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Dorner József 
(1808-1873) 

DR. HEGRJY(i~ LA.TOS 

Dornrr József gyógyszrrészi pályáról inrhdt. Jól 
iövedelnzezf) gyógyszertárát eladta, hogy élef (~t a 
botani,kának 8ZenteljP. Már ifjú, 31 ('/VN3 korá/Jan 
gzakkönyve jelr?nt meg. 1840-Ml a prsti Helytartó 
Tanács Egé8zségiigyi Osztályán müködött. 1848··Úan 
a Vallás- és Ne1,elé8ügyi ]}Jiniszth+urn osztályvezetöje 
lett. Darvin köveWje. Töhb tannlmnnyt írt. Világos 
után a 8Zarva.•Jli, 1najd 1860-tól n JU'st,i evangélikus 
gimnáziwrn tanára. A Magyar Tiulomá1i.yos Akrulé
rnia levde;d5 tagja 7858-tól. Neves agrorneterológ1ts. 

Dorner József a XIX. sz. egyik jeles botanikusa, 
a hazai darvinista szemlélet m{íveléSje 1808. noven;t-
1 >er 2-án született GyéSrötL Tanulmányajt szül<'S
városában és Sopronban végezte. Születésének 175 
<~ves és 110 éves 1873. október 9-én bekövetkezett 
halálának évfordulója alkalmából em1ékezünk rá. 
Tanulmányajt a híres evangélikus gimnáziumban 
fejezte be. A növénytan iránt már korán érdckrn
dött és természettudományi továbbképzés fo1yta
tár-oát a helybéli patikában vélte megtaJá]ni, ezért 
1824-ben belépett a „Magyar Koronához" címzett 
patikába gyakornoknak. Bécsben folytatta egye
temi tanulmányait, ahol 1832-hen gyógyszerészi 
oklevelet s'.wrzett. Ezután Pozsonyban mint gyógy
szertártulajdonos mliködött. A patikánál a növény·· 
tan jobban érdekelte, ezért 1840-ben eladta gyógy
szertárát és teljes odaadással botanikai kutatások
ba merült. Bejárta hazánk területét, az (ít érdekW 
fajokban gazdag vidékeket, majd külföldön is rnkat 
utazgatott. A Bánátban tett tanulmányútjáról 
31 éves korában töhh mint 200 oldalas ki)nyvet 
írt. Az 183D-hen megjelent „Das Banat ín topo
crraphiseh-naturhistodscher Beziehm112: ... " e. 
~mrnkája olyan sikert ar~ttott, hogy ; tudós kor-
társai is felfigyeltek rá, e~ 

Barátságot kötött kora neves hotanikusaival, 
köztük Lá11g Adolf gyógyszerém~ze], Rochel Antrd
Ja.1, a peHti Hivészkert felügyel{)jével. 1840-ben a 
peRti helytartótanács egészségügyi osztályán kerül 
állásba. 

Dornert 184 7. március 13-án a Királyi Magyar 
Term{~Rzettudományi Tánmla.t választmányi tagjá· 
vá választotta. Élete folyását G<nnbocz Endre: 
A magyar botanika története - a rna2yar flóra 
kutatói. MTA. kiadáRa, Buda peRt. · 10:rn. című 
rnunkájáh'>l idézzük: ,,IR35-hen l)eutazza a Bán·, 
Rágot éR ott Heuffellel megismerkedik, ,kinek 
tárnaságáhan töhh utat tesz a megye területén. 
Heuffolhez írt levelében 184G-ban veti fel Magyar~ 
ország flórája megírásának gondolatát. Terve az 
volt, hogy Heuffellel együtt kiadja a ,,mora 
Jrnngarica, partiunique adnexarum"-ot, de bele· 
vonja, a munkáb~'1 8adlert Ü.;, akinek nagy tudáRa, 
a gondozása alatt álló hatalmas gyüjtemény, már 
kész AgroHtoJogiája és Carjcologiája nagy segít
ségükre lehetne. Támogatásra számít 1'„enzl 
rész<~r{)J is.Jelzi, hogy már több génuszt kidolgozott 
és Heuffelr{51 is tudja, hogy sok kész adata van. 
A m{ívet a természetes rendRzer szerint tervezi éR 
Emfücherhez akar ragaszkodni. Ugyanakkor Sand
lernek is szól, aki örömmel látja régi vágyának 
esetleges teljesülését, csatlakozik a tervhez, azza] a 
kikötéssel, hogy a készü]{) flóra ölelje fel Erdélyt éR 
Dalmácját is. Közbejött 1848. Sadler meghalt, 
Heuffel betegeskedni kezdett, és mindjobban 
visszavonult, Dorner pedig aki elve$ztette azt az 
állást, amelyet 1848-ban Eötvös tTózsef felszólításá
ra a közoktatásügyi minisztériumban vállalt, 
egymaga nem akart a nagy műhöz hozzáfogni. 
Érdekl{)dése az anatómia felé fordult; több el6-
adást tartott a Természettudományi Társulatban 
és idevágó tanulmányait folytatta akkor is, amikor 
1853-ban a szarvasi evangéhkus gimnázium taná
rának hívta meg. Régi szerelméhez, a florisztiká
hoz csak akkor tért vissza, amjkor 1860-ban a 
pesti evangélikus gimnázium választotta meg 
tanárának. hol egészen 187:1. okt<')her 9-én lmküvet
k1:•zett haláláig mlíködött. 

