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i*Gombocz E«: Beythe András „Füves könyvének
kritikája.

„Ha thovábá, valakinek az én munkám nem tetézik ; kérm
azon mint Christusban való Atyámfiát, ha naia nékil el lehet,

hadgyon békét neki: engömet ki igaz lelkiismerettel és sok
különb-különb féle megkisértetett avagy megpróbáltatott gyakor-

lások által irtani, vele ne rágalmazzon." Így szól Beythe
András a Németujvárt 1595-en megjelent ,.F i v e s kon íi v"-

ének elszavában. Mégsem hiszem, hogy Beythe András szel-

leme a rágalmazás vádjával illethetne, ha mvéhez a szigorú

tudományos kritika fegyverével közeledve, rá nézve nem hizelg,

de az igazságnak megfelel tényeket állapítanék meg.
Hazai „patres"-eink gyér müvei közül, úgyszólván egyedül

Beythe könyve nem részesült még tudományos kritikában,

habár már sokan ismertették úgy a közelmúlt, mint a régmúlt
idkben. Fialowski Lajos aprólékos pontossággal dolgozta

fel Melius Juhász Péter Herhariuni-át\ kimutatva kora-

beli jelentségét és összes forrásait ; Alföldi Flatt Károly
az széleskör botanika-történeti tudására és bámulatos biblio-

gráfiai ismereteire valló alapossággal védte meg Frankovith
Gergely „Felette hasznos és szükséges l<önyv'''-ét ^ S a d 1 e r-nek
az irodalmat tekintetbe nem vev igazság alán kritikájával^ szem-
ben, majd megért szeretettel ismertette Pechi Lukács naiv

kis mvét a .^Keresztény szüzek tisztességes koszorúját''\ de
Beythe Füves könyvérl egyikük sem emlékezett meg részle-

tesen. Ilyenformán, azt hiszem, nem végeztem hiábavaló munkát.
A 135 levélre terjed „Fives Könüv" 276 cikkben 275

„fiveknek és fáknak, nevökrl, természetekrl és hasznokról érte-

kezik". * A címként szerepl magyar növénynév után következ-
nek a növénynek deák és magyar ,,nevezetij" azután „termé-
szeti" majd „hasznai".

Morfológiai jellemzések, leírások, melyekre Melius Her-
báriumában lépten-nyomon rábukkanunk és amelyek, ha még oly

tökéletlenek is, a botanikát képviselik az orvosi, gyógyító kézi-

könyvben, Beythe Füves könyvébl jórészt hiányzanak, Beythe
András mve nem egyéb, mintegy az akkori idkben divatos,

valószínleg a népnek szánt, növény-orvosságos könyv, mely
hogy mily eszközökkel igyekezett ennek a céljának megfelelni,

az legjobban forrásainak tanulmányából tnik ki.

Beythe a címlapon maga mondja, hogy füves könyvét
„az f Doctoroknak és természettudó orvosoknak Dioscoridesnek

1 Math. term. tud. Ért. III. 1885. p. 19.
2 T. T. K. Pótf. XXVII. 1885. p..49.
3 Term. tud. tár^. Évk. I. 1841—45. p. 94—99.
* Egy cikk . „Eger fii, Pilosella, Auricula muris" kétszer fordul elö

:

az 56a— 57 és 97a—98 lapokon.
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és Mattliioliisnak bölts írásokbul" szerezte. De ismerve az egy-

korú íróknak azt a kedves szokását, hogy rendesen csak azokat

a forrásokat vallják be, melyeket kevésbbé használtak, a kiolló-

zott részek forrásait ellenben elhallgatják — Beythe könyvének
vizsgálata közben sem ért váratlanul az a tény, hogy tartalma

kétharmadrészben M e 1 i u s ból származik. Kétségtelen, hogy

Beythe András Matthiolu snak egy, esetleg több mvét is

használta. Matthiol u sból vette át mindenekeltt a növények

sorrendjét, melytl úgyszólván soha el nem tér (kezdi a kék
liliommal és végzi a szltvel). Tehát sem S a d 1 e r-nek, ki

szerint^ Beythe könyvében „minden felosztás nélkül, 270
növény soroltatik el betrendben," sem K anit z-nak, ki szerint

