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Mivel foglalkozzon a magyar botanikus? 
 

A fenti, talán ostobának tûnõ cím akkor fogalmazódott meg bennem, amikor kézhez kaptam Molnár V. 
Attila levelét a KITAIBELIA címû botanikai szaklap kétséges jövõjével kapcsolatban (e levél, csekély 
módosításokkal, e lapszám 204-206. oldalán is közlésre került). A jelenség, melyet az írás bemutat, jóval 
túlér egy megbántott-sértett ember személyes problémáin: Az, hogy egy szeretve szerkesztett lap miért válik 
teherré, nyûggé, talán értéktelenné is alapítója szemében, a jelen magyar botanikájának súlyos problémáit, 
ellentmondásait bizonyítja. Ezekrõl írásban viszonylag kevés tény jelent meg, a szóban, beszélgetésekben 
megfogalmazott helyzetelemzések pedig nem jutottak el szinte senkihez. 

Közelítsük meg elsõként egyszerûen a kérdést: mégis mivel is foglalkozhatna mással a magyar botanikus, 
mint florisztikával, és/vagy taxonómiával, növényföldrajzzal, cönológiával, vegetációtérképezéssel, 
természetvédelemmel. (Tudott, hogy a felsoroltak korántsem fedik le a botanika egészét, de tagadhatatlanul 
jelentõs részét képezik, írásomban pontosan erre a jelentõs részre igyekszem összpontosítani). A magyar 
botanikus e téren folytatott kutatásainak legvalószínûbb és legkézenfekvõbb alanya Magyarország, netán a 
Kárpát-medence flórája, vegetációja, eredményeit pedig célszerûen hazai, fontosabb témák esetében azonban 
akár külföldi, elismert lapokban teszi közzé. Írásai fontosak egyrészt önmagának (hiszen így fejlõdik 
szakmailag, s a ranglétrán való fellépegetésnek is ez a feltétele), de fontosak az egész szakmának, sõt a 
környezetre-természetre felelõsen gondoló döntéshozóknak is (hiszen a flóra, vegetáció megismerése és 
megértése nélkül nincs alkalmazott kutatás sem). A szakmai munka tükrei a hazai periodikák, azok többé-
kevésbé rendszeresen megjelennek. Hol itt akkor a probléma? 

A Kitaibelia 10 éve (a sikerek és az optimista idõszakok mellett) egyértelmûen megmutatta a gyenge 
pontokat (s be kell valljam, a 4 éve mûködõ Flora Pannonica szerkesztõjeként ugyanezeket kell megélni). A 
lap jó mûködéséhez anyagi és szakmai alapok kellenek (utóbbi alatt a felkészült szerzõk és az eredményeket 
váró, majd hasznosító olvasók táborát értve), továbbá nem utolsó szempont az sem, hogy a lap szerkesztõje 
ezért valamiféle elismerést kap, pl. ha a pályázatoknál munkáját figyelembe veszik. Ha a felsoroltak közül 
valamelyik hiányzik, az ideig-óráig orvosolható, elfedhetõ, tartósan azonban nem lehet ezek nélkül lapot, sõt 
szakmát sem mûködtetni. 

