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AZ ÔRVIDÉKI  RÉTEKTÔL A VIETNAMI ÔSERDÔKIG.

EMLÉKEZÉS JEANPLONG JÓZSEFRE (1919–2006)

ÉS MUNKÁSSÁGÁRA

ÉLETÚTJA

88. évében, 2006. október 20-án a déli órákban felesége

karjaiban csendesen eltávozott az élôk közül dr.

Jeanplong József, a Nyugat-Dunántúl növényvilágának

egyik legjobb XX. századi ismerôje, kutatója.1 Ôsei Fran-

ciaország északkeleti részén, Moselle megyében, a

Metztôl északkeletre, Thionville városától délkeletre lévô

Téterchen vegyes lakosságú településén éltek.2 A belga-

francia-német hármashatár térségének hovatartozásáért

folyó küzdelmek sújtotta lakosságból számosan elvándo-

roltak. A harcokban is részt vett katona ôs, Nicola

Jeanplong és másik 12 francia, továbbá számos bajoror-

szági német család is azok között volt, akiket a XVIII. szá-

zad közepén – az akkor Osztrákalföldnek is nevezett bel-

giumi térségben is érdekelt – Mária Terézia a Bánság tö-

rök idôkben kiirtott, elüldözött népességének pótlására

behívott, illetve letelepített. A kései leszármazott

Jeanplong József,3 noha nem volt a vasi föld szülötte, ide

kötötte fiatalsága és tudományos munkásságának jelen-

tôs része. Önéletrajzában így idézi fel a kezdeteket:4 „…

a volt Torontál megye déli részén lévô nagy iparváros-

ban születtem Pancsován (jelenleg PanÏevo)5 szerb

megszállás alatt 1919. április 2-án. … Egyéves koromban

menekült a család Kôszegre, édesanyám szüleihez

1920-ban. Történelmi idôk szaladtak el ezután…”6

1. ábra. Jeanplong József
1944-ben

Abbildung 1. József Jeanplong 
im Jahre 1944 

1 Életérôl és munkásságáról megjelent írások: Bartha – Kovács (2000), Révai Új Lex. (2002), Tuba (2004), Balogh (2006a, 2006b), Ürmös et al. (2006), SzIE NNT (2007).

2 Érdekes, hogy e hely közelebb van a Jeanplong József által olyannyira tisztelt németalföldi természettudós, Carolus Clusius Gallia Belgica-i szülôvárosához,

Arrashoz (flamand nevén Atrech), mint Pancsova Budapesthez.

3 Francia származása és talán a családi hagyomány késztethette, hogy megtanult és jól beszélt franciául, ami mind vietnámi, mind franciaországi tanulmányút-

jain igen hasznosnak bizonyult.

4 Az 1997. szeptember 3-án, 2000. március 29-én és 2001. szeptemberében a szerzônek elküldött önéletrajzai felhasználásával.

5 „Szülôvárosomat, Pancsovát (PanÏevo) tegnap bombázták…” Részlet a szerzôhöz írt képeslapjából; kelt: Budapest, 1995. március 25-én. Pancsova régi 

magyar neve: Pancsal.

6 Részlet a szerzôhöz írt levelezôlapjából; kelt: Budapest, 2000. március 23-án.



A dél-bánsági születésû fiú édesapja Jeanplong József

gimnáziumi tanár, édesanyja Marton Paula, tanítónô volt.

A család 1924-ben Kôszegrôl Szombathelyre került.

A püspöki elemi után a középiskolát is Szombathelyen

végezte. 1937-ben érettségizett a Faludi Ferenc Reálgim-

náziumban. 1938-tól a budapesti Pázmány Péter Tudo-

mányegyetem Bölcsészeti Karának hallgatója volt, ahol

1943-ban földrajz-természetrajz szakos tanári oklevelet

szerzett. A II. világháborúban frontszolgálatosként 1943.

október 4-étôl 1945. május 10-éig a szombathelyi III. hír-

adó-zászlóaljnál teljesített katonai szolgálatot (1. ábra);

hadifogságban is volt. 1947. januárjától áprilisáig a Nyer-

gesújfalui Gimnáziumban mûködött, mint óraadó tanár.

1947. szeptemberétôl 1950. októberéig a kiskunfélegy-

házi I. László Gimnáziumban, mint rendes tanárt alkal-

mazták. 1947. novemberében a budapesti Tudomány-

egyetemen bölcsészettudományi doktorrá avatták. 1950.

októberétôl 1974-ig a budapesti Agrártudományi Egye-

tem Növénytani Tanszékének adjunktusaként, majd

1975-tôl 1980 végéig docensi beosztásban dolgozott;

1959-ben a tanszék Gödöllôre költözött. 1968-ban készí-

tett disszertációjával 1971-ben nyerte el a biológiai tudo-

mány kandidátusa tudományos fokozatot.

Számos szakmai és társadalmi szervezetben tevékeny-

kedett. 1948–1949-ben a Parasztpárt tagja, azóta párton-

kívüli volt. Kiskunfélegyházán a Pedagógus Szakszerve-

zetben, mint bizalmi és csoportfelelôs mûködött. Tagja

volt a MEDOSZ Szakszervezetnek, a Magyar Biológiai Tár-

saságnak, a Természettudományi Társulatnak és a Pest

megyei Környezet- és Természetvédelmi Bizottságnak, a

Societé Amicale de Phytosociologie (Bailleuil, Franciaor-

szág)-nak, a Nemzetközi Clusius Társaságnak (Németúj-

vár, Ausztria). Lelkes filatélistaként a Magyar Bélyeggyûj-

tôk Országos Szövetségét is erôsítette. – Tizennégy külföl-

di országban járt. 1956-ban egyhónapos tanulmányúton

volt Bulgáriában, mint az Agrártudományi Egyetem dele-

gációjának egyik tagja. 1961–1976 között a Vietnami

Demokratikus Köztársaságban, Kínában, Ausztriában,

Franciaországban, Romániában, a Német Demokratikus

Köztársaságban, Csehszlovákiában volt hivatalos úton ta-

pasztalatcsere és kutatás céljából. Járt Svájcban és Liech-

tensteinben is. Külföldi tanulmányútjai alkalmával készí-

tett diafelvételeit és a gyûjtött herbáriumi anyagot az

egyetemi oktatás során jól tudta hasznosítani.

1957. nyarán megnôsült. Felesége Gyôrffy Ilona, mint

matematika–fizika szakos tanár 1978-ig tudományos

munkatársi minôségben dolgozott az MTA Kvantumfizi-

kai Kutatócsoportjában a Budapesti Mûszaki Egyetemen,

azóta nyugdíjas. Két fiúgyermekük született: József

(1959) és Ferenc (1960). — 1981. óta nyugállományban

volt (2. ábra). Ez idô óta szerzôdéssel továbbra is a régi

munkahelyén dolgozott. Létszámleépítés nyomán 1995.

szeptember 1-jétôl már csak óraadóként mûködött,

mindaddig, amíg egészségi állapota ezt lehetôvé tette.

A nyugdíjba vonulás után összesen még mintegy 18 évig

oktatott, a Trópusi botanika címû tárgyat majdnem éle-

te végéig folyamatosan tartotta. Ez alatt a közel fél év-

század alatt magas szakmai igénnyel adta át botanikai

tudását több ezer egyetemi hallgató agrármérnök-jelölt-

nek. Tanított növénytant, táj- és természetvédelmet.

Borhidi Attilával és Pócs Tamással részt vett a trópusi bo-

tanika hazai egyetemi oktatásba történô bevezetésében

és az elsô ilyen hazai tananyag elkészítésében. A bota-

nika egyéb területein (növényföldrajz, cönológia, ökoló-

gia) is kiemelkedô oktató- és oktatásfejlesztô munkát

végzett (Tuba 2004).
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2. ábra. Jeanplong József 1986-ban
Abbildung 2. József Jeanplong im Jahre 1986 
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Vas Megye Közgyûlése 1992-ben Gáyer Gyula emlékpla-

kettel és oklevéllel tüntette ki a megye területén végzett

botanikai kutatási eredményei elismeréseként. Ugyaneb-

ben az évben a Gödöllôi Agrártudományi Egyetem a doc-

tor honoris causa (tiszteletbeli doktor) címet adományoz-

ta neki. 80. születésnapja alkalmából 1999. december 20-

án a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályában

köszöntötték.7 2000. május 31-én kisebb agyvérzésen

esett át, amelybôl ha lassan is, sikerült felépülnie.

Megerôsödve is azonban már csak rövidebb sétákra vál-

lalkozhatott, melyek gyakori célpontja volt egy közeli

park. Ritka örökzöldjeiben gyönyörködött, többször figyel-

membe ajánlva azokat: „Örülnék, ha jönnél hozzám láto-

gatóba – így a közelben lévô Millenáris Park növényeit

megnézhetnéd! Sok ritkaság van itt: Itea virginica,

Magnolia grandiflora, M. kobus, M. stellata, M. soulan-

geana (cserjék), – vízi telepített fajok: Pistia stratiotes,

Eichhornia crassipes stb.”8 2004. május 17-én, 85. szüle-

tésnapja alkalmából a Magyar Biológiai Társaság Botani-

kai Szakosztályának 1400. szakülésén (3. ábra),9 majd

szeptember 6-án a Szent István Egyetem Mezôgazdaság-

és Környezettudományi Karának Növénytani Tanszékén

köszöntötték (Anonym 2004, Tuba 2004); nagy örömére –

négy év után – újra eljutott Gödöllôre, szeretett munkahe-

lyére. A szerzônek írott utolsó levele így zárul: „Kedves

Lajos! … Jelenleg egészségem tûrhetô, az 2000. V. 31. óta

(kis agyvérzés) javul, írásom, beszédem szépen rendbe

jön. Kis sétákat teszek a Millenáris Parkban, figyelem a

növények virágzását. Feleségem jól van. A leveleket min-

dig várom. Szívélyes üdvözlettel: Jóska”10 – Jóska bácsi

2006. október 20-án hunyt el, búcsúztatása november

13-án volt Budapesten, a Farkasréti úti temetôben.

9

07 Az elhangzott elôadások: Priszter Szaniszló: A Clusius–Beythe-féle Nomenclator Pannonicus két kiadása és azok utóélete. Kovács Margit – Turcsányi Gábor:

Magyarország fontosabb növénytársulásainak multielem-analízise. Précsényi István – Molnár Imre: Fajdiverzitás-változás kukorica gyomegyütteseiben. Bartha

Dénes – Kovács J. Attila: Az Alpokalja botanikai kutatásának múltja és jelene; vö.: Botanikai Közlemények 1999–2000, 86–87(1–2): 249 (2001).

