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KÖNYVISMERTETÉS
BALOGH L., KÖBÖLKUTI K. (szerk. és a jegyzeteket összeáll.): Szenczy Imre emlékezete
(Szenczy Imre emlékülés és kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából,
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely, 1998. október)
Kiadja a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár és a Savaria Múzeum, Szombathely, 1999, 124 oldal
Az értékes és szép kiállítású kötet hazánk egyik legjelesebb humanista és polihisztor (klasszika-filológus,
teológus, botanikus) tudósának, SZENCZY IMRE (1798-1860) születésének 200. évfordulója alkalmából jelent
meg Szombathely lelkes és önzetlenül fáradozó kutatóinak és intézményeinek összefogásából, több helyi patrónus támogatásával.
107 számozott oldalhoz 18 oldalnyi fényképes ábra csatlakozik. Az elôszót SZABÓ T. ATTILA írta. Ezután
az emlékülés elôadásai következnek: Bibliográfia Szenczy Imrérôl (FERENCZI ZSUZSA); A klasszika-filológus
Szenczy Imre (TÓTH PÉTER); Szenczy Imre keszthelyi botanikai munkássága (SZABÓ ISTVÁN); Szenczy Imre
teológiai munkássága (HORVÁTH LÓRÁNT ÖDÖN); Szenczy Imre Szombathelyen ôrzött herbáriuma (BALOGH
LAJOS, aki egyúttal a kötet egyik szerkesztôje). Ezeket a NÉMETH PÁL által összeállított német és angol nyelvû
összefoglalók, majd Szenczy Imre rövid életrajzi vázlata követik.
A kötet második részében SZENCZY három kiemelkedôen értékes és érdekes tanulmányát olvashatjuk: 1. Rándulás Carinthiaba, Glockner hegyéig, 2. Fehér fagyöngy, és europai gyimbor, 3. Növényvándorlás. Igen értékes
VASS LÁSZLÓ (1780-1842) akadémiai tag, Zala megyei származású paptanár, filológus hajdani búcsúztatójának
közlése, továbbá a záró képsorozat SZENCZY kitûnô herbáriumi lapjairól, valamint az emlékülés résztvevôirôl.
A tartalmi felsoroláson kívül ki kell emelni a lektor (PRISZTER SZANISZLÓ) és a kötet tervezôjének (SELLYEI
TAMÁS OTTÓ) gondos munkáját, valamint SIMON GYULA szép plexikarcát Szenczyrôl.
A neves magyar premontrei szerzetes hivatását maradéktalanul teljesítette. Megtanította az utókor arra
érdemes kutatóit, hogy írásaink maradandóságát a hitelesség, a pontosság és a mindenre kiterjedô szakirodalmi
tájékozottság biztosítja. A Szerkesztôk külön érdeme, hogy ennek szellemében rendkívül igényes és alapos
jegyzetek kísérik a kötet tanulmányait. Közülük SZENCZY három botanikai tárgyú írását BALOGH LAJOS látta el
magyarázó jegyzetekkel.
Rövid ismertetônkben csak néhány botanikai vonatkozásra hívjuk fel a figyelmet. SZABÓ ISTVÁN SZENCZY
IMRE keszthelyi botanikai munkásságát méltatja. 1821-tôl 1828-ig mûködött Keszthelyen, ott, ahol a Georgikon
köré csoportosultak KITAIBEL PÁLon kívül PETHE FERENC, NAGYVÁTHY JÁNOS, MILOTAI FERENC, WIERZBICKI
PÉTER, HUTTER MIHÁLY és SZENCZY IMRE is. A 19. sz. elején a premontrei rend fontos szerepet játszott a város
kulturális és közéletében, így SZENCZY is, a keszthelyi gimnázium latinprofesszora és igaz-gatója. Botanikai munkásságának értékét herbáriuma tükrözi, amelyet a szombathelyi múzeum kapott meg, ahol leghosszabb ideig mûködött. SZENCZY enciklopédikus növényismeretre törekedett. Figyelme kiterjedt a vadon termô és termesztett fajokra egyaránt. Részletesen foglalkozott Keszthely vidékének flórájával, különösen sok növényt gyûjtött a gyenesi Vadleány-dombnál, megtalálva az azóta már nagyrészt kipusztult ritka pusztai, hegyvidéki és lápi növényritkaságokat is.
A másik, botanikai szempontból különösen értékes tanulmányt BALOGH LAJOS írta SZENCZY IMRE Szombathelyen ôrzött herbáriumáról. Kiemeli a hiteles növénygyûjtemények értékét (idézve LINNÉt: „Herbarium praestat
omni icone”), rámutatva SZENCZY herbáriumának maradandóságára.
A jubileumi kiállításon is szereplô, általa gyûjtött növények herbáriumlapjai is bizonyítják, hogy SZENCZY
nemcsak a vadon termôket örökítette meg, hanem kastély- és magánkertekbôl való, üvegházi és termesztett
kultúrnövényeket is. Érdekes példa, hogy gyûjteményében közönséges gyomnövényekkel is találkozhatunk.
A jubileumi kötetben is szereplô Növényvándorlás c. tanulmánya is ezt támasztja alá, bizonyítva, hogy korát
megelôzve ismerte fel a terjedô gyomfajok veszélyét (pl. Xanthium spinosum, azaz a „tövises csimpaj, mint
vándorgyom!). A LINNÉ rendszere szerint csoportosított herbárium 38 nagy, könyv alakú dobozban van elhelyezve. Errôl a maga nemében egyedülálló gyûjteményrôl BORBÁS VINCE adta az elsô közlést Vas vármegye
növényföldrajza és flórája (1887) c. mûvében. BALOGH LAJOS hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a gyûjtemény épségben való megôrzése az utókor számára.
A mintaszerûen elkészített emlékkötet például szolgálhat a helytörténeti kutatókon kívül szaktudományunk, a botanika mûvelôi számára is. Nem hiányozhat könyvespolcunkról! (Nem kell neki impakt faktor!).
A kiállítás szervezôit, mecénásait, az emlékkötet Szerzôit, különösen Szerkesztôit elismerés és köszönet illeti!
SZENCZY IMRE emberi és kutatói példakép marad utódaink számára is!
SZABÓ LÁSZLÓ GY.
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