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LUMNITZER ISTVÁN (1749. ÁPRILIS 4. – 1806. JANUÁR 11.)
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Bevezetés
LUMNITZER ISTVÁN (STEFAN LUMNITZER, STEPHANUS LUMNITZER) a magyar botanika
hazánkban kevéssé ismert, ám munkássága révén korának egyik figyelemre és elismerésre méltó alakja. Viszonylagos ismeretlenségének egyik oka lehet, hogy Magyarország mai határain kívül tevékenykedett és a botanikát oktatói és orvosi feladatai
mellett, szabadidejében végezte csak. Kitaibel Pál kortársaként regionális növénytani
munkája érthetôen háttérbe szorult Kitaibelnek az egész Kárpát-medencét érintô és
eredményekben, új fajokban gazdag munkássága mellett. Ennek ellenére tudnunk kell
helyén értékelni és megbecsülni Lumnitzert, hiszen – eredményeit mai szemmel nézve
is – értékes alapot teremtett Pozsony vidékének növénytani megismeréséhez. Írásunkkal
emlékezni szeretnénk LUMNITZER ISTVÁNra halálának 200. évfordulóján, rövid áttekintést adni a róla meglevô ismereteinkrôl, felhívni a figyelmet munkásságára és életének
kevésbé ismert, további tudománytörténeti kutatásokat igénylô részeire.

Élete
LUMNITZER ISTVÁNról a különbözô lexikonok csak röviden szólnak, életével és
munkásságával kapcsolatban csak kis számú közlemény jelent meg, egy részük magyar
(pl. KANKA 1865, MAROSNÉ 1981), más részük szlovák (pl. Anon. 1976, LETZ 2000) és
német (pl. BUNKE 1991) nyelven. Életének legátfogóbb leírását BUNKE (1991) adja és
részletesen bemutatja LUMNITZER herbáriumát valamint a Flora Posoniensis címû mûvét, MAROSNÉ (1981) pedig mûveinek bemutatásán túl kitér gyógyszerészi munkáira is.
Születésének idôpontjával kapcsolatban sokáig megoszlottak a vélemények. Az egyes
források születésének idôpontját az 1747 (SZINNYEI 1902, Anon. 1976: 1747. április 4.)
és 1750 (FUTÁK és BERTOVÁ 1982: 570) közötti idôszakra teszik, mai ismereteink szerint
1749. április 4-én született (HRABOVEC I., in litt.). Születésének helye Selmecbánya
(Banska Stiavnica), egyesek szerint (SZINNYEI 1902, GOMBOCZ 1936) azonban Besztercebánya (Banska Bistrica). Tanulmányait Selmecbányán (Banska Stiavnica), majd
Nagyszombatban (Trnava), valamint a jénai és hallei egyetemeken végezte. Tanulmányai
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során olyan neves természettudósokkal került kapcsolatba, mint NICOLAUS JOSEPH
JACQUIN (1727–1817), WINTERL JÓZSEF JAKAB (1739–1809) és elsôsorban JOHANN
ANTON SCOPOLI (1723–1788). Orvosdoktori oklevelét Nagyszombaton szerezte 1777ben, De rerum Naturalium adfinitatibus címû disszertációjával, mely dolgozat bemutatását adja MAROSNÉ (1981). Az egyetem után gyakornokként egy idôt Pozsonyszentgyörgyön (Jur pri Bratislave) töltött, majd pozsonyi fôorvos, az akkori szóhasználat
szerint „physicus” lett Pozsonyban (Bratislava). Itt vette feleségül a HABERMEYER család
leányát és házasságukból egy fiúgyermekük (József) született. A továbbiakban Pozsonyban élt és munkálkodott, itt is halt meg 1806-ban, mikor kórházi szolgálata során a napóleoni háborúkban fellépô járvány áldozata lett.
Pozsonyban ismert és keresett orvos volt, emellett oktatott is. Szabadidejét azonban
a botanikának szentelte. „Növénylátó kirándulásaira” hívta magával diákjait, akiket
készséggel ismertetett meg a növényvilág szépségeivel és érdekességeivel.

