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A folyóirat centenáriuma jó alkalom a visszatekintésre, a mérlegelésre és a jövõ körvonalazására is. Izgalmas 100 év volt ez minden szempontból, történelmi változások, biológiai és más tudományági felfedezések tekintetében egyaránt. Mi történt a hazai botanikában ebben az idõszakban, ennek tükre volt a Botanikai Közlemények. Erre tekintünk
vissza e lapszámunk néhány írásával, s adunk képet arról, hogy milyen kérdésekkel foglalkozunk ma. A jubileum alkalmából körkérdést intéztünk a Botanikai Közlemények
egykori szerkesztõihez, néhány szerkesztõ bizottsági tagjához, hogy megtudjuk, hogyan
vélekednek a lap múltjáról, szerepérõl, és hogyan látják jövõjét. Négy kérdésre kértünk
választ:
1. Véleménye szerint mi volt a Botanikai Közlemények szerepe, jelentõsége a hazai
növénytanban, illetve ezen belül szûkebb tudományterületén az elmúlt 100 évben?
2. A Botanikai Közleményekben publikált eredmények közül melyiket tartja a maga
korában a legjelentõsebbnek?
3. Személyes tudományos pályáján milyen szerepe volt a Botanikai Közleményekben
közzétett publikációknak?
4. A publikációs lehetõségek szélesedése láttán, a mérhetõ szakmai, tudományos paraméterek korszakában milyennek látja a Botanikai Közlemények jövõjét?
A megkérdezettek, akik válaszoltak is:
FEKETE GÁBOR az MTA rendes tagja, az A szekció szerkesztõje 1981-tõl 1989-ig.
MARÓTI MIHÁLY a biológiai tudományok doktora, a MBT Botanikai Szakosztály titkára
1954–1958-ig, a B (növényélettan) szekció szerkesztõje 1965-tõl 1981-ig.
PRISZTER SZANISZLÓ a biológiai tudományok doktora, 1954-tõl 1973-ig a lap technikai
szerkesztõje.
SIMON TIBOR Professor Emeritus, a biológia tudományok doktora, az A szekció szerkesztõje
1966-tól 1973-ig.
SURÁNYI DEZSÕ a mezõgazdasági tudományok doktora, a szerkesztõ bizottság tagja, a
Magyar Biológiai Társaság fõtitkára.
TUBA ZOLTÁN tanszékvezetõ egyetemi tanár, az MTA doktora, a szerkesztõ bizottság tagja.
ZSOLDOS FERENC Professor Emeritus, a biológiai tudományok doktora, a B (növényélettan) szekció szerkesztõje 1981-tõl 1995-ig.
Az alábbiakban az õ válaszaikat adjuk közre a feltett kérdések sorrendjében, szerkesztett formában.
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1. Véleménye szerint mi volt a Botanikai Közlemények szerepe, jelentõsége a hazai
növénytan, illetve ezen belül szûkebb tudományterületén az elmúlt 100 évben?
PRISZTER SZANISZLÓ: 1902-ben szinte egyidõben indult két botanikai lap, a DEGEN ÁRPÁD
szerkesztésében megjelenõ Magyar Botanikai Lapok és a Botanikai Közlemények, eleinte
Növénytani Közlemények címmel. A XX. század elsõ felében még további két botanikai
periodika létezett: az Index Horti Botanici, ami a budapesti tudományegyetem kiadásában TUZSON JÁNOS szerkesztésében jelent meg 1932 és 1950 között hét kötettel. A másik
a Borbásia volt, melyet eleinte KÕFARAGÓ-GYELNIK VILMOS, majd SZEPESFALVY JÁNOS
szerkesztett. 9 kötete 1938 és 1949 között jelent meg. A háborús évek alatt, 1940 és 1944
között rövid ideig élt a Borbásia Nova, melynek 25 száma jelent meg, valamint a Kolozsvárott a múzeum kiadásában közreadott Scripta Botanica Musei Transsilvanici az 1942
és 1944 között megjelent összesen három kötetével. A XX. század végén, 1996-ban
Debrecenben indult meg a Kitaibelia, két évvel késõbb pedig Sopronban a Tilia.
A Botanikai Közlemények az egyetlen olyan magyar nyelvû botanikai folyóirat, amely a
háborús éveket leszámítva az egész XX. századot átívelõen jelen volt a hazai növénytani
közéletben, és ez jelöli ki helyét, szerepét az elmúlt száz évben.
