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I. A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 

Doktori értekezésemben Kitaibel Pál (1757-1817) művei és kortársai írásai alapján a Kárpát-

medence botanikai és földtani viszonyainak kutatását és a korabeli tájhasználatot mutatom be. 

Kitaibel Pál az egyik legsokoldalúbb és legnagyobb hatású magyar természettudós. Ő volt a 

magyar flóra első   európai hírű leírója. Számos tudományterület vallja úttörő kutatójának, így 

a kémia, az ásványtan, a geofizika és a balneológia. A Kitaibel-életmű időszerűségét mutatja, 

hogy a fiatal, több tudományterületet magában foglaló történeti ökológia a Kitaibel naplók 

florisztikai adataira is támaszkodik. Dolgozatom egyik célkitűzése, hogy igazoljam, a 

tájtörténeti munkákhoz Kitaibel naplói és az Icones plantarum természetföldrajzi 

szempontból páratlan értékű forrásmunka. 

Kitaibel Pál természetföldrajzi munkássága - csaknem teljesen -  feledésbe merült. Pedig élete 

fő művének első kötetében 1802-ben a Descripciones et Icones plantarum rariorum 

Hungariae-ban (Magyarország ritkább növényeinek leírásai és képei)   Kitaibel – csaknem a 

teljes – Kárpát-medence első természettudományos alapozású földrajzi leírását adta, terepi 

gyűjtő útjainak és kortársai földtani és botanikai eredményeinek összegzésével. 

Értekezésemben a Descripciones et Icones plantarum rariorum Hungariae Bevezetőjének  

elemző bemutatásával igazoltam a mű tudománytörténeti jelentőségét az európai 

növényföldrajzi és a hazai földtani, illetve természetföldrajzi irodalomban.  

Kitaibel természetföldrajzi tevékenységének értékeléséhez elengedhetetlen a  történeti 

előzmények ismertetése. A Kárpát-medence természeti adottságait kutató elődök és kortársak 

néhány jelentős művének bemutatásával Kitaibel sokoldalú munkásságáról kialakult képet 

igyekeztem gazdagítani és  árnyaltabbá tenni. A korrajz fölvázolásával hangsúlyosabban 

érvényesül Kitaibel tudománytörténeti jelentősége, szintézist teremtő látásmódja. 

 Dolgozatom első részében áttekintettem a hazai földtudományok kialakulásának történetét a 

XVI. század elejétől a fölvilágosodás koráig azon műveken keresztül, melyek tárgykörükben 

és szemléletükben előzményei Kitaibel munkásságának. A szigorú időrend helyett a 

természetföldrajzi gondolat kibontakozását – a hazai művelődéstörténeti adottságokat szem 

előtt tartva – a keresztény/keresztyén egyházak oktatási hagyományaihoz kapcsolódva 

követtem nyomon; a protestáns kollégiumok (Sárospatak, Debrecen, Kolozsvár) és líceumok 

(Késmárk, Pozsony), a nagyszombati egyetem tanárainak, professzorainak néhány, a 

természettudományok fejlődésében meghatározó művét értékeltem.  
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A fölvilágosodás korának hazai eszmetörténetének fontos vonása a magyar 

természettudományos szaknyelv kimunkálása. Értekezésem célja volt a református iskolák 

szerepének bemutatása az első magyar nyelvű botanikai és földtudományi művek 

megszületésében. A német egyetemeken végzett evangélikus értelmiség (Pozsonyi Líceum) 

vezető szerepét a honismereti tudományos műhelyekben készülő államismék, térképek és 

szakfolyóiratok megszületésében értékeltem. 

A Kárpát-medence természeti adottságait föltáró XVIII. századi kutatások ismertetésekor  

kitértem a „sciencia amabilis” hazai művelőinek, továbbá a külföldi (R. Townson, J.Esmark) 

és hazai utazók (Born I., J. E. Fichtel) Kitaibel Pál tevékenységére gyakorolt hatására. 

Bemutattam, hogy a neptunista-vulkanista vita miként hatott a Kárpátok kutatására, azon 

belül Kitaibel földtani szemléletére. Ezek az összefüggések a hazai földtan tudománytörténet 

új ismeretei. 

