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Lepkék és virágok gyűjtője, Nendtvich Tamás pécsi gyógyszerész 

BARANYAI AURÉL 

A munka Nendtvich Taniás, niúlt századbeli pé
csi gyógyszerész életút.iát és természetbúvár tevé
kenységét mutatja be. Baranyai Aurél gyógy
szerész, pécsi botanikus és néprajzkutató 
1983-ban bekövetkezett halála előtt összegyűjtött 
_ de írásban rneg nem jelent - feljegyzéseit dr. 
Szabó László és Larencz László rendezte sajtó alá, 
hogy ezáltal egyrészt a múlt századbeli tudós 
munkásságát megnientsék a .feledéstől, másrészt 
emléket állítsanak Baranyai Aurél kollégánknak, 
aki szintén „szerelmese" volt a Mecseknek. 

* 
Születésének 200. évfordulóján nem akarom túl

zottan dicsőíteni Nendtvich Tamást, a mecseki er
dök f elf edezö zarándokát. Ki volt ő - kérdem -, 
hogy haló porában sem hagyjuk pihenni? Felelet 
- neves gyógyszerész-botanikus, aki cgyet1ien nö-, 
vénykével fel tudta hívni a fél világ figyelmét a 
Dd-Dunántúl mediterrán szépségeire! 

A Magas-Tátra tövében, Késmárk városában 
látta meg a napvilágot, 1782. november 15-én, 
mint Nendtvich Kristóf vászonkereskedő fia. Az 
angol származású család több évszázados, francia
és szászországi tartózkodás után, több hugenotta 
társukkal együtt, a Szepességben talált otthonra. 
Az ifjú Nendtvichet még iskolás korában hozta 
össze a SOil"S Ma uksch Tamás nagyszalóki evangé
likus lelkésszel, aki már akkor ismert botanikus 
volt azoknak a küldeményeknek a révén, melyek
kel a pesti botanikus kertet gazdagította. Mauksch 
volt az, aki a fiatal Tamás szívébe elültette a 
botanikai tudomány csíráit, magával vitte őt a 

Tátrába bar:angolósétáira, gyűjtőútjaira. Így le
het, hogy az ifjú gyógyszerészgyakornoknak a ko
lozsvári rokon Mauksch Tóbiás patikájába került. 
Tirociniumát (segédvizsga) is ott tette le, míg a 
rigorózu.mot Pesten letéve, nyerte el oklevelét. 

Jávorka Sándor könyvében így emlékezik meg 
RZ akkori viszonyokról: „Kitaibel Pál személyé
ben magyar föld ön is feltűnik az az új szellem, 
mely az egész ország botanikai és általában ter
mészetrajzi felkutatását célozza. Mintegy 20 ezer 
kilométerre tehető az az út, melyet Kitaibel -· 
mint a botanikus kert vezetője - az akkori mos
toha viszonyok között megtett." S ez a Kitaibel 
lett Nendtvich Tamás mintaképe! Ne csodálkoz
zunk tehát, ha 1805-ben Pécsre érkezve, azonnal 
a Mecsekre indult kutatóútra. Talán Maukschtól 
is kapott külön instrukciót a Mecsek-környék ta
nulmányozásával az aránylag ismeretlen környék 
botanikai feltárására (Kitaibel elképzeléseivel a 
hátitérben !). ő tehát továtbbfej1lesztője annalk a 
murn ká;nak, arme1ye,t Kitaibel első és másodi1k b;t-

ranyai útja alkalmával megkezdett, s az Iter Ba
rnnyense e. feliegyzéseiben, naplószerüen rögzített. 

Nendtvich 1805-ban megvette az „Arany sas"
hoz címzett pécsi patikát, s mint a város polgára, 
a reformkor kezdetén a természetkutatók világá
ban becsületet szerzett városának, új hazájának, 
Pécsnek, mely őt kezdetben befog.adni sem 
akarta protestáns volta miatt. A botanika úttörő
je volt, Kitaibel és utódja, Sadler József pesti 
professzorok ,tanítványa és gyűjtőtársa, és példá,iuik 
nyomán a pécsi provinciális botanikusiskola meg-
teremtője és szellemi vezetője. 

