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BEVEZETŐ 
 
 

A tavaly florisztikai-természetvédelmi céllal megindított KITAIBELIA c. folyóirat szükségességét úgy 
érezzük messzemenően igazolták azok a vélemények amelyeket tavaly az első szám megjelenésekor 
(ill. az első cikkek lektorálásakor) visszajelzésekként kaptunk. Néhány közülük: 
 

“A KITAIBELIA címû periodika beindítását igen jó ötletnek tartom…”  (Dr. CSAPODY István 1995. 
november 25.) 
 

“Örülök a jó kezdeményezésnek, s kívánom, hogy sikeresen folytatódjék. … Nagyon fontos és 
hasznos az ilyenfajta adatközlő anyagok megjelentetése, messzemenőleg támogatandónak tartom. 
”(Dr. HORÁNSZKY András 1996. január 16.) 
 

”Örvendetes dolog a hazai flórakutatás újjáéledése. … Az ilyen tanulmányok egyértelmûen 
mutatják, hogy hazánk számos kisebb térségét, élőhelyeit nem ismerjük eléggé…” (Dr. SIMON 
Tibor 1996. január 24.) 
 

”A KITAIBELIA hiányt pótol és küldetése van a magyar társulástan és ökológia szempontjából is, 
de komoly információ-bázisa lesz a modern számítógépes természetvédelmi adatbankoknak is.” 
(Dr. JAKUCS Pál 1996 február 7.) 
 

“Gratulálok az ötlethez és a megvalósításhoz.” (Dr. VIRÁGH Klára 1996. május 22.) 
 

“Gratulálok!” (DR. DOBOLYI Z. Konstantin 1996. május 24.) 
 

“Szeretnék gratulálni a KITAIBELIA megjelentetéséhez, ami a mostani gazdasági viszonyok között 
igen szép teljesítmény.” (Dr. CSONTOS Péter 1996. május 28.) 
 

“Nagy öröm látni, hogy nemcsak végre van a legnagyobb magyar botanikus nevét viselő magyar 
periodika, henem az utóbbi évtizedekben igen mostohán kezelt hazai flórakutatás és 
természetvédelem is újabb publikálási lehetőséghez jutott. Csak gratulálni tudok ehhez a 
sikerhez, és kitartást kívánni a jövőbeli - nem könnyû - folytatáshoz.” (Dr. PRISZTER Szaniszló 
1997. január 13.) 
 

“A KITAIBELIA célkitûzéseivel egyetértek. Csak nehogy idő előtt kifulladjon!! … Színvonalas és jól 
szerkesztett… (Érdekes és izgalmas párhuzam mutatkozik a szombathelyi KANITZIA-val.)”(Dr. 
FEKETE Gábor 1997. január 15.) 
 

A folyóirat kiadásához minden jót kívánok. Mikor kézbe vettem és belelapoztam, valami olyasmit 
mondtam magamban, hogy ”Na végre!” (ZSIDÁKOVITS József, amatőr botanikus 1996. okt. 14.) 
 

Úgy véljük, hogy folyóiratunk szükségét, jelentőségét a most megjelent számban található 
nagyszámú közlemény igazolja leginkább. 
 
 

“Kikutatott” magyar flóra? 
 

Az elmúlt évtizedekben (miután megjelent a hatkötetes SOÓ-Synopsis) a magyar flóráról - ha 
kimondva nem is lett - az a vélemény alakult ki, hogy már teljesen feltárt, ismert; további 
kutatása szinte szükségtelen. Szerencsére az utóbbi években jelentős élénkülés tapasztalható a 
terepbotanika területén és számos “váratlan és meglepő” felfedezés mutatja a korábbi nézet 
tévességét (és károsságát!) valamint igazolja kiváló botanikusunk, JÁVORKA Sándor mondását: 
”Úgy hiszem a flórát nem lehet kikutatni”. 

Az utóbbi néhány évben 8 olyan edényes növényfaj előfordulása vált ismertté hazánk 
területéről melyek korábban Magyarországon nem voltak regisztrálva. 

