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100 éve született Dr. BOROS Ádám professzor, a XX. századi magyar botanika egyik kiemelkedõ alakja. 
Kül- és belföldön is elsõsorban bryológusként tartják számon. A KITAIBELIA jelen számát az Õ emlékének 
ajánljuk, a kötetben számos írás közvetlenül kapcsolódik életmûvéhez. Úgy véljük, hogy a hazánkban  
napjainkban újjáéledõ florisztikai feltáró munka talán BOROS Ádámnak köszönhet a legtöbbet a magyar 
botanikusok közül. 

Születésének centenáriuma okán felidézzük emlékét; most elsõsorban mint a Kárpát-medence edényes 
flórájának egyik legeredményesebb és legsokoldalúbb kutatójára emlékezünk. 

 

 

 
BOROS Ádám 1900. november 19-én született Budapesten, mûvészet- és természetszeretõ pedagógus 

családban. Tehetsége és elhivatottsága a természetrajz terén igen korán megmutatkozott. A magyar botanika 
reáliskolai természetrajz tanárainak, KOCH Nándornak és CSEREY Adolfnak  köszönheti, hogy az ifjú BOROS 
Ádám érdeklõdése a botanika irányába fordult. Tizenévesen már szorgalmasan járja Budapest környékét, 
gyûjt és határoz. Még nem töltötte be tizenkettedik életévét, mikor 1912. szeptemberében Óbudán, az 
Aquincum területén megtalálja az aprócska  Selaginella helvetica-t. E felfedezését KÜMMERLE Jenõ Béla 
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jelenti be a Királyi Magyar Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának 1915. december 9-ei 
ülésén, és ez volt BOROS elsõ florisztikai adata, amely nyomtatásban is megjelent (Bot. Közlem. 15: 70.).  

A fiatal BOROSt CSEREY Adolf bemutatta JÁVORKA Sándornak, a Növénytár jövendõ igazgatójának, aki 
akkoriban már dolgozott a Magyar Flóra címû mûvén. JÁVORKA örömmel tanította BOROSt és ellenõrizte 
begyûjtött növényeinek határozását. Másik tanítómestere DEGEN Árpád volt, akivel azután került kapcsolatba, 
hogy 17 éves korában a Naszályon megtalálta a Saxifraga paniculata-t (SZABÓ 1990).  

1918 és 1922 között végezte el a budapesti tudományegyetem természetrajz szakát, eközben SZABÓ 
Zoltán professzor mellett az Állatorvosi fõiskolán, majd VARGA Oszkár mellett a Mûegyetemen asszisztens-
ként dolgozott. 1922-ben doktorált, értekezésének címe: �A hazai Verbascum-fajok és hybridek trichomáinak 
rendszertani jelentõsége� volt. Ezt követõen 1938-ig a Gyógynövénykutató Állomás, majd 1945-ig a 
Vetõmagvizsgáló Állomás munkatársaként dolgozott. 1945-tõl 1957-ig a Gyógynövény Kutató Intézet 
igazgatója volt. 1957-ben az Országos Fajtaminõsítõ Intézet és utóda, a tápiószelei Agrobotanikai 
Kutatóintézet alapító tagja, tudományos fõmunkatársa. 1960-ban nyugdíjba ment, de tanácsadóként 1973. 
január 2-án bekövetkezett haláláig az Intézethez tartozott.  

