
Kossuth Lajos herbáriuma 
A nagy személyiségek életében gyakran előfordul, hogy az emberiséget szolgáló életmű-

vük mellett, az alkotó tevékenység más területein is bizonyítják kivételes képességeiket. Pl. 
Franklin Benjámin, a nagy amerikai államférfi fizikával is foglalkozott, neki köszönhetjük pl. 
a villámhárítót. Goethe a nagy német költő idős korában a fizika, ásványtan és botanika titkait 
kutatta. Rákóczi fejedelem művészi fafaragványokat készített, ezekkel díszitette rodostói 
ebédlőjét. Berzsenyi Dániel, Bessenyei György, Arany János, Jókai Mór, Gárdonyi Géza és sok 
más kiváló írónk, költőnk, pályájuk delelőjén, szakképzett módon kertészkedtek. E kiváló 
személyiségek sorába tartozik Kossuth Lajos is. 

Hazánk egykori kormányzója, „Kossuth apánk" sokoldalúsága közismert, történelmi, iro-
dalmi és nyelvismerete, hírlapírói és szónoki képességei külföldön is elismerést arattak. Ne-
vét méltán őrzik országszerte intézmények, terek, utcanevek, emlékművek, szobrok. De az 
már kevéssé köztudott, hogy a 1848-as szabadságharc leverése és az osztrákokkal való ki-
egyezés után a természettudományokkal, elsősorban botanikával foglalkozott. A természet 
végtelen birodalmában talált állandó örömöt, vigasztalást és elfoglaltságot. A politikai esemé-
nyek ugyan legyőzték őt, a küzdőteret ott kellet hagynia, de fáradhatatlan, kivételes szelleme 
nem tudott megpihenni, a tétlenséget nem ismerte. Hatalmas szellemét nem tudták legyőzni. 

Kossuth és a természettudományok 
„Midőn az 1867-i jogelalkuvás bevágta előttem azon politikai tevékenység útját, melynek életem ak-

korig a számkivetésben is szentelve volt; a természettudományokban kerestem vigasztalást, mert ezt a 
hazafi szomorúságának más, mint a szomorúság okának elhárítása nem nyújthat, hanem kerestem szó-
rakozást... »A természetet megtaláljuk s csakis azt találjuk meg a balsors napjaiban«, írta Chatobriand; 
és igazat írt. Sokat foglalatoskodtam a növénytannal is, amit szeretetreméltó tudománynak (Scientia 
amabilis) neveztek el. Meg is érdemli ezt a minősítést." - írta Kossuth 1884-ben Helfy Ignácz újság-
író, politikushoz, a természettudományi nemzetség- és fajnevek magyarosításának kérdéséről 
írott levelében. 

Ónként vállalt emigrációja során - törökországi tartózkodása, majd angliai és amerikai 
szónoki diadalútjai után - 1859-ben érkezett Észak-Olaszországba. Valószínűleg az itt elszen-
vedett családi tragédia - feleségének és leányának elvesztése - miatt is 1870-től egyre beha-
tóbban foglalkozott természettudományokkal. A beszerzett szakirodalom ismeretében ko-
moly jártasságot szerzett a kémiában, a földtudományokban és az őslénytanban. Örök kár, 
hogy a mintegy 20 ezer darabból álló (Gaál 1942), Közép- és Észak-Olaszországban gyűjtött 
fosszilis kagyló- és csigagyűjteménye, az 1956-os forradalomban nagyrészt elpusztult. Sajnos 
csak kevés ősmaradvány (csiga és kagyló) maradt meg részben a debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemen, részben a Magyar Természettudományi Múzeum Föld- és őslénytárában 
(Szöőr - Bohn-Havas 1987). Kossuth érdekelődött a csillagok világa iránt is, saját teleszkópjá-
val megfigyeléseket végzett. Az elmondottakról tanúskodnak Kossuth hazai szakemberekhez 
írott levelei, melyeket halálakor a Természettudományi Közlöny című folyóirat, 1894 áprilisi 
számában összegyűjtött és közzétett. 

