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A gyorsírástól a szeretetre méltó tudományig... 
 

PRISZTER Szaniszló.* 
 

A Szaniszló név nem az én érdemem. Édesapám is úgy kapta… Nem úgy, hogy lengyel rokonság lett 
volna, hanem egész egyszerően november harmadikán született – a hatodik vagy hetedik gyerek volt már a 
családban – és amikor keresztelték, a pap felütötte a naptárt. Aznap Szaniszló napja volt. İ így kapta a nevet 
én meg, mint elsıszülött fiú megkaptam szépen ezt a nevet…  

Szüleim és nagyszüleim kertbarátok voltak és szerették a növényeket. Annyira, hogy édesapám – hogy 
honnan magam sem tudom – a legtöbb kerti növénynek tudta a latin nevét. Úgy kezdtem a botanizálást, hogy 
gyerekkoromtól kezdve mindig nézegettem a növényeket. Ha kinn voltunk nyáron – sokszor elmentünk Duna 
mentére kis falvakba nyaralni – ott is egy csomó növényt láttam, ami nekem teljesen új volt, le is préseltem 
ıket. Az elsı préselt növényeim talán a kilencszázharmincas évekbıl valók, aztán persze kidobtam, mert nem 
volt rendes győjtés… Tehát ez volt az elsı szerelem, és ez megmaradt nem máig, hanem valószínőleg 
holnapig. Emlékszem ausztriai kirándulásaink alkalmával is rácsodálkoztam egy-egy növényre, ami mifelénk 
nem terem. Édesapám meg mondta, hogy Calluna vulgaris meg Vaccinium, azaz hanga meg áfonya. 
Tetszettek ezek az ismeretlen szavak és valahogy meg is jegyeztem ıket. 

Érettségi után édesapám – aki akkor Pénzügyminisztériumi tisztségviselı volt – tanácsára iratkoztam be a 
jogi egyetemre. Ugyanakkor én már kacsingattam egy kicsit a növénytan irányába. Párhuzamosan a jogi kar 
mellett jártam az akkoriban a bölcsészkarhoz tartozó természettudományi stúdiumokat, elsıdlegesen a 
növénytant. Így lettem növénykedvelı jogász. Nem kaphattam akkor megfelelı növénytani vonatkozású 
állást, hanem elmentem tisztviselınek, méghozzá az akkori, elég jó fizetéssel rendelkezı Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bankhoz. Annak a fiókjánál dolgoztam, mint könyvelı, jogi doktorátussal. Az érdekesség az 
volt, hogy az érettségizettek kaptak 50 fillér órabért, én meg kaptam 55-öt… Tehát a diplomának akkoriban – 
akárcsak ma, ugye, idézıjelben – megvolt az értéke. 

A harmincas években volt egy lehetıség, hogy egyesületi gyorsírás tanfolyamon megszerezzem ezt a 
tudást. Abban az egyesületben volt egy vándorserleg, amit a gyorsíró versenyek nyertesei számára adtak. Az 
elsı évben egy hölgy nyerte meg, második évben egy másik hölgy és a harmadik évben (1937-ben) pedig 
magam vettem részt egy versenyen, amelyet megnyertem. Igen ám, de következı évben még egy verseny volt 
– azt is megnyertem és utoljára harmadik évben is. Ezután a vándorserleg már nem vándorolt tovább, hanem 
itt maradt a polcomon. Ez az egyetlen serleg az életemben... 

Kilencszáznegyvenben iratkoztam be a jogi egyetemre, ahol egyszer jött egy új professzor, aki 
elıadásokat tartott, mint a többi, de nem volt neki jegyzete. Én meg gyorsírással szépen jegyzeteltem végig. 
Félév végén kérdezték a kollégák: mikor adom már ki a jegyzetet? Azután elmentem a professzorhoz és 
engedélyt kértem a kiadáshoz. Ennek a keresményébıl tudtam megvenni magamnak Jávorka és Csapody elsı, 
alapvetı munkáját, az Iconographia-t, ami akkoriban 120 pengı volt, elég nagy összeg. Ma is ezt használják, 
ennek az újabb kiadását. 

Botanikus pályafutásom nagyon nehézkesen indult. A háború alatt Erdélyben teljesítettem katonai 
szolgálatot, eközben ahol csak lehetett botanizáltam, könyvtárakat, herbáriumokat is látogattam és ebbıl az 
idıszakból származnak elsı botanikai dolgozataim. Amikor Kolozsváron kórházba kerültem fordult a 
figyelmem az Amaranthus-ok felé, mert a kórház udvarán más érdemes növény szinte nem is nıtt...  

Amikor hazakerültem a hadifogságból, jó pár évig lehetetlennek tőnt, hogy szakirányú diploma, „papír” 
nélkül elhelyezkedhessek. Amikor bevezették a jegyrendszert én a petróleumelosztó kirendeltségnél voltam 
óradíjas alkalmazott, egy teljes éven keresztül. Azután a sors segített azzal, hogy az addigi vidéki 
mezıgazdasági fıiskolákat összevonták, és megalapították az Agrártudományi Egyetemet. Tartozott hozzá 
ezerfınyi hallgató, egy kertészet és sok minden más is, csak éppen szakoktató nem. Ekkor jogi diplomával, 
valamint néhány Magyarországon valamint külföldön megjelent cikkemmel jelentkeztem szakoktatónak, s föl 
is vettek tanársegédnek. 

