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A magyar botanika egyik legszínesebb és legsokoldalúbb jelenkori képviselõje volt Jakucs Pál professzor. 
Igen dinamikus, ötletgazdag és fáradhatatlan munkastílusa a vele közösen egy témán dolgozókra is átragadt, 
és egy idõ után ez a �láz� szinte elterjedt az egész brigádon. A csoportmunka híve volt már kezdõként is és 
ebbe a közös munkába minden komoly szakmai és vidám baráti dolog ugyanúgy beletartozott. A botanikát 
annak elemi lépcsõjétõl, a florisztikától kezdte. Ennek számos jelét tapasztalhatjuk ma is: herbáriumokban a 
Professzor úr által fiatalon és idõsebb korában gyûjtött növények tömegét találjuk. Se szeri, se száma a Jakucs 
Pál, illetve a korábbi állításomat alátámasztó Jakucs � Simon, Jakucs � Pólya, Zólyomi � Jakucs, Jakucs � 
Pócs, Jakucs � Fekete, Jakucs � Horánszky feliratú herbáriumi céduláknak. Elsõ publikációi is a florisztika 
tárgykörébõl íródtak. A fajok pontos ismeretére késõbb, a cönológiai munkák során is nagy szüksége volt, de 
nagy hasznára volt a fiatalon elsajátított tudás és szemléletmód növényföldrajzi és ökológiai munkái közben, 
és ezt a tudást igyekezett átadni a fiatalabb nemzedékeknek is. Jakucs Pál botanikusi életútja az Északi-
középhegységben indult. A tájegység tematikus florisztikai és cönológiai kutatását Õ indította el, melynek 
elsõ eredményeit jelenti a sok új faj felfedezése, az új növénytársulások leírása, az elkészített 
vegetációtérképek. A fajok elõfordulása, a florisztikai eredmények és adatok kimutatása mellett cönológiai 
munkája eredményeképpen több társulás monografikus feldolgozását is elvégezte. Legnagyobb lélegzetû ezek 
közül is a bokorerdõkrõl írott könyv, de nem kevésbé fontosak a szurdokerdõk és cseres tölgyesek 
ismeretéhez nyújtott dolgozatok sem. Vezetésével készült el Magyarország keleti részének 1 : 200 000-es 
vegetációtérképe. Összefoglalta az Északi-középhegység keleti felének növényföldrajzi ismereteit, és 
tankönyvfejezetet írt a növénytársulásokról. Ugyanúgy része munkásságának a részletek kutatása és 
ismertetése, mint az összegzések megfogalmazása; vagyis a botanika teljes szélessége és mélysége. 

A következõkben idõrendi sorrendben mutatom be Jakucs professzornak a térségünkben végzett 
sokoldalú botanikai munkásságát, amely az 50-es és 60-as években volt a legintenzívebb. 

 