08 Részlet a szerzôhöz írt levelébôl; kelt: Budapest, 2002. július 26-án.

09 Az MTM Ludovika Lovarda elôadótermében elhangzott elôadások: Penksza Károly: Köszöntô. Turcsányi Gábor: Szobatársad voltam. Tóth Sándor: Gyûjtôutakon

Vas megyében. Balogh Lajos: Jeanplong József, mint az Alpokalja Természeti Képe kutatási program leghûségesebb botanikai támasza; vö.: Botanikai Közle-

mények, 91(1–2): 141 (2004).

10 Részlet a szerzôhöz írt levelébôl; kelt: Budapest, 2005. július 6-án. Tizenkét évig leveleztünk: 26 db hozzám írott levelét és 27 db (részben képes) levelezôlap-

ját ôrzöm; az elsô 1993. május 14-én, az utolsó 2005. július 6-án kelt.

3. ábra. Jeanplong József 85. születésnapi köszöntésén, Budapesten (fénykép: Szabó T. Attila)
Abbildung 3. József Jeanplong bei seiner 85. Geburtstagsfeier in Budapest (Foto: Attila Szabó T.) 
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MUNKÁSSÁGA

Jeanplong József tudományos munkássága sokoldalú volt.

1941 és 2001 között 110 tudományos és ismeretterjesztô

közleménye látott napvilágot. Cikkei és adatai jelentek

meg a következô hazai és külföldi tudományos szaklapok-

ban: Borbásia (Budapest), Borbásia Nova (Budapest), In-

dex Horti Botanici Budapestiensis, Vasi Szemle (Szombat-

hely), Agrártudományi Egyetem Mezôgazdaságtudomá-

nyi Kar kiadványai (Budapest, Gödöllô), Botanikai Közle-

mények (Budapest), Acta Botanica Academiae Scientia-

rum Hungaricae (Budapest), Savaria a Vas megyei Múzeu-

mok Értesítôje (Szombathely), Praenorica Folia historico-

naturalia (Szombathely), Wissenschaftliche Arbeiten aus

dem Burgenland (Eisenstadt/Kismarton, Ausztria), Bur-

genländische Heimatblätter (Eisenstadt/Kismarton), Bio-

logisches Forschungsinstitut Burgenland – Bericht

(Illmitz/Illmic, Ausztria), Excerpta Botanica (Stuttgart,

NSZK), Sinh Vat Dia Hoc (Vietnámi Tudományos Bizott-

ság11 Biológiai és Talajtani Osztályának Szemléje, Hanoi,

Észak-Vietnam), Phyton (Graz/Grác, Ausztria), Bulletin de

la Société botanique du Nord de la France (Bailleul, Fran-

ciaország). Munkásságának eredményei az alábbi szakte-

rületeken bontakoztak ki:

FLÓRAKUTATÁS

Flórakutatást elsôsorban Vas és Gyôr-Sopron megyékben,

Gödöllô környékén, az Ôrvidéken (Burgenland, Ausztria) és

Vietnam északi részén végzett. Lekorábbi útjairól így me-

sél: „Kôszeghez 1938 óta kapcsolatok fûznek. Ettôl az idô-

tôl kezdve hetenkint jártam a hegyvidéket mint egyete-

mista, majd diplomás – persze csak a vegetációs idôben.

1946 után nehezedtek a viszonyok – késôbb határövezet

volt a hegység nagy része. Ekkor Horváth Ernô szerzett ál-

landó határsáv belépôt s így tovább is volt mód a túrákra,

10

11 Ez az ún. „Comité Scientifique” a jelenlegi Vietnámi Tudományos Akadémia elôdje volt abban az idôben.

4. ábra. Elsô közleményének kezdô oldalai a Borbásia folyóiratban
Abbildung 4. Anfangsseiten seiner ersten Publikation in der Zeitschrift Borbásia

Balogh Lajos
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gyûjtésre.”12 Elsô florisztikai tárgyú közleménye Adatok

Vas vármegye flórájához címmel 1941. október 30-án je-

lent meg a Borbásia-ban, a fôleg fiatal botanikusokat tö-

mörítô Magyar Növénytani Társaság folyóiratában (4. áb-

ra). Ennek bevezetôjében írja: „Vas vármegye újabb

florisztikai irodalmát áttanulmányozva (Soó R.: Vasmegye

flórájára vonatkozó újabb irodalom. Folia Sabariensia I.

évf. 1933: 2. sz. 128–132. old.) azt találtam, hogy a

Praenoricum egyes területeit florisztikai szempontból még

csak igen hiányosan ismerjük, ezért ezen területek, így a

Praenoricum Alhó–Rábakeresztúr közötti része és a vissza-

tért Vendvidék még további kutatásra és feltárásra várnak.

Egyébként a megye hazánk florisztikailag legjobban ismert

megyéinek egyike. Gyûjtôutaim alkalmával bejártam a

megye területének legnagyobb részét és több, a megyé-

bôl már ismert növénynek új lelôhelyét a következôkben

ismertetem. … Egyes növények revideálásáért dr. Jávorka

Sándor és dr. Kárpáti Zoltán uraknak ezúton hálás köszö-

netet mondok.” A cikket záró német nyelvû összefoglaló-

ban pedig így folytatja: „Gáyer Gyula halálával Vas várme-

gye flórakutatása félbeszakadt, amelyet szerzô folytatni

kíván.” Itt közli a XX. század végén megsemmisült Keme-

neskápolnai-lápról a vízilófarkot (Hippuris vulgaris) és a kö-

zönséges rencét (Utricularia vulgaris), vagy a Sághy Mihály

európai hírû méhész által ültetett, másfél évszázados óriás

mamutfenyôkrôl (Sequoiadendron giganteum) és óriás tu-

jákról (Thuja plicata) is nevezetes Nagyjáplán újabban lig-

nitbányászat által fenyegetett térségének gyöngyvirá-

goskörtike (Orthilia secunda) elôfordulását erdeifenyô-er-

dôbôl.13 Adventív-florisztikai szempontból érdekessége e

közleménynek, hogy a Himalájában ôshonos, dísznövény-

ként Európába került, kivadult, majd fôként vízfolyások

mentén meghonosodott, a késôbbiekben özönnövénnyé

vált bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) elsô hazai

adatát tartalmazza: „Kámon, a Perint mellett elvadulva”

[1]. 1942. május 1-én megjelent második közleményében

a gímpáfrány (Asplenium scolopendrium) elôfordulásáról

ad hírt a ma Szombathely részeit képezô egykor falvak,

Olad és Herény kútjaiból, továbbá a lápi ezerjófûérôl

(Centaurium littorale subsp. uliginosum) az egykori Keme-

neskápolnai-lápról [2].

Ettôl kezdve az ezredfordulóig mintegy évtizedenként

közli új florisztikai adatait Északnyugat-Dunántúl flórájá-

nak ismeretéhez [21, 60, 89, 101, 106]. 1956-ban a Rá-

ba árterén, a Herpenyô közelében Bejcgyertyánosnál

felfedezi a valószínûleg alkalmi behurcolású, mediterrán

ôshonosságú törékeny füzérzabot (Gaudinia fragilis)

[20], Bodnár Bélával és Priszter Szaniszlóval pedig a

Pilisben a pofók árvacsalánt (Lamium orvala) lelik meg

[18].14 Károlyi Árpád és Pócs Tamás az 1940-es évek vé-

gén, mint a Vasi-dombidék flórájának kutatójával,

Jeanplong Józseffel való megállapodás alapján jelölik ki

Délnyugat-Dunántúl flóráját feltáró kutatásaik északi ha-

tárául a Rába folyót és a Zala-könyököt Kámmal össze-

kötô egyenest (Károlyi – Pócs 1968).

1939-ben, majd 1965-ben Dél-Burgenlandba is eljut-

va foglalkozik a növényvilág kutatásának ottani helyze-

tével, feladataival, a Vas megyei kapcsolatokkal [43,

44]. Bevezetôjében hangsúlyozza, hogy Vas megye

flórájának és vegetációjának ismerete megkívánja a ha-

táron túli szomszédos terület növényvilágának tanulmá-

nyozását is. Aumüller István ôrvidéki biológus, bibliográ-

fus, fôiskolai tanár szerint az újabb idôkben Dél-Burgen-

land a kutatásnak mostohagyermeke volt. A tudomá-

nyos központoktól (Grác, Bécs) való távolság és az átme-

neti területek kevésbé vonzották ide a szakembereket

(AUMÜLLER 1956). Jeanplong Józsefnek 1938 óta két ízben

nyílt módja Dél-Burgenland területén botanikai tanul-

mányokat végezni. 1939 nyarán Rohonc (Rechnitz) kör-

nyékét, Borostyánkô (Bernstein) nevezetes szerpentin-

területét, 1965 tavaszán pedig – Aumüller István fôtaná-

csos kalauzolásával – a Pinkaóvár (Burg) és Mészvölgy

(Kalch) közötti peremvidéket keresi fel. Dolgozatában is-

merteti a térség növényvilágának fô vonásait, s Guglia

nyomán módosítva, térképen megadja Burgenland nö-

vényföldrajzi felosztását is. Figyelemre méltó, hogy ta-

nulmányát a Boldogasszony papucsa (Cypripedium cal-

ceolus) Pónic (Punitz) mellett erdôirtásban, valamint a

struccpáfrány (Matteuccia struthiopteris) Vasdobra

(Neuhaus am Klausenbach) közelében égeresben készí-

tett fényképével illusztrálja. Kutatástörténeti vonatko-

zásban megállapítja, hogy a dél-burgenlandi flóra isme-

11

12 Részlet a szerzôhöz írt levelébôl; kelt: Budapest, 1994. szeptember 20-án. Valójában már Horváth Ernô Szombathelyre, illetve Savaria Múzeumba érkezése

(1953 vége) elôtt öt évvel, 1948-ban kutatási engedélyt kért és kapott (Vig – Balogh 2009), amelyet a késôbbiek folyamán idôközönként meg kellett újíta-

ni – ezekben volt segítségére Horváth Ernô. Vö. még [52].