.... Dorner törekvései nem va1óRulhattak meg, 
annak okait tudományos viszonyaink akkori szá
nalmas állapotában kell keresnünk. A magyar 
florisztikai botanika kiváló múvelé5i egymásután 
tünnek el a szereplés színhelyéröl. A Bach-kor
szak nyomasztó légkörében sem az Akadémia, 
sem a Természettudományi Tárnul~t nem fejthe·, 
tett ki er()teljes mííkfülc:st" [:3J Erdekl<'.íd<~se az 
élősködő nöYények felé is fordult [4]. „Az aranka
-fajúk fejlúdéséi'ől adott elő a :Magyar Orrnsok és 
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Természetvizsgálók IX. 1863-ban tartott pesti 
nagygyűlésen.'' [5, 6] 

·Egyik utolsó dolgozatában összehasonlította 
Pest megye flóráját Alsó-Ausztria „virágnyaival", 
s ehhez részletes növényjegyzéket iR mellékelt. 
fütért a növények fej]()dését eWsegítr5 jc]{)járási 
tényez{)kre iR: a hazai tudóRok küzü] {) volt az 
egyike azoknak, akik elf~{)ként ismerték fel a napi 
idtíjárási adatok pontos megfigyelésének jelentr)
ségét [6]. 

A tudományos világ halálával egy neves gyógy
szerész-l1otanikwst veBztett eL 
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Jl-p J1. X ere 11: JO 111: J10J1ce(fif{opHep (7808-7878) 

Jlopucp J/J.o)I{C(fJ Hat.JaJl CBOJO T<ap'bCpy <tiapMaI~CBTOM. 
ÜH 6bJJI OJJ,HHM H3 OCHOBOnOJlO)l(HHI(OB pacTHTC.JibHOH 

r11cTo.norm1 B Bem'pHH. Y)Ke B 31-11,CTHCM B03pacTe 

H311,aJJ cnCQHaJibHYIO MOHOrpaqmIO. 3a 3THM CJlC,Ii:OBaJlÓ 

HCCl(OJlbl(O paÜOT H Yl1COHHKOB. C 1840 rOlJ,a OH paÓOTaJl 

B ÜTJ~CJle 3,Ii:paBooxpaHCHH5I nClllTCl(Of'O ropO,Ii:Cl(Orü

CoBeTa. B 1848 roJJ,y cTan Hal.JaJihHHI(OM OTJJ;cJia Mmrnc 

TCpCTBa PCJlHrHH H o6pa30BaHH5I. ÜH 6bJJI CJlCJJ;OBaTCJlCM 

J~apBHHa. B 1849 ro;w noCJic KanwryJI5lQHII n Bmrnrolll 

cTan npeno1~aBaTeneM rHMHa3HII r. CapBam, ~"3aTCM e 

1860 !'011,a npOTCCTaHTCTl(OH I'IIMHa3HH B r. flewT. 

e 1858 roJJ,a lIJlCH-l(OppecnoH,ll;CHT BeHrepCl(OiÍ AKalJ,C

MHH HayK. Cpc11,H nepB1>1x pacno3HaBaJI 3naqe1111c 

MCTCOpOJIOI'WICCJ(OH Hay1rn B MHpe paCTCirnii 

Dr. L. Heg e d ü s : J Dorner (1808-1873) 