Herbáriuma
LUMNITZER herbáriuma 1826-ban került – SADLER JÓZSEF közvetítésével, LAMBERG
gróf ajándékaként – az akkori Nemzeti Múzeumba. A Magyar Természettudományi
Múzeum önálló intézménnyé válása után a többi herbáriumhoz hasonlóan a Lumnitzergyûjtemény is a Növénytár állományába került és itt a törzsgyûjteménybe beosztva volt
megtalálható. BUNKE ZSUZSANNA munkája nyomán az 1980-as, 90-es években önálló
gyûjteményként (Herbarium Lumnitzerianum) került leválogatásra az akkoriban
Collectio Separata-nak nevezett gyûjteményi részbe (BUNKE 1991). A Herbarium
Lumnitzerianum ma a Collectiones Historicae-nek nevezett gyûjteményben 14 polcnyi
területen található. Az anyag Engler-rendszerben, a Dalla-Torre et Harms számok
sorrendjében található, minden egyes mappán feltüntetve a benne található nemzetségek
számait. A fontosabb lapokra (pl. Dianthus virgineus, D. plumarius, Smyrnium perfoliatum, Hieracium echioides) külön jelzés hívja fel a figyelmet.
A gyûjtemény tartalmilag két részbôl áll (BUNKE 1991). Az egyik rész, a Herbarium
Posoniense Pozsony vidékérôl származó gyûjtéseket, a másik pedig, a Herbarium
universale, a Kárpátok más területeirôl származó gyûjtéseket és kerti növényeket, valamint csere útján LUMNITZERhez került lapokat tartalmaz. Utóbbi mintegy másfélszerese
a Herbarium Posoniense-nek és régebbi is: még szülôhelyéhez köthetô, lelôhelyként
rajtuk többnyire csak „ex Carpath” van feltüntetve, nagyon ritka a részletesebb helymegadás (pl. „Ex m. Sitna”).
Az eredeti – a Természettudományi Múzeum Növénytárának tudománytörténeti
gyûjteményében található – katalógus szerint a Lumnitzer-hagyaték összesen 3047
virágos- és 174 virágtalan növényt tartalmaz. A gyûjteményben található például a
Hieracium echioides pozsonyi gyûjtésû példánya, valamint több, KITAIBEL PÁL és
WOLNY ANDRÁS által küldött növény, melyek LUMNITZERnek velük való kapcsolatát igazolják.
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A Flora Posoniensis
Herbáriumának Pozsony környékére vonatkozó anyagaiból (Herbarium Posoniense)
állította össze LUMNITZER Pozsony környékének flóráját, mely Flora Posoniensis címen
1791-ben jelent meg Lipcsében, teljes címe: Flora Posoniensis exhibens plantas circa
Posonium sponte crescentes secundum systema sexuale Linneanum digestas (LUMNITZER
1791).
Ez a munka több vonatkozásban is meghatározó és példaértékû alkotása volt a kornak. Ez volt az akkori Magyarországon az elsô olyan mû, amely egy terület teljes flóráját, az edényes és kriptogám növényeket egyaránt feldolgozta. Alaposságát mutatja,
hogy tartalmazza a Pozsony környékérôl ma ismert edényes növények mintegy 80%-át
(LETZ 2000), sôt több olyat is, melyek mára Szlovákiában veszélyeztetett fajokká váltak.
A mûvet rövid, 8 oldalas elôszó vezeti be, majd ezután következik a fajok ismertetése
a virágos növényekkel (Salicornia herbacea – Fraxinus excelsior). Az összesen 1294
taxon közül 1008 virágos növény, melyek kettôs nevezéktan szerinti elnevezésén túl
megadja azok egyéb (népi) neveit is. A fajok leírása többnyire viszonylag rövid (5–10
soros), de a fontosabbnak ítélt esetekben (pl. Sisymbrium hungaricum) közel 1 oldalas is
lehet és ezt egészíti ki az általában egy sornyi lelôhely-megadás, mely 544 esetben (LETZ
2000) konkrét és jól azonosítható lokalitásra (pl. „Calvary”, „In ruderatis auf dem
Schloßberg”, „am Weg nach der Mühlau zu”) utal, máskor általánosabb (pl. „In pratis et
pomariis ubique”, „In herbidis montanis et insulanis ubique copiose”).