A fölvilágosodás korabeli hazai természettudományokon belül a botanika, a földtan, a 

természetföldrajz, a meteorológia és talajtan főbb kutatási eredményeiből azokat emeltem ki, 

melyek a Kárpát-medence természeti adottságainak föltárásához, illetve a tájhasználat 

kérdéseihez kapcsolódtak. Áttekintő ábrákban összefoglaltam Kitaibel és kortársainak e 

terülten végzett közös munkáit. 

A korabeli talajtani és tájgazdálkodással foglalkozó műveken keresztül elsősorban a 

szikesekről, a homokkal borított területekről, illetve a vízrendezési munkálatokról szóltam. A 

kortársak írásait  összehasonlítottam Kitaibel naplóival azzal a céllal, hogy megvilágítsam 

Kitaibel kutatási módszerének  eredetiségét, táj és ember kapcsolatának újszerű, a tájtörténeti 

kutatásokban máig aktuális fölfogását.   

Az Icones plantarum Bevezetőjének, Kitaibel naplóinak (részletesen a Baranyai útinaplók) és 

a Lipszky-féle térképek párhuzamos  értékelő elemzésével új forrást, módszertani lehetőséget 

és  szempontokat vetettem föl a jelen tájtörténeti kutatásaihoz.   
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II. AZ ELVÉGZETT LEVÉLTÁRI ÉS IRODALMI KUTATÁSOK 
MÓDSZEREI  

Doktori dolgozatom tudománytörténeti műfajú, levéltári adatokra és fölvilágosodás korabeli 

művek bemutató, illetve összehasonlító elemzésére épült.  

Értekézésemben Kitaibel botanikai és földtudományi munkásságát együtt vizsgáltam, korának  

élő és élettelen természetet kutató  tudományágaival összefüggésben. E széles körű kitekintést  

egyrészt Kitaibel szerteágazó tudományos életútja  indokolta, másrészt a fölvilágosodás  

gyakorlati szempontú tudományfölfogása, illetve a tudományterületek maitól eltérő 

tagolódása. Ez a sok nézőpontú megközelítés új kapcsolatokat tárt föl Kitaibel 

tudományszervező munkásságáról. 

Levéltári kutatásokat végeztem a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Könyvtárában, 

ahol Kitaibel életútjának korábban nem ismert időszakáról találtam iskolatörténeti 

dokumentumot, mely természettudományos képzéséről nyújt új ismeretet.  

A Magyar Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjteményében fellelhető, 

Mitterpacher Lajosnak Kitaibelhez írt levele (1799), mely kettőjük személyes kapcsolatát és 

együttműködésüket tanúsítja. Ennek alapján közöltem dolgozatomban új irodalmi adatokat 

Kitaibel életpályájához, kutató útjainak előkészítéséről és a magyar természetföldrajz 

iskolateremtő tanárához fűződő kapcsolatáról.   

A Magyar Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjteményének levéltári 

anyagából Schuster János Konstantin, Kitaibel hagyatékának egyik rendszerezőjének 

katalógusaira (1818) támaszkodtam, melyek többek között tartalmazzák Kitaibel levelező 

társainak névsorát, illetve följegyzéseinek és könyvtárának jegyzékét. Ezek Kitaibel 

botanikai, meteorológiai és talajtani kutatásaihoz és kortársaihoz fűződő kapcsolatairól, 

tudományszervező munkásságáról nyújtottak új levéltári adatokat. 

Értekezésem írásakor – a több tudományterületre kiterjedő vizsgálat miatt – a hazai oktatás- 

és természetföldrajz történeti kutatásokban nem vagy kevéssé használt nézőpont szerint 

dolgoztam. A Győri Királyi Akadémia tantervében és a nagyszombati professzorok XVIII. 

századi tankönyveiben az egymást váltó tudományos alapeszmék (ptolemaioszi és 

kopernikuszi világkép) mellett,  kiemeltem az egymás mellett élő arisztotelészi és newtoni 
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fizikai világkép és az égést magyarázó flogiszton  és oxidációs elméletet személet formáló 

hatását is.  