SURÁNYI DEZSÕ: A Botanikai Közlemények az elsõ évtizedekben a hazai flórakutatási
eredmények, s a cönológiai munkáknak is elsõdleges publikációs helye és fóruma volt,
de bizonyos tudománytörténeti célokat is szolgált. A biológia fejlõdési irányait sikeresen
prezentálta mindig, lett légyen szó sejttani, szövettani, fejlõdéstani, morfológiai, evolúcióbiológiai, szisztematikai, vagy éppen olyan genetikai kérdésekrõl, amelybõl a szövettenyésztés bontakozott ki. Méltó lenne ezért a Gombocz utáni 3. nagy kötetet is elkészíteni, amely komolyan foglalkozna a tudományos igényû botanikai folyóiratok történetével, hatásával is.
MARÓTI MIHÁLY: A folyóirat egyik legfontosabb funkciója a magyar botanikusok eredményeinek ismertetése magyar nyelven. Ezt TÖRÕ IMRE akadémikus, mint a MTA Biológiai Osztályának egykori titkára szorgalmazta azzal, hogy így az idegen nyelvet nem értõk (tanárok, szakemberek stb.) is tájékozódhassanak a hazai biológia (botanika) eredményeirõl, hiszen a külföldi szakemberek idegen nyelvû tájékoztatását az Acták végezték.
SIMON TIBOR: A hazai növényfajokhoz, növényzethez, társulásokhoz, formációkhoz,
populációkhoz kapcsolódó kutatások szakmai és módszertani eredményeinek, szóbeli
(Botanikai Szakosztályi elõadások) és írásbeli közlése megvitatása, „utánpótlás” nevelés
az, amit a legfontosabb funkciónak vélek. A szakosztályi üléseken sok élénk, hasznos
vita folyt. Ugyanakkor viszont a folyóirat hasábjain viszonylag kevés volt a kritikai,
polemizáló közlemény.
FEKETE GÁBOR: A Botanikai Közlemények minden más írásos fórumnál jobban tükrözi
a botanikai tudomány hazai fejlõdését és kirajzolja súlypontjait. Nincs még egy folyóiratunk a Botanikai Közleményeken kívül, amelyben a hazai szakemberek csaknem mindegyike publikált volna, ezért is egyedülálló dokumentum, a források tárháza, amely ráadásul sokáig egyedüli hazai közlési fórum volt.
ZSOLDOS FERENC: Fórum volt, korábban elsõdlegesen a hazai növénytani, illetve növényélettani tudományterületen dolgozók (oktatók, kutatók) számára. Ez utóbbi fõleg a két füzet (A és B szekció) megjelenéséig állt fent. Itt említem meg, hogy tapasztalatom szerint
nagyon népszerûek az aktuális megemlékezések. E hagyományt feltétlenül folytatni kell.
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2. A Botanikai Közleményekben publikált eredmények közül melyiket tartja a maga
korában a legjelentõsebbnek?
PRISZTER SZANISZLÓ: A Botanikai Közleményekben 1944 és 1998 között publikált kb.
60 saját és társszerzõs cikk közül akkoriban újnak tartott eredmény volt több adventív faj
megjelenésérõl és elterjedésérõl szóló közlemény. Ilyen volt a Lamium orvala felfedezése hazánkban, néhány rendszertani publikáció is ide tartozik, valamint a magyar botanikatörténet és bibliográfia területét tárgyaló cikkek. Az említettek közül többet külföldi
(nyugat- és kelet-európai) kollégák is említettek, vagy felhasználtak cikkeikben.
FEKETE GÁBOR: A negyvenes években: ZÓLYOMI BÁLINT 1942: A közép-dunai flóraválasztó és a dolomitjelenség. Bot. Közlem. 39. Szerintem ez a legtöbbet idézett Botanikai
Közlemények cikk! A hetvenes-nyolcvanas években: JUHÁSZ-NAGY PÁL: A növényzet
szerkezetvizsgálata: új modellek III. és IV. Bot. Közlem. 67., 1980, Bot. Közlem. 72., 1985.
ZSOLDOS FERENC: Általában a szemle cikkeket tartom fontosnak, melyekbõl sajnos elég
kevés van, továbbá a Magyar Növényélettani Társaság kongresszusain és másutt is elhangzott elõadások/poszterek összefoglalóit. Kiemelném a 72. kötet 3–4. füzetét (1985),
melyben igen színvonalas növényélettani cikkek jelentek meg, valamint a 79. kötet 1. füzetében (1992) publikált, a Magyar Növényélettani Kongresszuson 1991. július 10–12-én
elhangzott elõadások anyagát.