Igazi szenvedélye a Kárpát-medence flórájának kutatása volt. Mintegy 2000 napot (azaz összesen 
majdnem hat évet) töltött terepen. 1917-ben, a Botanikai Közleményekben megjelent elsõ publikációjában 16 
éves koráig gyûjtött florisztikai adatait foglalta össze [1917]*. 1917-ben többek között Kecskemét mellett, a 
Veresegyházi-tónál  és az isaszegi réteken gyûjt. (Utóbbi területen kezdi el a mohákat tanulmányozni. Ebbõl 
aztán életre szóló �szerelem� lett.) 1922-ben már Békés és Bihar  megye síkjáról, valamint a Mohácsi-
szigetrõl tesz közzé adatokat [1922a, 1922b]. Nemsokkal ezután megkezdi �Florisztikai közlemények� címû 
cikksorozatát [1923], melynek 1970-ig további négy része jelenik meg [1938, 1949a, 1954b, 1970a]. E 
cikkeiben elsõsorban a növényföldrajzi-florisztikai szempontból érdekesebb edényes növényekre vonatkozó 
adatait tette közzé. E fajok között szép számmal találunk veszélyeztetett, és napjainkban már védett 
növényeket, ezért e cikkek természetvédelmi szempontból is igen értékesek.  

Térképekrõl célirányosan is igyekezett felderíteni az ígéretes felfedezésekkel kecsegtetõ területeket, 
például lápokat, erdei tavakat [vö. BOROS � VAJDA 1957b]. Így vetõdött el a Somogy megye déli részén 
található Baláta-tóra is, ahol nagy feltûnést keltõ felfedezéseket tett: ritka és érdekes növények egész sorát 
találta meg. Többek között a szubtrópusi elterjedésû, hazánkból akkoriban kipusztultnak hitt, kisrák-emésztõ 
hínárnövényt: az aldrovandát (Aldrovanda vesiculosa) [1924d], továbbá a szíveslevelû hídõrt (Caldesia 
parnassifolia), a lápi békabuzogányt (Sparganium minimum), a tóalmát (Ludwigia palustris) [1924a]. 

Az 1922�1923-as gyûjtéseinek eredményeként 1924-ben három igen jelentõs közleménye is megjelent: a 
belsõ-somogyi és a Dráva-síkon folytatott kutatások eredményeit összegzõ �A drávabalparti síkság flórájának 
alapvonásai, különös tekintettel a lápokra� [1924a]; az Északi-középhegység két tõzegmohalápját bemutató 
�Az egerbaktai és a keleméri mohalápok növényzete� [1924b] és késõbbi nyírségi flóramûvének [1932] 
elõfutára az �Adatok a Nyírség Flórájához� [1924c]. 

Ezt követõen már szinte az egész országban megfordul, gyûjt a Villányi-hegység gyepjeitõl a Zemplén 
bükköseiig, a Vendvidék fenyveseitõl a tiszántúli szikesekig.  

Míg századunk floristáinak többsége lakóhelye környékének növényvilágát iparkodott minél jobban 
megismerni, addig BOROS Ádám igyekezett az ország minden vidékére eljutni, különösen a botanikusok által 
még nem, vagy alig vizsgált területekre. Tematikusan járta az ország területét. Herbáriumi céduláin és 
naplóiban gyakoriak az olyan feljegyzések (pl. �ad viam ferream�, �az állomás mellett� stb.) amelyek arról 
tanúskodnak, hogy fõként vonattal utazott. 1943�44-ben, a világháború minden nehézsége ellenére 
megragadja a lehetõséget, és gyûjtõutakra indul az akkoriban visszacsatolt területekre, kerékpárral több hetet 
tölt a Mura-vidéken és Bácskában [1944f, 1944g], és több, igen eredményes kutatóutat tesz például a Bihar-
hegységbe, Máramarosba és a Székelyföldre is.  

BOROS Ádámnak az egész országra, sõt határainkon kívül is terjedõ útjai botanikai-florisztikai 
eredményesség tekintetében csak KITAIBEL Pál kutatóútjaihoz hasonlíthatóak. 