"^

a m beosztása körülbelül ugyanaz volna, mint M e 1 i u s-é —
nincs igaza. Matthiolu s-nak a nagy növénybségét természe-

tesen meg sem közelíti a Füves könyv a maga 275 növényével,

melyeknek kiválogatásában, a nálunk termesztett kerti növények

meglehets teljes összeállításán kívül, semmiféle irányadó elvre

nem találtam. A Melius Herbáriumában is felsorolt 185 növé-

nyen kívül még 43 konyhakerti és kerti növényt, továbbá 47

egyéb növényt vett át M a 1 1 h i o 1 u s tói. Viszont kihagyott 58

olyan a M e í i u s nál is részletesen tárgyalt növényt, melyeknek

jórésze a XVI. századbeli orvos-botanikában elsrangú és fontos

szerepet játszott (mint Aquilegia, Anthemis = Matricaria Cha-

momiUa^ Veronica, Glechoma, Thymus, Dictamnus, Scabiosa stb).

Ilyenformán önálló alkotása Beythe nek Füves könyvében úgj^-

szólván semmi sincs; javarésze szó szerinti átvétele, vagyis plá-

giuma Melius könyvének, kisebb része fordítása, a sok eset-

ben hibás nomenklatúrával átvett Matthiolu s-féle cikkeknek.

De nehogy tényleg „calumniare audacter" láttassam, nézzük az

argumentumokat.
Beythe 275 növényeikké közül 135-öt úgyszólván bet sze-

rint másolt le Melius Herbáriumából. Egy példa meggyzhet
bennünket. Lássuk, hogy ír p. o. a Symphytum officináié L-
rl Melius és hogyan Beythe András?

Melius Herb. 153—154 Beythe A. Fires könyv. 97—97a

DE SYMPHYTO. NADÁLYNAK.
[Nomenklatúra és leírás.] [Leírás hiányzik.]

Termeszetij.
TERMÉSZETI. Száraztó, meleghijtó es szo-

Száraszío, melegít, -szorito nto termeszetúiek az Nadaly
á Nadály fü. [fj'uek.

BELS HASZNÁL Haznaij.

Ha á Nadály fúnec á gyó- Ha az Nadaly fijvnek az

keret meg mosod, és mézes viz- gyökeret meg mosod, töröd, es

1 Id. h. p. 9L
* Gesch, d. Bot. p. 25.
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ben meg fzed, gyakran iszod, mezes ^vizben meg fzód, gyak-

á Tüdt meg tisztittya, Vér pó- ran izod, tijddet meg tiztitya,

kést tisztit, Mely fayást gyogyit, ver pokst tiztit, mely faiast

szakattaknac hasznos. gyogit, szakattaknak haznos.

A kinec á Veseye fáy, Igen Az kinek az veseie íai, igón

i6 a gyökerét vízben fzni, vagv io az gyökeret vizben fóznij,

porra tenni, vizben innya adni auagy porra tennij es vizben

á kinek Veseie fáy, á k bánttya. innija adnij az kinek veseie

Ha á gyökerét, leuelét, vira- fai, es az ku bantya.

gát borba fzed, iszod, Vérha- Ha az gyökeret, leuelet es

sat gyogyit, az Aszszony állatoc virágot borban fzöd es izod,

v^rét meg állattya. ver hast gyogit, az azzonij alla-

Mézes etzetben ha fzed, tok veret meg állattya.

iszod, szakadást, tksséget Mézes eczötben ha fzöd es

gyogyit, es ha vizet iszod, izod, zakadast, tokössegöt gyo-
Sirupot czinálsz bellle, reke- git, és ha vizet izod, rekedest

dést, szomiuságot gyogyit, es zomijsagot gyogit.

[stb.] [stb.]

Hasonló a párhuzam Beythének és Me Húsnak még
184 többi cikke között. Mikor tehát Sadler azt írja, hogy
Beythe András Melius nak , munkáit nyilván használta"

,

Kanitz pedig azt véli, hogy „Melius' Werk scheint Beythe
bekannt gewesen zu sein, da er wenig von Melius aufgenom-
mene Pflanzen ervváhut'" — akkor mindketten csak nagyon
távolról közelítették meg az igazságot.