A hazai földtudományok és botanika történeti áttekintésében legfőbb forrásom Kitaibel 

kortársainak német (Mitterpacher L., Korabinszky J. és Windisch G.) és magyar (Varga M. és 

Katona M.) nyelvű művei, továbbá a korabeli természettudományok történetét földolgozó 

irodalmi művek  Fodor (2006), Szabadváry, Szőkefalvy (1972), Papp  (2002), M. Zemplén 

(1964) és Vekerdi (1994), Gombocz (1936), Jávorka (1957) és Juhász-Nagy (1996) voltak.  

A kutatásaimat és a földolgozást nagyban nehezítette a földtudományok történetét földolgozó 

szakirodalom egyenetlensége, leginkább a hazai geológiai kutatásokat átfogó és értékelő 

irodalom hiányából fakadó problémákat volt nehéz áthidalni. 

A fölvilágosodás első magyar természettudományos szakkönyvei közül az ásványtani (Benkő 

F.), a talajtani (Pethe F.), a botanikai (Diószegi S., Fazekas M.) és a földrajzi (Vályi A.) 

irodalmunk néhány jeles alkotását mutattam be.   

 

Kitaibel Pál tájvizsgálati módszerét és a táj-ember kapcsolatnak újszerű fölfogását Baranyai 

útinaplójának (1799) korabeli országleírásokkal (az 1782-1785 között Baranyában végzett 

első katonai felmérés, Korabinszky) és útleírásokkal (Piller M. és Mitterpacher L., Teleki D.) 

történő összehasonlítás alapján mutattam be.   

Doktori értekezésem tudománytörténeti szempontból legjelentősebb része az Icones 

plantarum Beveztőjének, a Kárpát-medence természetrajzi leírásának elemző-értékelő 

bemutatása. Ehhez el kellett készíteni a mű fordítását, ami tanártársam Schäffer György 

(AVKF) munkája. A fordítás  nyelvi és szakmai pontosításában Dr. Papp Gábor (MTM 

Ásvány- és Kőzettár) működött közre. Dolgozatom mellékleteként közlöm az Icones 

plantarum Bevezetőjének fordítása mellett a szövegben szereplő földrajzi nevek gyűjteményét 

és a mű általam szerkesztetett tartalomjegyzékét. 
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III. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, A TÉZISEK 
MEGFOGALMAZÁSA  

1.tézis  

Kitaibel Pál a Győri Királyi Akadémia diákja volt az 1777/78-as tanévben, ahol a kor 

színvonalán álló természettudományos képzést kapott. A jezsuita hagyományok és a 

Ratio Educationis (1777) szellemében működő akadémia sokoldalú csillagászati, 

térképészeti, meteorológiai és fizikai ismeretet nyújtott, ami hozzájárulhatott terepi 

kutatásainak földtudományi megalapozásához.  

A tézis kifejtése 

Iskolatörténeti dokumentumok alapján igazoltam, hogy Kitaibel Pál felsőfokú tanulmányát a 

Győri Királyi Akadémia bölcseleti hallgatójaként kezdte meg 1777-ben a jezsuiták egykori 

iskolájában. Az akadémia oktatási rendjében tükröződött a jezsuita szellemiségű oktatási-

nevelési hagyomány (klasszikus ókori és modern természettudományos műveltséget adó 

képzés, természetrajzi szertár és könyvtár), tanárai között volt a kor neves feltaláló fizikusa 

Domin József. A Ratio Educationis bevezetésének évében (1777) a megújuló tanrend a 

természettudományos műveltséget nyújtó tantárgyaknak és a gyakorlati életben hasznosítható 

új  (mezőgazdasági) ismereteknek engedett nagyobb teret. A győri akadémián egymás mellett 

élt a „régi és új” oktatási rend, mindkettő segítette Kitaibel kísérletezésen, terepi méréseken 

nyugvó képzését és sokoldalú, természettudományos műveltségének megalapozását. 