Botanikai tevékenysége igen sokrétû volt. Munkásságának egy része az agrobotanikához, a növénytan 
mezõgazdaságban alkalmazott területéhez kötõdik. Foglalkozott többek között rét-, legelõ- és 
gyomvizsgálatokkal, termesztett növények fajtáinak gyûjtésével, vadon termõ fajok kultúrába vételével, 
anyarozstermesztéssel, vetõmagvizsgálatokkal, Digitalis- és illóolajnövény-kutatásokkal, különbözõ 
hatóanyagokat (alkaliodák, szteránvázas glükozidok, rutin) tartalmazó gyógynövények vizsgálatával. 
Agrobotanikai munkáinak teljes jegyzékét  JÁNOSSY (1973) adta közre. 

                                                 
* A szövegben [szögletes zárójelben] szereplõ évszámok BOROS Ádámnak az irodalomjegyzékben található 
írásaira utalnak. 
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A virágos növények közül, a teljesség igénye nélkül néhány genus, melyek fajaival behatóan foglalkozott: 
Verbascum [1924�25, 1947a], Elatine [1927b], Sorbus [1937c, 1949b], Potamogeton [1934a], Centaurea 
[1940b], Hieracium [BOROS�LENGYEL 1942], Carduus [1960b].  

Számtalan, nagy jelentõségû florisztikai felfedezés fûzõdik nevéhez. Például a Primula auricula  
felfedezése a Vértesben [1933a], a Ferula sadleriana megtalálása a Gerecsében [1940a], a Polystichum 
braunii [1936a], a Ranunculus psilostachys [1944a] és az Aphanes microcarpa [1956b] kimutatása hazánk 
területérõl, az Euonymus nana [1942a] és a Betula humilis × B.  pendula hibrid [1941a] felfedezése 
Erdélyben. Õ találta meg a bátorligeti legelõn a �legpompásabb kökörcsinmezõ�-t [1923, 1924f], melyhez 
fogható �kökörcsin termõhely nincs sehol a világon�. 

Széleskörû érdeklõdését bizonyítja, hogy többek között foglalkozott a homoki erdõk [1935a]; láperdõk, 
zsombékosok [1936b]; szikesek [1922a, 1927c]; pilisi [1945, 1946a], bakonyi és Balaton-felvidéki [BOROS � 
VAJDA 1957a, 1957b], vendvidéki [1944b], északmagyarországi [1924b] és székelyföldi tõzegmohás lápok 
[1943a]; löszfalak [1944c, BOROS � POLGÁR 1941], lápok [1924a, 1926b, 1956a]; árterek [1922b, 1946b]; 
jégbarlangok és barlang-szájadékok [1935b, 1942b]; hévizek [1936c]; tavak [1926a, 1927a]; homokbányák 
[ined.] és rizsföldek [1949c, 1960a] növényzetével egyaránt. 

Foglalkozott paleobotanikával [1933b, 1952b] és összeállította a hazai mohokra vonatkozó irodalom 
bibliográfiáját [1944e] is.  

Somogyi [1924a] és nyírségi [1932] munkái a hazai kritikai flóramûvek elõfutárainak tekinthetõk (SIMON 
1973). Megírta Fejér megye [1937a]; a Duna�Tisza köze [1952a]; a Gerecse [1953a]; a Pilis [1953c]; a 
Vértes, a Velencei-hegység, a Velencei-tó és környékük [1954a] és a Mezõföld [1953b, 1959] 
növényföldrajzi jellemzését. Növényföldrajzi szempontból többek között figyelemre méltóak a Pannonicum 
és a Praeillyricum flóravidékek kapcsolatáról írott cikke [1928], Magyarország flóratérképének 
megrajzolására tett kísérletei [1968a, BOROS � KÁRPÁTI 1960, ]. Azt a nézetet képviselte, hogy �a történelem 
elõtti magyar Alföldön, õsi erdõségei mellett, minden talajféleségen fel kell tételeznünk a kultúra által nem 
vagy alig érintett pusztafoltokat� (SOMLYAY 1995: 426.). 