SURÁNYI DEZSÕ: Az ún. „nagy generáció” kiváló tagjainak novum közleményei a flórától
a teratológiáig megjelentek az évfolyamokban, mint ahogy a hormonkutatás elõzményeirõl, konkrétan bizonyos natív anyagokról, vagy virágbiológiáról, ökológiáról is lehet példákat találni benne. Most érzik igazán meg a kutatók, hogy a pénzhiány mennyi kárt tud
tenni a tudományos infrastruktúrában. Sajnos nincs pénz pl. a száz év indexének kiadására, amire nagy szükség lenne. PRISZTER SZANISZLÓ elkészítette egyes szakaszok tárgymutatóját, aminek és a teljes anyagnak a megjelentetéséhez nem kaptunk támogatást.
SIMON TIBOR: Nagyon sok új és értékes florisztikai adat közlése bizonyult jelentõsnek.
Néha 1–1 esszé jellegû, szintézis közlemény is volt, amely összefoglalta adott szakterületek pár éves vagy évtizedes hazai eredményeit (pl. a flóra- és vegetációkutatás terén, vagy 1–1 kutatóhely megfelelõ tevékenységét). Ezek alapot adtak a továbblépéshez.
MARÓTI MIHÁLY: A közölt könyvismertetéseken keresztül a legújabb külföldi szakmai
eredményekrõl is hírt kapott az ezekhez nem jutó érdeklõdõ, pl. a biológia tanárok. A hazai szakmai konferenciákról, külföldi kongresszusokról, egyes résztvevõk, kutatók, oktatók stb. beszámolóit, érdekes tudományos híreket, elismeréseket, felfedezések, expedíciók leírását is megismerhették a Botanikai Közlemények olvasói.
3. Személyes tudományos pályáján milyen szerepe volt a Botanikai Közleményekben
közzétett publikációknak?
PRISZTER SZANISZLÓ: 1959-ben a lapban elindítottam a Magyar herbáriumok sorozatot.
Két részletben kiadták a Növénytani repertóriumot, ami a régebbi sorozatnak az 1926 és
1950 közötti adatpótlásait tartalmazta 53 oldalon.
SIMON TIBOR: Volt lehetõségem néhány florisztikai felfedezésem közlésére, flórakutatás-történeti összefoglaló elõadására, úti beszámolóra pl. 1960-ban a Kínáról szólón
dugig volt a Múzeum körúti 4. emeleti terem (itt most a szakosztályi ülésekre gondolok).
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Írhattam megemlékezést, nekrológokat (pl. HARGITAI ZOLTÁN, BARÁTH ZOLTÁN). Munkásságom nagy részét azonban társulástani kutatásaim jelentették, az azokról szóló közleményeim leginkább másutt jelentek meg.
ZSOLDOS FERENC: Magyar nyelven az akadémiai doktori értekezés kibõvített téziseinek
publikálása lehetõvé tette hazai környezetben egy hosszabb kutatási periódus bemutatását (Bot. Közlem. 70: 205–218, 1983).
SURÁNYI DEZSÕ: A virágbiológiai kutatói munkásságom publikációinak egy jelentékeny
része az Magyar Biológiai Társasághoz, s annak hivatalos lapjához, a Botanikai Közleményekhez kapcsolódik. Hétrõl-hétre zajlottak a nagyon is élénk eszmecseréjû ülések a
TTK elõadótermében, aminek a szelleme nagyon is fontos volt az új generációk számára
is. Megváltozott ugyan a világ, de azt azért bátra(bba)n fel kellene vállalni, hogy vannak
hungaricum anyagok a botanikában, s fontos a modern magyar nyelvû botanikai nyelv
fejlesztése. Nyelvvédõknek pedig nem a deák nyelv által meghonosított szavakkal kellene felesleges harcot folytatni, hiszen akkor csak a nézeteltérésekben kerülhetünk a
„top”-ra. 1969-tõl nekem elõször ez a lap, majd az akadémiai angol nyelvû folyóiratok
nyitottak ablakot a világra. Hatalmas számú (sok száz) különlenyomat-kérést teljesítettem az itt megjelent anyagaim alapján is, amihez SOÓ, SÁRKÁNY, FRENYÓ, MÁNDY,
FARKAS GÁBOR, POZSÁR, MARÓTI, GARAY, FRIDVALSZKY, ZATYKÓ, SÁGI, és GULYÁS és
még sorolhatnám kik, lektori véleményei is segítettek.