Eltérések Beythe és Melius szövege között csak ki-

hagyásokban, szórendi változtatásokban s javításokban és itt-ott

a latin kifejezések megmagyarításában nyilvánulnak. Melius
növényleírásait, nomenklatúrái fejtegetéseit Beythe rendesen
elhagyja, vagy ersen megrövidíti. Melius elég gyakran hivat-

kozik a régi tudósokra (Plinius, Galenus, Dioscorides
stb.) ; Beythe az il3^en vonatkozásokat mellzi. A szórendi vál-

toztatásokkal mindenesetre sokat javított és fésült Melius nak
F i a 1 w s k i szerint is kusza és nem végleges szövegezésre
valló stílusán. Ügy az érthetség, mint a magyar nyelv szem-
pontjából Beythet A, szövege a kerekdedebb, gondosabb és

magyarosabb, Melius nak stílárisan átdolgozott kiadása. ^

Bizonyos purizáló törekvések, melyek talán a nép nyelvé-
hez való nagyobb símulás szándékának látszatát keltik, tagad-

hatatlanok a Füves könyvben. Melius gyakran használ latin

és görög tudományos kifejezéseket ; Beythe ezeket — ha csak
a másolás gépies munkája közben önkéntelenül át nem A^eszi —
lehetleg kerüli, „succusa" helyett „levét", „terpetinaja" helyett

„enyue''-t, „emphlastriim" helyett „ flastrom "-ot, „cangraena"
helyett „fene"-t stb. ír.

^ L. G m b c z E. : Melius és Beythe András. Magyar Nyelv 1919.
1. sz.



32 GOMBOCZ E.

Végül érdemül tudhatjuk be Beythének azt az igyeke-

zetét is, mellyel sikerült is neki itt-ott a M e 1 i u s egy ugyan-

azon cikkébe bepréselt különböz növényeket egymástól széjjel-

választani es a M a 1 1 h i o 1 u s követelte sorrendbe mint külön

cikkeket beilleszteni. így a Me Húsnak ,,De Artemisia" cik-

kébe foglalt „Fekete irm"-öt {Artemisia vulgáris L.), ,,Mátra

fú '-vet (CJirysanthemum Parthenium L.) és „Varadicz"-ot (Tana-

cetum vulgare L.) külön-külön tárgyalja és a M e 1 i u s nál együtt

közölt „küls és bels hasznukat" a három növényre elosztja —
a szöveget természetesen szó szerint átvéve. Ugyanígy jár el

Me Húsnak „De Absinthio", „De Sisymbrio", „De Ormino",

„De Terebintho" stb. cikkeivel is.

Ezzel aztán ki is merítettük Beythe András gyér érde-

meit M el in s szál szemben, mert „Herbáriuma "-nak szószerinti

plagizálása mellett is lépten-nyomon eltíinik a Füves könyv

szerzjének sok hibája, mint a szerkesztés gondatlansága, az

egykorú orvos-botanikában való járatlansága, a növényismeret

hiánya, st tudományos és orvosi lelkiismeretlenség is — hibák,

melyek a M a 1 1 h i o 1 u s ból átvett részekben — mint késbb
látni fogjuk — még fokozottabb mértékben megvannak. Melius
mondatát „A Pálma fa gyú : [azaz gyümölcse!] száraztó es mele-

gít" (p. 5a), a következképen másolja: „Gyökere [!] az Pálma-

fának zarazto és meleghijt." (p. 18a). — Az „Eger íil" cikket

az 56a és 97a lapokon is közli, ugyanazon szöveggel; minek

magyarázata, hogy Melius az „Auricula muris" (Myosotis
sp.) és a „Pilosella" {Hieracium Pilosella L.) növényeket a

némely szerzk által használt közös „Auricula muris" név alatt

közli; a Matthiolus által azonban természetesen külön tár-

gyalt két növényt Beythe szintén külön veszi és skrupulus nél-

kül ruházza fel ket azonos orvosi hatással — vagyis Melius
Herbáriumának egy és ugyanazon szövegével. A „Bolha fiv"-nek

(p. 50a = Polygonum Persicaria L. és Hydropiper L.) és a

„Száraz fiv"-nek (p. 88a = Inula Conyza L) természeti és

hasznai szintén azonosak vagyis a két szöveg egyenl. Itt

Melius Herbáriumának „De Conysa" cikkét (p. 138a) másolta

le és keverte össze az ott tárgyalt els, második és harmadik

fajtát. A „Saffrany"-nak (5a; = Crocus sativus L.) és a „Vad

Saffrany"-nak (p. 133 = Carthamus tindorius L) esete ugyanaz.