Herbáriumát még életében védetté nyilvánította a Magyar Tudományos Akadémia. Ma a Magyar 
Természettudományi Múzeum Növénytárának féltve õrzött kincse. Ez az ország legnagyobb 
magángyûjteménye, amely mintegy 65 000 edényes (haraszt és virágos) növénypéldányt (azaz herbáriumi 
lapot) és hozzávetõlegesen 130 000 kapszulányi mohát tartalmaz. 

1915 és 1971 között terepi kutatásairól naplót vezetett, amelyek 51 vaskos kötetet töltenek meg. Ezek a 
feljegyzések szervesen kapcsolódnak gyûjteményéhez, és bennük sok esetben a megtalált növények pontos 
lelõhelyére, termõhelyi körülményeire, fenológiai állapotára és a velük együtt elõforduló (be nem gyûjtött) 
fajok elõfordulására találunk feljegyzéseket. Ezeket a hazánk florisztikai feltárása szempontjából 
felbecsülhetetlen értékû naplókat, melyeket a botanikusok manapság gyakorta használnak, szintén a 
Növénytár õrzi.  

Mivel az ország korábban ismeretlen, magasabb rendû növényeinek zömét KITAIBEL, HEUFFEL, BORBÁS 
majd JÁVORKA felfedezték, leírták, BOROS Ádám herbáriumának és útinaplóinak elsõsorban a hazai 
növényföldrajz és természetvédelem szempontjából van felbecsülhetetlen jelentõségük.   

Herbáriumában még manapság is találnak értékes publikálatlan adatokat, pl. nemrégiben került elõ 
gyûjteményébõl a Calamagrostis villosa elsõ Magyarországon gyûjtött példánya (TATÁR 1998). 

Természetvédelmi szemléletét jól jellemzik az 1929-ben megjelent �Bátorliget nagy veszélyben van!� 
[1929a] és �Mentsük meg a nyírségi Bátorligetet!� [1929b] címû cikkei, melyekben elsõk között hívta fel a 
figyelmet arra, hogy bátorligeti lápot a megsemmisülés veszélye fenyegeti: �A lecsapolási munkálatok a 
környéken olyan elõrehaladottak, hogy már ez évben elérheti a csatorna Bátorligetet, ami annak néhány év 
alatti elpusztulását jelentené.� Emellett foglalkozott a budapesti virágpiacon és utcán árusított vadvirágokkal 
[1924e, 1947c], a droggyûjtés ill. a virágszedés és a természetvédelem kapcsolatával [1935c, 1968b], és 
méltatta a hazai természetvédelemben úttörõ FÖLDVÁRY Miksa munkásságát [1934b]. 

BOROS Ádám tapasztalatait nagyon szívesen és örömmel osztotta meg másokkal. Errõl árulkodik több 
száz, igen színvonalas, nemegyszer eredeti tudományos eredményeket is tartalmazó ismeretterjesztõ cikke is. 
Tanulságos, hogy a zoológusok figyelmét is igyekezett felhívni a flórájuk alapján különösen érdekesnek tûnõ 
területekre, azok kutatásának fontosságára [1943b]. 

Kiterjedt herbáriumi- és szeparátum-cserekapcsolatokat ápolt szerte a nagyvilágban. Kiváló kapcsolato-
kat tartott fenn számos kortársával. Megemlékezett BORBÁS Vince születésének százéves évfordulájáról 
[1944d], megírta MOESZ Gusztáv életrajzát, és összeállította szakirodalmi munkásságának bibliográfiáját 
[1958b]. Személyes hangú nekrológokban méltatta MARGITTAI Antal [1941b] és POLGÁR Sándor [1955] 
életét, és a magyar flóra kutatásában szerzett érdemeit. 
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Mintegy 480 könyv- és cikkismertetést írt. Közleményeinek száma meghaladja a 700-at, tudományos 
publikációinak (számuk kb. 230) jegyzékét BOROSné KENYERES Júlia és ORBÁN Sándor (1976) tették közzé. 
Gyógynövénytárgyú közleményeinek listáját SZABÓ (1974) megemlékezése tartalmazza. 