Élete alkonyán sok balsiker és csalódás után a természetben keresett vigasztalást, de nem-
csak azt talált, hanem lelki kincset" is, ez mutatkozik meg, az 1876-ban kelt levelében, amelyet 
a Természettudományi Társulat elnökének címzett: „Kerestem a természet csodás nyilatkoz-
ványainak tanulmányozásában, a végtelenség világától a lábam alatti porszemig. Nagyon keveset tu-
dok, de a kevéssel is többet találtam, mint a mennyit keresék. Csak vigasztalást kerestem, de lelki kincset 
is találtam, melynek becsével semmi sem mérkőzhetik. És a mióta ezt fellelém életem nem érzem olyan 
örömtelen ridegnek, mint minővé azt emberek tevék." 

Kossuth széles látóköre, tájékozottsága, olvasottsága, a természettudományokban való jár-
tassága mutatkozik meg, a nyomtatásban is megjelent írásaiból (Kossuth 1883), az összegyűj-
tött levelei- és irataiból (Kossuth 1894), a fennmaradt és hazánkba került gyűjteményeiből, 
azok jegyzeteiből és a megmaradt könyvtárából. 

A természettudományokkal foglalkozva szellemi és lelki megnyugvást lelt, a botanika pe-
dig állandóan megújuló örömet jelentett számára. Ez világlik ki 1872-ben papírra vetett sorai-
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ból: "...s hajói esett is lelkemnek megismerni s imádni tanulni Istent a természetben, melynek bámula-
tos törvényeiből a végtelen bölcsesség minduntalan felénk kiált: de örömet, pozitív s örökön megújuló 
örömet a természettudomány egyik ága sem nyujtottt annyit, mint a botanika." 

A kertészkedő Kossuth 
Észak-olaszországi önkéntes száműzetése során élt Milánóban, Genovában, Turinban (ma 

Torino), majd Collegno al Baracconeban végül ismét Turinban telepedett le. 
Kossuth Baracconeban (Turin közelében) nagy, kertes házban lakott. A kert az öregedő 

Kossuthnak nagy gyönyörűséget jelentett. Kertjét maga tervezte és nagyrészt maga is gon-
dozta, impozáns volt a háztól a kapuig húzódó kerti virágok sora és mintegy 150 bokor. A kert 
közepén lévő tóban vizililiomok is pompáztak, a tavat egy kis patak táplálta. Kertjét rózsával, 
lonccal, hajnalkával és jázminnnal futtatott lugasok is díszítették. Üvegházat is építtetett. 

Helfy Ignácznak írott leveléből megtudunk néhány dolgot Kossuth kertjéről: „Szerettem a 
virágtenyésztést, a míg kertem volt. Többek között kötélfüzéreket húzat tam a sima pázsit kö-
ré házam előtt Baracconeban s színvegyület kedvéért végig futtat tam rajtuk a sötétvörös 
Batatas paniculatat, a zöldes Cobea scandenst, a sötét violaszín nagyvirágú Perkátát (Ipomea 
Learii) s a Szulák-féle rend ama gyönyörű fehér virágát, mely este nyílik, csak éjen át tart s 
azon különös sajátossággal bír, hogy míg más virágok bimbóinak kinyílása rendesen hosz-
szabb időn át lassan-lassan megyen véghez, ennél a bimbóknak alig kell pár perez a nyilado-
zásra s egyszerre csak az ember szemeláttára csészealjnagyságú nyilt virággá pattannak ki. 
Élvezetes látvány! Ha magyar vendégeim akadtak, kivittem őket gyönyörködni benne. Gyö-
nyörködtek is. Megteremne nálunk? - kérdezték. - Minden bizonnyal. - Mi a neve? -
Calonyction macrantholeucum, felelém. - Nagyot kaczagtak s »az ördög ha ezt fejében tartja« 
- mondták - »már mi majd csak úgy fogjuk hívni, hogy fehér éjvirág.«" 

Hajdan a baracconei kertjében élő perui oszlopkaktusznak (Cereus peruvianus) egy hajtá-
sa a kolozsvári-, majd a szegedi botanikus kertbe került, ahol vegetativ úton szaporított utó-
dait - tudomásunk szerint - ma is kegyelettel nevelik. 