Egy 150-200 oldalas lapszám nyomdai költsége példányonként 800-1200 Ft-ból kihozható, azaz a ma 
�eladható� 200-300 példányos évfolyam nem kerül többe ugyanennyi ezer forintnál. Indokolt ezt az összeget 
kb. 30%-al megtoldani, mivel a gazdasági hátteret adó egyetemek általában ennyi rezsit vonnak le a beérkezõ 
pénzbõl. A végösszeg tehát kb. 400 ezer Ft. Már az sem evidens, hogy ez a szerkesztõ rendelkezésére áll, 
hiszen próbáljunk csak olyan pályázatot írni, melyben nyíltan az értékesnek vélt lapunk mûködtetéséhez 
kérünk pénzt! Így folyamatosan más címen futó kutatási pénzekbõl kell, némi ügyeskedéssel, forrást keríteni. 
(Egyéb költségek, pl. papír, tintapatron, szkenner és társai, valahogy mindig megoldódnak). A szerkesztõ 
természetesen ingyen dolgozik, évente átlagosan 20-40 munkanapot (családja, kutatómunkája rovására). 
Kineveti azokat, akik csodálkoznak rajta (mondván, ezalatt 20-40-szer többtízezer forintot is megkereshetne), 
hiszen tudja: megbecsülik. Aki pl. lakáskölcsön kapcsán egyszer kipróbálta, mivel jár a jog fehér és szürke 
oldala s a határidõk közt lavírozni, szorozza fel egy tízéves lap éves megjelentetésével járó stressz 
összmennyiségét! A debreceni konferencián egy nemzetközileg elismert szlovén cönológus kimondottan 
csodálkozott a fent leírtakon, az általa felügyelt lapnál ezek a napi gondok teljesen ismeretlenek. 
Megkockáztatom a véleményt, hogy nem az egyetemi hallgatóként induló, s máig is csak az egyetemi 
hierarchia alsó közepéig jutó alapító felelõssége volna a megjelenés anyagi bázisát évente biztosítani. A 
szakma felelõs vezetõinek (ha vannak ilyenek) kellene kivenni ezt az összeget a botanika nagyon szûknek 
mondott, de ennek sokszorosát névleges célokra eldobó finanszírozási csomagjából. 

A szerzõkrõl: a Kitaibelia-nak (és a Flora Pannonica-nak is) voltak és lesznek gyengébb írásai is, de a 
megjelent lapszámok szerzõit egy rossz szóval sem illethetjük. Sõt, nyugodtan mondhatjuk, hogy jónéhány 
olyan írás is megjelent, mely idegen nyelvre fordítva nem lógna ki impakt faktoros külföldi lapokból. Több 
olyan szerzõt ismerek személyesen, akik hosszan gondolkoztak: itthon magyarul, vagy talán próbáljuk meg 
külföldön? Naivitásból és kötelességtudatból, vagy e kettõ keverékébõl, az elõbbi mellett döntöttek. Intõ jel 
azonban, hogy szakmánk vezetõ rétege jobb esetben alkalmi kirándulásokat tett a lapokban (mély tisztelet a 
kivételeknek!), mások pedig tudomást sem vettek létezésükrõl. Amirõl nem beszélünk, az nem létezik?! 

Az olvasókról: a lapok mûködtetõi több szempontból erõsen rá vannak utalva az olvasótáborra. Minek is 
írnánk szakcikket, ha nem tudnánk, hogy valaki olvassa. Néha azonban elbizonytalanodunk: mintha 
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csökkenne az érdeklõdés. E téren a Kitaibelia-ról nem ismerek pontos adatokat, de soproni lapunk esetében 
történtek elgondolkodtató események. (Félreértés ne essék, ez nem a Flora Pannonica reklámozásának helye, 
hanem olyan általános kérdés, ami a Kitaibelia-t, s egyben szakmai közösségünket is érinti). A 3. számból a 
(2006-os) debreceni konferencián eladtunk kb. 70 példányt (a� 1500 Ft), emellett tiszteletpéldányként 
elfogyott 30-40 db. Bár a Caltha-listán is meghirdettük, ráadásul van honlapunk is, ezután már csak elenyészõ 
számú megrendelést kaptunk, azaz úgy tûnik, jelenleg legfeljebb száz olyan hazai botanikus van, akiknek 
valóban szüksége van a lapra. Súlyosbító körülmény, hogy bár számos egyetemi, múzeumi vagy nemzeti 
parkos dolgozó vett magánemberként, a munkahelyeik közül egy vevõ sem jelentkezett. A 
tiszteletpéldányként elküldött kötetek funkciója kettõs: elsõsorban az idõsebb botanikus generáció felé a 
kollegiális tisztelet megnyilvánulása, másrészt azonban tagadhatatlan befektetés: tájékoztatásuk szakmai 
munkánkról, eredményeinkrõl. Mivel e körbõl minimális számú visszajelzést kapunk, egyáltalán nem 
lehetünk benne biztosak, hogy ez a kölcsönösnek szánt kapcsolat mûködik.  