Az 1950-es évek 
 

Elsõként kell említeni a Professzor úr Tornai-karszton végzett munkáját. Az Aggteleki karsztvidék 
legszebb és legértékesebb részeirõl hozott új florisztikai adatokat a fiatal kutató munkája, így az 
Esztramosról, az Alsó-hegy vonulatáról és a Fertõs-tetõrõl. Kiemelkedik a Dracocephalum austriacum 
megtalálása a Jósvafõ feletti Nagy-oldalról (mára ez az egyetlen biztos elõfordulása hazánkban), és az 
Anacamptis pyramidalis felfedezése a Verõ-tetõrõl. Ez volt a faj elsõ adata a Matricumból. (A ma ismert 
másik elõfordulást a legkedvesebb tanítvány, Less Nándor fedezte fel a Délkeleti-Bükkben.) Az akkoriban 
hozzáférhetõ és használható térképek nem hasonlíthatók a mai térképeink felbontásához és pontosságához, 
így a késõbbi kutatóknak nagyvonalúnak tûnhet néhány akkori lelõhely megnevezése és az adat 
elõfordulására való utalás. Így valószínûleg a Fertõs-tetõtõl északra újabban talált Nardus stricta adat 
megegyezik egy korábbi sematikus térképen is szereplõvel, és az Anacamptis pyramidalis Verõ-tetõ lokalitása 
is azonos a mostanában megtaláltakkal. Az Aggtelek községtõl dél-délkeletre található fedett-karszt 
növényzete szinte teljesen ismeretlen volt a fiatal Jakucs Pál munkássága elõtt. Számos faj elõfordulását 
elsõként jelezte, és felhívta a figyelmet az értékes növényzetre pl.: Adenophora liliifolia, Betula pubescens, 
Carex appropinquata, Carex disticha, Salix aurita, Salix rosmarinifolia. Abban az idõben a Cserehát területe 
is botanikailag fehér foltnak számított. Jakucs professzor fiatal éveiben � sokszor Pócs Tamással együtt, aki 
éppen az Õrség flóra- és vegetációkutatásán dolgozott � éles szemmel járva a vidéket kimutatta a 
Chrysanthemum serotinum, Fritillaria meleagris, Polygonum bistorta elõfordulását, a fajgazdag völgytalpi 
mocsár- és lápréteket. Ezt követõen indultak � a szakmai kihívásokon túl még sok szervezést és csapatmunkát 
igénylõ � mikroklíma vizsgálatok is. Az Aggteleki-karsztvidék jellemzéséhez sorra jelennek meg a 
publikációk, és ezekben bõséges utalás található a Bükk növényzetére is, hiszen már párhuzamosan itt is 
folytak a kutatások. Példa erre, hogy Jakucs Pál 1951-ben napvilágot látott cikke fõként a Tornai-karszt 
növényzetéhez nyújt új adatokat. A fajok felsorolása közben azonban találunk néhány fontos, a Bükkre 
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vonatkozó florisztikai utalást is, mint az Asperula rivalis, Caucalis latifolia, Helianthemum canum, Silene 
nemoralis elõfordulását. 1952-ben megjelent és a Tornense flórájához adatokat szolgáltató dolgozatában egy 
bükki cönológiai felvételt is közölt. Összehasonlította az Aggtelek melletti szõrfû gyepeket a Nagymezõ 
tipikus Nardus foltjaival, amibõl a Vaccinium vitis-idaea adatot emelte ki. Mindemellett említést tett a 
Campanula cervicaria, Laserpitium pruthenicum, Parnassia palustris, Peucedanum palustre elõfordulásáról 
is. 1953-ban megjelent cikkében a Jurinea mollis subsp. macrocalathia hazai elterjedése kapcsán például a 
bélkõi állományokat is vizsgálta.  

Az országos növényföldrajzi térképezés mozgósította a kor lelkes és szakmailag képzett fiatal erõit. 
Ennek kezdõ állomása a Bükk hegység volt, és a munkálatokat Zólyomi Bálint irányította. Lenyûgözõ az 50-
es évek önzetlen mozgalma, a bükki brigád tettvágya, magas szakmai elhivatottsága. Eredményeik alapozó 
jellegûek voltak és nagyban meghatározták a résztvevõk és a szakma tudományos fejlõdését. A florisztikai 
adatgyûjtés és cönológiai felvételezés is feladat volt a vegetációtérképezés közben. A késõbb megjelent 
publikációk a Bükk hegység növénytársulásaival foglalkozó kutatók alapmûvei lettek. Az expozíció és az 
erdõtípusok közötti összefüggés zónánkénti feldolgozása, az erdõtípusokat osztályozó eredeti kétdimenziós 
ábra, a közölt vegetációtérképek és a talajprofil feltüntetésével ábrázolt vegetációszelvény olyannyira 
szemléletesek és informatívak, hogy forradalmasították a vegetációleírás és -jellemzés bemutatásának 
módszerét is. A vegetációtérképezésben fiatal kutatóként részt vettek: Baráth Zoltán, Fekete Gábor, 
Horánszky András, Jakucs Pál, Pócs Tamás és Vida Gábor. A késõbbiekben, 1955 után Zólyomi Bálint és 
Jakucs Pál még visszamentek az elõzõleg megjelölt termõhelyekre és felvételezték a tipikusnak minõsített 
állományokat. A Bükki Nemzeti Park megalakulásakor elsõsorban a brigád szakmai véleménye volt a döntõ a 
védett, fokozottan védett területek és az egész Nemzeti Park határainak kijelölésében. A bükki 
vegetációtérképezés igen intenzív idõszak volt minden tekintetben: a brigád szakmai munkájának irányítása 
és vezetése, a jó munkalégkör biztosítása, a munkaszellem fenntartása, az összetartozás érzésének erõsítése, 
mind a Professzor úr munkái közé soroltatott. A fiatal és fáradtságot nem ismerõ kis csapat jó légkörben 
zajló, emberfeletti teljesítménye meghozta gyümölcsét. A korabeli terepnaplók feljegyzéseibõl figyelmet 
érdemel egy máig nem jellemzett, de akkoriban elkülönített társulás. Ez a dolomit alapkõzet virággazdag 
lágyszárú szintbõl álló bükköse, amely csak egyszerûen �Pali gyümölcsös kertje� néven szerepel a papírokon. 
Sajnos a társulás fajlistáját vagy tabelláris jellemzését nem készítették el a brigád tagjai. Tudnivaló az is, hogy 
a bükki térképezés négy esztendõn át tartott és összesen 118 napot vett igénybe.  