A p~litika akkori légköre kedvezett a természet
tudományok honi fellendülésének, mert a hely
tartótanács külön utasította a megyék és városok 
vezetőit tisztifőorvosait a területükön található 
növény~k összegyűjtésére és a fővárosi kertbe va
ló beküldésére. Az egyetem orvosi karát pedig a 
gyógyításra alkalmas természetes anyagok kieme
lésére és rendszerezésére. Megkívánják olyan nö
vények termesztését, melyre az emberiségnek szük
sége lehet: orvosi, ipa:ri és mezőgazdasági szem
pontból egyaránt. 

Így megindulnak Nendtvich kutatóútjai is, mint
egy a Kitaibel-féle „Iter"-ek folytatásaként. Pécs 
után nagy utakat tesz Baranyában, sőt később ·
Prandau bárók megértő támogatásával - a Drá
ván túli Szlavóniában is. 

Nendtvich még 1808-ban nőül vette Aidinger 
György, jómódú szabómester Anna nevű lányát, 
s rövidesen a már említett patikán kívül a házat, 
kerttel e~yütt. megszerezte 12 ezer forintért. Ez 

a romantikus stílusban épült, egyemeletes ház ma 
is áll. Homlokzatán egyszerű kis pirogránit tábla 
hirdeti: „Itt lakott, élt és működött Nendtvich 
Ts.más gyógyszerész, a Mecsek növényvilágának 
tudós kutatója''. Ezenkívül hatalmas gyümölcsös-
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kerteket' is létesített, amelyeknek nagy része fü
vészkertül szolgált, ahol gyümölcsfa-nemesítéssel 
is foglalkozott. 

Közben pedig teltek az évek és gyűlt az anyag, 
melyről eddig a barátok és munkatársak tudtak, 
s amely igazi nyilvánosságot a magyar orvosok és 
természetvizsgálók 1845 augusztusában, Pécsen 
rendezett vándorgyűlésén kapott. Nendtvich egy
szerre négy értekezést adott át a rendezőbizott-
ságnak: ~ 

„Pécs és környékének viránya", melyben 1100 
növényfajt sorol fel, néhányat magyar nevén em
lít, mint: olaszmüge, arany baraboly, rozsdás és 
gyapjas gyűszűvirág, illatos hunyor stb. 

„Pécsnek lepkéi"; a felsorolás 795 fajt említ, a 
gyűjteményről a gyűlés nekrológja csak ennyit 
mond: „ ... hazánkban párja nincs ... " 

„Baranyának fanemei" a harmadik dolgozat, 
amelyben 102 fafajról emlékezik meg. És végül 

„A gyümölcsfa tenyésztés jelen állapotja Pécs 
környékén"-ben 206 gyümölcsfajt ír le, a kárte
vők részletes ismertetése mellett. 

Legnagyobb sikerét minden bizonnyal növény
tani munkásságával aratta, hiszen az említett 
„Pécs és környékének viránya" című értekezés 
nyugodtan beleilleszkedik a „Flora Hungarica" c., 
országos összefoglaló műbe. De ezenkívül Nendt
vich valósá:gos botaniJkai isfooliát alapított Pécsen, 
melyben két fia, gyógyszertári segédje: Balek Ru
dolf, továbbá Májer Móric gimnáziumi tanár is 
élénken részt vett. Ez utóbbi vitte tovább a Nendt
vich-féle :pécsi botanikustradíciót. Károly nevű fia 
később a pesti műegyetem vegytantanára lett, Vil
mos fi;;i. pedig a gyógyszertár vezetését vette át, 
1848-ban. Utóbbi volt megalapítója a pécsi evan
gélikus egyháznak. 

Nendtvich Tamás 1858. aug,usztu:s 3-án halt meg, 
Pécsett. Az ő felfedező- és népszerűsítő útjai nyo
mán -- mintegy szellemi végrendelete gyanánt -
alakult meg a Mecsek Egyesület, melynek jelvénye 
középen ma is díszJiik a Dororni.cum virág képe1 me-
lyet ő fedezett fel itt, s amelyet Sadler József pro
fesszor annak idején „Doronicum Nendtvichii Sad
ler';-nek nevezett el. 

