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ELŐSZÓ

Sem kerek évforduló, sem másféle dátumhoz kötődő esemény nem indokolná, 
hogy Anton Kerner Das Pflanzenleben dér Donaulánder c. munkáját -  pontosabban 
annak két első részét, A magyar Alföld és a Kárpátok, Bihar-hegység- magyar 
nyelven is közreadjuk. Akkor mi tette aktuálissá most, csaknem másfél századdal 
megjelentetését követően a kiadást? A válasz így szól: a Kernert követő néhány 
nemzedékek, a XX. század eleji floristák, geobotanikusok, majd a századközép 
cönológusai még eredetiben olvasták a Mestert, élvezték leírásait, amelyekben 
egyedülálló módon ötvöződik az élesszemű megfigyelésben gyökerező pontos leírás 
és a költői kifejezésmód. Aztán a vegetációtan más irányba fordult. Egy időre 
lanyhultak a terepkutatások, táji leírások. A kutatók a finomabb léptékű jelenségeket 
vették célba, és úgy tűnt, nincs is már szükség arra a tudásra, amely a durvább 
léptékű történésekről szól. De kiderült, hogy ez nem így van. A felismerés, hogy a 
táji környezet sokféle módon hat a lokális folyamatokra, ismét felértékelte a táji 
léptékű kutatást. De a természetvédelem lelkesítő eszményének századvégi 
fellobbanása is minden eddiginél nagyobb számban vezényelte a fiatalokat a 
terepbotanika mezejére. Leírni is örvendetes: soha ennyi naturalista és professzio
nális botanikus nem szorgoskodott az országban. Ők azok, akik ismét lapozgatják az 
elődök, régi nagyok írásait. Az előttünk fekvő fordítás is főleg nekik készült, hiszen 
közülük sokan az eredetit nyelvi okokból nem olvashatnák. így tértünk vissza -  igaz, 
nagy kanyarral -  a nagy klasszikushoz.

Mert hogy az, arra nemcsak mi, hanem az amerikaiak is korán rájöttek. Kevesen 
tudják, hogy Henry S. Conard fordításában az Egyesült Államokban már 1951-ben 
kiadták a Das Pflanzenleben dér Donaulánder angol verzióját (lowa State University 
Press). A mű hazai utóélete amúgy nem mindennapi. Rapaics nagy tanulmánya (Az 
Alföld növényföldrajzi jelleme, 1918) 55 évvel megjelenését követően Kerner 
könyvét új életre kelti, az egekbe emeli, de kritizálja is. Talán ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy a mű egy újabb, interpretált kiadást ér meg (Kerner-Vierhapper, 1929). 
Nem kevesebb, mint 75 évet kellett várni a mostani, immár magyar nyelvű -  de nem 
teljes -  kiadásra. E nagy ugrások egyet bizonyítanak: a mű időtlenségét.

A pannóniai flóra és vegetáció kutatói elsősorban természetesen „A magyar 
Alföld” lapjaira kíváncsiak. Ennek az első résznek a felépítése nagyon is 
megtervezett. A pusztai tájban tett első -  és meghatározó -  utazásának leírásával 
indít. Ezt követi rögtön egy végkövetkeztetés, öt év Alföld-járásának rezüméje: egy 
nagyvonalú kép felvázolása, egyben ítéletalkotás az Alföld vegetációgeográfiai 
karakteréről. Csak most jönnek az érvek, a formációleírások, a részletek. A végén 
pedig a mozgás, a dinamika: a tájképet is érintő átalakulások. Ezek nyomán születik 
meg a zárókép: gyönyörű romantikába burkolt látomás, mely az Alföld jövőjét, egy 
kultúrtáj lehangoló képét nagyon is realista módon vetíti elénk.