2. tézis 

Kitaibelt tarthatjuk a Kárpát-medence talajainak első, rendszeres, megfigyeléseken 

(részben kémiai elemzésen) alapuló kutatójának. Tájszemléletének újszerű vonása a 

tájalkotók (kőzet, talaj, növényzet) kölcsönhatásának oknyomozó vizsgálata. Kitaibel a 

talajpusztulás indikációs értelmezésében az élő és élettelen környezeti hatások 

(erdőtakaró – erózió) ok-okozati kapcsolatait fölismerve a jelenség első ökológiai 

értelmezését adta. 

A tézis kifejtése  

Doktori értekezésemben forrásként a XVIII. század talajkutatásait és tájgazdálkodását 

áttekintő tudománytörténeti munkákat, Kitaibel kortársainak talajokról szóló egyetemi 
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tankönyveit (Mitterpacher L.) és szakkönyveit (Pethe F.), Kitaibel naplóit, levelezéseit, és az 

Icones plantarum Bevezetőjét használtam föl. Ezek elemzése és értékelése alapján 

megállapítható, hogy Kitaibel utazásai során csaknem a teljes Kárpát-medencét felölelően, a 

kor tudományos színvonalának megfelelően rendszeresen, elsősorban mezőgazdasági 

szempontból  adatokat gyűjtött a talajokról, azok művelési módjáról; talajszelvényeket írt le, 

és talajkémiai elemzést is végzett. Megfigyeléseinek egyik eredeti vonása az élő és élettelen 

környezeti tényezők együttes vizsgálata. Leírta a szikesek térbeli mintázatát befolyásoló 

alapkőzet-talaj-növényzet, illetve a mikrodomborzat és a vízborítottság kapcsolatát. Ezek 

alapján elkülönítette a hazai szikesek főbb növényzeti típusait. A talajok leírásában 

hangsúlyozta az egyes tájak gazdálkodási szokásait. Pontos leírását adta a talajpusztulás 

okainak és következményeinek az alföldi homokterületeken és a Kárpátokban is. Fölismerte a 

növényzet szerepét a szikesek és a homokkal fedett területek termővé tételében, továbbá az 

erdei talajok védelmében. A szikesek javítására és a mozgó homok megkötésére tett javaslatai 

az egyes növényfajok ökológiai igényeinek megfigyelésén alapultak. Kitaibel szintézist 

teremtő látásmódja mutatkozott meg a felszínt borító kőzetminőség, a domborzat, a talaj, a 

növényzet és a vízrajzi viszonyok összefüggéseinek megfigyelésében és leírásában.  

3. tézis  

Kitaibel Pál naplói és az Icones plantarum Bevezetője a XVIII-XIX. századforduló  hazai 

tájhasználatának egyedülálló természettudományos alapozású (környezetvédelmi 

szempontokat tartalmazó) dokumentumai. Az  Icones plantarum Bevezetőjében (H, K és 

L szakasz), a természeti adottságok jellemzésének részeként  összegzését adta a helytelen 

gazdálkodás hatása miatt hazánk környezeti állapotában bekövetkező  kedvezőtlen 

változásoknak.   

A tézis kifejtése  

A XVIII. századdal foglalkozó tudomány- és tájtörténeti munkák, továbbá Kitaibel naplóinak 

(legrészletesebben a Baranyai naplók), valamint az Icones plantarum Bevezetőjének 

összehasonlító elemzése alapján elmondható, hogy Kitaibel alaposan ismerte a hazája 

területén folyó bányászat, víz- és erdőgazdálkodás tájformáló hatását, és fölhívta a  figyelmet 

a környezetpusztító gazdálkodás következményeire. E területen szerzett terepi tapasztalatait 

az Icones plantarum Bevezetőjében összegezte.  
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Valószínűleg Magyarországon elsőként figyelmeztetett a bányászat és a kohászat okozta 

levegőszennyezés élőlényekre gyakorolt kedvezőtlen élettani hatására, és a tájarculatát 

megváltoztató bányaművelésre. 

Kitaibel elsőként vette észre a Kárpát-medence egyenetlen vízhálózat-sűrűségét; a medence 

felszíni vizeinek gazdagságát, ezzel összefüggésben az árvizeket a Kárpátok hegyeinek 

meredekségével, kőzetminőségével és az ott folyó erdőirtásokkal magyarázta.  