Nendtvich Tamás munkássága nemes üzenet a 
gyógyszerész-utókornak, s a hivatás nyelvén arra 
ösztönöz, hogy összetett jelenségekben gondolko
dó - minél több - gyakorlati eredményekre ké
pes ifjúság jöjjön pályánkra! 
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,ll,-p JI. C a 6 0 H JI. J1 a p e H IJ;: J{OAAeKlJUOHep 
óa6011eT{ u qeemoe, rpap,Maqeem U3 zopooa ne11, TaJHQUJ 
HeHiJmeu11 

f opa Me11eK HaXOJJJITC5I Ha IO)I<HOH 3a,ll,yHai1cKoií 11acTH 
BeHrp1rn; <lJapMau;eBT Ta1viaw HeH,ll,BlflI cofü:1paJI B npow
JIOM CTOJICTHH 6a6otJIGI H qBCTbI ee JICCOB. ABTOpbl Ha 
OCHOBe PYI<OTIHCH HCJJ:aBirn yMepwero ipapMau;eTa, 
6oTamrna H STHOrpacpa 113 ropo;~a fleq, AypeJia 6apaH5III, 
H3J1ara10T )f{H3HeHHhIH nyTh, J~e5ITeJ1hHOCTh, Hay11Hh1e 
pa60ThI, B KOTüpb!X nepel.JHCJI5ICT 1 100 BH,lI;OB paCTemfi:i, 
,ll,a.rree'795 BH,lI;OB 6a6ül.J( !(. ÜH OTKpbIJI I~BCTOK Doronicurn 
KOTüphIH no.rryqIIJI Hassamie „Doronicum Nendsvichii 
Sadler". 

L. S z a b ó aud L. L á r e n e z: 'Pho1nas Nendtvich, 
pharmacist in Pécs, a collector of butterflies and jlowers. 

In the southern part of Transdanubia the Mecsek 
hills has a very rich flora and fauna. In the last century, 
Thomas Nendtvich pharmacist collected the butterflies 
and flowers of its forests. On the basis of a manuscript 
of the late botanist and ethnograph pharmacist Aurél 
Baranyai, the biography, the activities, as well as the 
essays of Nendtvich are presented. 

As rnany as 1100 plant species and 795 butterfly 
species are listed in the paper. He found the flower 
Doronicum, which received the name: „Doronicum 
N endtvichii Sadler". 

L. S z a b ó und L. L a r e n e z: 1'mnás N endtv,ich, 
Apothelcer in J?f1.,njkirchen, Sanimler von Schmetterlingen 
1,tnd Blumen 

ln Ungarn erhebt sich in Süd-Transdanubien das 
Mecsek-Gebirge, in seinen Waldern sammelte der im 
vergangenen ,Jahrhundert gelebte Apotheker Tarná,s 
Nendtvich Schmetterlinge und Blurnen. Anhand des 
erhalten gebliebenen Manuskripts des inzwischen ver
storbenen Aurél Baranyai, der Botaniker, Volkskunde
forscher und Apotheker in Fünfkirchen war, werden das 
Leben, die Tatigkeit sowie die Abhandlungen von Ta
más Nendtvich beschrieben; in den erwahnten A bhand
lungen findet sich die Beschreibung von 1100 l)flanzen
sorten, sowie von 795 Schmetterlingspezies. Tamás 
Nendtvich entdeckte die Blume Doronicum, die nach 
ihm „Doronicum N eudtvichii Sadler" genannt wurcle. 

* Besw1io en líJsperanto: 
D-ro L. Szabó kaj L. La re ne z: .Kolektunto de 
papilioj kaj floroJ·: 7\11nás N edtvich, Jarmacüsto el urbo 
Pécs 

La JWontaro J\1ecsek situas sur la sw1transdanubia 
parto de Hungario, la papilioju kaj florojn de ties arba
roj kolektis la fannaciisto 'Tamás Nendtvich en la pasiuta 
jarcento. La aűtoroj ·- surbaze de la postrestinta rnans
kribajo de la. interten1pe forpasinta botanikisto, folk
loristo kaj farniaciisto Aurél Baranyai ·- konigas la 
vivovojon, ver karon kaj disertajojn de N endt'uich, en kiuj 
lastaj 1i denornbras 1100 plantospeciojn, krome 795 
papiliospeciojn. Li nmlkovris la floron Doronicum, kiu 
ricevis la nomclonon „Doronicum N end tvichii Sadler". 

(Különnyomat kérhető: dr. Szabó Lászlótól, Gyógyszertári Központ, Pécs, Pf. 6. - 7615) 
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