További hat olyan faj előfordulása vált ismertté hazánk területéről, melyeket korábban a 
hazai szakirodalom kipusztultnak tekintett. 
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Tucatjával kerülnek elő a legkülönbözőbb ritka növények új előfordulásai az ország szinte 
minden aktívan kutatott részéből. A flórakutatás Magyarországon jelenleg olyan lendülettel 
folyik, mint talán még sohasem: legalábbis soha ennyien még nem kutatták egyszerre a honi 
növényvilágot. 
Ám van még tennivaló bőven. A florisztika több évtizedes háttérbe szorulásának „köszönhetően” 
például ma számos, a védett fajok listáján szereplő fajról (pl.: Astragalus contortuplicatus, 
Botrychium matricariifolium, Chamaecytisus heuffelii, Hieracium staticifolium, Hypericum 
barbatum, Lythrum linifolium, Lathyrus pallescens, Orobanche coerulescens subsp. occidentalis, 
Potamogeton densus, Pyrola media, Spiranthes aestivalis,  Trifolium vesiculosum) a ”régi” 
floristák (pl.: Kitaibel Pál, Degen Árpád, Borbás Vince, Jávorka Sándor, Boros Ádám, Polgár 
Sándor, Gáyer Gyula, Tallós Pál stb.) óta semmiféle információnk nincs! (Néhány évvel ezelőtt 
ez a lista még jelentősen hosszabb volt és reméljük pár év múlva még kurtább lesz.) Az a 
véleményünk, hogy megvédhessük növényfajainkat első lépésben azt kell tudnunk róluk: hol 
találhatók és csak ezután tudjuk felmérni egyedszámukat, társulástani- és ökológiai viszonyaikat, 
a fennmaradásukat fenyegető tényezőket. 
Nincs kétségünk afelől, hogy a napjainkban “divatszavakká” lett biomonitoring, biodiverzitás 
stb. fontos dolgokat takarnak. Sőt e jelszavak biztosítanak lehetőséget a munkára. Ezzel együtt 
úgy gondoljuk: itt az idő, hogy a botanikusok ismét a növények felé forduljanak. Biodiverzitást 
kutatni, ”monitorozni” stb. nem lehet a növények ismerete nélkül. 
 

