. 

Ő, a ki szerény Xéniáival elvonultan társalko
dott, felhevül a legtisztább hazafiság s a tudomány 
iránti tisztelet nemes tüzétől s ez szépen jellemzi lel
ke nemességét. 

Leveleiben az elbizakodottságnak, a dicsvágy
nak egyetlen egy szavával sem találkozunk, mindég 
tiszteletteljes de határozott hangon beszélt s csak 
azt védi és bizonyítja, a miről saját szemével, leg
jobb utánjárásával meggyőződött. 

A méltányosságra sokat tartott. A miről ren
delkezett azt bőségesen osztogatta, de megvárta egy
szersmind, hogy mások is igy tegyenek; jól vetett, 
de sokszor rosszul aratott s a háládatlanság, a mél
tányosság hiánya sokszor keserű panaszokra fakasztá. 

Működése gyakorlati oldala sok tekintetben ér
dekes. 

Eleintén a, kora tavaszt Gánts és Deés vidé
kének szentelgette, havasait pedig csak későbben a 

i radnai fürdőidény beálltával kereste fel. Az ötvenes 
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évek vége felé Janka Victor figyelmezteté arra, hogy 
kora tavaszkor, midőn a havas teteje még a hó lep
le alatt nyugszik, a sziklák repedéseiben, verőfényes 
helyein sok érdekes virág nyílik s ezental Czetz An
tal jókor elhagyja téli magányát, hogy a hideg ta
vaszi szelekkel, esővel, hóval megküzdve öszvegyüjt-
se a havas első virágait. 

A csekély öszveg (saját állítása szerint 120 
pengő forint,) a melyet évenként kirándulásaira for
díthatott, nem engedte meg a kényelmes felszerelést 
s Czetz Antal hü társával Porcius Flóriánnal a hosz-
szas kirándulások alkalmával szabad ég alatt tölte 
éjszakáit, bátran daczolt a fergeteggel, hideggel, hő
séggel, szomjúsággal éí éhséggel esnem egyszer védte 
magát a juhászok megtámadása ellen. 

A nagy kereslet, a mely némely fajoknál mu
tatkozott s az a körülmény, hogy a havasra kitett 
juhok gyakran lekoppaszták a növényzetet s eredmény
telenné tevék a kirándulást, lassan arra inditák hogy 
gántsi kertjében tenyésztési kísérleteket tegyen még 
pedig jó sikerrel. 

A Saussurea serrata culta, mely a gántsi kert
ben meghonosodott, élénk csere tárgya lett; ugy szin
tén Pedicuiaris asplenifolia, foliosa s több más fa
jok, a számosan termesztett külföldieket nem is 
említve. E tenyésztési sikerekkel tetemesen befolyta 
tudomány előmozdítására. A magzás idejét meglesve 
ugy Janka mint Schott és Kotschy müveihez Czetz 
Antal szolgáltatta az anyagot, a mely a Heracleum 
és Carex fajok tisztázását, kritikai megalapítását le
hetségessé tette. Az Arumoknál ugyan ezt tévé a 
friss gyökerek megszerzése és beküldése által. Leve
lezéseiből e tény tisztán kivehető s elég sajnos, hogy 
biographusa az első, a ki ezt az érdemét felemlíti. 

A hatvanas évek bajokkal köszöntöttek bé. Az 
megöregedett Czetz Antal koronként betegeskedni kez
dett, a mi azonban nem tartá vissza Radna meglá
togatásától. Kirándulásait rövidre szabta s olykor be
tanított paraszt fiukat küldött fel a havasra, kik uta
sítása szeiint gyüjték a virágot, mig a mester lenn 
a völgyben szárított, csomagolt és determinált. 

1865 áprilisében, közel hatvannégy éves korá
ban egy erős hülés következtében rohamos tüdőlob
ba esett s mint a Priesznitzféle gyógymód tisztelője 
eleintén éhez folyamodott, a baj azonban oly komoly 
fordulatot vett, hogy rokonai orvosi segélyért folya
modva, Belső-Szolnok főorvosát, doctor Szőcsöt hív
ták meg a beteg ágyához. 