13 A vízilófark, a közönséges rence és a gyöngyvirágoskörtike is védett növényfajok!

14 Érdekes, hogy a Keszthelyi Általános Gimnázium XIX. századi herbáriumában mindkét fajból van lelôhely nélküli, de valószínûleg Keszthely távolabbi

környékérôl származó példány (PRISZTER 1959).



retét a II. világháború utáni idôkben Aumüller István,

Farkas János, Otto Guglia, Helmut Melzer, Hans

Metlesics, Gottfried Traxler és Gustav Wendelberger gya-

rapították jelentôsen. A területen megoldandó botanikai

feladatokként az alábbiakat jelöli meg: 1. Az Eggler

(1954, 1959) által kezdett synökológiai, cönológiai kuta-

tások folytatása, elsôsorban az Írottkô – Borostyánkô

(Bernstein) közötti hegyvidéken és a Lapincstól (Lafnitz)

délre esô területen. 2. A hiányosan ismert Alhó (Allhau)

– Királyfalva (Königsdorf) közötti vidéken a florisztikai

kutatások megindítása. 3. Vegetációtérképezés megkez-

dése. 4. A természetvédelmi területek kijelölése és hat-

hatós védelme (ld. [30]).

„A vasi flóra és növénytársulások életem egy fontos

részét képezik, elôadásaim alkalmából sok részletet kö-

zöltem a hallgatókkal. A kámoni, burgenlandi vizsgála-

taim során nemcsak a spontán, hanem a dísz-, telepí-

tett növényeket is feljegyeztem” – írja egy levelében.15

Vas megyei növénygyûjtô útjain gyakran társai Horváth

Ernô (1929–1990) paleobotanikus, a Savaria Múzeum

Természettudományi Osztályának vezetôje és Szinetár

Miklós (1931) ny. körmendi biológiatanár (VIG – BALOGH

2009), s gyakran Tóth Sándor (1918) mikológussal, a

mikrogombák kiváló kutatójával, gödöllôi munkatársával

együtt utaznak a nyugati végekre. A hetvenes években

ismerteti Sárvár és környékének flóráját, majd Gödöllô

és közvetlen környékének növényvilágát [59, 67, 78].

Baja és közvetlen környékének edényes flórája [76], va-

lamint a Gödöllô-Monori dombvidék növényvilága kézi-

ratban maradt [77].

A Nyugat-Dunántúlra vonatkozó vizsgálatait 1976 és

1989 között a Horváth Ernô által szervezett Alpokalja

Természeti Képe kutatási program Virágos növények

florisztikai, cönológiai kutatása, Természet- és környe-

zetvédelem, valamint Kutatástörténet címû témakörei-

nek keretében végzi; a program leghûségesebb botani-

kai támasza. Itt elért eredményeirôl rendszeresen beszá-

mol a Savaria Múzeumnak megküldött évi jelentései-

ben16 (HORVÁTH 1987), illetve a vonatkozó szakmai ren-

dezvényeken, így például Az Alpokalja-kutatók III. kon-

ferenciáján Velemben, 1989. dec. 1–3-án: Jeanplong Jó-

zsef: A kemeneskápolnai láp a múlté (TERPÓ 1990). Egy

öt évvel késôbbi összejövetel kapcsán ezt írja: „Igen saj-

nálom, hogy a betegségem miatt nem tudok utazni a

kôszegi tudományos ülésszakra.17 Nekem sok terep-

munkám volt az „Alpokalja természeti képe” c. prog-

rammal kapcsolatban, a Kôszegi-hegység elôterében

valamint a déli lejtôkön. Jó, hogy a fiatalok átveszik a

munkát tôlünk, idôsektôl. A jelen helyzet más, mint

Waisbecker idejében. Sok faj meggyérült, pl. az Arnica

montana, Ophrys-fajok stb. – ezek az osztrák részen a

hegységben jobban megmaradtak. Kirándulók ott is

vannak, de csak az autóutak közelében járnak. A ko-

moly kutatók, mint Traxler dr. már 90 év körüliek, keve-

set járnak a hegyvidéken. A nyári utunkon sajnos kevés

idônk volt Rattersdorf–Liebing körül gyûjteni, de néhány

jó fajt így is láttunk.18 – Édesapja kertjében a Lychnis

chalcedonica jól van határozva.”19

Noha ôsz halántékkal már nehezebb a távolabbi ki-

mozdulás, olykor még vállalkozik erre: „Az idén Bécs

mellett a Kahlenberg erdeit vizsgáltam meg és sok ha-

sonlóságot találtam a Budapest melletti erdei vegetá-

cióval. Feltûnô volt a Lonicera xylosteum gyakorisága a

cserjeszintben.”20

1961. október 30-ától december 12-éig a magyar-

vietnami kultúregyezmény keretében, az MTA Biológiai

Osztályának támogatásával egyhónapos tanulmányutat

tett a Vietnami Demokratikus Köztársaságban. Több mint

10000 km-es utazása során a Szovjetunió területén egy-

egy napra érinti Moszkva, Omszk és Irkuck városokat.

November 3-ától Kínában módja van egy hetet Peking-

ben tölteni, majd Vuhan és Nanning érintésével éri el

12

15 Részlet a szerzôhöz írt levelébôl; kelt: Budapest, 2004. június 6-án.

16 Elsô jelentése 1976. október 29-én, az utolsó 1989. november 14-én kelt (13. ábra).

17 „Vegetációkutatás a Kôszegi-hegységben és Biodiverzitás kutatások a volt vasfüggöny zónában” címû tudományos tanácskozás; Jurisich Miklós Gimnázium,

Kôszeg, 1994. október 13-14.

18 1994. június 10-én az Ôrvidéken (Burgenland) Rôtfalva (Rattersdorf) és Rendek (Liebing) térségében jártunk, felkeresve a Klausen-erdôt, közben az oda ve-

zetô út menti ruderális növényzetet is tanulmányozva. Hazafelé az 1991-tôl 1994-ig a szerzô által gondozott kôszegi Chernel-kertet látogattuk meg. Másnap

a Kámoni Arborétumot jártuk be, majd szüleimnek az arborétum szomszédságában lévô házában láttuk vendégül ôt, ahol élénk érdeklôdést mutatott kerti

növénykísérleteim iránt. Megismerkedésünk egy évvel korábban, 1993. május 3-án, Budapesten történt, a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályá-

nak 1281. szakülésén, ahonnét hazafelé sétálva az Alpokalja-kutatásról és készülô bibliográfiánkról (Balogh – Vig 1993) beszélgettünk. Másodszor 1993. jú-

nius 12-én az egykori Faludi Ferenc Gimnázium II. világháborús halottai emléktáblájának avatásán találkoztunk Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképzô

Fôiskolán. Másnap délután a Savaria Múzeumban volt vendégem, ahol Horváth Ernôvel kapcsolatos emlékeirôl is mesélt. Egy évtizeddel késôbb, 2003. októ-

ber 6-án budai, Lövôház utcai otthonukban én is meglátogattam ôket (5. ábra).

19 Részlet a szerzôhöz írt levelébôl; kelt: Budapest, 1994. október 12-én.

20 Részlet a szerzôhöz írt levelébôl; kelt: Budapest, 1997. július 22-én.
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Vietnam fôvárosát, Hanoit, ahová november 10-én érke-

zik. Botanikai intézményeket, botanikus kerteket láto-

gat, geobotanikus szakemberekkel ismerkedik meg, s

terepi tanulmányokat folytat. Vietnam területén a lomb-

hullató és örökzöld hegyvidéki trópusi erdôkben, sza-

vannákon, ruderáliákon, szántóföldi gyomtársulások

esetében az európaiakkal hasonló értékû társulásokat si-

kerül találnia, illetve cönológiailag felvételeznie. Tanul-

mányútjáról sok tapasztalattal és nagy herbáriumi

anyaggal gyarapodva tér vissza [35]. Útja eredménye-

képpen osztrák és hazai szaklapokban számos adatot kö-

zöl [38, 40, 54], s egy tudományra új növénynemzetsé-

get, illetve növényfajt is leír. A Ha-Long-öböl partjainak

közelében, a mangrove zónában talált ismeretlen nö-

vénynek a Liliaceae család Asphodeloideae alcsaládjá-

nak Johnsonieae tribuszába tartozóan új nemzetséget

(Halongia) állít fel, a fajt pedig Halongia purpurea né-

ven írja le [53, 62].21 Délkelet-ázsiai tanulmányútjának

köszönhetô, hogy a késôbbiekben részt vesz a trópusi

növénytan elsô hazai tananyagának kidolgozásában, il-

letve hozzájárul a trópusi botanika hazai egyetemi okta-

tásának elindulásához [68, 86, 90, 99].

NÖVÉNYFÖLDRAJZI  KUTATÁS

Noha publikált nyomával eddig nem találkoztunk,

önéletrajza szerint növényföldrajzi térképezéssel a Tisza

Szolnok–Szeged közti árterén foglalkozott,22 de Svájcban

és Liechtenstein területén is végzett areálgeográfiai

megfigyeléseket. Jól ismertek azonban Nyugat-Ma-

gyarországon (Vas, Sopron, Moson megyék), a hazai és

az osztrák oldalon is folytatott növényföldrajzi vizsgála-

tainak eredményei. Flóraelemek szerepe a flórahatárok

megvonásában Északnyugat-Dunántúlon címû munká-

jában a Praenoricum addig vitás határvonalát pontosítja

északkeleten és keleten, tizenhat évi (1938–1954)

florisztikai és cönológiai kutatásainak eredményeképpen

[17]. Egyrészt egyes, jellemzôen praenoricumi elterjedé-

sû fajok keleti areahatárának vizsgálata nyomán, mint

amilyenek a szubatlanti jellegû Calluna vulgaris, a hegy-

vidéki-atlanti-mediterrán Primula vulgaris, az alpin-bal-

kán Knautia drymeia és a közép-európai Galium rotundi-

folium; másrészt több, a xerotermebb-kontinentálisabb

pannon flóra néhány igen jellemzô növénye – a Helio-

tropium europaeum, Ajuga chamaepitys, Silene otites

és az Adonis vernalis – nyugati elterjedési határainak fi-

gyelembevételével.

A növényvilág kutatásának ottani feladataival kap-

csolatos korábbi tanulmányának [43, 44] megfelelôen

1968 nyarán Közép- és Dél-Burgenlandban, vagyis az Ôr-

vidék egykori Sopron, illetve Vas vármegyei részein rét-,

legelô- és erdôtársulások cönológiai vizsgálatával foglal-

kozik Rôtfalva (Rattersdorf), Léka (Lockenhaus), Rohonc

(Rechnitz), Borostyánkô (Bernstein), Kôpatak (Stein-

bach), Felsôrámóc (Oberrabnitz) és Felsôpulya (Ober-

pullendorf) térségének hegy- és dombvidéki területein

[51]. A következô társulásokból felvételeket is közöl:

Deschampsio flexuosae-Fagetum noricum (Léka/Loc-

kenhaus), Abieti-Fagetum noricum (Felsôszénége-

tô/Oberkohlstätten), Junco-Molinietum nardetosum

strictae (Léka/Lockenhaus), Deschampsietum caespi-

tosae (Alsópulya/Unterpullendorf), Festucetum praten-

sis hungaricum (Dérföld/Dörfl), Arrhenatheretum ela-

tioris (11 település térségébôl), Ranunculetum repentis

(Répcefô/Schwendgraben).