A XVIII. század második felétől a Kárpát-medence tájgazdálkodásában a korábbi történelmi 

időkben nem tapasztalt léptékű változás kezdődött. Kitaibel útleírásai az első és egyben utolsó 

természettudományos szempontú megörökítői számos vizes élőhelyben gazdag hazai kis táj 

növényvilágának és az ott élő emberek gazdálkodási szokásainak. Az Icones plantarum 

Bevezetőjében az országban zajló vízrendezési munkák kedvező közegészségügyi hatását 

hangsúlyozta. 

4. tézis  

Kitaibel Pál a Kárpát-medence időjárási és éghajlati viszonyainak egyik első 

természettudományos kutatója, az Icones plantarum Bevezetőjében  a kor legátfogóbb 

összegzését adta Magyarország időjárási viszonyainak.  

A tézis kifejtése  

Schuster J. (1818)  és Réthly A. (1970) adatainak összevetése, az Icones plantarum 

Bevezetőjének irodalmi forrásai és a Kitaibel naplók elemzése alapján értekezésemben 

bemutattam Kitaibel tudománytörténeti jelentőségét a Kárpát-medence időjárásának 

kutatásában. Kitaibel összegyűjtötte a nagyszombati és budai egyetemi csillagvizsgáló, 

továbbá a honi amatőr természetbúvárok mérési eredményeit. Ismerte a kor neves utazójának, 

R. Townson időjárási megfigyeléseit. A kortársak adatai és saját rendszeres időjárási és 

fenológiai (a növények időjárástól és földrajzi környezettől függő életritmus változása) 

megfigyeléseire támaszkodva az Icones plantarum Bevezetőjében összegzését adta hazája 

időjárási viszonyainak. Ebben valószínűleg elsőként ismerte fel és magyarázta el a Kárpát-

medence jellegzetes szélirányváltozásaiban megmutatkozó ritmusokat; valamint a széljárások 

és domborzat együttes hatását a csapadékeloszlásban. 
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5. tétel 

Az Icones plantarum Bevezetője növényföldrajzi szempontból hazai és európai 

viszonylatban is egyedülálló vállalkozás, úttörő munka volt.  

A tézis kifejtése  

Kitaibel az Icones plantarum Bevezetőjében csaknem a teljes Kárpát-medence átfogó, 

természetföldrajzi leírását adta. Azzal a céllal, hogy a változatos természeti környezet 

teremtette föltételekkel magyarázza a Kárpát-medence egyedülálló növénytakarójának sajátos 

fajösszetételét. Kitaibel a növényfajok gazdagságát a kedvező éghajlati föltételekkel 

(hőmérséklet és csapadék), talajadottságokkal és a tagolt domborzattal hozta összefüggésbe. 

Az Icones plantarum az európai tudományos világnak a Kárpát-medence korábban kevéssé 

ismert növényvilágát úgy mutatta be, hogy növényföldrajzi megállapításainak átfogó, terepi 

kutatásokon alapuló természetföldrajzi alapozását adta. A mű európai sikeréhez az Icones 

igényes kidolgozású rajzai mellett e tudománytörténeti szempontból előremutató nagy ívű 

vállalkozás is hozzájárult.  

6. tétel  

Kitaibel az Icones plantarum Bevezetőjében összefoglalta és rendszerezte a XVIII. század 

legkorszerűbb  kutatási eredményeit a Kárpát-medence földtani viszonyairól és 

kialakulásáról. Elsőként készítette el a Kárpátok földtani és növényföldrajzi 

szempontokat is érvényesítő tájbeosztását. A hazai földtani és felszínalaktani kutatások 

egyik úttörő kutatójaként is számon tarthatjuk.  

A tézis kifejtése  

Kitaibel a Kárpátok leírásában összegyűjtötte és átfogó rendszerben tekintette át kortársai 

(Mitterpacher, Piller, Born, Fichtel, Townson, Esmark), és saját terepi ásványtani és kőzettani 

kutatásai eredményeit; ezeket a kor földtani elméleteivel (Werner, Bergman, Hutton) 

összhangban egységes keretbe foglalta. A Kárpátok leírásában érvényesítette a felszínalaktan, 

a kőzettani fölépítés, a növényföldrajz és a kialakulás történeti szempontjait. A Kárpátok 

leírásából kiemelkedik az Északnyugati-hegyek (Északnyugati-Kárpátok) jellemzése, Kitaibel 

előtt senki nem tárta föl kőzetnemeit és vonulatait ilyen részletesen és pontosan. A Kárpát-

medence alakjának, a magas hegységi formakincsnek, a barlangoknak, a felszíni és felszín 
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alatti karsztformáknak, a Balaton-felvidék tanúhegyeinek Kitaibel az egyik első, eredeti, 

oknyomozó szemléletű leírója. 