Ihász Dánielnek, a szabadságharc ezredesének, majd Kossuth hadsegédének, az emigráci-
óban hűséges kísérőjének a halála és anyagi gondok miatt is végül visszaköltözött Turinba, 
ahol lakást bérelt. 

A botanizáló Kossuth 
A „turini remete" észak-olaszországi számkivetettségében - idős kora ellenére - 1867 és 

1884 között rendkívüli szellemi és fizikai energiával botanizált. A legaktívabb 1870 és 1873 kö-
zött, életének 68-71. éveiben volt. A növény gyűjtésben fáradhatatlan Kossuth hegyet mászott, 
bejárta az olasz Alpokat és Appennineket. 70 éves korában még túrát tett a Mont-Cenisre, 
majd a Mont-Blancra is, hogy Saussure nyomán megtatálja és begyűjtsön egy kis havasi szik-
lanövényt, az Androsace bryoidest. Erről így számolt be Szontágh Miklósnak: „Képzelje, ön -
rajtam is megtörtént még az idén is, hogy azok a szirénhangok addig csalogatták 70 éves lábaimat, míg 
közel azon magasságban találtam magamat, ahol a Mont Blanc első tudományos megmászója, Saussure 
ütötte fel 15 napra borzalmas kunyhóját, hogy ellesse a magasság titkait, mert hát feltettem magamban, 
hogy addig megyek, míg én is találok egy Androsace bryoidest - havasi sziklák e törpe növényfaját -
mint Saussure talált." 

Nem volt célja, hogy botanikus szakemberré váljék, távol a tudományos intézetektől, 
könyvtáraktól és szakemberektől erre nem is volt módja. A kortárs természettudósok közül 
csak Herman Ottóval volt kapcsolatban, aki többször meg is látogatta Turinban. A hazai bota-
nikusok közül levelezett Kanitz Ágosttal, növényeket is cserélt Janka Viktorral és az orvos bo-
tanikus Szontágh Miklóssal. 

1894-1895-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba került 2700 kötetes könyvtárából a botani-
kai művek száma csak 50 volt. (Könyvtárát jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár őrzi). A 
hazai flórát csak Beythe András: Füveskönyvéből (1595, kéziratban), Csapó József. Uj füves és vi-
rágos magyar kert (1775) című munkájából (Kossuthnak kéziratban volt meg), Diószegi Sámuel 
és Fazekas Mihály: Magyar füvészkönyvéből (1807), Barra István: Növénytanából (1841), 
Hazslinszky Frigyes: Magyarhon edényes növényeinek füvész kézikönyvéből (1872), Gönczy 
Pál: Pestmegye és tájéka viránya (1879) című könyvéből, Simonkai Lajos: Erdély edényes flórá-
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jának helyesbített foglalata (1886) című művéből, továbbá Borbás Vince, Janka Viktor, Heuffel Já-
nos, Kunitz Ágost kézikönyveiből és publikációiból ismerte. A külföldiek közül elsősorban De 
Candolle, Lindley és Steudel, többnyire elavult nevezéktanú munkáit használta. 

Moesz Gusztáv (1915) véleménye szerint Kossuth, aki annyi tudományban volt járatos, bi-
zonyára a botanikát is a maga erejéből sajátította el. Jávorka Sándor - a Magyar Flóra szerzője 
- szerint Kossuth érdeklődését a természettudományok, így a botanika iránt is Stanislaus 
Albach ferencrendi szerzetes, híres hitszónok kelthette fel (Jávorka 1953). 1840 körül szemé-
lyesen is talákozhattak, ebben az időben Albach aktivan botanizált, gyűjtött és összeállította, 
gyönyörűen és aprolékosan preparált herbáriumát (1835-1845), melyet a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Növénytára őriz. Ezt a feltételezést Moesz nem tartja valószínűének, 
Albach már 1853-ban elhunyt és Kossuth nem tesz róla említést. 