8

Kerner világosan kimondja: a magyar Alföldön jól megkülönböztethető egy 
erdőtlen sztyepptáj és egy erdősült peremvidék. Erdőtlen sztyeppnek tartotta a 
Tiszántúl nagy löszterületeit. Állításának hatása óriási volt, ha úgy vesszük, máig 
tartó. Nyomában német és osztrák szerzők sora jött, akik Kerner „Tiefland”-ját -  
túlozva -  az egész magyar Alföldre vonatkoztatták, és azt pontusi sztyeppnek 
nevezték. Hatása volt nem csak pl. Neilreich-re, de Borbásra is, amit Békés megye 
flórájából jól kiolvashatunk. Rapaics főműve, Az Alföld növény földrajzi jelleme is 
Kerner „pontusi regényének” kritikájára íródott. Kerner műve (és a Rapaics-mű 
hevülete) sarkallta a fiatal Soó Rezsőt, és vezette végül is arra az önálló 
felismerésre, hogy az Alföld erdőssztyepp táj. E csapásirányt követte aztán a XX. 
század első harmadának-közepének cönológiája, amikor az alföldi homokon, löszön 
a társulástan nyelvén is leírták az erdőssztyeppet. Az így született eredmények 
szintézisét Zólyomi (1967) vegetációtérképe jelenti. Ez a térkép a kerneri álláspontot 
részlegesen rehabilitálja, mivel elfogadja, hogy a Tiszántúl, vagy éppen a Dél- 
Mezőföld nagy löszhátait eredetileg pusztai cserjésekkel, lösztölgyesekkei tarkított 
pusztafüves növénytakaró fedte. Az Alföld, elsősorban a Duna-Tisza köze flórája 
pontusi rokonságával, részleges erdőtlenségével kapcsolatos kerneri nézetek újabb 
kori méltatását Borhidi (1998) nyújtja.

Nem csak az egyes növények, fajok, de ezek társulása (a formáció); de nem csak 
a formációk, hanem ezeknek a tájban betöltött szerepe és végül maga a táj, annak 
élete, folyamatai, sőt jövője az, ami a Mestert foglalkoztatják. Bámulatos, ahogyan 
átérezte, átélte (és persze megfestette) az egyes tájak hagulatát, életét, lényét. Kerner 
a növényszociológia előfutárának számítható formációtan híve. Ezzel Humboldt 
követője, aki a növényzeti „alapidomokat” felismerve és leírva tulajdonképpen 
egyféle növényzeti „tájképtannak” lett a megalapítója. Kerner formációi növényzeti 
„alapformákból” épülnek fel, ezek: fák, cserjék, dudvák, füvek, levélnövények, 
nemezes növények, kúszók, fonalnövények, nádszerüek, pázsitfüvek, gombák, 
kéregnövények. (Fordításuk, ill. használatuk a szövegben nem kis gondot okozott.) 
Ha az alapforma tisztán jelenik meg, azt állománynak nevezi. Látja azonban, hogy 
ez nem sokszor van így, mivel az „alapformák” keveredhetnek. (Gondoljunk arra, 
hogy az északi országok cönológiai iskoláiban használt, azonos életformát képviselő 
szinúziumok az erdőben -  annak különböző szintjeit alkotva -  keverednek). A 
formáció nem más, mint az „állományok” láncolata. A Humboldt-tól elindított, majd 
mások, pl. Grisebachtól, Kernertől továbbfejlesztett növényfiziognomika az 
alapformákkal együtt ma már különösnek hat. A fiziognomika helyét átvette a XX. 
század elején kibontakozó fitoszociológia vagy fitocönológia. (A tudomány 
kacskaringóit azonban jól jelzi, hogy napjaink vegetációtana, kifinomult elemzések, 
modellek ismét leegyszerűsítéseket kívánnak meg, emiatt nemegyszer visszatérnek 
bizonyos, az alapformákhoz hasonló fogalmak alkalmazásához, olyanokhoz,
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amelyek a növényeknek a társulásban betöltött működésére utalnak. Ezek a 
funkcionális típusok.)