Lemásolva mindkét növényhez Meliusnak „De Cnico" (p. 42a)

cikkébl és a „Saffrany"-hoz kipótolva Matthi olu sból.

Meliusnak „De Chamaepity" Ebcikkét (p. 171) az „Ebkapor"

alatt tárgyalja és ilyenformán az Ajiiga chamaepytis L. gyó-

gyító tulajdonságaival az Anthemis Cotula L.-t ruházza fel

!

Magyarázat: az aiuga, chamaepytis és cotula foetida nevek

összekeverése. Általában ahogyan Beythe a magyar és latin

neveket a növények orvosi hasznaival összekombinálja, az nagy

tapasztalatlanságra, a növények ismeretének hiányára és — köz-

használatra szánt népszer orvosi kézikönyvrl lévén szó — nagy
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lelkiismeretleiiségre is vall. Mert mi másnak nevezhetjük eljárá-

sát, mikor a „Pulmonaria, Tidó fiv"-rl azt írja, hogy „teies

leue szrt és szömölcsöket vészit, levele, gyökere és gyümölcsei
pedig a halas tóba vettetvén a halakat elszédítik". Az ártalmat-

lan és hasznos Pulmonaría officinalis L.-t egyszerííeii felcseréli

JVTatthiolus mérges Tit/iymalus-kvR\, Eu2)horbia-fsL}ok'kiú.

Beythe Füves könyvében feltalálható többi 90 növénycikk-
nek Matthiolus az atyja. Hogy M a tt hiolu s uak melyik mvét
használta Beythe, azt teljes pontossággal nem sikerült eldön-

tenem. Nagyon való>zin, hogy mikor a compilatiót megkezdte,
az abban :iz idben már nagyon elterjedt „Commentarii in sex
libros Pedacij Dioscorídis A7iasarbei de Medica matéria'' vala-

melyik kiadását forgatta, de ennek kezelése, kivonatolása kissé

nehezebb munka lóvén, késbb már valószínleg Matthiolus-
nak valamelyik escerptumára támaszkodott. Még pedig vagy az

Opusadumot^ — vagy a ('ompendinmnt''^ vette segítségül saj-

nos ezek egyike sincs meg a budapesti közkönyvtárakban, úgy
hogy velük összehasonlításokat nem végezhettem. A Diosco-
rideshez írt Commentarokkíú. való összefüggés, illetleg a leg-

több esetben azoknak szószerinti fordítása azonban kétségtelen.

Összehasonhtásul álljon itt térhiány miatt csak egy részlet

Beythe A. és Matthiolus egy-egy párhuzamos cikkébl:

Beythe A. Fives Konuv. Matthiolus Comm.

p. 1. Kek Liliom. Iris.

Hurut ellen haznos. Nehe- . . . contra tussim efficax

:

zen kihányható neduessegöket humorúm qui aegre rejiciuntur,

emezt. crassitiem digerunt : bilem, cras-

Sart es meg regzt torhat samque pituitiam ex hydromelite
ki tiztit, de mezzel kely es viz- drachmisseptem epotaepurgant;
zel meg innija igy alomra es somnum conciliant, lacrymas
kny hulatasra indit. ciunt, torminibus medentur.

Id meg eczütben es io se- Eaedem potae ex aceto auxi-

getsegt hoz kigyo liarapasrul, liantur serpentium ictibus, lie-

has folyasrál. grtsrül, rokkanas- nosis. conuulsis, perfrictionibus,

rul, rttógeskrfll es folyó tes- horroribus, et quibus genitura
tkrl. Ha borban adod meg effluit: menses ex vino potae
innija haui betegséget el ta- pellunt.

uoztat.