A Kossuth-herbárium 
Kossuth Lajos csak a maga számára gyűjtött növényeket, készített herbáriumot. Ezért pl. 

zavarba jött, amikor Szontágh Miklóstól hazai növényeket kapott ajándékba és ezt viszonozni 
akarta. „Én csak saját magam lelki vigasztalására, nem pedig ex professo szörpölgetvén a természettu-
domány billikomából, amit gyűjtögettem, fel is ragasztottuk Ihász barátom segítségével; s a kettős pél-
dányokra inkább bosszankodtam s azért többnyire el is szórtam, mintsem hogy megtartottam volna." -
írta Szontághnak. Megígérte, hogy a következő esztendőben másként tesz és a gyűjtött duplum példá-
nyokat viszonzásul elküldi. 

w 

Az orgona (Syringa vulgaris L.) herbáriumi példánya Kossuth Lajos 
növénygyűjteményéből, sajátkezű felirataival (fotó: Vimola Károly). 
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A több, mint 4 ezer példányból álló herbáriuma két 16 rekeszes szekrényben turini dolgo-
zószobájában állott. Minden rekeszben egy doboz van a herbáriumi lapokra ragasztott, pré-
selt növényekkel, ezek családok szerint abc-ben rendezettek. Minden szekrény alján két ki-
húzható fiók található. A szekrényeket jobb és bal oldalon egy-egy faléc zárja, ezeket kulccsal 
lehet nyitni. 

A herbáriumi lapok 29x42,5 cm nagyok, fehér színűek és elég vastagok, ezekre ragasztotta 
Kossuth a növényeit, papir szalaggal. A lapok bal felső és jobb alsó sarkaiba jegyezte a lapok 
számát - Fol. 1., Fol. 2. stb. A növények adatait, szép kalligrafikus betűkkel magára a herbári-
umi lapra írta, nem használt herbáriumi cédulát (schedat). Herbáriumi lapjaira ráírta a nö-
vény magyar és latin nevét, a családnevet (ezt Kossuth rendnek, ordonak nevezte, a kor szak-
irodalma szerint), magyarul és latinul. Gyűjteményének lapjain a gyűjtés helye és ideje csak 
ritkán szerepel. Egyes esetekben megjegyzés van arról, hogy a növény hol él a Földön, vagy 
esetleg ritka vagy, hogy a gyűjtött példány őszi. Ebben a tekintetben Kossuth herbáriuma ha-
sonlít a korabeli herbáriumokhoz, amelyeknél a gyűjtési adatok általában nagyon hiányosak. 
Néhány kivétel azért található Kossuth gyűjteményében, pl. az alpesi hízóka (Pinguicula 
alpina) esetében, ahol a herbáriumi lapon megjegyezte: „A Mont Cenisi örök Jeges homlok 
»morain«-jánál összetorlódott hóban, a jégnyomás folytán kicsergedezó'víz boltozatot vájt ki, e boltozat 
ürege szélén szedtem e hízókát julius 17.-én 1871." 

Kossuth herbáriuma több részből áll. A legtöbb növényt maga Kossuth gyűjtötte 
Észak-Olaszországban, ezek főleg magashegységi fajok. Kevesebb a hazai növény, ezeket Jan-
ka Viktortól és Szontágh Miklóstól kapta. Az említett két botanikoson kívül a hazai növények 
gyűjtői között több neves személyiség, hazai botanikus is szerepel, pl. Borbás Vince, Csató Já-
nos, Czetz Antal, Hazslinszky Frigyes, Haynald Lajos, Holuby József, Lojka Hugó, Richter 
Aladár, Tauscher Gyula, Vágner Lajos, Veselskí Antal stb. Végül Kossuth növénygyűjtemény-
ében É-Amerikából való növények is vannak. A felsoroltakon kívül még különböző helyekről 
gyűjtött kisebb gyűjtemények is megtalálhatók herbáriumában. Ezenkívül még feldolgozat-
lan, felragasztatlan növények is vannak, illetve voltak, mert ezeket a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum Növénytárának munkatársai, a nagyobb védelem érdekében felragasztották. 