A növényföldrajzi, növényökológiai fejezeteknek több

agrobotanikai egyetemi tankönyvben is szerzôje volt

[33, 70, 83].

ÖKOLÓGIAI ,  NÖVÉNYTÁRSULÁSTANI  ÉS  

HOZAMVIZSGÁLATOK

Legtermékenyebb kutatási területét a gyom-, rét- és le-

gelôtársulások ökológiai, cönológiai és hozamvizsgálatai

képezték, amirôl mintegy negyedszáz közleménye ta-

13

21 Az általa leírt új növénynemzetség és -faj késôbb a szomszédos országokban, Dél-Kínától egészen Ausztráliáig honos Thysanotus chinensis Benth.-el azonos-

nak, szinonimnak bizonyult. Az vezethette félre, hogy e növény egész Indokínából akkor még ismeretlen volt és így a klasszikus Indokína-flórában még nem

szerepelt. Vietnám flórájára nézve ugyanakkor új adatot jelentett.

22 A Savaria Múzeumban ôrzött herbáriumában 1951. júliusából vannak tôle a térségbôl származó lapok.

5. ábra. Névjegykártyája és aláírása
Abbildung 5. Visitenkarte und Unterschrift 
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núskodik. Ilyen vizsgálatokat Gödöllô környékén [10,

22], Baranya, Bács-Kiskun, Békés (kenaf, Hibiscus

cannabinus) [9], valamint Vas, Gyôr-Sopron és Moson

megyékben [4], az Ôrvidéken (Burgenlandban) [73] és

Észak-Vietnamban [66] is végez. Gyôr-Sopron és Vas

megyékben külön figyelmet fordít a pillangós vetések

szántóföldi gyomviszonyaira [13, 42]. Az Ôrségbôl egy

érdekes összetételû gyomtársulást ismertet, amelyet új-

ként ír le: Sclerantho-Setarietum glaucae Ujvárosi cen-

tunculetosum subass. nova [26].

E témakörbe vágó tanulmányainak súlypontját különö-

sen A Rába-ártéri rétek, legelôk ökológiai, cönológiai és

hozamvizsgálatai, illetve értékelései adják, amelyek ered-

ményeit azonos címû kandidátusi disszertációjában foglal-

ja össze [47] (6. ábra). A vonatkozó terepmunkák 1955-tôl

1963-ig tartanak, mert a közel kétszáz km hosszú hazai

(Szentgotthárd–Gyôr) folyószakasz több aszpektusban való

ismételt bejárása hosszú idôt vesz igénybe. A kutatások

eredménye az ártéri rétek, legelôk növénytársulásainak

feldolgozása, a komplex törvényszerûségek kimutatása, a

hozamértékek megállapítása. A behatóbb elemzések ér-

dekében a növénytársulások tudományos és gyakorlati

vonatkozásainak vizsgálatát nemcsak a kérdéses területre

korlátozza, hanem a környezô hazai területek és európai

országok eredményeivel is összehasonlítja. Vizsgálatainak

eredményeibôl kitûnik, hogy a Rába hazai árterének a

Castriferreicum területére esô szakaszán található a kaszá-

lók és mezofil rétek nagy többsége. Az ártéren a gazdasá-

gilag hasznosuló társulásokból nyolc asszociációt és tizen-

öt asszociáció alatti egységet (szubasszociációt és fáciest)

tárgyal az értekezés, ebbôl négy újonnan leírt szubasszo-

ciációt: Agrostetum albae glycerietosum fluitantis, Alope-

curetum pratensis poëtosum trivialis, Festucetum praten-

sis festucetosum sulcatae és Arrhenatheretum elatioris

gaudinietosum. Grandiózus munkája során egyúttal feltér-

képezi a Rába Szentgotthárd–Rátót közötti szakaszának ár-

terén lévô réteket és legelôket is [49].

A Soproni- és a Kôszegi-hegység franciaperjés kaszáló-

rétjeinek társulástani vizsgálata nyomán megállapítja, hogy

az Alpok keleti nyúlványait képezô hegységek Arrhena-

theretum-ai havasi (alpin) és hegyvidéki (montán) fajokban

gazdagok, így norikumi földrajzi változatként elkülöníthetôk

hazánk más térségeinek kaszálóitól: Arrhenatheretum ela-

tioris (Br.–Bl. 1919) Scherrer 1925 geogr. var. noricense

[52]. Tavaszi és ôszi aszpektusukban teljes záródású gyep-

szintjei elsôosztályú fûfajokban gazdagok, s a pillangósok

tömegviszonyai is kedvezôek; gazdaságilag jelentôsek, jó

szénahozamúak. Az Alpokalja Vas megyei részének jelentô-

sebb hasznosítható réttársulásaira vonatkozó ismereteit

utoljára az Alpokalja Természeti Képe kutatási program ke-

retében összegezte [98]. Kiemelendô, hogy a réti növény-

társulásokra vonatkozó hozamvizsgálataival Jeanplong Jó-

zsef a hazai növényi produkcióbiológia egyik elsô mûvelô-

jének számít (Tuba 2004). Itt említhetô meg a Magyaror-

szág kultúrflórája sorozat Az angolperje és rokonai címû fü-

zetének szerkesztésében és írásában való közremûködése

is, amelyben a rendszertani, elterjedéstani (chorológiai) és

alaktani fejezetek szerzôje [84].23

TERMÉSZETVÉDELMI  TEVÉKENYSÉG

Jeanplong József természetvédelmi munkásságának

színtere túlnyomó részben Vas megye (7. ábra). Gáyer

Gyula és Pákay (Pauer) Arnold, a vasi föld természeti ér-

tékeinek feltárásában és védelmi törekvéseiben meg-

14

6. ábra. Kandidátusi értekezésének címoldala
Abbildung 5. Titelseite seiner Kandidatendissertation 

23 A napjainkig több mint hetven kötetnek, illetve füzetnek keretet adó monográfia-sorozat 2009-ben volt ötven éves (SZABÓ 2009).
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alapozott nemes hagyományait követve fejti ki ezirányú

tevékenységét. Igyekezete rendkívül szerencsésen talál-

kozik Horváth Ernôével, a természettudományi muzeoló-

gia szombathelyi végvárában küzdô, sokoldalú szemé-

lyiségéével, aki az említett értékeket különösen a szívén

viseli. Találkozásukat így látja Pákay: „Végül köszönöm a

küldött munkákat, amelyekbôl látom milyen értékes

munka folyik ott, amely elsôsorban kolléga úr érdeme.

Látom, hogy segítséget kapott Jeanplong kollégában,

aki vérbeli florista.”24 A neves elôdök nyomdokain ha-

ladva tehát Horváth Ernôvel, Vasmegye ritka és védel-

met érdemlô növényei címmel mutatják be a megye

botanikai értékeit [30]. Az ismeretterjesztô olvasmá-

nyossággal megírt, jelentôs irodalmi anyagra (44 közle-

mény,25 szóbeli és írásbeli közlések,26 herbáriumi ada-

tok, összesen 241 utalás) támaszkodó, saját megfigyelé-

sekkel kiegészített, 25 oldalas tanulmány „a vasi táj ér-

tékeire, ritka, veszélyben lévô növényeire kívánja fel-

hívni a figyelmet.” A munka a florisztika és a természet-

védelem területén Vas megyében egyik legfontosabb

forrásmunkának számító, de országos viszonylatban is fi-

gyelemre méltó összeállítás (8. ábra). Bemutatja a me-

gye növényföldrajzi térképét, majd i) az egyes tájakat

képzeletben végigjárva azok növényérdekességeit, illet-

ve ritkaságait (több növény és élôhely fényképével), ii)

a ritka növényeik, jellegzetes növénytársulásaik és táj-

képi szépségeik révén védelemre számot tartó, illetve

arra javasolt területeket, iii) rendszertani sorrendben pe-

dig Vas megye ritka és védelemre szoruló növényeit, to-

vábbá a nem ritka, de a megye növényvilágának jelleg-

zetes színfoltjait képviselô fajokat (12 haraszt, 4 nyitva-

termô, 74 kétszikû és 256 egyszikû zárvatermô növény).

„Évrôl évre fogy a Hegyhát, s Kôszeg környékének cik-

lámenje, a Rába-sík kockáslilioma, tárnicsa, a Sághegy

környékének árvalányhaja stb. … A ritka vadvirág a ter-

mészetben gyönyörködteti a szemet, leszakítása fájdal-

mas veszteség, mert a mûvelésbe vett egyre nagyobb

területek miatt amúgy is fogy az ôsi táj, a maga jelleg-

zetes élôvilágával. Ha a ma még meglevô kis foltokra

sem vigyázunk a jó gazda gondosságával, akkor az utó-

kor méltán marasztalhat el bennünket amiatt, hogy a

ránk bízott értékekkel nem jól sáfárkodtunk, s megfosz-

tottuk ôket az ôsi természet nyújtotta szépségek élve-

zetétôl” – írják bevezetôjükben. Az összeállítás hangsú-

lyozandó érdeme, hogy jóval a tájvédelmi körzetek lét-

rehozása elôtt 26 terület védelemére tett ajánlásai

hosszú távon befolyásolják a vasi természetvédelem

ügyét, hiszen ezen élôhelyek java része a késôbbiekben

kialakított tájvédelmi körzetek legértékesebb területei-

ként szerepelnek. Ilyenek például: Kôszeg: Stájerházak;

Velem: Péterics-hegy, Szent Vid; Bozsok: Felsôrét; Cák:

Gesztenyés; Szentgotthárd: Zsidai-völgy; Vendvidék (Fel-

sôszölnök, Szakonyfalu, Farkasfa: Fekete-tó); Szalafô;

Szôce: patakvölgy; Vasvár: Szentkút; Ikervár: Sótonyi-rét;

Sághegy; Nárai: Zsidu-rét stb. (Balogh 1997, Kovács

1997, Vig 1999).27

Érdekes a már említett, mediterrán ôshonosságú töré-

keny füzérzabon (Gaudinia fragilis) kívül [20] további két,

Vas megyében jellegzetes jövevénynövény szerepeltetése.