A Természettudományi Társulat Botanikai Szakosztályának 22 éven keresztül volt jegyzõje.  
A mohák kutatásával BOROS Ádám nemzetközi hírnevet érdemelt ki, amit jelez az argentínai Mendoza 

egyeteme által 74-ben adományozott tiszteletbeli doktori cím és a brit briológiai társaság tiszteleti tagsága 
(1966). Itthon többek között kiérdemelte a Természettudományi Társulat és a Tudományos Ismeretterjesztõ 
Társulat dísztagságát (1946, 1968) valamint a biológiai tudományok doktora címet (1956). 

A terepkutatás életének elválaszthatatlan részét képezte. Néhány hónappal halála elõtt, 1972 októberében 
még a Tátraaljára tett kirándulást, barátja és  munkatársa, a banktisztviselõbõl híres növényfotográfussá és 
mohásszá lett Vajda László társaságában. 
 

Summary 
For 100th birth anniversary of Ádám BOROS, the outstanding Hungarian scientist of 20th century floristics 

A. MOLNÁR V. 
 

Ádám Boros is one of the greatest representatives of Hungarian floristical research. First of all he is 
known as bryologist, but we remember here him as the most successful and many-sided scientist of vascular 
flora of Carpathian Basin. 

He was born in Budapest on 19th November 1900. In the elementary school he already discovered the 
plant kingdom for himself. In his tens he enthusiastically walked the surrounding of Budapest, collecting and 
identifying plants. His masters were Sándor Jávorka and Árpád Degen.  

He attended university between 1918 and 1922 and defended his University Doctor theses at his age of 
22. Later he worked  for different institutes of pharmacy and agrobotany till his death in January 1973. 

His real passion was the research of flora in the Carpathian Basin. He spent almost 2000 days (about 6 
years) with field work. In his first scientific work published in journal Botanikai Közlemények he 
summarised his floristical data collected until the age of 16. The mosses attracted his interest after that period, 
at his age of 17 and step by step he became possibly the most prominent bryologist of Hungary. 

Later he tried to cover all parts of the country, mostly by train. One of the greatest result of these trips is 
the finding of Lake Baláta where he recorded dozen of rare and interesting species, including the e.g. 
Aldrovanda vesiculosa, Ludwigia palustris, Caldesia parnassifolia and Sparganium minimum. 

During the 2nd World War he visited the reannexed areas of Hungary by bicycle. He took really 
successful journeys to Mura river region, Bácska and Transylvania too. The floristical results of these trips 
can only be compared only to Pál Kitaibel's research trips. Several floristical novelties are linked to his 
name. He published basic  works on the flora of Gerecse-, Pilis- and Velence Mountains, Mezõföld and 
Kiskunság. He dealt with sandy forests, marshy forests and meadows, alkalic vegetation, Sphagnum bogs of 
Pilis, Bakony, Balaton Highland, Vendvidék, North Hungarian Mountains and Transylvania, loess walls, 
marshes, floodplains, ice caves and cave-mouths, thermal waters, lakes, sand pits, rice fields etc.  

Among the flowering plants, only to mention a few, he dealt thoroughly with the species of the following 
genera: Verbascum, Elatine, Sorbus, Potamogeton, Centaurea, Hieracium, Carduus. 

His publications on the flora of Somogy (1924a) and Nyírség (1932) can be considered as a forerunner of 
Hungarian critical floristical works. His herbarium was the largest private one in Hungary, containing almost 
65,000 sheets of vascular species and about 130,000 moss and liwerworth-samples. Today it is  the part of the 
collection of  the Hungarian Natural History Museum in Budapest.  

His field diaries containing data between 1915 and 1971 form 51 bulky volumes. The number of his 
publications exceed 700 items, out of which the scientific ones number about  230.  

The field research formed the organic part of his life. Few months before his death in October 1972, he 
still collected in the Tátra Mountains with László Vajda, his good friend and co-worker.  
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