Hogy egy új vegetációtípus megítélésében mennyire meghatározó lehet egy 
előkép, a korábban szerzett tapasztalatok, arra példa a Borókás formáció című 
fejezet. Itt valójában a borókás-nyárasról van szó. A borókásban Kerner a 
törpefenyő zóna analógiáját látja; miként ez utóbbi a zárt fenyvesek és az alhavasi 
gyepek között fejlődik ki, akként az Alföldön a borókások, ez az örökzöld formáció 
a sztyepp és (ahol volt) az erdőformáció köztes tagjának tekinthetők. Fantáziáját 
végig ez az analógia mozgatja. Ami számunkra ma is érdekes: Kerner semmilyen 
utalást nem tesz arra, hogy a cserjés az erdők leirtása után mint másodlagos 
képződmény jött volna létre. Leírása inkább a mai, egyre elfogadottabb, Szodfridt 
István kutatásaival (Szodfridt 1968) megalapozott, és mások vizsgálataival 
megerősített álláspontot igazolja, miszerint a nyáras-borókások a primér szukcesszió 
sorába illesztendők, mint annak állandósult végfázisa. Talán az örökzöld cserjések 
privilegizált analógiája az oka annak, hogy nem a nyárakkal elegyes, hanem a tiszta 
borókások képét festi meg. Már csak azért is különös ez, mert a Nyárerdők c. 
fejezetben minuciózus pontosságú-részletességű leírásra bukkanhatunk, amiből 
megtudhatjuk, hogyan veszi birtokba a nyár a fiitóhomokot. Kétségtelen, hogy a 
Duna-Tisza közén ma nem mindenütt azonos a nyárak és a boróka aránya; ismerünk 
boróka-túlsúlyú homoktájakat, de a nyárak ott sem hiányzanak.

A tölgyerdő c. fejezet mai felfogásunk szerint több erdőtársulásról is szól. 
Állományaikban felismeri a nyugat-európaitól több vonásban is eltérő, keleti 
színeket felmutató jelleget. Figyelme kiterjed nemcsak a faji összetételre, a 
fenológiára, a termőhelyre, de az erdőhasználatra is. A ma terepkutatója sokat adna, 
ha megtudhatná: Kerner leírásai milyen lokalitásokra, melyik erdőkre (de legalább 
melyik tájra) vonatkoznak. Sajnos, a könyvben csak nagy ritkán említ helységnevet. 
Ez még inkább felértékeli folyóiratokban közzétett, e vonatkozásban bőbeszédűbb 
dolgozatait. Elsősorban a „Középső- és Kelet-Magyarország és a határos Erdély 
vegetáció-viszonyai” című német nyelvű sorozatra gondolunk, amit az 
Österreichische Botanische Zeitschrift 1867 és 1879 között, tehát már a könyv 
megszületését követően jelentetett meg.

A sok-sok pillanatkép ellenére Kerner vegetációfelfogása koránt sem statikus. A 
képeket összeköti a dinamika. Többféle dinamika is. Kernerig a térben egymás 
mellett kifejlődött formációkat egymással nemigen hozták időbeli kapcsolatba. A ma 
annyira bevett térbeliség-időbeliség megfeleltetés csírái, illetőleg a szukcessziós 
gondolat jelennek meg, amikor a homokpusztagyep formációiról az alábbiakat 
olvassuk: „Az itt leírt három formáció nincs mindig egymástól élesen elkülönítve, 
gyakran egymásba olvadnak és így egy sor sajátos átmenetet hoznak létre. De éppen 
ez az egymásba olvadás nagyon érdekes, mert figyelmesebb vizsgálódás mellett 
kiderül, hogy ez a három formáció egymással genetikus összefüggésben van, és
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hogy tulajdonképpen csak fejlődési állomásai egy növénytakarónak, mely 
fokozatosan szövi virághímes szőnyegét a fehér pusztai homok fölé.”