Egyik az Impatiens glandulifera, amelyet – miként fentebb

már említettük – elôször Jeanplong József jelzett hazánk

mai területérôl [1], s már az 1960-as évek elején is töme-

gesen fordult elô a Gyöngyös patak partjai mentén Kôszeg-

tôl Szombathelyig. A Kôszeg környékérôl jelzett észak-

amerikai származású gyepûtök (Sicyos angulatus) azonban

valószínûleg téves adaton alapuló közlés, és minden bi-
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7. ábra. A Vas megyei Jeliben, 
az 1950-es években (fénykép: Horváth Ernô)

Abbildung 7. In den 1950ern in Jeli, 
im Komitat Vas (Foto: Ernô Horváth)

24 Részlet Pákay Arnold Horváth Ernôhöz írott levelébôl; kelt: Budapest, 1964.

november 21-én (közli: BALOGH – KOVÁCS 2002).

25 Freh Alfonz (1832–1918) és Piers Vilmos (1838–1920) közleményei kima-

radtak a feldolgozásból.

26 A szóbeli és írásbeli közlések forrásai: Jávorka Sándor (1883–1961), Papp

József (1900–1985), Károlyi Árpád (1907–1972), Koltay Albert (1926–2005),

Kovács Margit (1930), Pócs Tamás (1933), Erdôgazdaság (Kondorfa),

Böröndi L. adatait Jávorka ismertette, Molnár Nándor (Károlyi Árpáddal).

27 A védendô területekre vonatkozóan Pócs Tamás néhány javaslatát is meg-

köszönik.



zonnyal földijére, az azóta fôként vízmelléki özönnövénnyé

vált süntökre (Echinocyctis lobata) vonatkozik. Kovács

(1997) rávilágít, hogy a tanulmány kizárólag irodalmi for-

rások alapján, évtizedek óta meg nem erôsített adatokat is

közöl. Az észrevétel jogosságának elismerése mellett

ugyanakkor utalnunk kell a folyamatosan el-eltûnô termé-

szeti emlékek dokumentálási szándékára is, amelyet a

szerzôk szem elôtt tarthattak. Mégis, az adatok több eset-

ben kritikai értékelés után kiáltanak. A Boldogasszony pa-

pucsa (Cypripedium calceolus) elôfordulása esetében pél-

dául „Szombathely (adatait késôbb megerôsítették), Kô-

szeg-Vörösföld és Velem-Aranyforrás mellett virít” szere-

pel. Az elsô két adat sajnos régen elavult, a harmadik azon-

ban Károlyi Árpád és Molnár Nándor levélbeli közlése nyo-

mán akkor még tán valós elôfordulásról tudósíthatott.

Azóta a velemi is eltûnt, természeti emlékké vált, sírba

víve magával Magyarország egyik legritkább és legszebb

virágának utolsó Vas megyei hírét s hamvát. „E munka nö-

vényértékeink leltára is, melynek birtokában hozzá kell

fognunk eleddig elhanyagolt természeti értékeink menté-

si munkálataihoz” – írják zárszavukban.

Jeanplong József természetvédelem területén végzett

munkájának eredményeként lett a Vas megyei Ság-hegy

tájvédelmi körzet, s nyert természetvédelmi besorolást

a Pest megyei (Gödöllô környéki) Szilas-patak forrásvöl-

gye, valamint a Bárányjárás Domonynál. Az ilyen öröm-

teli eredmények mellett azonban olykor fájó szívvel ál-

lapította meg, mint vesznek oda élô értékeink, midôn

például a szakközönségnek egykor általa bemutatott Ke-

meneskápolnai-lápról is neki kellett tudósítania, hogy az

már a múlté [102]. Természetvédelmi tevékenysége so-

rán szerzett tapasztalatait oktatási szakanyagokként

[71], tankönyvekben a felnövekvô diák-nemzedékekkel

is megosztotta [74, 85].
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8. ábra. Horváth Ernôvel írott fontos 
tanulmányuk címoldala

Abbildung 8. Titelseite seiner wichtigen 
Studie zusammen mit Ernô Horváth 

9. ábra. Jeanplong József (jobbra) 
Aumüller István társaságában Körmenden, 

1967. május 21-én
(fénykép: Horváth Ernô)

Abbildung 9. József Jeanplong 
(rechts mit Stephan Aumüller in Körmend, 

am 21. Mai 1967 (Foto: Ernô Horváth) 

Balogh Lajos



TUDOMÁNYTÖRTÉNETI

FELDOLGOZÁSOK

Kedvelt kutatási területe volt a botanikatörténet. Ilyen

munkáiban Carolus Clusius (1526–1609) [64, 69, 75, 79,

81, 93, 94], Gáyer Gyula (1883–1932) [91], Visnya Ala-

dár (1878–1959) [96], Aumüller István (1903–1988)

[100, 103, 110] és Josias Braun-Blanquet (1884–1980)

[105] botanikai munkásságát dolgozta fel. Jeanplong Jó-

zsef a XX. század második felében élen járt a Clusius-

kultusz hazai ápolásában. A Clusius-Codex és a Fun-

gorum in Pannoniis… Aumüller Istvánnal közösen gon-

dozott (9. ábra), nemzetközi szerzôi kör által írt fejeze-

tekkel kiegészített hasonmás kiadása ügyében végzett

szervezô-, szerkesztôi és szerzôi munkája [93, 94] min-

den dicséretet megérdemel, s nevét Európa-szerte is-

mertté tette (Tuba 2004, Balogh 2009b) (10. és 11. áb-

ra). Ezeken kívül kisebb visszaemlékezései, nekrológjai

jelentek meg (agro)botanikusokról: Toborffy Zoltán

(1910–1972) [58], Máthé Imre (1911–1993) [104], Hor-

tobágyi Tibor (1912–1990) [107] és Timár Lajos

(1918–1956) [108]. Utolsó közleménye is tudománytör-

téneti tárgyú: a Savaria Múzeum Természettudományi

Tárának Praenorica Folia historico-naturalia kiadványá-

ban kiegészítô adatokat közölt egykori szaktársa és jó

barátja, Aumüller István életrajzához és munkásságához

[110]. Az Agrártudományi Egyetem Növénytani és Nö-

vényélettani Tanszékének 80 éves történetérôl írott

munkája kéziratban maradt, megjelentetése bizonnyal

hasznos volna [109].28
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28 „Én várom az Agrártud. Egyetem Növénytani és N.élettani Tanszék 75 éves történetérôl írt cikkem megjelenését.” Részlet a szerzôhöz írt képeslapjából; kelt:

Budapest, 1996. december 13-án.

10. ábra. Az 1983-as fakszimile megjelenését 
hírül adó kiadói kártya szöveges oldala
Abbildung 10. Textseite der Editionskarte 
über die Erscheinung 
des Faksimile aus dem Jahre 1983. 

11. ábra. A Fungorum… és a Codex Clusii Aumüller István és
Jeanplong József által 1983-ban kiadott hasonmás kiadása
Abbildung 11. Die Zwillingsausgabe des Fungorum… und 

des Codex Clusii herausgegeben von Stephan Aumüller und József
Jeanplong im Jahre 1983 
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HERBÁRIUMI  GYÛJTÔMUNKA

A tudománytörténet mellett másik szakmai kedvtelése a

herbárium gondozása és fejlesztése volt (Tuba 2004). Fia-

tal kora óta gyûjtött növényeket, kutatásait herbáriumi

anyaggal is dokumentálva (12. ábra). Növénygyûjtései-

nek zöme napjainkban két intézményben van (érdekes,

hogy Budapesten, az MTM Növénytárában gyakorlatilag

nincs,29 vagy csak szórványosan van tôle anyag). Az egyik

a Szent István Egyetem gödöllôi Mezôgazdaság- és Kör-

nyezettudományi Kara Növénytani Tanszékének mintegy

40000 tételes herbáriuma, ahol 1945 után szedett növé-

nyei, valamint maggyûjtései viselik nevét (Priszter – Ko-

vács 1960). Itt becslések szerint 1000 felett lehet rendkí-

vül gondosan préselt és adatolt lapjainak száma, amelyek

jelentôs részben antropogén élôhelyekrôl (pl. vasútállo-

más, meddôhányó, szôlô stb.) származó gyomok.30 Nö-

vénygyûjteményének Gödöllôn ôrzött részébôl Jeanplong

József herbáriuma címmel az Aktuális flóra- és vegetáció-

kutatás a Kárpát-medencében VIII. konferenciáján nyílt

kiállítás (Gödöllô, 2008. február 29 – március 2.). Itt emlí-

tendô herbáriumtörténei munkája, amellyel a Magyar

Herbáriumok sorozatban ismerteti Vrabélyi Mártonnak

(1807–1877) a gödöllôi Agrártudományi Egyetem birtoká-

ban lévô, mintegy 9500 lapot számláló, az 1834–1875 kö-

zötti idôkbôl származó herbáriumát [29].

Jeanplong József növénygyûjteményének másik ré-

szét a szombathelyi Savaria Múzeum Természettudo-

mányi Tárának napjainkban mintegy 82000 tételes

herbáriuma ôrzi (Balogh 2001). Az itt lévô másfélezer

lap tizede 1945 elôtti gyûjtés, a legrégebbiek az 1930-

as évek második felébôl, túlnyomó részben a történe-

ti Vas vármegye területérôl valók. Ilyen például az

1939. július 10-én a Borostyánkô (ma: Bernstein,

Ausztria) melletti Kienberg-en gyûjtött avarvirág

(Goodyera repens) is, amelyet a Savaria Múzeum 100

év – 100 tárgy címû jubileumi kiállításában is bemutat-

tunk (Balogh 2009a). A Savaria Múzeumban Horváth

Ernô az 1950-es évek közepétôl az 1980-as évek vé-

géig építette a Vas megye újabb kori flóráját doku-

mentáló Flora Comitatus Castriferrensis nevû növény-

gyûjteményt. Ennek gyarapításában és sok növény

meghatározásában31 is értékes segítségére van Jean-

plong József, aki szülôföldjére rendszeresen visszajár-

va egyik leggyakoribb útitársa a megye-szerte tett bo-

tanikai kirándulásokon (Balogh 1997). Jórészt ide ke-

rülnek a Vas megye ritka és védelmet érdemlô növé-

nyeirôl írott tanulmányukban [30] szereplô növények

példányai, de késôbb az Alpokalja Természeti Képe

program során gyûjtött anyagok is (HORVÁTH 1987).
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29 Ex litt. Barina Zoltán, 2009. március 18.