Kitaibel az Icones plantarum Bevezetőjében először adott átfogó összegzést a hazai terepi 

földtani kutatások eredményeiről; a Magyar Királyság érceiről és azok lelőhelyeiről, az 

ásványvizekről, a felszíni sókiválásokról, az őslénytani leletekről és azok előfordulási 

helyéről.  Kitaibelt terepi kutatásai, gyűjteményei és az Icones plantarum Bevezetőjében közre 

adott összegző írása alapján joggal tarthatjuk a korszerű földtani kutatások egyik 

megalapozójának.  

7. tétel 

Kitaibel nemzetközi tudományos tekintélyét fölhasználta a Magyar Királyság természeti 

adottságainak, értékeinek külföldi megismertetésében. Részt vállalt a magyar nyelvű 

természettudományos szaknyelv megteremtésében. Tudományszervezőként 

közreműködött közgyűjtemények fejlesztési tervének kidolgozásában. Ennek keretében 

tervet dolgozott ki a Kárpát-medence természeti adottságainak teljes föltárásra, 

támogatva a tudomány eredményeinek gyakorlatai alkalmazását. Kitaibel Pál felelős 

magyar természettudósként a közjót szolgálta.  

A tézis kifejtése  

Az Icones plantarum Bevezetőjében(1802) és a Jénai Ásványtani Társaság kiadványában 

(1806) Kitaibel  külföldön is igyekezett hazája természeti értékeit megismertetni. Ezért 

hangsúlyozza a Magyar Királyság érc- és ásványvízvagyonának, talaj- és növénytakarójának a 

kontinensen egyedülálló adottságait, illetve gazdagságát.  

Kitaibel az első korszerű magyar nyelvű botanikai munka, a Magyar Fűvész Könyv (Fazekas 

M. és Diószegi S. 1807) és kémia tankönyv, a Chémia vagy természettitka (Kováts M. 1807-

1808) szerzőinek szakmai támogatója volt. 

Hivatalos fölterjesztéseiben az egész országra kiterjedő, központi irányítású gyűjtő és 

megfigyelő hálózat tervét dolgozta ki, elgondolását a tudományterületek (térképészeti, 

botanika, talajtan és meteorológia) összehangolt kutatásával tartotta megvalósíthatónak.  

Kitaibelre, mint a fölvilágosodás korának tudósára, jellemző volt a gyakorlatias szemléletű 

tudományfölfogás. Célja a természeti adottságokat jobban szem előtt tartó növénytermesztés 
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és erdőgazdálkodás meghonosítása, a közegészségügy helyzetének javítása és a helytelen 

tájgazdálkodás következményeinek orvoslása. 

 

Dolgozatom új tudománytörténeti adatokat tárt föl Kitaibel Pál felsőfokú természettudományi 

képzéséről, kortársaival való kapcsolatáról és tudományszervező munkásságáról. Értekezésem 

eredményei – Kitaibel természetföldrajzi, tájökológiai munkásságáról – történeti tájékozódási 

alapot adhatnak a hazai botanikai, történeti ökológiai és tájkutatási programokhoz. Kitaibel 

fölismerte a természeti erőforrásokkal való előrelátó gazdálkodás fontosságát. Gondolatai ma 

is időszerűek, ha a hosszú időtávú, táji léptékű, gyakorlatias szempontú, ugyanakkor a 

természeti folyamatok skáláihoz igazodó természetföldrajzi és ökológiai kutatások elméleti 

alapjait keressük. Írásai a korabeli térképekkel együtt a mai környezeti hatástanulmányok 

előkészítéséhez is támpontokat adhatnak. 
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