Herbáriumán látszik, hogy növényeit szerető gondoskodással préselte és szépérzékkel ra-
gasztotta fel a lapokra. Kossuth herbáriuma nem néma, élettelen gyűjtemény, szép, kalligrafi-
kus betűkkel írott jegyzetei élővé, beszédessé teszik azt. Ezeket a jegyzeteket „alkalmi jegyze-
tek"- nek tartotta, a maga számára írta, írva gondolkodott. Ez világlik ki Mednyánszky Sán-
dorhoz, a szabadságharc ezredeséhez írott leveléből: „Lássa ön, nem szeretném, ha az emberek azt 
hinnék, hogy én fitogtatni akarom tudálékosságomat. Ha írok azért írok, mert tollam alá jős idó'met töl-
ti; nem azért, hogy olvassák. Lássa ön, ha néha tisztába akarok jönni valamely természeti tünemény 
analysisével, hát íveket összeírok, mert én írva gondolkodom legkönnyebben, aztán mikor megírtam, el-
olvasom egy párszor, rámondom, hogy így van bíz az - aztán a tűzbe vetem. Mennyit dobtam már így 
oda!.... Nekem bizony nagy vígasztalásom a természettudomány, hanem vigasztalóm a magam számára 
s nem parádélovam a publikum idó'töltésére. Betölti az a maga idejét nélkülem is." 

Herbáriumát tanulmányozva, jegyzetei bevezetnek Kossuth gondolatvilágába, botanikai 
ismereteinek jellegébe és forrásaiba. Ezekben az írásokban mutatkozik meg Kossuth tájéko-
zottsága, érdeklődése, kritikai, vitázó szelleme, a növénynevek magyarázása és magyarítása 
iránti szándéka. Jegyzeteiből az is látszik, hogy növényeit nagy kedvvel és örömmel határoz-
hatta meg. Ezek a meghatározások nem minden esetben helyesek, de ez nem meglepő, hiszen 
sem összehasonlító növényanyaga nem volt, sem megfelelő könyvtár nem állt rendelkezésé-
re. 

A növények elkülönítése, új nevek adása 

A növények közötti finomabb különbségeket sokszor nem tartotta elegendőnek az egyes 
taxonok (fajok, alfajok, változatok, formák) elkülönítéséhez. Bosszús és gunyolodó hangot 
használ a „synonymfaragók"-kal és „fajgyártók"-kal szemben. Például ha az ajándékba ka-
pott növényei között olyan névvel találkozott, amit a könyveiben nem talált meg, hamar 
Ítélkezett. Csípős, zsörtölődő hangot használ pl. Janka Viktorral, Tauscher Gyulával, de külö-
nösen Hazslinszky Frigyessel szemben, bár ezekből a megjegyzésekből legtöbbször hol gyen-
gébb, hol erősebb tréfás hang is kihallatszik. 
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Három példa: az „Aster Amellus Lin. - Csillag Gerebcsin" herbáriumi lapján a következő 
megjegyzést tette Kossuth: „Hazslinszky előbbre vihette a Növénytant Magyarországon kicsi köny-
vével (bár azután, bizony nem sok növényt lehet meghatározni, leírásai annyira nem kimerítők), de 
hogy azzal, hogy az elfogadott tisztességes neveket el nem fogadja, hanem ismeretlen újakat gyárt, nem 
vitte elé a tudományt, az bizony. Ezt is, melynek becsületes neve Csillag Gerebcsin őMellapartinak ne-
vezi. Már ugyan miért? Van e valahol a világon »Mella« folyam én nem tudom, de hogy sem én ezt, sem 
őa magáét nem ott szedtük, az bizonyos." 

„Syringa josikaea Jacqu. - Jósika Lila. Nagy-Enyed, gyűjt.: Pávai. Már minek volt ezt Jósikázni, 
mikor ennek már megvolt az ő becsületes neve: Syringa vincetoxicifolia Baumg. Nincs csömörletesebb 
dolog, mint mikor a magukat a tudósságra játszó középszerűségek azt hiszik, hogy a tudománynak tesz-
nek szolgálatot, ha hízelegnek meg kaczérkodnak." 