MARÓTI MIHÁLY: Kezdõ szakemberek bemutatkozási lehetõségeket, szakmai véleményeket, kritikákat, tanácsokat a Botanikai Közleményeken keresztül általában komoly,
tapasztalattal is rendelkezõ kutatóktól itt kaphattak. Itt publikáltam elõször magyarul a
növényi szövettenyésztésrõl (Botanikai Közlemények 47: 244, 1958). Ezzel indult el az
izolált növényi mikroszaporítás egyetemi oktatása és a hazai termesztõ- és kutatóhelyeken a megfelelõ laboratóriumok létesítése.
FEKETE GÁBOR: Ha nem is túl gyakran, de rendszeresen küldtem és küldök ma is kéziratot a Botanikai Közleményekbe. Ráadásul elég sokféle témakörben: herbáriumtörténet, florisztika, kísérleti ökofizológia, tabelláris cönológia, tudományterületi áttekintés,
kutatástörténet.
4. A publikációs lehetõségek szélesedése láttán, a mérhetõ szakmai, tudományos paraméterek korszakában milyennek látja a Botanikai Közlemények jövõjét?
PRISZTER SZANISZLÓ: A Botanikai Közlemények jövõjét illetõen úgy tûnik, hogy a csekély számú hazai botanikai folyóirat között ez ma is az egyik legjelentõsebb fórum,
melynek közleményeit külföldön is ismerik és idézik.
SIMON TIBOR: A hazai flórakutatás eredményei újabban vidéki folyóiratokban (pl.
Kitaibelia, Kanitzia, Tilia) elég nagy számban jelennek meg. A Botanikai Közlemények
lehetne a florisztikai eredmények méltatója, összegzõje. Ma olyan adatokat is közölnek,
hogy egy fajt a már elõzõ közleménybõl ismert lelõhely mellett 100 m-re is megtalálták.
Sõt olyat is, hogy adott fajt – pedig ott járt X.Y. – nem vettek észre. Vagy olyat, hogy
kipusztult egy lelõhelyrõl a populáció, pedig lehet, hogy csak elment mellette 5 méterre
a „kutató”. Tehát a Botanikai Közleményekben ki kellene emelni az értékes és jelentõs
adatokat, amelyek érdemesek a megörökítésre.
MARÓTI MIHÁLY: Magyar és külföldi szakembereket fel kellene kérni saját, és kutatóhelyeik újabb eredményeinek publikálására a Botanikai Közleményekben, magyar nyel4
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ven is. A botanikai szakosztály keretében hazai és külföldi szakemberek közremûködésével a botanikával érintkezõ, más tudományterületek (pl. növénynemesítés, -szaporítás,
gyógynövények) képviselõivel, vagy orvos, zoológus, gyógyszerész szakemberekkel
együttes ülések rendezését lehetne megkísérelni, aminek eredménye a folyóiratban is
tükrözõdhetne.
ZSOLDOS FERENC: Mini review-k gyakoribb közlése növelhetné a hazai és a határon túli
olvasók/elõfizetõk táborát. Az impakt faktor „visszaszerzése” színvonalas közleményekkel elképzelhetõ. Van rá példa (Növénytermelés).
TUBA ZOLTÁN: A közel 100 éve alapított folyóiratot nem csupán fenntartani, hanem
határainkon is túlnyúló jelentõségû botanikai sajtóorgánummá kell fejleszteni. A folyóirat céljaként a következõt látom reálisnak:
A hungaricum botanika területének, a legkülönbözõbb növénytudományok magyar
nyelvû szemle cikkeinek és a szélesebb nemzetközi érdeklõdésre is számot tartó új tudományos eredményeket tartalmazó eredeti közleményeknek együttesen és egyszerre kell,
hogy fóruma legyen. Fenti cél érdekében a következõket tartom elkerülhetetlenül megvalósítandónak:
A Botanikai Közlemények a magyar és angol nyelvû közleményeknek egyszerre és
egyaránt fóruma kell, hogy legyen. Ez a kettõ megfér egymás mellett és ezt külföldi
példák is bizonyítják, melyek között akár vezetõ folyóiratot is találunk. A magyar nyelvû
cikkek elsõsorban átfogó szemle jellegû és hungaricum botanikai jellegû cikkek kell,
hogy legyenek, míg az angol nyelvûek a szélesebb nemzetközi tudományos közvélemény
számára is érdeklõdésre számottartóak. A magyar nyelvû közleményeknek a jelenleginél
hosszabb, egyoldalas, részletes angol nyelvû összefoglalót kell tartalmazniuk. Meg kell
tartani azt a jelenlegi jó gyakorlatot, hogy a magyar nyelvû cikkek táblázatainak és ábráinak a feliratai angolul is megjelenjenek. A szemle cikkeknek egy-egy tudományterület,
vagy részdiszciplina jelenlegi helyzetét kellene bemutatniuk a legújabb eredményeket
tartalmazó munkák tükrében. Ezeknek a szemle cikkeknek komoly szerepük kell legyen
a hazai növénytudományos szakérdeklõdés igényeinek a kielé-gítésében az egyetemi
graduális képzésen át a középiskolákig bezárólag.