Érdekes és némileg tragikomikus az olvasói befizetések sorsa. Sokak szerint túlzás a számonkénti 1-2 
ezer forintos ár � holott a 3,60 Ft-os kenyér ideje már évtizedek óta lejárt. Az elõbbi kimutatásokból kitûnik, 
hogy ily módon a lapkiadás nagyjából fele térül meg. Mivel a csekkes befizetések egyetemeinken keresztül 
futnak, a befizetés tényérõl csak a gazdasági hivatal szinte mindig érthetetlen és hiányos kimutatásaiból 
értesülhetünk. A lekeresés hosszú idõt igényel, ráadásul nem megbízható, sosem tudjuk pontosan, mennyi 
pénzünk van. Ismerünk több olyan kedves kollégát, aki még sose fizetett ki egy lapszámot sem � ha a 
nyilvántartásnak hiszünk. 

A lapok a szakma tükrei, s eddig a lapkiadás gyötrelmeirõl olvashattunk, de még mindig messze a válasz a 
kérdésre, hogy mivel is kellene a magyar botanikusnak foglalkozni? Evezzünk általánosabb vizekre, 
tekintsünk át néhány nyugtalanító dolgot. A Kitaibelia számait fellapozva, állandóan érezhetjük a bizonyítási 
vágyat. Fellapozva pl. a 2. szám (1997!) szerkesztõi bevezetõjét, ott hosszú lista olvasható az akkor 
legfontosabb eredményekrõl, és indoklás a további munka szükségességérõl. Más adatokkal, ugyanez 
olvasható ki Molnár V. Attila jelen számban közölt �Utószavából� is: hogy komoly eredményeink vannak, 
még sincs súlyunk. Kinek is szeretnénk bizonyítani? Valószínûleg nem a szakmán kívüli rétegeknek, õk 
amúgy sem olvasnak ilyen lapokat, hanem a szakma belsejének, annak minden rétegének, különösen a döntési 
pozícióban lévõnek. Hisz bár jobb idõk is jártak a botanikára, az még mindig jelentõs erõt képvisel, hadd ne 
soroljam fel mindazon szervezeteket, melyek nevükben vagy funkciójukban a magyar botanika fejlõdését 
hívatottak elõmozdítani. 

Molnár V. Attila jogosan sérelmezi, hogy hazai publikációi és egyéb tevékenysége súlytalan, kihullik a 
szitán. Számos más kollégánk is ebben a cipõben jár, ezért jól látható egy kitérõ magatartás: menjünk 
külföldre, vegyünk részt, akár �utolsó négerként�, bármilyen kutatásban, tevékenységben, amiben ugyan nem 
hiszünk, de a lehulló morzsák elegek ahhoz, hogy megéljünk. (Az, hogy eközben a magyar flóra és vegetáció 
feltáratlan marad, netalán külföldiek járnak ide s kutatják ki értékeinket, nem téma). De nem mehet mindenki 
külföldre, ezért megjelenik egy másik típus is, amely alaptevékenységét más, divatosabb szlogenek alatt 
kívánja elsütni. Elég csak bármely ökológus vagy konzervációbiológiai kongresszus absztraktjait végigfutni, 
látható, hogy az �ökológia� címszó alatt mi minden elfér. Véletlenül sem akarok itt mindent egybemosni, 
hiszen számos nagyon értékes kutatásról értesülhetünk ezeken a konferenciákon, de érzésem szerint nem itt a 
helyük florisztikai, taxonómiai, cönológiai eredményeknek. Ugyancsak megfigyelhetõ, hogy sokan úgy érzik, 
hogy jó botanikusként nem mennek semmire, ezért inkább botcsinálta ökológusok lesznek. Részt vehet tiszta 
szívvel a szakma bármely rétegéhez tartozó szakember, kolléga, ebben a valóság-elferdítésben, ebben a 
reménytelen menekülésben? Véleményem szerint nem: a botanikus legyen elsõsorban botanikus, és 
foglalkozzon a növényekkel. 