Az elfeledett hagyományok és a “KITAIBELIA” céljai 
 

“A magyar botanikának mindig, de most különösen nagyon érzett betegsége a közlési tér 
hiánya…  A magyar flóra még nincs kikutatva…” - E gondolatok - bármilyen időszerûen 
hangzanak is napjainkban -  az 1938-ban megindult BORBÁSIA c. botanikai szaklap első 
számában olvashatók. E - sajnos csak néhány évet megélt - lap az akkoriban igen szükségszerû 
hazai flórakutató munkának kívánt szolgálatába állni.  
A KITAIBELIA-t hasonló céllal indítottuk meg a tavalyi évben, azért mert úgy éreztük: a 
publikációs lehetőségek nagyon szûkösek. Tény, hogy napjainkra a fekete-fehér nyomdai 
előkészítés sokkal könnyebbé és olcsóbbá vált mint néhány évtizeddel ezelőtt volt. Éppen ezért 
nem értjük, hogy miért jelennek meg több éves átfutási idővel a nagy múltú magyar botanikai 
szaklapok. Azok a korábbi ismeretterjesztő lapok (mint a Természettudományi Közlöny) 
melyekben akár új fajok leírásai (vö.: Linum dolomiticum Borbás), florisztikai adatokat 
tartalmazó cikkek, tudománytörténeti írások, szakosztályi ülések jegyzőkönyvei stb. jelentek meg 
- mára átalakultak, “profilt váltottak”. Jelenleg az ismeretterjesztő lapok - igazodva a fogyasztói 
mámorban tobzódó társadalom által diktált “piaci” igényekhez - nemhogy ilyen cikkeket, de még 
a növények tudományos neveit sem szívesen közlik. Számos természetvédelmi ismeretterjesztő 
kiadvány (melyekben növénytani vonatkozások is vannak) - hemzseg a sajtóhibáktól stb. 
A másik dolog ami miatt úgy érezzük, hogy szükség van a KITAIBELIA-ra (és a hasonló 
indíttatású, előtte megindult lapokra: a soproni TILIA-ra és a szombathelyi KANITZIA-ra): Mára 
kiment a divatból a bibliográfiák összeállítása; a növénytani repertórium szerkesztése; 
nekrológok, visszaemlékezések írása; különlenyomatok megküldése a szakmának; sőt a 
növénygyûjtés, herbárium-készítés is!  
Ez utóbbi dolog szükségességéről ALFÖLDI FLATT Károly (1903) a következőképpen nyilatkozott 
[A herbáriumok történetéhez. - Magyar Botanikai Lapok 2 (7): 213-217.]: …”A herbariumok 
kiváló fontosságáról ma már mindenki meg van győződve. Ma már nem csak azért becsüljük 
őket, mert “minden képet, ábrázolást felülmúlnak”, hanem sokkal magasabb szempontból. A 
herbarium az egyes vidékek, megyék, országok, földrészek növényzetének hiteles alapja, bizonyító 
igazsága a növénynemeknek, fajoknak s ezek mindenféle tagozatainak igazoló okmányai, 
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tévedéseknek ellenőrzői s fontos biologiai, morphologiai s növénygeografiai kérdések 
megvilágítói. A botanika kultusza herbarium nélkül ma már el sem képzelhető”. 
A napjainkban felnövekvő ifjú botanikus-generáció “iskoláztatásából” kimaradni látszanak ezek 
a valaha oly fontos dolgok. A közelmúltban több kollégától kaptunk orchideafajok érdekes és 
”új” florisztikai adatait - néha azzal a kommentárral, hogy: ”Nem közöltem le, mert manapság 
nem divat”. 
Ezzel kapcsolatban ismételten nagy elődeink által a század elején indított szaklap előszavát 
(DEGEN Árpád - ALFÖLDI FLATT Károly - THAISZ Lajos (1902): Előfizetési felhívás. - Magyar 
Botanikai Lapok 1 (1): 1-5.) idézzük: ”Kiváló hangsúlyt helyezünk az “Apró Közlemények” 
czímû állandó rovatra, melyben oly adatokat s megfigyeléseket fogunk közölni, melyekkel 
bizonyára rendelkezik valamennyi szaktársunk, de melyeket alkalmas hely hiányában nehány 
sorban közölni nem volt alkalma; hogy pedig ilyenekről czikket írjon, erre nem volt ideje, vagy 
nem tartotta érdemesnek. Ezen rovatot … nélkülözzük s e miatt veszendőben ment és megy sok 
értékes adat… Pedig végig lapozva ezen rovatban közzé tett megfigyeléseket, melyek annyi 
érdekes s különösen hazánk Flórájára nézve fontos adatokat tartalmaznak….” 
A KITAIBELIA jelen számát könnyûszerrel tudtuk megtölteni florisztikai-, cönológiai témájú 
cikkekkel. A florisztikai- adatközlés fontossága tehát lassan ismét tudatosulni látszik a szakmai 
berkekben. 
Nem akarunk megelégedni “csak” az új eredményeket közlő, “előretekintő” közleményekkel. 
Kiváló tudománytörténészünk, GOMBOCZ Endre írta: “Meggyőződésem, hogy az elért 
eredmények csak akkor állanak egészen tisztán előttünk, ha ismerjük az utakat, melyeken haladva 
eljutottunk hozzájuk. Új feladatok kitûzésekor elengedhetetlen a mult ismerete…” A jövőben 
szeretnénk minden számot egy-egy szerintünk nem eléggé méltányolt kutatónak vagy éppen 
valamely jeles évfordulót ünneplő “halhatatlan” botanikus emlékének szentelni. A magyar 
botanika története szerencsére bővelkedik nagyszerû kutatókban és sajnos jócskán voltak 
hányattatott vagy éppen tragikus sorsú szaktársaink is. 
JUHÁSZ-NAGY Pál a “Soó Rezsőről őszintén” c. írásában vetette papírra: 
“… nagyon rosszul bánunk nagyjainkkal - különösen a természettudományok mezején. Arról, 
hogy milyen ember volt Krúdy, Ady, Babits a Nyugat több nemzedékének számos tagja, bárki elég 
jó képet kaphat akkor, ha alaposabban megnézi a személyes visszaemlékezések sokaságát.… De 
vajon milyen ember, tanár volt Borbás Vince, Tuzson János, mások? Igaza van-e Soó-nak az 
abbéli, többször hangoztatott minősítésében, hogy “nagyon középszerû tanáraim voltak”? 
Nemigen tudjuk; egyszerûen azért nem, mert a kortársak túl lusták, túl gátlásosak vagy éppen 
szántszándékkal “ködösítők” voltak ahhoz, hogy érdemi észrevételeinket ránk hagyományozzák.” 
Nagy-nagy örömmel vennénk kézbe GOMBOCZ Endre botanikai bibliográfiáinak ill. magyar 
botanikatörténetének folytatását. Bennünket maradandó és tanulságos élményekkel gazdagított az 
a néhány nap amelyet például FELFÖLDY Lajos vagy PRISZTER Szaniszló Professzor Urak 
társaságában tölthettünk, hallgatva történeteiket a régi “nagyokról”. Teljes szívből bíztatni 
szeretnénk a szakma nagyjait, hogy írják meg az ifjabb nemzedékek okulására, milyennek látták 
az elődöket, mik voltak személyes benyomásaik róluk. Meggyőződésünk: amellett, hogy az ilyen 
visszaemlékezések napjainkban is gyakorlati jelentőséggel bírnak (például egy növény 
lelőhelyének lokalizálásában) egykor tudománytörténeti jelentőségük lehet és ami szintén nem 
mellékes: nagyon érdekesek. 
A KITAIBELIA 2. számát a tragikusan fiatalon elhunyt TALLÓS Pál erdőmérnök, botanikus, 
lepidopterológus emlékének ajánljuk. Számunkra akik személyesen nem ismerhettük, cikkeit 
olvasva nemcsak hallatlanul eredményes florisztikai mûködése, hanem az '50-es, '60-as évek 
korszellemétől igen eltérő “természtvédő” szemlélete is szembetûnő, példaadó. (Az Erdészeti 
Kutatások c. erdészeti szaklapban 1954-ben (!) megjelent cikkében írta: „A síklápok asszociációi 
területileg nem jelentõsek. Ne kívánjuk ezek befásítását, mert legtöbb növényritkaságunk itt 
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tenyészik, e társulások teljes egészükben védelemre méltók.” 1959-ben konkrét, gyakorlati 
javaslatokat is tett az általa részletesen feltárt Széki-erdő legértékesebb növény- és állatfajai 
érdekében „melyek hazánkban unikum-számba mennek és így fennmaradásuk biztosítása 
elsõrendû kulturális érdek.") Sajnálhatjuk, hogy javaslatai süket fülekre találtak. A lecsapolt, 
majd égerrel betelepített devecseri láprét egyik árkában utoljára négy éve látták az ott Tallós Pál 
által felfedezett Ophrys fuciflora egy példányát... 
 