Kilencszázhatvannégyben hívott meg Soó Rezsı professzor, Keszthelyrıl és egészen nyugdíjba 
vonulásomig, kilencszáznyolcvan december 31-éig voltam az igazgatója az ELTE Füvészkertnek. A 
hagyományok ápolása mellett fontosnak tartottam, hogy külföldön is megismerjék növényeinket és hogy 
minél elevenebb legyen köztünk és a külföldi partnerek között a magcsere, és minél több külföldi növényt 
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honosítsunk meg a kertben. A Füvészkert egyik különleges értéke – az országban nem sok van hasonló – a 
mintegy tízezer fajt számláló maggyőjtemény. Ez hosszú évtizedek győjtımunkájának eredménye, amely még 
a 19. század végén kezdıdött. A háborús évek után sajnos nagyon sok fiolát összetörve találtunk, de aztán 
mégis sikerült rendbe tenni és megırizni. 

Az évek során különleges kapcsolatom alakult ki Csapody Vera nénivel. Már a kezdet kezdetén 
felfigyeltem egy kicsike kis szignóra, ami a középiskolai és egyetemi növénytani tankönyvek ábráinak 
sarkában ott szerepelt. Akkoriban csupán annyit tudtam róla, hogy valaki nagyon jó, élethő rajzokat készít, 
amelyekrıl tökéletesen föl lehet ismerni a növényeket. Aztán megismerkedtünk és máig szívesen gondolok 
vissza azokra a délutánokra, amiket itt töltött a kertemben, rajzolgatva a virágaimat. Itt ez a sámli, azon 
ücsörgött amikor azokat a gyönyörő munkákat készítette. Vera nénivel aztán megállapodás is született 
köztünk, azt mondta: – Ha nekem tudsz olyan növényt mutatni vagy adni, amit én még nem láttam és nincs 
lefestve, akkor én két példányt csinálok, egyet magamnak egyet pedig neked. Innen van egy pár olyan képem, 
ami még a Természettudományi Múzeum tizenkétezres győjteményében sincs meg... 

A Vera nénivel csináltunk közösen egy kis könyvet (Magyar növénynevek szótára, 1966) körülbelül 
tízezer körüli magyar névvel. Ennek lett aztán folytatása szerkesztésémben, az Európa fái és cserjéinek 

nyolcnyelvő szótára (1983), majd tízéves munka eredményeként az ötvenezer nevet tartalmazó, magyar–latin 
és latin–magyar Növényneveink (1998). Most már elértem azt, hogy ha ebben valamit keresünk, akkor annak 
a 98%-át ebben meg is találjuk... 

A kert számomra mindig felüdülés. Belefáradnom még sohasem sikerült. Volt idı, amikor ülésekre járni, 
hozzászólni kötelességem volt, hát ott bizony mindig elfáradtam. A budafoki kertünk a kilencszázötvenes 
években elkezdett növényekkel betelepedni, mégpedig annak folytán, hogy a feleségemmel idekerültünk és 
most már ott tartunk, hogy mintegy ezerötszáz faj és néhány változatcsoport – mint a kövirózsák – találhatók 
itt. Ez nem virágoskert, hanem győjtemény, amely tudományos célokat szolgál. A körülbelül száz, vad 
tulipánfaj közül itt ebben a kertben 60–70 megtalálható. 

A természet szeretete megvan szintén Feleségemben is. Úgy ismerkedtünk meg, hogy elkezdtünk 
kirándulni és Neki nagyon tetszett, hogy én a növényeknek nemcsak a szépségét tudom megmutatni, hanem a 
nevüket is megmondani. Aztán annyira megismertük egymást, hogy mondták is a rosszmájúak, hogy a 
turistaság is olyan foglalkozás, ami rendkívül nagy veszélyekkel jár... 

Amikor az akadémiai doktori disszertációmra készültem, készítettem egy térképet, amin láthatók a 
kertben található növények lelıhelyei. Piros pontokkal jelöltem azokat a pontokat, ahonnan saját győjtésbıl 
hoztunk elı növényanyagot és zöld háromszöggel azokat a helyeket, ahonnan külföldi kollegáktól kaptunk 
élı növényeket. 

A legemlékezetesebb mindenképpen Közép-Ázsia volt. Oda kevesen jutnak el és ezt is csak hivatalos 
egyetemi segítséggel tudtuk elérni, mert általában ezek olyan helyek, ahová magánúton nem lehet utazni. 
Nagy élmény volt Üzbegisztán, oda két alkalommal is sikerült eljutnunk. A Tian-San hegység két védett 
területén – körülbelül 80–100 kilométerre a fıvárostól, Taskenttıl – jártunk és győjtöttünk egyszer két hétig 
és egy másik alkalommal másfél hétig. Az onnan hozott képanyag is olyan, hogy azt még egyszer nem 
tudnánk megcsinálni. Most sem, mert egyes területeken, itt-ott néhol lövöldöznek, de hát ez már politika... 

 
 

 
 
 

 
 

Priszter Szaniszló (vagy ahogyan sokan hívtuk: Sziszi bácsi) által felbélyegzett boríték. Egyes bélyegek – 
mint ezesetben Winterl portréjával, a Waldsteinia ill. broméliák ábrájával rendelkezık – a bérmentesítéshez 
vajmi csekély névértékkel járultak hozzá, ám sokat elárulnak a feladóról... (mva) 