„Prismatocarpus Speculum Herit. - Henye Csengetyűke. Átkozott egy viszketegség az az új névfa-
ragás. Ezt az ártatlan növénykét, melynek virága szépségén kívül egyedüli nevezetessége, hogy vannak 
a kik megeszik salátának, Linné elnevezte Campanula Speculumnak, De Candolle elbérmálta 
Spergularia Speculumnak, L' Heritier pedig átbérmálta Prismatocarpus Speculumnak. Pedig mind 
csak ugyanaz. Hanem "to make confusion, worse confounded". Lindley a Prismatocarpust más 
Tribusba osztotta mint a Spergulariat s így most már nem tudom hányadán vagyok velők." 
A növények rendszertani helye 

Kossuthot foglalkoztatta a növények rendszertani helye, rendszerbe sorolása is. Ez nem-
csak abban mutatkozott meg, hogy minden herbáriumi lapra ráírta, hogy az illető növény me-
lyik családba (a kor szakirodalmának megfelelően, ő rendnek írta) tartozik, hanem sokszor vi-
tába szállt a botnikusok véleményével. A rendszerezésben De Candolle és Lindley híve volt. 
Véleménye szerint: „De Candolle-lal nem szégyen hibázni." Nem helyeselte a rendszertani kate-
góriák szűkítését, vagy tágítását, sem a családok (nála rendek) folytonos szaporítását. 

Az ezüstvirág-féléknek (Paronychia-féléknek) a szegfűfélékhez való helyzetével többször 
is foglalkozott. így a „Spergularia arvensis - Pallagi csibehúr" herbáriumi lapján a követke-
zők olvashatók: „Ezt Lindley az Illecebraceák (Paronychiaceák) közé teszi, míg mások nemcsak a 
Scleranthust s Herniariát, de még magát a Paronychiát is a Szegfű-félék közé sorozzák. Ezek 
zagyvitnak, amaz szőrszálat hasogat; maga mondja, hogy kivéve a "scarious stipules"-t nincs semmi 
különbség, a mi választékul szolgál. Hát biz én nem zavarom ki régi helyéről a Csibehúrt." 
Magyar növénynevek 

Herbáriumában számos feljegyzés árulkodik arról, hogy Kossuth a növényneveket 
szívesen magyarázta és fontosnak tartotta, hogy minden növénynek legyen magyar neve. A 
magyar növényneveket többnyire átvette a már fentebb említett hazai botanikusok munkái-
ból - Beythe, Barra, Diószegi-Fazekas, Gönczi és Hazslinszki műveiből. Sokszor kritizálta az 
itt található neveket. Amennyiben nem talált magyar növénynevet, ő adott nevet. Ezek sok-
szor a tudományos, latin név egyszerű fordításai és esetenként idegenszerűnek, erőltetettnek 
hatnak, pl. „Tetragonia expansa Aik. = Kiterjedt Négyszög", „Camellia axillaris Roxb. = Hón-
alj i Kamellia." 

Kossuth lényegesnek tartotta, hogy a hazai élőlényeknek magyar nevük is legyen, különö-
sen azoknak, melyeknek gyakorlati hasznuk is van. Ezen a téren vitába szállt Haynald Lajos 
bíboros, kalocsai érsekkel, aki a tudományok nagy mecénása volt és botanikával is foglalko-
zott, hatalmas és értékes herbáriumát a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára 
őrzi. Haynald a növénynevek erőltetett magyarítását szükségtelennek, sőt károsnak tartotta. 
Ezzel szemben Kossuth valóságos nemzeti szerencsétlenségnek tartotta Haynald latinizáló 
„rögeszméjét" (Természettudományi Közlöny 1894). 

Néhány idézet Kossuth herbáriumából a növénynevekkel kapcsolatban: pl. a Batatas edulis lapjára 
írta: „Furcsa, hogy a "Potato" szót (a mi egyenesen a „Batatas"-ból jő), különféle változatokkal a kiej-
tésben igen sok nyelvben a burgonyára (Solanum tuberosum) alkalmazták; pedig a Batatas (Potato) 
nem Solanum, a magyarban ellenben a Krumpli szót a Batatasra alkalmazták, pedig a Krumpli 
(Solanum) nem Batatas." A pázsitfüvekhez tartozó Erianthus ravennae-t (hasonneve: 
Saccharum ravennae, a Saccharum officinarum a nemes cukornád), „Ravennai Czukor-
fenyer"-nek, nevezi (fenyér, fenyérfű, a közelrokon Andropogon nemzetség neve). A 
Mimosa-t - amit mi magyarul egyszerűen mimózának hívunk - érzékenysége miatt 
„Etzike"-nek keresztelte. 
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A virágok színe 
Kossuth Lajos nemcsak gyönyörködött a virágok színgazdagságában, a színek harmóniá-

