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A Kitaibel Pálról szóló forrásmunkák bibliográfiája (1993-1996) 

 

ANDRÁSSY Péter 
 

Sopron Pf.: 191. 9401 
 

PRISZTER Szaniszló a Botanikai Közlemények 81. kötete 2. füzetében megjelent könyvismertetőjében elismeréssel ír 
arról, hogy: ”JÁVORKA Sándor 1957-ben megjelent Kitaibel monográfiája óta eltelt közel 4 évtized sok újabb 
publikációját” az általa bemutatott könyv (1) tartalmazza. Az alábbi bibliográfiai összeállítás ennek folytatása, 1993-
tól napjainkig. A kettős kitaibeli évforduló jegyében kívánkozik e felsorakoztatás elé két felvetés. 
1. A jubileumi megemlékezéseken elhangzó javaslatok és fogadkozások, valamint az egyre gyarapodó írások 
ellenére, Kitaibel botanikai munkásságának megismerése alig elérhető! A kézirásos útinaplóból magyar nyelven 
csak kisebb szakaszok, egyes napok fordításai jelentek meg, de ezekhez sem könnyű hozzájutni.  A GOMBOCZ 
Endre bevezetőjével és magyarázataival napvilágot látott ”Diaria Itinerum Pauli Kitaibelii” kis példányszámban jelent 
meg (2). A német, helyenként pedig latin nyelvű leírások megértése az e nyelveken jól tudók számára is nehéz 
feladat. A ”Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariae” latin nyelven írt három kötetéből a kétszáz év 
során, magyar fordítás alig készült. Maga a mű gyakorlatilag hozzáférhetetlen múzeumi kincs. 
Miért törődünk bele a magyar tudomány, a magyar művelődéskultúra e nagy veszteségébe, a gyakran hangoztatott 
”kitaibeli örökség” méltatlan helyzetébe?  
2. Örvendetes, hogy közép- és fősikolai biológia tankönyvekben, új lexikonokban és enciklopédikus művekben 
gyakran megtalálható Kitaibel Pál neve, munkásságának ismertetése. E rövid leírásokban azonban nem ritkák a 
”visszaköszönő” felületességek, félreértések, amelyek méltatlanok Kitaibelhez és leértékelik a lektorok munkáját. 
Különösen károsak ezek a tankönyvekben, mert leckeként terjesztik a tévedéseket. 
Tipikus megjelenését egy több mint tíz kiadást megért gimnáziumi biológia tankönyvből emeltük ki, amely két 
mondatban mutatja be Kitaibelt. A második mondat ezt tanítja: “Zoológusként is dolgozott, számos hazai állatfaj első 
leírója.“ (3)  
A “magyar föld felfedezését és megismerését célul tűző” tudós utinaplójában, valóban előfordulnak - meglehetősen 
ritkán - állatokról szóló megjegyzések is. Az 1799. évi Baranya megyei út 17 napján a több mint 1100 növénynév 
mellett, 6 állattani feljegyzés található. A növények, kevés kivétellel teljes fajnévvel szerepelnek, egyes fajok 
természetesen többször is. Az állattani feljegyzések elárulják azt, hogy Kitaibel nem dolgozott ”zoológusként”. Pl. “A 
falu nyugati dombján tömegesen találtam nagy kagylókat… a mészföldben nagy osztrigahéjat lehet találni.” “A 
Quercus sessilifolia-nak is van gubacsa, mint a lanuginosa-nak, de jóval kevesebb…” “Az itt élő nagy kígyókat 
zumaknak hívják. Testük felül csukaszürke, alul pedig viaszsárgák.” E feljegyzések tartalma összevethetetlen a 
botanikai-, a talajtani- vagy a vizekre vonatkozó megállapításokkal, vizsgálatokkal. Ugyanakkor valóban igaz, hogy 
néhány (nem pedig ”számos”) állatfaj első hazai megemlítője, leírója.  
Gyakran olvasható az alábbi “méltatás” is: ”Kőzeteket- és ásványokat is gyűjtött.” (4) - Sokkal többről van szó, mint 
egyszerű gyűjtésről. Kitaibel kiemelkedő jelentőségű kőzet- és ásványkutatást végzett a Kárpát-medencében, 
felkészült szakemberként. Ásványainak és kőzeteinek jegyzéke - TOKODY László összeállításában - a Kitaibel 
monográfiában található meg (5).  
A felszínesség, a ködösítő tudományosság azonban előfordul a hosszabb lélegzetű bemutatásokban is. “Szép” 
példáját találhatjuk a Pannon Enciklopédia sorozat ”A magyarság kézikönyve” című kötetében. (6) ”Kitaibel a 
Tudományegyetem elvégzése után annak botanikai tanszékére … a Waldstein gróffal együtt végzett búvárkodásai 
nyomtatásban is megjelentek … az általuk felfedezett, addig le nem írt növényfajok jó része a kettejük által 
összeállított hatalmas bécsi albumban jelent meg … 280, kézzel festett nagy rézmetszetet és több kis részletrajzot 
350 szövegoldalnyi magyarázat egészít ki.” Az ismeretterjesztő író valószínűleg nem látta a “bécsi album”-ot, vagy 
ha igen, akkor nem értette meg, hogy mik azok a ”kis részletrajzok”. Azt, hogy az ”Icones”-ben - “addig le nem írt 
növényfajok” szerepelnek, az elődök figyelmetlensége (tévedése) alapján kerülhetett a kézikönyvbe. 
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faj, amelyet az Első Máramarosi Út során figyeltek meg) - Élet és Tudomány 51 (45) . p.: 1438.  


