
DIÓSZEGI SÁMUEL

1760. december 29-én látta meg a napvilágot 
Diószegi Sámuel botanikus, lelkész. Debrecen 
város szülötte fontos szerepet tölt be a hazai 
botanikatörténetben, a növényleírásokat és 
új kifejezéseket tartalmazó műveivel fontos 
munkát végzett hazánkban e tudományterü-
leten.

Diószegi a Debreceni Református Kollégium-
ban teológiát végzett, majd Böszörményben 
és Kecskeméten tanított. Ezután Göttingenben 
természettudományi tanulmányokat folyta-
tott, ahol orvosi és jelentős botanikai ismere-
tekre is szert tett, illetve megismerkedett Carl 
von Linné svéd természettudós rendszertaná-
val. Tanulmányai után hazajött. Lelkész, majd 
esperes, később egyházkerületi főjegyző is 
volt.

Fazekas Mihállyal közösen írták meg 1807-ben a Magyar Füvész Könyvet, amelynek az eredeti címe: Deb-
receni Flóra (növényvilág). Ez volt az első magyar nyelvű füvészkönyv, amely a Linné-rendszer alapján 
készült. A mű 3200 fajt írt le, melynek nagy része Magyarországon is megtalálható volt. Mintegy 100 
évig volt használatban. A könyvük megteremtette a leíró növénytant és az alaktan magyar szaknyelvét. 
Megközelítőleg 500 új kifejezést hoztak létre, amelyek között vannak olyan szakszavak, melyeket ma is 
használunk. Ilyen szavak például a szirom, a bibe és a porzó.

Diószegi Sámuelhez és Fazekas Mihályhoz, illetve az baráti körükhöz köthető a debreceni füvészkert lét-
rehozásának gondolata, mely egykor a Déri Múzeum helyén állt. A füvészkertet egyes források szerint 
Fazekas Mihály, mások szerint ő és Diószegi Sámuel együtt tervezték meg, és Kerekes Ferenc ültette be. 
A növénygyűjteményük sajnos nem maradt fenn.

Diószegi Sámuel 1813-ban megírt és ő maga adott ki egy új kötetet, melynek címe: Orvosi Füvész Könyv 
mint a Magyar ‘Füvész könyv’ Praktika része. Két részből áll. Könyvének függeléke az első magyar szinoni-
maszótár. Könyvében fellelhetjük a hazai, orvoslásban felhasználható növények ismertetőjegyeit, azok 
felhasználási módjait is.  Több mint 1400 népi nevet tartalmaz. 

A hires botanikus Debrecenben hunyt el 1813-ban. Arckép sajnos nem maradt fenn róla. Emlékét őrzi a 
cívisvárosban többek között a Debreceni Botanikus Kertben található emlékmű, melyet Kallós Ede szob-
rászművész készített Diószegi és Fazekas Mihály emlékére. Az író rokona és barátja is volt egyben. Dió-
szegi Sámuel Fazekas Mihály húgát, Máriát vette feleségül. Diószegi nevét viseli utca, iskola és egy kö-
zépiskola botanikus kertje is Debrecenben. 



A botanikus kertekben a hazai flóra rengeteg nö-
vényfajával találkozhatunk. Magyarországon jelenleg 
2500-3000 növényfaj előfordulása ismert. A védett 
növényfajok száma 733, ebből 87 faj fokozottan vé-
dett (2019. dec. 31-i adatok). Az előforduló növények 
száma természetesen folyamatosan változik, új fajok 
jelennek meg, egyes fajok pedig eltűnnek az idők so-
rán. Az idegen fajok meghonosodásának oka például 
a kereskedelem és a közlekedés, de állatok, szél, fo-
lyóvizek közvetítésével is lehetséges. A fajok eltűné-
sében fontos szerepe van az emberi tevékenységnek 
(erdőirtás, bányászat, mezőgazdasági tevékenysé-
gek, lecsapolás, építkezések). A botanikus kertek nö-
vénygyűjteményeiben egyszerre csodálhatjuk meg 
különböző tájak fajait.
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