jában, de összefüggést is keresett a színek és a vegyi összetétel között. A növények 
szárításakor, préseléskor a szinek megváltoznak, elsősorban a virágok megfeketednek. Pl. a 
préselés után megfeketedett levelű japán babérsom (Aucuba japonica) herbáriumi lapjára ír-
ta: „Ha a szín nem egyéb, mint a fehér fény csomó elemi szines fénysugarainak visszaverése, minő vegy-
tani átalakuláson ment át e növény a szárítás által, hogy egy szines fénysugarat se verjen vissza, hanem 
mind absorbeálva színtelenné (feketévé) legyen. Ideje, hogy a vegytan iparkodjék viszonozni az 
Opticának a szolgálatot, melyet ez amannak tett a Spektroscoppal." 
A növények gyógyító hatása 

Barra István már fentebb említett Növénytana (1841) kelthette fel Kossuth érdeklődését a növények 
gyógyító ereje és mérgező hatása iránt. Jegyzeteiből kitűnik, hogy a növények gyógyerejében nem hitt 
vakon, gyakran akadhatunk e témában kételkedését kifejező szavira. PL: „Alchemilla vulgaris Lin. -
Krélyos Bokái. Hoffmann Fridrik szerint a nők hervadt szépségét eredeti üdeségére visszaállít ja...ha 
igaz! Beh drágán vennék!" Egy másik pl.: „Verbena officinalis Lin. - Szaporafű Galambócz. Hajdan 
nagy hírben állott, s még most is van, ki gyökerét bájszernek hiszi. A babona évezredeken át szállongál. 
Egyiptomban Isis szent füvének tartották s nehéz szüléseknél használták. Ma már tudva van, hogy 
legfólebb ugorkasavanyításához használható, de az officinalis nevet nem érdemli." 

Kossuth herbáriumát sajátkezűleg írott jegyzetei teszik különösen érdekessé és értékessé. 
Ezek a feljegyzések nagyon változatosak, az élet szinte minden területére kiterjednek, a filo-
zófiai fejtegetésektől, a jóizű anekdotákig, helyenként lakonikusak, máshol - képzeletének 
több teret engedve - körülményesebbek. Az eddig felsoroltakon kívül Kossuthot érdekelték 
még a növények néprajzi vonatkozásai, a növények hatóanyagai, vegyi összetételük, a növé-
nyi termékek, a növénytermesztés stb. Úgy látszik, hogy a politizálással még gondolatilag is 
felhagyott. 

Kossuth Lajos hagyatékát, így herbáriumát is a magyar állam vásárolta meg fiától, Kossuth 
Ferenctől, 1894-95-ben a Magyar Nemzeti Múzeum számára. Herbáriumát jelenleg a Magyar 
Természettudományi Múzeum Növénytára őrzi. 

Kossuth virágok 
Kevés kimagasló személyiségnek adózott az utókor annyi tisztelettel és hálával, mint Kos-

suth Lajosnak, aki már életében szimbólummá vált, megérdemelt kultusza van hazánkban. 
Erről tanúskodik az a sok intézmény, utca, tér, szobor és a Kossuth -díj is amit róla neveztek el. 
A botanika ehhez csak szerény eszközeivel tud hozzájárulni, hat növényt neveztek el róla, 
ezek közül egy csak forma és négy népi növénynév. 