A folyóiraton és szemle cikkeken belül ún. felkért review-rovatot kell indítani. Erre
a szerkesztõség a szakterület vezetõ hazai kutatóit kell, hogy felkérje.
A folyóirat színvonalának erõsítésében szinte a legdöntõbb tényezõ a kéziratok elfogadási rendjének a nemzetközi normákhoz igazodó szigorítása. Kéziratonként két lektorra van szükség. Harmadik lektorként a tudományterületileg illetékes társfõszerkesztõnek
kell szerepelnie. A folyóirat szerkesztése egészének alapelve kell legyen, hogy inkább
kevesebb, de színvonalas cikk jelenjen meg. A kéziratok bírálatában részt vettek névsorát (a megelõzõ évrõl) évente a folyóirat tegye közzé.
A folyóirat egy-egy füzete vagy külön (kiegészítõ) kötete szolgálja a tudományos
rendezvények anyagainak a megjelentetését. Ennek anyagi hátterét természetesen a rendezvényeken keresztül és ahhoz kapcsolódóan kell biztosítani, amely általában meg is
oldható.
FEKETE GÁBOR: A Botanikai Közlemények jövõje jórészt attól függ, hogy milyen mértékben lesz önálló, mással össze nem téveszthetõ arculata a folyóiratnak úgy, hogy
hagyományainak sem fordít hátat. Nagyon fontos pl. a Hírek rovat fenntartása-folytatása. Félek, hogy ez elsorvadóban van, hiszen utoljára 7 éve találkoztam vele (beszámoló
kongresszusi részvételekrõl, hazai rendezvényekrõl, kiállításokról, személyi történések5
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rõl, minõsítésekrõl stb.). Kérjen fel szerzõket, hogy nagyobb szimpóziumokról, kongresszusokról külön cikkben adjanak jó képet. Következetesen hozzon tudományterületi
áttekintéseket. (Jó példa az utolsó, 86–87-es összevont kötet.) Egyedi lehet abban is,
hogy rendszeresebben hoz módszertani összefoglalókat egy-egy területrõl.
SZIGETI ZOLTÁN: Az elmondottakból kitûnik, hogy a ma és a jövõ szerkesztõinek szép
feladata a nemes hagyományok megõrzése és ápolása, és a XXI. század igényeinek megfelelõ korszerûbb, önálló, mással össze nem téveszthetõ arculat és tartalom kialakítása.
Mindez persze lehetetlen a szerzõk nélkül. Törekvésünk, hogy színvonalas tudományterületi áttekintõ cikkek írására kérjük fel rangos magyar és külhoni szerzõket. Gondolnunk kell a fiatal pályakezdõkre, számukra is fórumot szeretnénk teremteni a folyóirat
hasábjain. Tapasztalataink és a vélemények szerint továbbra is van igény a hazai botanikai eredmények, hungaricumok magyar nyelven való közlésére. Ezen kívül szívesen
fogadunk angol, vagy német nyelven írott cikkeket is. A növényélettant, mint profilt a
jövõben is meg kívánjuk õrizni. A hazai botanikai folyóiratok számának örvendetes
növekedése az elmúlt években e nagy múltú lap számára kihívást jelent abban a tekintetben, hogy immár versenytársak mellett kell alakítani profilját, kell megnyerni újabb
és újabb rangos szerzõket, bõvíteni olvasótáborát. Mindezeket a szép célokat csak akkor
tudjuk valóra váltani, ha anyagi támogatókat tudunk szerezni. A szerkesztõ bizottság
törekvéseivel is egyezõen a nem könnyebbedõ gazdasági környezetben elsõ feladatunk,
a túlélés záloga a stabil anyagi háttér megteremtése, ami folyamatosan képes biztosítani
a rendszeres, idõbeni megjelenést. Ha terveink, elképzeléseink tettekké formálódnak,
akkor utódainknak újabb száz év elteltével nem kell majd szégyenkezve gondolni a XXI.
századelõ botanikusaira.
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