Mindezeken túl, az ötvenes évek legösszetettebb önálló Jakucs szerzõségû publikációja az 1955-ben 
megjelent dolgozat, amely Észak-Magyarország karsztterületeinek geobotanikai jellemzését adja. Ebben 
komplex növényföldrajzi-cönológiai jellemzést kapunk az Aggteleki-karszt legjelentõsebb területének 
számító Fertõs-tetõ � Nagy-oldal együttesérõl. Bõségesen találunk bükki utalásokat is, hiszen � mint 
említettem � közben Jakucs Pál a bükki vegetációtérképezési munkálatokat is vezette tevõlegesen. 
Ugyanebben a cikkben a Cserehát példáján keresztül bemutatta az erdõsültség változását az 1780-tól 1943-ig 
terjedõ idõszakban. Ezzel a botanikusok közül elsõként hívta fel a figyelmet a táj- és erdõtörténeti adatok 
fontosságára. A cönológiai jellemzésben fogalmazódnak meg a társulástani problémák, melyekre késõbb 
kiváló magyarázatot kapunk. Megtalálható még ezeken kívül a Nagy-oldal déli lejtõjének vegetációtérképe, 
melyben már a különbözõ léptékek és a társuláskomplexek kérdése is felvetõdik. 

Zólyomi Bálinttal közösen vetették meg az alapjait a Quercetalia pubescentis-petraeae cönotaxon új 
beosztásának, legjellemzõbb társulásainak felsorolásával 1957-ben. Ebben foglalták össze többek között az 
addig felismert bükki asszociációkat és legjellemzõbb tornai-karszti társulásokat, hosszú idõre megalapozva 
ezen taxonok rendszerét. Számos megállapításuk beépült a késõbbi cönológiai összegzésekbe, a 
karsztbokorerdõkrõl szóló munkába.  

1957. július 21-én került sor a Mátra Múzeum elsõ állandó kiállításának ünnepélyes megnyitására, 
amelynek teljes megtervezését Jakucs Pál kapta feladatul. (Részlet a Jakucs Pál által írt forgatókönyvbõl: � A 
Gyöngyösön létesítendõ Mátra Múzeum tervezett anyaga egységben mutatná be a Mátra hegységet és 
környezetét, mint a Magyar Középhegység egy önálló tájrészletét... Külön csoportosítva mutatnánk be a 
Mátra geológiai, természettudományos, néprajzi, geográfiai, stb érdekességeit. I. A Mátra kialakulása, és 
hegyeinek csoportosítása... II. A Mátra éghajlata, vizei... III. A Mátra természeti kincsei. 1. Növényzete, 
erdõi: legfontosabb erdõtípusai, az erdõk erdõgazdasági vonatkozásai, a Mátra jellemzõ növényei és a 
növénytakaró kialakulását mutatnánk be itt... IV. A Mátra lakói és történelmük... V. Turisztikai rész....� BAKÓ 
1997). 
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Az 1960-as évek 
 