Éppen a szabadságharc idején terjedt el az Alföldön a szerbtövis (Xanthium spinosum), ezt 
a veszélyes dél-amerikai eredetű (hozzánk a Balkánról terjedt el) gyomot a népnyelv, főleg Bé-
kés és Szolnok megyékben forradalmi fűnek, Kossuth-tövisnek nevezi. Egy másik amerikai 
eredetű gyom a betyárkoró (Erigeron canadensis), ezt a nép kapcsolatba hozta a forradalom 
vezérével, ezért Kossuth-korónak is nevezik. E csúnya gyomok mellett, a XIX. század vége fe-
lé már hazánkban is sokfelé termeszett, szépen virágzó, Dél-Amerikából származó, egyéves 
dísznövényt a kerti porcsint, vagy nagyvirágú porcsint (Portulaca grandiflora) is, Kossuth-vi-
rágnak, Kossuth-rózsának, vagy Kossuth-csillagnak nevezi a népnyelv. Ennek a kis dísznö-
vénynek a népszerűvé válása egybeesett Kossuth hamvainak a hazahozatalával, ezzel ma-
gyarázható az elnevezés. Soó Rezső, volt debreceni botanikus professzor szerint, Debrecen 
környékén az aranysárga virágú, pozsgás levelű, hálás kis évelő, sziklakerti növényt 
Kossuthkának (Sedum hybrydum) nevezik a kertészek. Kossuth iránti tisztelete jeléül Soó Re-
zső a Magyar Középhegység egyik jellegzetes és szép bennszülött hölgymálját Kos-
suth-hölgymálnak (Hieracium kossuthianum Soó) nevezte el. Végül Pantocsek József or-
vos-botanikus a mezei varfű (Knautia arvensei (L.) Coult.) egy mirigyes kocsányú formájának 
adott Kossuth nevet (Knautia arvensis var. kitaibelii (Schult.) Szb. f. kossuthii Pant.). 

Az a tény, hogy e nagy fériú, aki hazánk sorsát intézte egykoron, a természettudományok, 
különösen a botanika nagy kedvelője is volt, herbáriumával és feljegyzéseivel, ezen kedvte-
lésének marandandó emlékét hagyta hátra, alkalmat ad arra, hogy Kossuth Lajost örömmel és 
büszkeséggel vegyük föl a magyar botanika történetébe is. 

Dr. Kováts Dezső 
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Kossuth szobrok történetéről 

Kossuth Lajos szobra Sátoraljaújhely 
főterén 

A város jelképévé vált Kossuth-szobor a város főterén áll. Az egész alakos bronzszobrot 
Gárdos Aladár készítette 1911-ben, mely hazánk egyik legkifejezőbb Kossuth-szobra. 
Kőposztamense harangra emlékeztet, melyből Árpád vitéze lép ki, megérintve az ekeszarvra 
támaszkodó, felemelkedni készülő parasztot. Felirata az Újhelynek címzett legszebb vallo-
más, amely Kossuth turini száműzetése idejéből, 1890-ből való: „Én Monokon születtem... de 
engem életem legelső emlékei Újhelyhez csatolnak, a szülőföldhöz ragaszkodás édességével. Újhely volt 
gyermekkorom bölcsője... És ami a madárfióknak első bizonytalan szárnypróbálgatásainál az anyai fé-
szek, nekem ez Újhely volt... S büszke vagyok arra, hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhe-
tem." 

Kossuth Lajos alakja jelképesen is a város történelmi hagyományainak középpontjában áll. 
A szobor képe az első borítón látható. 

Fehér József 

Az erdőbényei 
Kossuth-szobor 

Erdőbényén 1902. október 12-én avatták fel Kossuth 
Lajos mellszobrát, melyet a helyi Beck-bányában fejtett 
kőből faragtak Bianco del Ciprian és Skodik Ciril kőszobrá-
szok a helyi mesteremberek közreműködésével. A szo-
borállítás költségeit Beck Sámuel kőbánya-tulajdonos aján-
lotta fel. Az avatóünnepségen jelen volt Kossuth Ferenc 
is. A szobor az államférfit fiatalos arcvonásokkal ábrázol-
ja, arcán körszakáll és bajusz látható. Öltözete magyaros: 
Bocskai-kabát és nyakkendő. Az egész alkotás kb. 4 méter 
magas. Talapzatán Kossuth neve olvasható. A szobrot kis 
park veszi körül, melyet vasráccsal kerítettek be. 

A Kossuth születésének 100. évfordulójára készült 
alkotás Borsod-Abaúj-Zemplén megye első Kossuth-
szobra. 

Fehér József Egerházi László felvétele 