Nézzük most meg, hogy milyen három formációról beszélt Kerner fentebb. Az 
egyiket egyéves füvek, főleg rozsnokfajok alkotják, de itt nő a kiránydinnye, 
Kochia-fajok, Corispermum-ok is. A másik az árvalányhajfajok: Stipa capillata, 
Stipa pennaía uralta formáció, a zsombékok között pl. Asíragalus exscapus és 
varius, Iris arenaria, Jurinea, Carex stenophylla, supina, nitida, egynyári növények, 
velük együtt más pázsitfajok, mint a Poa bulbosa és a Festuca vaginata (Kerner a 
Festuca amethystina nevet használja). A harmadik az élesmosófű formációja sok 
pillangós virágú fajjal, kosborfélékkel és hagymás növényekkel. Kerner, mint 
említettük, a magyar Alföld egy nagy részén fátlan, száraz vegetációt tételez fel, 
ennek megfelelően beszél sztyeppflóráról. Ma a homoki sztyeppvegetáció eléggé 
ritka a Nagyalföldön. Mezőgazdasági művelésre alkalmas talaját feltörték, 
beszántották. De vajon Kerner milyen sztyeppvegetációra gondolt? Biró és Molnár 
1998 így írnak: „Sok felhasznált forrásmunka megemlíti ezt (a Pollinia vagy 
Chrysopogon formációt) a legjobb, »leghumuszosabb« (csemozjom jellegű) 
homoktalajokon előforduló, legelőnek és kaszálónak is alkalmas növényközösséget. 
Faj összetétele alapján megfelel a homoki sztyepprétnek (Asíragalo-Festucetum 
rupicolaé). Legjellemzőbb fíífaja a Festuca rupicola, a Chrysopogon gryllus, 
valamint a degradáltságot jelző Bothriochloa ischaemum, Cynodon dactylon és 
Festuca pseudovina, illetve még erősebb degradáció esetén az egyéves Bromus 
tectorum, B. squarrosus, Poa bulbosa, Medicago minima (Thaisz 1921). Ez a Kerner 
által (Gombocz Endre fordításában) élesmosófű-mező néven említett magasfűvű 
gyep az Alföld homokos vidékein nagy területeket borított, alacsony buckákon és 
sík vidékeken egyaránt.” Mindehhez hozzátehetjük: elsősorban finomabb szemcsés 
homokon alakulhattak ki, gyakran tölgyerdő tisztásaihoz kötötten. Kerner fenti 
három formációja is ilyen tájban fejlődhetett ki és léptek egymással szukcesszionális 
kapcsolatba. Hogy a sor egyévesekkel indul, az arra mutat, hogy az előzőleg már 
használatba vett termőhely újrafuvesedését, a szekundér szukcessziót figyelte meg 
és írta le (v. ö. Borhidi 1998). Nyers futóhomokon a primér szukcesszió ugyanis 
elsősorban a homokborítást elviselő évelőkkel, főleg a zsombékos növésű homoki 
csenkesszel indul (Tuzson 1914), nem pedig mohákkal és egyévesekkel, mivel ezek 
képtelenek a mozgó homok megkötésére. Másrészt nyers, durva homokon a 
szukcesszió nem jut el a sztyepprétig (Fekete 1992).

A futóhomokon zajló primér szukcesszióról így ír: „A humusznak nyomát is alig 
találjuk, amellyel ezek az első települők kellett, hogy gazdagítsák a homokot, és 
mégis ez az alig észrevehető humuszmennyiség már elég néhány olyan növénynek, 
amelyek az első előőrsökhöz csatlakozva, a környező zöld felület felől, a homok 
ellen, mint diadalmaskodó támadók rohamra indulnak.” Lépés lépés után, faj faj 
után, és kész a pionír szukcesszió mesteri leírása. Mindezekkel Kerner is pionírrá



vált: egyike az elsőknek, aki a szukcesszió folyamatát papírra vetette, de még 
inkább: a szukcesszió ideáját megalkotta. Ezzel vagy 3-4 évtizeddel megelőzte az 
amerikai szukcessziós „iskola” mestereit, Clements-éket!

A könyv szerzője az akkori tájat nagyon is mozgásában, változásában látta; ezt 
legszebben a 9. és 10. fejezetben fejti ki. A mocsár átváltozása mezőfölddé c. 
fejezetet olvasva döbben rá az olvasó, hogy a szinte kötelező tankönyvi anyaggá, 
vizsgatétellé merevült vízi feltöltődési szukcesszió (a hidroszériesz) leírása, a 
biotikus hatások kiemelésével, Kernerre vezethető vissza. De nem hagyja 
közömbösen a mesterségesen vezényelt szukcesszió sem, a nagy emberi tájalakító 
munkák. Ne feledjük: ekkor a nagy dél-magyarországi lecsapolások tervezésének 
korszakában járunk. Aggodalommal tölti el, hogy a nagy kiterjedésű mocsarak 
eltüntetése majd a nagyklímára is hat, azt szárazabbá teszi. Gondolataiban sok 
igazság rejlik. (Ugyanakkor a nagyobb vízfelületeknek a klímát kiegyenlítő 
hatásáról írt soraiban túlzásra is lelünk, amikor állítja, hogy a Balaton ilyen hatása 
számottevő, mivel légterének nedvességtartalmát annyira megnöveli, hogy ez lenne 
az oka a DunafÖldvár melletti síkság fenyővel történt betelepítése sikerének.)