Az arra való törekvés, hogy a kevesek közé kerüljünk, akik majd valami magasabb rendû tevékenységet 
végeznek (s ezen a pályán a botanikának a legelsõ bekezdésben felsorolt ágai labdába sem rúgnak), egyre 
inkább érezteti hatását. Több elismert intézmény élen jár ebben, több olyan mûhely van, ahol véletlenül sem 
kezdenek effajta �lúzer� témákba. A debreceni konferencián döbbenten kellett megélni, hogy 25 éves 
doktoranduszok mintegy anakronizmusként, õskövületként tekintenek a Kitaibelia-ra s a hozzá hasonló 
lapokra, s azok kutatási körére. Bár valószínûleg bármelyik magyarországi erdõben elvesznének, gúnyosan 
tekintenek ránk, ügyes fotósokra és egyéb hobbistákra, kihalóban lévõ állatfajokra. 

Szerepünket a külföldi pályákon sokan tévesen, homályosan látják. Ebben nagy adag naivitás is 
kimutatható, hiba volt ugyanis sokáig arra gondolni, hogy valamiféle kárpát-medencei flóra- és 
vegetációkutató mozgalom élére állhatunk. Sajnos be kell látni, hogy keleti és déli szomszédaink kivételével, 
gyakorlatilag az összes többi országban magasabb szinten és elismertséggel mûvelik a florisztikát, 
taxonómiát, cönológiát. Ebbõl az alárendelt szerepbõl pedig csak akkor van kitörés, ha felismerjük a 



Mivel foglalkozzon a magyar botanikus? 209 

hibáinkat, megtaláljuk a nemzetközi párbeszéd megfelelõ fórumait, csatornáit. Ennek számos valódi 
nehézsége és buktatója van, vezetõinknek ezért kiemelt feladata lenne, hogy a magyar botanikusok igazi EU-
tagságát elõmozdítsák. 

A külföldi pályák ismeretlensége azonban véleményem szerint egyben tudatos butítás eredménye is. Mert 
sok esetben kiderülne, hogy ami nálunk a pályázati bírálók tolla szerint gyerekes szórakozás, az néhány 
kilométerrel arrébb valódi tudomány. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy ezeket az országokat sem érte el a 
globalizáció: elérte. E sorok írója teljesen meghökkent, amikor véletlenül kezében kerül a �Studies on grasses 
in Poland� címû, 2001-es tanulmánykötet. Nem igaz, gondolta, hogy ezt kiadták! Hiszen ez tiszta florisztika 
és cönológia! Ráadásul a vezetõ botanikai kutatóintézet neve alatt! Hasonló megdöbbenést okozott az elsõ 
olyan (csehországi) cikk olvasása, amelynek köszönetnyilvánításában a szerzõ több olyan kutatási alapot 
sorolt fel, melyek a herbáriumi vizsgálatait, utazásait támogatták. Nálunk a legbiztosabb, ha az ember a 
herbárium szót le sem írja a pályázatában. Ezek után már kevésbé lepõdött meg, amikor a (még ma sem rossz 
impakt faktorral bíró) Botanica Helvetica hasábjain a Kitaibelia vagy Flora Pannonica írásaihoz kísértetiesen 
hasonló stílusú és részben (fontos szempont!) színvonalú florisztikai-növényföldrajzi publikációkat talált. E 
lap, tudomást sem véve a fejlettebb magyar trendrõl, ráadásul folytatásokban közli a svájci flóratérképezési 
program kiegészítéseit, tömény florisztikai adatfelsorolásokat. 