Ennek az idõszaknak számunkra fontos terméke a bokorerdõkrõl szóló monográfia, a szurdokerdõk 
kismonográfiája, a Vácrátóti Szimpóziumhoz kapcsolódó publikációk, a Tornai-karszt gyertyános 
tölgyesének leírása és a 60-as évek szakmai csúcsának számító Kelet-Magyarország 1:200 000-es 
méretarányú vegetációtérképe. Elsõ helyen kell említeni a sokat idézett mûvet, amely a cönológiai feldolgozás 
tetõpontja: ez a bokorerdõ monográfia. Ebben csúcsosodott ki a sokéves és kollégákkal közösen végzett 
terepmunka, valamint ebbõl az is kiderül, hogy merre járt Jakucs Pál, és hol dolgozott. Tájegységünkön, 
Észak-Magyarországon felvételeket készített a Bükk hegységben, a Tornai-karszton, a Sátor-hegységben. 
Elkülönített társulása, a Ceraso-Quercetum clematidetosum rectae budai-hegységi variánsát mutatta ki a 
középdunai flóraválasztó környékén a váci Naszályon, a Csõvár melletti Vár-hegyen a Cserhátban, a Fót 
melletti Somlyón, a Gödöllõi-dombságban. A Ceraso-Quercetum poëtosum pannonicae andezit változatot 
pedig a Cserhát�Mátra�Sátor-hegység andezit alapkõzetû területeirõl jellemezte. Külön említést érdemel egy 
szinte elfelejtett fejezet a feldolgozásból. Ez pedig az egyes fajok flóraelem és cönológiai besorolása, 
erdõssztyepp karakterének kiemelése, amely fontos kiindulópont a hazai flóra elemzéséhez. Sajnos Less 
Nándor munkáin kívül napjainkban szinte teljesen mellõzött, és nem találunk rá utalást. 

Az Északi-középhegység keleti felének növényzete társulástani� geobotanikai értékelését szintén ebben 
az évben közölte, amelyben minden addig ismert jelentõs fajt és növénytársulást felsorolt. Alapvetõ 
megállapításokat közölt a domborzat és a növényzet kapcsolatáról 1962-ben. Kimutatta, hogy klímánkon a 
mészkõ alapkõzeten a karrformák (pl. töbrök) kialakításában a növényzetnek jut a legfontosabb szerep.  

Ugyancsak fitocönológiai feldolgozás az Északi-középhegység és Szlovák-karszt mészkõ területeinek 
(Bükk hegység és Tornai-karszt) szurdokerdeirõl szóló kismonográfia. A bükki vegetációtérképezés jó alapot 
szolgáltatott az itteni szurdokerdõ állományok megismerésére és felvételezésére, de a Tornai-karszton végzett 
sokéves munka is felhasználható információkkal szolgált a másik mészkõterület völgyeinek a jellemzéséhez. 
Megtalálható benne a Tornense igazi szurdokvölgyeinek, a Szádelõi- és Áji-völgynek is a jellemzése. Ezek 
flórája és vegetációja igazi botanikai csemege, a Professzor úr kedvenc hallgatói terepgyakorlati útvonalainak 
célpontja volt. Ezek a társulásmonográfiák az egész elterjedési területrõl nyújtanak növényföldrajzi és 
fiziognomiális összehasonlítási alapot. 

Egy Vácrátóton rendezett nemzetközi Geobotanikai Szimpózium ismertetõ füzetében jelent meg az 
Északi-középhegység nagytájainak növényföldrajzi-cönológiai jellemzése (Zólyomi szerk. 1967). A 
kidolgozott módszertani eredmények figyelembevételével a legjellemzõbb bükk hegységi társulások tabelláris 
jellemzése és leírása is megtörtént ebben a füzetben (Aconito-Fagetum 30 felv.: Pócs Tamás, Melitti-Fagetum 
20 felv.: Vida Gábor�Pócs Tamás, Phyllitidi-Aceretum 15 felv.: Jakucs Pál, Tilio-Sorbetum 6 felv.: Zólyomi 
Bálint�Jakucs Pál, Seslerio-Fagetum 14 felv.: Zólyomi Bálint, Tilio-Fraxinetum 11 felv.: Zólyomi Bálint, 
Corno-Quercetum 20 felv.: Fekete Gábor, Quercetum petraeae-cerris 20 felv: Jakucs Pál). A Geobotanikai 
Szimpózium terepi programismertetõjében pedig 8 társulás cönológiai felvétele található meg. 
(Érdekességként megemlíthetõ, hogy a június 5-én kezdõdõ konferenciához Jakucs Pál és Pócs Tamás még 
május 26-án is készített cönológiai felvételeket a Bükkben, amelyek néhány nappal késõbb már tabellába 
rendezve és sokszorosítva kerültek a résztvevõk kezébe!) 