30 Ex litt. Szerdahelyi Tibor, 2009. március 18.

31 Vö.: a szerzôhöz írt levele; kelt: Budapest, 1996. július 11-én. – Egy példát említve: a bársonyos tüdôfû (Pulmonaria mollissima) Horváth Ernô által 1975. április

18-án a Sághegy nyugati lejtôjén gyûjtött és Jeanplong József által meghatározott lapja a szombathelyi Savaria Múzeumnak a Sághegyi Múzeum Horváth Ernô ál-

tal 1977-ben készített, majd – az 1994-tôl üzemeltetô nemzeti park támogatásával – 1997-ben Balogh Lajos és Vig Károly által felújított kiállításában szerepel.

12.a,b. ábra. Egy korai herbáriumi gyûjtése és cédulája

Abbildung 12.a,b. Pflanze und Etikett aus seinen ersten Sammlungen

Balogh Lajos



A XX. század második felének külsô gyûjtôi közül –

Csapody István herbáriumának az ezredfordulón való

idekerülése elôtt – a Savaria Múzeum gyûjteményében

a legtöbb lap Jeanplong Józseftôl van. E sorok írója

2008-ban megkezdte itt lévô herbáriumi anyagának

feldolgozásra elôkészítését (Vig – Balogh 2009),

amelynek leendô eredményeirôl a jövôben külön köz-

eményben kívánunk beszámolni.32

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÉS

Tankönyvírói munkássága mellett – melynek eredmé-

nyeire megfelelô szakterületi tevékenységeinél utaltunk

– jelentôs figyelmet fordított a tudomány népszerûsíté-

sére is. Ismeretterjesztô írásai a Vasi Szemle, Mezôgaz-

dasági Mérnök, Természettudományi Közlöny/Termé-

szet Világa, Élôvilág, Búvár, Honismereti Híradó (Sárvár)

folyóiratokban, valamint a Vasvármegye és a Vas Népe

napilapokban láttak napvilágot. Elsô ilyen – fenológiai

tárgyú – töredéke név nélkül jelent meg 1944. január

25-én, a Vasvármegye napilapban [3]: „Az enyhe tél ta-

vaszt varázsolt a Felsôhegyen – A feltûnôen enyhe téli

idôjárás igen érdekes és feltûnô jelenségeket okozott a

természetben. A Felsôhegyen kivirágzott a kankalin

(Primula vulgaris), aggófû (Senecio vulgaris), a tyúkhúr

(Stellaria media), a veronika (Veronica persica), a száz-

szorszép (Bellis perennis) és a piros árvacsalán (Lamium

purpureum). Évtizedek óta ilyen korai virágzás nem for-

dult elô.”33 Élvezetes leírásokban tudósított vietnami és

kínai tanulmányútjának élményeirôl [32, 37], s a tudo-

mánytörténeti munkáiban tárgyalt tudós elôdökrôl is

megemlékezett ismeretterjesztô köntösben (Clusius [92,

95], Gáyer [88]). Könyvismertetéseiben az általa is mû-

velt szakterületek újdonságaira hívta fel a figyelmet [23,

36, 39, 50, 65, 80, 97]. Oktató-nevelôi vénájából fakad-

tak pedagógiai tárgyú írásai, amelyek részben az egye-
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32 Ennek kapcsán szeretnénk majd kitérni a Horváth Ernôvel folytatott levelezésére is.

33 A Felsôhegy Szombathely nyugati határában, – mondhatni – az Alpok legszorosabb értelemben vett keleti elvégzôdésénél, az Oladi-dombsor letörése fölött

helyezkedik el, amely alant a Perint és Gyöngyös patakok lapályába megy át (vö.: Derdák – Kiss 2008).

13. ábra. A szerzôhöz írt képeslapjainak egyike
Abbildung 13. Eines seiner Postkarten an den Autor 
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temi hallgatók tanulmányi elômenetelét (Agrárfelsô-

oktatás, Viruló Föld), részben az alsóbb iskolák (Úttörô-

vezetô) természetismerti tananyagának elsajátítását se-

gítendô születtek.

Ma már igen nehéz hozzáférhetôsége okán is, az

alábbiakban felelevenítünk néhány jellemzô részletet a

szakmai – gazdasági, társadalmi, néprajzi s természete-

sen botanikai – tartalmakban is sokszínû, egyben a sze-

mélyes benyomásokat is olykor költôi hangulatban

megfestô, vietnami naplótöredékeibôl [32]: „[Hanoi-

ban] Az újabban épült városnegyedek útjai gondosan

fásítottak. Kevés az ôshonos fa, több a külföldrôl szár-

mazó (például Khaya senegalensis, Oreodoxa regia

stb.). A tereken, parkokban és kertekben pompás tró-

pusi növények díszlenek (Albizzia cassia, Alstonia-fajok,

Cocos, Areca-pálmák stb.). A színek olyan pompája fo-

gadja az utazót, amelyet leírni aligha lehet.” … „Hong

Gai mellet van a Föld „nyolcadik” csodája: a Baie

d’Along szigetvilága. Szerpentin út vezet ide, melynek

part menti magaslatáról pillantottam meg elôször a Ha

Long öblöt.34 Ezernyi kisebb-nagyobb sziklasziget sze-

szélyesen elszórva látható a kék víztükörben. Kis vitor-

lás bárkák úsznak az azúrkék vízen, kínai festményekre

emlékeztetô finom lebegéssel.” … „Második utam az or-

szág északi vidékeire vezetett, a kínai határ felé.” …

„A Vung-Hodon melletti bokros szavannák már nehe-

zebben járhatók. A méteres fûfajok (Saccharum és

Arundinella), cserjék (Pteroloma, Helicteres stb.), szúrós

cserjék (pl. Vitex), liánok (Smilax) szövevényében ka-

paszkodtunk fel olyan magasságra, ahol már a fák

(Liquidambar, Dillenia stb.) az uralkodók. Arra gondol-

tam, hogy [vietnami] munkatársaim jó hegymászók,

de tévedtem. Sokkal gyorsabban haladtam a hegyge-

rinc felé, mint ôk, a mellig érô aljnövényzet és cserjék

sûrûségén vágva át magamat. Nagy elônyömre szol-

gált magas termetem és a turisztikában nagyobb gya-

korlatom. Kistermetû kollégáim lemaradva, szinte el-

tûntek az embermagas sûrûségben.” … „Az utas gyü-

mölcsöt könnyen beszerezhet a falvakon átvezetô utak

mellett elhelyezett kis bambusz-boltokban, ahol válo-

gathat az ott elhelyezett banánok, dinnyefa-termések,

cukornád-csomók között és az oda elhelyezett kis ládi-

kába bedobja az érte járó pénzösszeget. A tulajdonos a

faluban lakik és naponta egy-két ízben ellenôrzi boltját.

Mint mondják – nem fordult elô, hogy valaki fizetés nél-

kül elvitt volna árut. Megbecsülésre méltó, magas er-

kölcsökre mutat ez a példa.”35 „…visszatérve még né-

hány napig a fôváros környéki kultúrnövények gyom-

társulásait tanulmányoztam. December 7-én a Tudo-

mányos Tanácsnál beszámolót tartottam vezetô szak-

emberek elôtt tapasztalataimról és megjelöltem a jö-

vôben megoldandó fontos botanikai feladatokat. De-

cember 9-én búcsúztam el kedves munkatársaimtól és

Vietnamtól, ettôl a csodaszép trópusi országtól. Repülô-

gépem december 12-én ereszkedett le Ferihegyen.”
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34 Késôbb itt találta, illetve errôl az öbölrôl nevezte el a tudományra új fajnak vélt Halongia purpurea virágot [53, 62].

35 Érdekes egyezés a – Jeanplong József kisgyermekkorának városa – Kôszeg és környékén még ma is fellelhetô nemes szokással.

14. ábra. A budai Millenáris Parkban,

2004. október 8-án (fénykép: Bíró Zsolt)

Abbildung 14. Im Millenniumspark in Buda

am 8. Oktober 2004 (Foto: Zsolt Bíró) 
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EMLÉKEZETE

Dr. Jeanplong József személyében a XX. század második

felének közel hat évtizednyi terepmunkát folytató és

publikáló szakembere távozott a II. világháború elôtti

idôket is megélt botanikusaink mára sajnos igen

kisszámú körébôl (14. ábra).36 Szerteágazó tevékenysé-

ge eredményeképpen a hazai florisztika, fitocönológia,

természetvédelem és botanikatörténet sok ismerettel

gazdagodott. Személyében a kiváló szakembert és a jó

embert egyaránt tiszteljük: a minden munkájában pre-

cíz, alapos (ez a kézírásán is meglátszik) és mindig sze-

rény, másokkal tapintatos és elôzékeny személyiséget.

Jelentôs tanáregyéniség volt; napjainkra elsô tanítványai

is idôsek, idehaza s a világ számos pontjára kerülve sze-

retettel és hálával gondolnak rá – Jóska bácsi érdemei

örökérvényûek. A Gondviselés által hosszú élettel

megajándékozott tudós a magyar botanikatudomány

képviselôi között is különösen nagy tiszteletnek örvend

a Nyugat-Magyarországon mûködô kutatók körében, hi-

szen e térség – beleértve az Ôrvidék középsô és déli ré-

szét – növényvilágának egyik legjobb ismerôje volt. Ta-

nulmányai az itt kutató szakemberek számára nélkülöz-

hetetlenek, azokat gyakran forgatják.37 Mindezért az

Alpokalján tiszteletbeli nyugat-dunántúli, Vas megyei

botanikus tudósként is ôrizzük emlékét, amely 2010 ele-

jén felidézve a jelen idôk zord telét is megenyhíti, és ta-

vaszt varázsol a szombathelyi Felsôhegyre.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönöm özv. Jeanplong Józsefnének a férje unoka-

testvére, Jeanplong Károly által felderített családtörté-

neti adatok szíves közlését, Pócs Tamásnak és Szinetár

Miklósnak – Jeanplong József jó ismerôinek – a megem-

lékezés kéziratának hitelesítô átolvasását és hasznos

észrevételeiket, Czóbel Szilárdnak és Szerdahelyi Tibor-

nak pedig néhány bibliográfiai adat pontosításában

nyújtott segítségét.
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36 A Vas megyei természettudósok arcképcsarnoka Horváth Ernô által kezdeményezett, Simon Gyula grafikus által plexibe karcolt, s legutóbb Szabó T. Attila ál-

tal kiadott sorozata (Szabó et al. 1991) kiegészítéseképpen Jeanplong József portréja is elkészült, amely a többivel együtt a Savaria Múzeum Természettudo-

mányi Tára tudománytörténeti gyûjteményét gazdagítja.