[stb.] [stb.]

Kisebb-nagyobb mértékben mind a 90 cikk mutat hasonló
egyezést Míg azonban a Melius Herbáriumából átvett cikkek,

' Opusculum de simplicium medicamentonmi facultatibus secundum
locos et ^enera. Venetiis 1569. Ed. II. Lugduni 1571.

2 Compendium de plantis omnibns una cuih earum iconibus de qui-

bus scripsit suis in Commentariis in Dioscoridem editis. Venetiis 1571.

Botanikai Közlemények 1—6 füzet. 3
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melyek esetében rendesen csak egyszer másolásról volt szó,

inkább csak a szerkesztés gondatlansága miatt okoztak hibákat;

a Matthiolus cikkeinek magyarra való átültetésénél a nomen-
klatúra nem tudása és a növényismeret hiánya sokkal gyakoribb

és súlyosabb tévedésekre vezetett. Beythe András majdnem
összes magyar növénynevét a Clusius— Beythe István
„Stirpium nomendator pannonicus" -éibóX kölcsönözte. Ezeknek a

magyar növényneveknek a Matthiolu s-féle növényekkel és

azoknak orvosi hasznaival való összekombinálása sok esetben,

nagy orvosi és tudományos lelkiismeretlenségre valló, felületes-

séggel történt. így teljesen helytelenül azonosítja a „Jauorfa*'t

Matthiolus „Platanus"-ával (== Platanus orientális L.),

a „rekettye^-t a „Vitex"-szel („Vitex agnus castus L.) a

„ saar füzéét a „Viburnum"-mal (V i b u r n u m L a n t a n a L.), a

,jmegy-fa"-t, a „Chamaecerasus"-sal ,(Prunus Chamaecerasus
L.),a ,,barkocza"-ta „Lotus arbor"-ral (Celtis australisL.!)a
„mohar kles"-t az „Ervum, Orobus"-szal (L at hy r u s sativus
L.) a „Karó répa" -t részben a „Rapunculus"-szal (Campanula
Rapunculus L ), a „Chyaba ire^-t „Saxifragia"-val (Saxi-
f r a g a és egyéb fajok) Pimpinella saxifraga L. helyett

;

teljesen helytelenül ruházza fel az „Ocimum caereale, haidina"-t

(= Polygonum Fagopyrum L.) a Ma tthiolus-féle

„Ocimum''-nak (= Ocimum Basilicuni L.), a Pulmonaria,

Tido fiv''-et Matthiolus „Tithymalus'' -ánaLk (= Euphorbia-

fajok) gyógyítóerejével.

Mindent összefoglalva B e y t h e András „Fives kónúv''-e,

nem egyéb mint egy a M e 1 i u s Herbáriumából, Matthiolus
müveibl és Beythe István magyar növényneveibl botani-

kai és orvosi ismeretek és hozzáértés nélkül és emiatt számos

súlyos hibával és tévedéssel telített compilatio, illetleg kéthar-

madrészében egyszer másolat, melynek tudományos jelentsége

a hazai botanikai-történeti szempontból a M e 1 i u s Herbáriumá-

val össze sem hasonlítható.

(A növ. szakoszt. 1919. évi jan. 8-án tartott ülésébl.)

Schílberszky K. : Adatok a Daedalea unícolor

biológiájának ismeretéhez.

Feltnt nekem 1906 nyárutóján, hogy Budapesten, a Gellért-

hegy déli lejtjén kanyargó Ménesi-út mentében ültetett Acer

dasycarpum fajbeli sorfák között egyik, eredetileg erteljes

koronájú fa a folyamatban lev tenyészeti idszak alatt növe-

kedésében észreveheten elmaradt társaitól. Még feltnbb volt

az, hogy ez a fa sokkal korábban hullatta leveleit, mint a

töébi juharfa. Minthogy a kóros jelenség okát a koronán nem
tudtam megtalálni, a talaj összetételében vagy esetleg a gyökér-

zet valamin kedveztlen állapotában véltem a baj okát gyaní-