Hivatásosok és mûkedvelők avagy “profik” és “amatőrök”? 
 

Úgy látjuk, hogy a mai magyar “hivatalos” botanikusok és a mûkedvelő kutatók között szakadék 
tátong. Előbbiek nincsenek tisztában az amatőrök tudásával, ismereteivel (vagy nem akarnak 
arról tudomást venni) a mûkedvelők viszont irodalom-, szakmai segítség-, megbecsülés, bátorítás 
és publikációs lehetőségek hijján (sokszor igen jelentős) florisztikai adataikat sem 
közölték/közlik.  
Pedig hazánk florisztikai megismerésében igen jelentős szerepük volt azoknak a kutatóknak akik 
iskolai végzettségüket tekintve nem számítottak volna “szakmabelinek” és mégis kiváló 
botanikusok voltak! Itt nem csak a “hőskor”-ra kell gondolni, amikor még csak “orvos-
botanikus”-ok voltak (J. J. WINTERL, KITAIBEL P., WIERZBICZKI P., stb.). SIMONKAI Lajos egész 
életében középiskolai tanárként tevékenykedett és életének nagy részében BORBÁS Vince is. E 
században is akadtak olyanok akik akár egy-egy tudományág meghatározó személyiségei, 
kiemelkedő kutatói lehettek - mai szemmel nézve szakmán kívüliek. GÁYER Gyula jogász, 
törvényszéki bíró florisztikai-növényföldrajzi munkássága kiemelkedő, de  többek között az 
Aconitum-ok és a Rubus-ok specialistájaként is maradandót alkotott. Mások mint KÁROLYI 
Árpád olajkutató mérnök vagy HÉJJAS Imre tanár egy-egy előttük kevvéssé feltárt vidék első 
tematikus florisztikai kutatójaként tevékenykedtek, gyûjtöttek. Dél-Zala ill. Belső-Somogy 
flórájának ismeretét legnagyobbrészt nekik köszönhetjük. Az utókor - immár évtizedek alatt - 
alig-alig tudott valamit hozzátenni eredményeikhez… VAJDA László bryológus, a hazai 
növényfotográfia úttörő személyisége, akinek a hazai edényes növényeket illetően is számos 
florisztikai- cikke jelent meg, valamint taxonómiai munkássága is jelentős; eredendően sóhivatali 
tisztviselő volt. CSAPODY Vera bár botanikából doktorált, eredendően kémia-mennyiségtan 
szakos tanár volt... 
A KITAIBELIA lehetőséget biztosít az eddig nem publikáló amatőr-kutatóknak is,  hogy adataikat 
közzétegyék s florisztikai adataik publikálására bíztatjuk a botanikát hivatásszerûen  mûvelőket 
is. Szeretnénk helyet biztosítani bárki által írott terepbotanikai cikkek számára, legyen az akár 
csak egyetlen, nyúlfarknyi hír is. A Magyar Botanikai Lapok vagy a Természettudományi 
Közlöny századeleji hasábjain gyakran kaptak helyet pár soros érdekességek is. Ilyeneket is 
várunk! Minden beérkező közleményt neves szakértők lektorálnak, ezzel szeretnénk biztosítani a 
cikkek színvonalát. 
 
 
Debrecen, 1997. májusában,  
az Iris hungarica nyílásának idején. 

Molnár Attila Vidéki Róbert 
szerkesztők 

 