37 A lehetséges példák töredékét idézve: Károlyi – Pócs (1968 et 1969), Károlyi – Pócs – Balogh (1970, 1971, 1972, 1974 et 1975), Barbalics (1974), Horváth

(1981, 1987), Szabó (1990), Terpó (1990), Balogh – Vig (1993), Bartha – Bodonczi – Markovics (1993), Pásti – Tóth (1993), Szinetár – Gyurácz (1993), Csapody

(1994), Kovács –  Takács (1994), Szinetár (1994), Balogh (1996, 2000, 2009b), Király (1996), Kovács (1997), Frank – Király – Tímár (1998), Király – Kun –

Szmorad (1999), LÁJER (1999), Molnár – Vidéki (1999), Kovács – Bartha (2000), Bauer – Kenyeres – Takács (2002), Borhidi (2003), Gyöngyössy (2003), Pinke

– Schmidt – Schmidmajer – Király – Ughy (2003), Zagyva (2003), Keszei (2004), Király – Varga (2006), Kulcsár – Mesterházy (2008).
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Szombathely.) – Agrártudományi Egyetem Agronómiai Kar Kiad-

ványa, Gödöllô–Budapest, 2(5): 1–23.

[14] Jeanplong J. 1955. Munkanapló a növénytani tantárgyi gyakor-

latokhoz. – Jegyzetsokszorosító Üzem, Budapest, (lithogr.) 20 pp.

[15] Jeanplong J. 1955. Néhány megjegyzés az Agronómiai Kar nö-

vénytan tárgyának tanulásához. – Viruló Föld, 3(4), febr. 25.

[16] Jeanplong J. 1955. Elsôéves agronómus hallgatóink tanulmányi

munkájáról. – Viruló Föld, 3(23), dec. 16.

1956–1960:

[17] Jeanplong J. 1956. Flóraelemek szerepe a flórahatárok megvo-

násában Északnyugat-Dunántúlon. (Die Rolle der Floraelemente

in der Begrenzung der Florengebiete in NW-Transdanubien.) –

Botanikai Közlemények, 46(3–4): 261–266.

[18] Bodnár B. – Jeanplong J. – Priszter Sz. 1956. Lamium orvala a

Pilis hegységben. (Lamium orvala im Pilisgebirge.) – Botanikai

Közlemények, 46(3–4): 251–256.

[19] Jeanplong J. 1956. Vizsgák elôtt. – Viruló Föld, 4(10), máj. 4.

[20] Jeanplong J. 1957. A Gaudinia fragilis (L.) Beauv. Nyugat-Du-

nántúlon. (Gaudinia fragilis (L.) Beauv. im westlichen Teile

Transdanubiens.) – Botanikai Közlemények, 47(1–2): 111–112.

[21] Jeanplong J. 1958. Új elôfordulási adatok a Transdanubicum és

az Eupannonicum flórájának ismeretéhez. [Neue Beiträge zur

Kenntnis der Flora von Transdanubicum und Eupannonicum.] –

Vasi Szemle, Szombathely, 12(1): 120–122. (auf Ungarisch)

[22] Jeanplong J. 1958. Cönológiai vizsgálatok lucernatáblában ál-

landó négyzetek alkalmazásával Gödöllô mellett I. (Coeno-

logical studies in a stand of lucern near Gödöllô, using perma-

nent quadrats.) – Növénytermelés, Budapest, 7(4): 375–382.

[23] Jeanplong J. 1958. Könyvismertetés: Pócs – Domokos-Nagy:

Vegetationsstudien im Ôrség (Ungarisches Ostalpenvorland) –

Vegetációtanulmányok az Ôrségben. Bp. 1958. Akad. Kiadó. 124

p. I–XX. mell. 1 térk. – Vasi Szemle, 12(2): 136–137.

[24] Jeanplong J. 1958. Növénytani praktikum I. évf. mezôgazd.

hallgatók részére. – Fôvárosi Ny. V. Sokszorosító Üzeme, Buda-

pest, (lithogr.) I–IV. 66 pp.

[25] Jeanplong J. 1958. Kiegészítô jegyzet a „Növénytan” c. tan-

könyv (Tankönyvkiadó, 1956) rendszertani részéhez I. évf. Mg.

Kari hallgatók részére. – Fôvárosi Ny. V. Sokszorosító Üzeme, Bu-

dapest, (lithogr.) 51 pp.

[26] Jeanplong J. 1959. Érdekes gyomnövénytársulás az Ôrség nyu-

gati részén. (Eine interessante Unkrautassoziation im west-

lichen Teile des Ôrség (SW-Transdanubien.) – Botanikai Közle-

mények, 48(1–2): 101–105.

[27] Jeanplong J. 1959. Áttekintés a Rába árterének réttípusairól.

(Eine Übersicht der Wiesentypen des Rába-Flutgebietes.) – Ag-

rártudományi Egyetem Mezôgazdaságtudományi Kar Közlemé-

nyei, Gödöllô, pp. 233–242.

[28] Jeanplong J. 1960. Vázlatok a Rába határvidéki árterének rétjei-

rôl. (Übersichtliche Schilderung der am oberen Raablauf in Ungarn

gelegenen Wiesen.) – Botanikai Közlemények, 48(3–4): 289–299.

1961–1965:

[29] Jeanplong J. 1962. Az Agrártudományi Egyetem birtokában lé-

vô Vrabélyi herbárium. In: Priszter Sz. (rovatvezetô): Magyar

herbáriumok 6. (Das im Besitze der Agrarwissenschaftlichen

Universität befindliche Vrabélyi-Herbarium. In: Priszter, Sz.

(Rubrikleiter): Ungarische Herbarien 6.) – Botanikai Közlemé-

nyek 1961–1962, 49(1–4): 122–123.

[30] Horváth E. – Jeanplong J. 1962. Vasmegye ritka és védelmet

érdemlô növényei. (Seltene und schutzwürdige Pflanzen im

Komitat Vas.) – Vasi Szemle, 16(1): 19–42. – Et in: Savaria Mú-

zeum Közleményei, Szombathely, 18, pp. 19–43.
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[31] Horváth I. – Jeanplong J. – Szász K. 1962. A simazin ökológiai-

élettani hatása a kukoricára és gyomnövényeire. In: Kukorica-

termesztési Kísérletek 1958–1960. – Budapest, pp. 345–358.

[32] Jeanplong J. 1962. Dél országában. Vietnami naplótöredék

[I–IV.] – Mezôgazdasági Mérnök, az Agrártudományi Egyetem

lapja, Gödöllô, III. évf. 4–7. szám.

[33] Jeanplong J. 1962. Növényföldrajz. Botanika II/2. pp. 49–77. –

Jegyzetsokszorosító, Gödöllô.

[34] Jeanplong J. 1963. A buzsáki halastó cönológiai viszonyai. In:

Hortobágyi T.: Vizek növény- és állatvilága I. pp. 113–118. – GATE

Mezôgazdaságtudományi Kar, Gödöllô, Sokszorosított jegyzet.

[35] Jeanplong J. 1963. Botanikai tanulmányúton a Vietnami De-

mokratikus Köztársaságban. (Botanical study trip int he Vietnam

Democratic Republic.) – Botanikai Közlemények, 50(2): 79–83.

[36] Jeanplong J. 1963. Könyvismertetés: Kiffmann R.: Echte Gräser.

– Természettudományi Közlöny, 7(10): 478.

[37] Jeanplong J. 1963. Vietnam ôserdôi és szavannái. – Élôvilág,

8(6): 26–30.

[38] Jeanplong J. 1964. Données complémentaires à la flore du

Nord Viêt-Nam. I. – Phyton, Graz, 11(1–2): 18–26.

[39] Jeanplong J. 1965. Könyvismertetés: L. Bauer – H. Weinitschke:

Landschaftspflege und Naturschutz. – Biológiai Közlemények,

Budapest, 12(2): 150–151.

[40] Jeanplong J. 1965. Prospection des types biologiques présen-

tés par quelques associations végétales au Viêt-Nam du Nord. –

Acta Botanica Hungarica, Budapest, 11(3–4): 311–323.

[41] Jeanplong J. 1965. A pekingi Természettudományi Múzeum. –

Búvár, Budapest, 10(6): 373–376.

1966–1970:

[42] Jeanplong J. 1966. Gyomcönózis-vizsgálatok pillangós vetések-

ben Nyugat-Magyarországon. (Unkrautzönologische Unter-

suchungen in Schmetterlingsblütler-Beständen von West-

ungarn.) – Savaria a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 1965,

Szombathely, 3: 29–39.

[43] Jeanplong J. 1967. A növényvilág kutatásának mai helyzete és

feladatai Dél-Burgenlandban. Kapcsolatok Vas megyével. [Lage

und Aufgaben von Heute der Forschung der Flora in

Südburgenland. Beziehungen mit Komitat Vas.] – Vasi Szemle,

21(3): 395–400. (auf Ungarisch)

[44] Jeanplong J. 1967. Aufgaben der botanischen Forschung im

südlichen Burgenland. Neue Beiträge zur Flora und Vegetation.

– Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Eisenstadt,

38: 145–151.

[45] Jeanplong J. 1968. Montpellier botanikai intézményei. (Les

institutions botaniques de la ville de Montpellier.) – Botanikai

Közlemények, 55(1): 77–80.

[46] Jeanplong J. 1968. Pántlikafüves állományok cönologiai- és ho-

zamviszonyai a Rába árterén. Les conditions sociologiques et la pro-

dictivité des peuplements à phalarides dans la zone des crues de la

rivière Rába. Zönologische Beziehungen und Ertragsleistungen der

Phalaris-Bestände in Überschwemmungslagen der Raab.) – Az Ag-

rártudományi Egyetem Tudományos Értesítôje, Gödöllô, 21: 1–21.

[47] Jeanplong J. 1968. A Rába ártéri rétek-legelôk ökológiai-, cö-

nológiai- és hozamvizsgálatai. Kandidátusi értekezés. Kézirat. –

Gödöllô, 279 pp., 28 mell.

[48] Jeanplong J. 1969. L’aspect estival de prairies à Gaudinio-

Arrhenatheretum aux environs de Montpellier. Étude phytosoci-

ologique. – Bulletin de la Société botanique du Nord de la Fran-

ce, Bailleul, 22(2): 119–123.

[49] Jeanplong J. 1969. A Rába ártéri rétek-legelôk ökológiai-, cö-

nológiai- és hozamvizsgálatai. Kandidátusi értekezés tézisei. –

MTA KESZ, Budapest, 9 pp.

[50] Jeanplong J. 1970. Könyvismertetés: O. Guglia – A. Festetics:

Pflanzen und Tiere des Burgenlandes. Wien, 1969. 203 S. (103

Photos) – Botanikai Közlemények, 57(1): 84.

[51] Jeanplong J. 1970. Geobotanische Untersuchungen in Mittel-

und Südburgenland. – Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bur-

genland, 44: 108–125.