A virágos növények után a virágtalanok – fajonként lényegesen rövidebb – ismertetését találjuk (többnyire néhány soros fajleírásokkal) a 459. oldaltól kezdve „Cryptogamia” címszó alatt, azonban itt kerül tárgyalásra 22 haraszt is. A valódi kriptogámok
tárgyalása a 466. oldalon kezdôdik a mohákkal, melyek közül 70-et ismertet LUMNITZER
és ennek a résznek az értékét növeli, hogy a mohákat HEDWIG JÁNOS (1730–1799),
brassói születésû, lipcsei egyetemi tanár határozta meg. Az „Algae” fejezetben 70 taxont
találunk, melyek többsége zuzmó, néhányuk pedig alga (GOMBOCZ 1936 szerint 10).
A fajok enumerációját a 124 gomba zárja, majd a mû végén tartalmaz egy nemzetség- és fajnév-regisztert, valamint a Smyrnium perfoliatum L. rézmetszetû képét.
A Természettudományi Múzeumban 3 példánya található a kötetnek. Különösen értékes a fiatal HEUFFEL JÁNOS példánya, amelyben az ô kiegészítô bejegyzéseit olvashatjuk.
LUMNITZER a Flora Posoniensis-ben több új taxont közöl (Asplenium trichomanoides, Hieracium echioides, Sisymbrium hungaricum [=S. altissimum L.], Scabiosa
tatarica [S. ciliata], Prunus pumila [=P. chamaecerasus] és Valantia hispida [Cruciata
pedemontana]). Ezeken kívül Allium rotundifolium (=A. rotundum L.) nevû taxonja
ERNST GOTTLIEB VON STEUDEL (1783–1856), Carex nemorosa (=C. muricata L.) taxonja
pedig HONCKENY munkájában jelent meg. Leírt fajai közül a Hieracium echioides viseli
ma is LUMNITZER szerzôségét, mely faj hazánkban is száraz gyepekben többfelé megtalálható.
A Flora Posoniensis címû munkájának elismeréseként a Regesburgi Botanikai
Társaság (Societas Botanica Ratisbonensis) felvette LUMNITZER-t tagjai közé és II.
József elhunytával II. Lipót (KLIMES-SZMIK 2001) a „Pietate et concordia” (jósággal és
egyetértéssel) feliratú érdemrenddel tüntette ki.
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LUMNITZER neve a botanikában
Bár LUMNITZERrôl és munkáiról viszonylag kevés eredeti írás jelent meg, nevét maradandóan ôrzik az utókor tiszteleteként róla elnevezett taxonok. Közülük elsôként említendô a CARL LUDWIG WILLDENOW által 1803-ban (tehát még LUMNITZER életében) leírt
Lumnitzera nevû trópusi, a Combretaceae (nyálkafafélék) családba tartozó mangrovenemzetség. Szintén nevét ôrzi a Rubus lumnitzeri nevû szeder-, a Dianthus lumnitzeri
Wiesbaur nevû szegfûfaj és a Carex lumnitzeri nevû, a Carex spicata Huds. szinonimjának tekintett sásfaj. A paleobotanikában az 1964-ben K. KRAMER által leírt Lumnitzeroxylon nemzetség állít emléket nevének (BUNKE 1991).
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Commemorating the 200th anniversary of the death of István Lumnitzer, the authors review briefly the life
of the botanist, who worked in Pozsony as well as the literature on him.
LUMNITZER was born in Selmecbánya and after graduating he settled down in Pozsony where he became
known as a doctor. Besides his medical profession he dealt also with botany: he surveyed the flora of the
surroundings of Pozsony. He prepared a significant herbarium, which can be found at present in the Collectio
Historica of the Department of Botany of the Hungarian Natural History Museum. This collection, the
Herbarium Lumnitzerianum comprises 3047 flowering plants altogether, from which the sheets of taxa
described by LUMNITZER (e.g. Hieracium echioides) are of outstanding importance. He wrote his work “Flora
Posoniensis” in 1791 as the summary of his results, in which he discusses 1294 taxa: apart from the flowering
plants and Pteridophyta also lichens, fungi as well as algae. The memory of LUMNITZER – in addition to his
works – is cherised by the taxa named after him, like Dianthus lumnitzeri or Rubus lumnitzeri.
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