A gyakorlati erdészet és a vegetációtérképezés kapcsolatáról írt dolgozata is ebben az évben jelent meg 
(1967), számos példát hozva a bükki tapasztalatokból, a Tornai-karszton végzett munkák eredményeibõl.  

Éles szemmel látta meg a különbséget a sziklás-karros felszínû területek gyertyános tölgyesei és a mély 
talajokon kialakult pannóniai gyertyános tölgyesek kött. Ezt kiterjesztve a jelenlegi határainkon túli 
területekre szlovák kollégájával, Anton Jurkoval közösen írták le és jellemezték szubasszociáció szinten 
Querco-Carpinetum waldsteinietosum néven. Egyik karakterfajának az Erythronium dens-canis-t jelölték 
meg, amely abban az idõben még bõven virított a Karszton, napjainkban viszont fogyatkozóban van 
lelõhelyein. 

Fekete Gáborral közös szerzõséggel született meg a Bükk hegység xerotherm tölgyerdõjének leírása, 
jellemzése Corno-Quercetum néven. A vegetációtérképezés itt is jó alapot szolgáltatott a reprezentatív 
társulások kiválasztásához, és ötletadó volt a mintaterületek megválasztásában is. 

1968-69-ben készült el Magyarország keleti felének 1 : 200 000-es méretarányú vegetációtérképe Jakucs 
Pál szerkesztésében. Ebben összegzõdött sok kutató terepi munkájának eredménye, a különbözõ tájegységek 
vegetációjának megrajzolásával. Kár, hogy mind a mai napig kézirat formájában található meg, hiszen ezzel 
az eredménnyel a magyar botanikusok jóval a környezõ országok vegetációtérképezõi elõtt jártak, 
elkészültének idején. 

 

Az 1970-es években a súlypont áttevõdött az addigi tapasztalatok összegzésére, így születtek meg a 
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Magyarország természetes vegetációját bemutató dolgozatok Pécsi Márton és Somogyi Sándor 
társszerzõségével, és ekkor indult a máig nagyhatású Síkfõkút Project. Ezt követõen, az itteni hatalmas és 
sokoldalú kutatómunka eredményeit bemutató kötet megjelenése után (1985), egy újabb bükki program, a 
Rejtek Project vette kezdetét és tart a mai napig. Ebben a sekélytalajú bükkösök tarvágását követõ 
erdõfelújulási folyamatokat kutatják az ökológus szakemberek. Közel 10 évvel a Bükki Nemzet Park 
megalakulása után, Zólyomi Bálint és Varga Zoltán közös szerzõségével, Jakucs Pál elkészítette a Bükk 12 
fokozottan védett és további 4 nagyobb és néhány kisebb védendõ területének jellemzését. Kiemelten 
foglalkoztak a védett növénytársulások leírásával is. Kevés nyomtatott példánya ellenére is a mai napig ez az 
egyik legrészletesebb és legteljesebb botanikai�társulástani jellemzés az egész hegység vonatkozásában. 
Javaslataikat a nemzeti park azóta megvalósította, és a szakmai véleményeket napi munkája során figyelembe 
veszi. 

 

Jakucs Pál munkásságának jelentõségét minden a térségben dolgozó botanikus felismeri és értékeli. Nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a Tornai-karszt és Cserehát feltárására irányuló munkáit, a bükki cikkeket és a 
vegetációmonográfiákat, vegetációtérképeket. 
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