Nem hiszem, sõt tudom, hogy ott sincs kolbászból a kerítés. Mégis azt látom, hogy a botanika különbözõ 
területei és mûvelésének szintjei békésen (mindenesetre a miénknél lényegesen harmonikusabban) megélnek 
egymás mellett. Szlovákiában és Csehországban pl. párhuzamosan létezik egy magas botanika (Folia 
Geobotanica, Preslia, Biológia) és egy értékelvû, de szigorúan nemzeti nyelvû terepbotanika. Érdemes 
megnézni a Szlovák Botanikai Társaság (Slovenská botanická spoloènos�) honlapját! Bár a cikkeikben bántó 
törekvés érezhetõ a korábbi magyar irodalom tudatos elfelejtésére, ettõl eltekintve csak irigykedhetünk. 
Szokatlan arról értesülni, hogy az ottani botanikusok az ottani növényekkel és társulásokkal foglalkoznak! 

A gondolathalmaz végén kanyarodjunk röviden vissza a piszkos anyagiakhoz. Mennyiért lehetne nálunk 
is jó magyar botanikát mûvelni? Erre a kérdésre nem lehet egzakt választ adni, hiszen sok esetben 
(szerencsére) nem tisztán közgazdasági szempontok, hanem a szakmai érdeklõdés, lelkesedés a cselekvések 
mozgatója. Példák mutatják, hogy évi 50-100 ezer Ft-ból komoly terepkutatást lehet folytatni, sokan a 
különbözõ (sajnos fogyatkozó) természetvédelmi megbízások kontójára dolgoznak. Maga a Kitaibelia 
finanszírozása sem egy gazdasági sikertörténet, mégis megérte a 10. életévét. Másfelõl, a közelmúlt több nagy 
összegû pályázata (pl. a flóratérképezõ � métázó) is bizonyította, hogy önmagában a pénz nem old meg 
semmit, ezektõl egy csapásra nem lett/lehetett több jól képzett botanikusunk, három év alatt nem lehet a 
szakmai ûröket sem végleg feltölteni. Szakmánk felemelkedése szempontjából a nagy pénzû projekteknél 
talán többet érnének, a kisebb, fontos feladatokra jutó (általában csak százezres nagyságrendû!), de 
rendszeresen elnyerhetõ támogatások. 

Gyakran érezzük, hogy a globalizáció elnyel minket, mit tegyünk, belenyugszunk. Hogy rosszul megy az 
országunknak, változtatni nem lehet, elfogadjuk. Hogy a botanikus szakmának ilyenek a lehetõségei, nem 
tetszik, de nem teszünk ellene. Pedig ahogy kis hazánk társadalma megérdemli a mindenkori vezetõit, úgy 
biztos vagyok benne, hogy szakmánk betegségei sem foghatók csak a kívülrõl jövõ kedvezõtlen hatásokra. 
Vezetõinknek vezetni kellene, dolgozóinknak értelmes témákon dolgozni, tanulóinknak értékes dolgokat 
megtanulni. Ha ez bekövetkezne, szûkös anyagi források közt sem kellene Kitaibelia-szintû lapjainknak 
vékony szálon függeni, tudós botanikusoknak alapvetõ megbecsülésért és elismerésért küzdeni. 

A megfigyelhetõ folyamatok ma ezeket az alapokat sem garantálják. Csak reménykedni tudunk, hogy a 
botanika bármely irányzatát vagy rétegét képviselõ kollégák képesek lesznek küldetésüket véghezvinni. 
Szakmánk vezetõinek áldozatvállalására és egységes fellépésére különösen nagy szükség volna! 
 

KIRÁLY Gergely 