Czetz Antal, a belépő orvost derült kedéllyel, a 
következő szavakkal fogadá: ugyan jó, hogy eljött, 
legalább végrendeletem megírását van, hogy kire biz -
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zam. Ez csakugyan meg is történt. Csekély pénzét 
gondozójának Czetz Károlynak, kis' birtokát a deési 
római kath. iskolának, gyűjteményeit s könyveinek 
azt a részét, a mely bevált, az erdélyi múzeumnak, 
könyvtárának többi részét unokaöcscse, szamosuj vá
ri tanár Czetz Ggrgelynek hagyományozá. Ezenkívül 
kiköté, hogy a gyűjtemény többszörös példányaiból a 
szamosujvári gymnasium számára Herbárium állit-
tassók, mely kikötésnek Brassai Sámuel buzgósága 
már meg is felelt. 

A végrendelet megírása után alig egypár órá
val, április hó 24-kén a legnagyobb lelki nyugalommal 
meghalt. 

Ennyi az a mit Czetz Antal hátrahagyott 
irataiból, továbbá azokból a szives közlésekből kive
hettem, a melyeket különösen kalocsai érsek dr. Hay-
nald Lajos ő excellentiájának, Wolff Gábor t-ordai 
gyógyszerész, Czetz Gergely szamosujvári tanár és 
Czetz Adeodat uraknak köszönhetek. 

Ez volt élete, működése annak az embernek, a 
ki oly korban, a melyben mások megállapodnak, sőt 
némelyek hanyatlásnak indulnak, élete negyvenedik 
évében, egyszeri útmutatásra, lelkesedéssel hozzálát 
egy tudományos szak miveléséhez; a ki önmegtaga
dással lemond a családi élet örömeiről s meleg keb
le egész szeretetét a választott szakra fordítja, a ki 
nem retten vissza az önoktatás nehézségeitől, bátran 
fontolva halad, megküzd minden akadálylyal, minden 
nehézséggel, kivívja magának a legjobbak tiszteletét 
s a midőn örök nyugalomra hajtja fejét, csak a hasz
nosnak, jónak és nemesnek nyomát hagyja maga után. 
Egyszerű de kötelességéhez hű bajnoka volt ő egy 
nemzete körében elhanyagolt szaknak, hasonlított azok
hoz a bátrakhoz, a kik erős karral, önfeláldozással 
utat nyitnak az őserdők rengetegébe s meghódítják 
a vadont a nyomdokaikon telepedő és terjeszkedő mű

velődés számára. Kalauza lesz ő mindenkinek, a ki 
a keletó Kárpátok flóráját felkeresi. 

Gyűjteményét akár általános tekintetben mint 
Herbáriumot, akár különlegesen mint az egyes vidé
kek flórája kútforrását tekintjük, mindenképpen clas-
sicusnak kell hogy nevezzük s a hozzátartozó lajst
romok becse megmarad még akkor is, a mikor ma
ga a gyűjtemény áldozatul esik az idő romboló ha
talmának. 

Hátrahagyott lajstromai szerint Deés, Gánts 
és Eadna területéről 1850-től haláláig 1529 fajt gyűj
tött, szárított és meghatározott, melyek közzül néme
lyek, mint a Senecillis carpatica,1 Saussurea serrata, 
Polyschemone nivalis s több mások, ezer meg ezer 
példányban vándoroltak Európa herbáriumaiba. Her
báriuma az utolsó izig pontosan rendezve és minden 
példánya kritikai szabatossággal meghatározva 5538 
fajt mutat Európa s a világ többi részeiből. Azt hi
szem éppen úgy a kegyelet mint az igazság paran
csolta dolgot mivel az erdélyi múzeum, ha kiadja 
lajstromát azoknak a fajoknak, a melyeket Czetz An
tal, floristicus tevékenysége tereiről megismertetett. 
E lajstrom kiadása a szakavatottakat útba igazítja a 
mások által eltulajdonított * leihelyek iránt s késő 
bár de illő és móltányos dija lesz Czetz Antal bnz-
góságának, önzetlenségének. 

Az erdélyi múzeum egylet elfogadta az örök
séget, az igazság megőrzése tehát legalább is kegye
let parancsolta szent kötelessége. 

És most bucsut veszek attól a ki szövétneket 
gyújtott az Erdély északkeleti flórája tömkelegéhen, 
a ki e szövétneket legilletékesb helyére, az erdélyi 
múzeumra tűzte abban a pillanatban, a melyhen az 
élet Geniusa az övét örökre eloltá. 

Neve fenmarad. emléke áldott lesz miközöttünk! 
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Muz. Jivk. VI. köt. 
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