A Pflanzenleben dér Donaulánder hatásáról Rapaics így ír: „A magyarországi 
botanika ebben az időben már végleg eliszaposodott és elgátlódott medrét Ő újra 
ásta.” Mi is megkérdezhetjük: mit ad a mának? Rávághatnánk: stílust, példát arra, 
hogy a természettudományos felismerést választékosán, érdekfeszítő módon is közre 
lehet adni. De rögtön be is látjuk: nincs erre ma már folyóirat, szerkesztői igény; a 
tudomány nyelve menthetetlenül szikárabb, tárgyilagosabb (és szegényebb) lett. 
Mégis, mit olvashat ki a XXI. század geobotanikusa a műből? Azt már fentebb 
láttuk, hogy az Alföld természetes növénytakarójára tett állításai nem csak Rapaicsot 
provokálták, nem csak Soót késztették továbbgondolásra, de sok áttétellel mind a 
mai napig hatnak. Leírásait tájtörténeti dokumentumnak is felfoghatjuk, a ma zajló 
folyamatok egyfajta viszonyítási alapjának. Példaként a homokpusztagyepek 
szolgáljanak. Feltűnő, hogy Kerneméi a homoktalaj formációjában az árvalányhajak 
a hangadók, és nem elsősorban a Festuca vaginata, holott a klasszikus leírásoktól 
(pl. Magyar Pál jellemzései az 1930-as évekből) kezdve botanikusok százainak 
tapasztalata a Festucetum vaginatae nagy elterjedtségét bizonyítja. Magyarázatként 
vegyük az utóbbi 20 év történéseit. Az utóbbi évek nagy nyári szárazságai a 
Kiskunság homokpusztáin azt hozták, hogy a Festuca vaginata helyenként 
tömegesen pusztul, visszaszorul, a Stipa borysthenica rovására. (A társulásképző 
gyepfajok borításának erős fluktuációja valószínűleg nem rendkívüli esemény, ami 
azonban csak hosszabb időtávon figyelhető meg.) Hajlamosak vagyunk ennek 
alapján arra gondolni, hogy 1855 és 1860 között, amikor Kerner az Alföldet járta, 
ugyanez a folyamat zajlott le. Az éghajlattani irodalom ugyanis ebben az időben 
hasonló száraz nyarakról számol be.
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Végül, de koránt sem utolsó sorban a fordításról is szót kell ejtenünk. Hogy az 
Olvasó az eredetivel egyenrangú szöveget tart a kezében, az Madas László érdeme. 
Kezdettől érezte-tudta, hogy egy nem mindennapi tudós nagy alkotásával van dolga. 
Empátiájának köszönhető, hogy a magyar szöveg sorain ugyanúgy átsüt Kerner 
zsenialitása, mint az eredetin. Odaadó, nagy szakszerűséggel végzett fordítói 
munkájáért mindnyájan hálával tartozunk Madas Lászlónak.

E kötetben adjuk közzé Degen Árpád megemlékezését Kerner Antalról, amit 
még halálának évében, 1898-ban jelentetett meg a Természettudományi 
Közlönyben. (Látjuk: 1998-ban volt halálának százéves évfordulója. A Kanitzia, a 
szombathelyi Tanárképző Főiskola Növénytani Tanszékének folyóirata volt az a 
fórum, amely erről nem feledkezett el, és három tanulmányt szentel Kerner 
emlékének.) Bizonyára nem egy olvasó lesz kíváncsi a tudós botanikus életére, 
pályafutására. Degen Árpád azért is alkalmas személy a bemutatásra, mert hiteles 
tanú volt: Kerner tanítványának mondhatta magát. Degen megemlékezéséből -  
amely természetesen a teljes életművet felgöngyölíti, azt a szakaszát is, amikor 
érdeklődését már nem geobotanikai kérdések kötötték le -  kitűnik: Kerner abban is 
rendkívüli, hogy Magnum Opus-ból is kettőt mondhat magáénak: a Pflanzenleben 
dér Donaulánder-t és a Pflanzenleben-t.

F e k e t e  G á b o r