J. Dorner started frorn the pharmaceutical profession. 
Later he becarne a pioneer of plant histology in Hungary. 
He was only 31 years old as his first book appeared, 
followed by more papers and textbooks. After 1840 he 
\vas ~working at the Health Departrnent of the Ttegent 
Courwil.. Tn ] 849, he bec~n.rne the head of a Department 
of tile 1\füiistry of Heligion and Pu blie Education. lf e 
was a follower of Darwin. After the smTen<ler of a.nns 
in Vihígos in 1849, he becarne a teaeher of the I . .t1Lheran 
Gymnasium (seeondaryschool) in Szarvas, then in 1860 
that of the Lutheran Gymnasium in l)est. He \vas a Cor· 
:responding Member of thé Hungarian AcaclemyofSeit~n· 
Ct•R] 81)8. H e has been the first to realize the impm·tnnceof ~ 
nwteorology, as a. ReÍt•netj, i11 t.lic kingdorn of plants. 

Dr. L. Hngt·diis: József Dorner (1808-1873) 

.T. Donrnr, cin Pionier ín Ungarn dur Pflanzenliisto
logie, \Var oigenUielt ein Apotlwlrnr .. Er war 1111r :r1 .TnJH'í' 
alt, 11ls sein mstes Fa.ehlJt1d1 cwsehien, gerolgt von niner 
Ht•ilie von A!'tikeln und Lohrhüeher. A l> 1840 a.rlieitete 
er bei der Gesundheitsaliteilung des Statthalterl'ats. 
I n J 848 wurde er A bteilnngsleiter <les Ministeriums für 
Heligion nncl Erziehung. Nach der Waffenstreclrnng von 
Vil1igos in 1849 naeh der Niederlage des .Freiheitskrings, 
wurde or Lehrer des evangelisehen Gyrnnasimns i11 
Szarvas, spiiter, nach] 8()0 in Budapest. Jn 1858 wurdo er 
zuin korrespondierenden lWitglied der Akademit' dPr 
vVissensclrnften gcwii.hlt„. Als erster hat er diu Büdei1t11ng 

der JVfeteorologio n11el1 arn gehint dm· l'Jl!lnzrni bn.11 
urlrn.011 t. 

* J?e~mmo cn Esrierrmtn .' 

n - r o ll o g u d ü s: Józsn.f Dorner ( 1808-181~8) 

J ózse.f Dorner kornn1wis sian karieron kid farma.eiisto. 
Li estas unu el la patrolandaj pioniroj de la plantohis
tologio. Li aperigis faklibron jam en sia 31-jara ago. 
Ti un sekvis liaj pluraj labora.]oj kaj lernolibroj. Li funk
ciis ekde la jaro 1840 en la Sanitara Divizio de la Gu be1;
natora Konsilantaro en Pest. Li fari,0;is diviziestro de la 
H.eligio- lrnj Priinstrua l\!Jinisterio en la jaro 1848. I...i 
estis adepto de Darvin. Post la kapitulaco en Világos, en 
la jaro 1849 li farigis profesoro de la evangelia girnnazio 
de S:;;;arvas kaj ekde la jaro 1850 en Pest. Li estis kores
pondanta membro le la Hungara Scienca Akadernio 
ekde la jaro 1858. Li estis inter la unuaj, kiuj kornprenis 
la signifon de ]a 11wtnorologia seimH;o nn la mondo dn la 
plantoj. 

( Biulrtpest, Cházár András u. 19. 
É~rkewtt.: 19.S:~. LII. B. 
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TAJÉKOZTATAS LAPUNK 7-8. ÖSSZEVONT FIP SZAMABÖL 

Tájékozt.atjuJk kedves Olv.asóink:at arról, hogy a legiközel1ebbi, 7-8. számunk .a FIP-any:agg.al, a ma

gya1r gyógys21erész·et .angol nyelvű bemutatásával .augusztus v-égén jelenik meg, de .a tárgybeli ciikikek 

egy része a 9. számunkh1 is áthúzódik. Így króniká va] e1őrielá1föatólag csak a 10. számunktól kezdve 

jelen tlkezilnk. 