[52] Jeanplong J. 1970. Franciaperjés kaszálók cönológiai vizsgálatai a

Soproni- és a Kôszegi-hegységben. (Zönologische Untersuchungen

von Glatthafer-Mähwiesen des Berglandes von Sopron und Kô-

szeg.) – Agrártudományi Egyetem Mezôgazdaságtudományi Kar

Közleményei, pp. 131–147.

[53] Jeanplong J. 1970. Nouveau genre et nouvelle espèce dans la

flore du Nord-Vietnam: Halongia purpurea n. gen. et n. spec.

(Liliaceae). – Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae,

16(3–4): 293–297.

[54] Jeanplong J. 1970. Données complémentaires à la flore du

Nord-Viêt-Nam II. – Phyton, 14(1–2): 93–95.

[55] Jeanplong J. 1970. Réti fitocönozisok fehérjehozama. In: Az

egyetem huszonötéves fennállásának tiszteletére rendezett tu-

dományos ülésszak III. szekciójának rövidített elôadásai. – Ag-

rártudományi Egyetem, Gödöllô, 1970. május 20–22., pp. 30–31.

[56] Jeanplong J. 1970. Vühod belká u lugovüh fitocenozov. In: Tu-

dományos ülésszak. Agrártudományi Egyetem, Gödöllô, 1970.

május 20–22., pp. 36–38. [auf Russisch]

1971–1975:

[57] Jeanplong J. 1971. Gyomvegetáció-tanulmányok Észak-Viet-

namban. – A Botanikai Vándorgyûlés Tájékoztatója, pp. 37-38.

[58] Jeanplong J. 1972. Toborffy Zoltán (1910–1972) [nekrológ]. –

Mezôgazdasági Mérnök, 13(9): 4.

[59] Jeanplong J. 1972. Sárvár és környékének flórája. – Honisme-

reti Híradó, Sárvár, 3(1): 5–12.

[60] Jeanplong J. 1972. Új adatok Északnyugat-Dunántúl flórájának

ismeretéhez. (Neue Angaben zur Kenntnis der Flora von NW-

Transdanubien.) – Vasi Szemle, 26(4): 586–588.

[61] Jeanplong J. 1972. A réti fitocönózisok fehérjehozama. (Die

Eiweißertrag von Pflanzengesellschaften der Wiesen.) – Agrártudo-

mányi Egyetem Közleményei 1971, pp. 333–334, 356–357, 388.

[62] Jeanplong J. 1972. Not chi moi va mot loai moi trong he thuc

vat cua mien bac Viet Nam: Halongia purpurea n. gen. et n.

spec. (Liliaceae). – Tap san Sinh Vat-Dia Hoc, Ha-Noi, 9(3–4):

126–127.

[63] Jeanplong J. 1973. Bibliographia Phytosociologica: Nord-

Vietnam. – Excerpta Botanica, Stuttgart, 12(4): 316–317.

[64] Hortobágyi T. – Jeanplong J. 1973. Clusius, a botanikus.

[Clusius, der Botaniker.] – Vasi Szemle, 27(3): 415–418. (auf

Ungarisch)

[65] Jeanplong J. 1973. Könyvismertetés: Ujvárosi M.: Gyomnövé-

nyek. – Növénytermelés, 22(4): 383.
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[66] Jeanplong J. 1973. Gyomvegetáció-tanulmányok Észak-Viet-

namban. Étude de la végétation des mauvaises herbes du Nord-

Viêt-Nam. – Botanikai Közlemények, 60(3): 167–175.

[67] Jeanplong J. 1974. Gödöllô és közvetlen környékének növény-

világa. – Agrártudományi Egyetem Tudományos Értesítôje, Gö-

döllô, 54: 37–48.

[68] Borhidi A. – Jeanplong J. – Pócs T. 1974: Melegégövi növény-

rendszertani ismeretek. In: Pál I. (szerk.): Melegégövi botanikai

és állattani ismeretek. (Sokszorosított jegyzet.) – Agrártudomá-

nyi Egyetem Melegégövi Oktatási Osztály, Gödöllô, pp. 91–203.

– 2. kiadás: három kötetben, 1982–1984.

[69] Jeanplong J. 1974. Clusius und die Pflanzennamen. – Wissen-

schaftlichen Arbeiten aus dem Burgenland, Heft 54, pp. 53–56.

[70] Jeanplong J. 1974. Növényföldrajz. In: Hortobágyi T. (szerk.):

Agrobotanika. pp. 427–469. – Mezôgazdasági Kiadó, Budapest.

[71] Jeanplong J. 1974. A növényvilág szerepe a környezetben. Kör-

nyezetvédelem, tájvédelem, természetvédelem. – Környezet-

védelmi oktatási irányelvek a MÉM felsôoktatási intézményei

számára, 1: 13–21, 22–27.

[72] Jeanplong J. 1975. A produkcióbiológia alapjai. In: Fábián Gy.

(szerk.): Ökológia. ATE Mezôgazdaságtudományi Kar, Környe-

zetvédelmi szakmérnökök részére. Sokszorosított jegyzet. pp.

191–216. – Gödöllô.

[73] Jeanplong J. 1975. Produktionsbiologische Untersuchungen an

verschiedenen Wiesen- und Salzflur-Pflanzengesellschaften des

Burgenlandes. – Biologisches Forschungsinstitut Burgenland,

Illmitz, Bericht 6: 1–6.

1976–1980:

[74] Jeanplong J. 1976. Táj- és természetvédelem. ATE Mezôgazda-

ságtudományi Kar, Környezetvédelmi szakmérnökök részére.

Sokszorosított jegyzet. – Gödöllô, 101 pp.

[75] Jeanplong J. 1976. Megemlékezés Carolus Clusius születésének

450 éves évfordulójára. (Erinnerung am 450-jährigen Jahrestag

der Geburt von C. Clusius.) – Botanikai Közlemények, 63(3):

231–233.

[76] Jeanplong J. 1977. Baja és közvetlen környékének edényes

flórája. Kézirat. – Gödöllô, 50 pp.

[77] Jeanplong J. – Tóth S. 1977. A Gödöllô-Monori dombvidék nö-

vényvilága. Kézirat. – Gödöllô, 100 pp.

[78] Jeanplong J. 1977. Gödöllô és közvetlen környékének növény-

világa. – Gödöllô és vidéke. Helytörténeti füzetek, 1: 37–50.

[79] Jeanplong J. 1978. Clusius und die Pflanzennamen II. –

Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt, 40(4): 186–188.

[80] Jeanplong J. 1979. Könyvismertetés: Soó R.: Bibliographia

synecologica scientifica Hungarica 1900–1972. – Növényterme-

lés, 28(2): 189.

[81] Jeanplong J. 1979. A Clusiusról elnevezett taxonok és elterje-

désük. (Taxa named after Clusius, their distribution.) – Botanikai

Közlemények, 66(1): 51–54.

[82] Hortobágyi T. – Jeanplong J. 1979. Rendellenesség a citrom

(Citrus limon (L.) Burm. f.) termésében. (Abnormalität im

Zitronen-Frucht.) – Botanikai Közlemények, 66(1): 61.

[83] Jeanplong J. 1980. Növényföldrajzi, növényökológiai tárgyú fe-

jezetek. In: Hortobágyi T. (szerk.): Agrobotanika. pp. 461–486,

492–516. – Mezôgazdasági Kiadó, Budapest.

[84] Heszky L. – Jeanplong J. – Priszter Sz. – Haraszty Á. – Szabó L.

– Frenyó V. – Kovács M. – Koltay A. – Vörös J. – Sáringer Gy. –

Máthé P. – Ecker I. – Iványi K. 1980. Az angolperje (Lolium

perenne L.) és rokonai (53 ábrával). In: Máthé I. (fôszerk.): Ma-

gyarország kultúrflórája, VIII. kötet (Liliomfélék – Pázsitfûfélék

I.), 10. füzet (Kultúrflóra 48.), 152 pp. (Jeanplong J.: pp. 11–15,

16–17, 19–27, 117–120.) – Akadémiai Kiadó, Budapest.

[85] Jeanplong J. 1980. Kiegészítô jegyzet a Táj- és Természetvéde-

lem tananyagához. – ATE Mezôgazdasági Kar, Jegyzetsokszoro-

sító, Gödöllô, 41 pp.

1981–1985:

[86] Jeanplong J. 1981. Melegégövi botanika és gyakorlatok. [Sok-

szorosított jegyzet.] – Agrártudományi Egyetem Mezôgazdaság-

tudományi Kar, Gödöllô, 137 pp.

[87] Jeanplong J. 1981. Vas megye botanikai kutatásának helyzete

az utóbbi 100 év folyamán. (Die Lage der botanischen

Forschungen über das Komitat Vas in den letzten 100 Jahren.) –

Alpokalja Természeti Képe 1. Közlemények 1976–1981, Szom-

bathely, pp. 35–38.

[88] Jeanplong J. 1983. Megemlékezés Gáyer Gyuláról. – Vas Népe,

Szombathely, 1983. II. 12., p. 5.

[89] Jeanplong J. 1983. Új adatok Északnyugat-Dunántúl flórájának

ismeretéhez. (Neue Beiträge zur Flora Nordwest-Transdanu-

biens, II.) – Vasi Szemle, 37(1): 111–114, 148, 154.

[90] Jeanplong J. 1983. Olajpálma, kókuszpálma, datolyapálma. In:

Szabó L. (szerk.): Melegégövi növénytermesztéstani ismeretek.

pp. 136–169. – ATE Mezôgazdaságtudományi Kar, Jegyzetsok-

szorosító, Gödöllô.

[91] Jeanplong J. 1984. Gáyer Gyula természettudományi munkás-

sága. [Die naturwissenschaftliche Arbeit von Gyula Gayer.] –

Vasi Szemle 1983, 37(4): 543–550. (auf Ungarisch)

[92] Jeanplong J. 1983. Két nevezetes Clusius-mû 400 éves jubileu-

ma. – Vas Népe, 1983. IX. 10., p. 5.

[93] Aumüller, S. A. – Jeanplong, J. (hrsg.) 1983. Carolus Clusius

Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia et Codex

Clusii. [Faksimile] Mit Beiträgen von einer internationalen

Autorengemeinschaft. – Akadémiai Kiadó – Akademischer

Druck- und Verlagsanstalt, Budapest–Graz, 247 pp.

[94] Jeanplong, J. – Katona, J. 1983. Clusius in Westpannonien.

Beziehungen zu Boldizsár Batthyány und István Beythe. In:

Fungorum in Pannoniis observatorum brevis Historia et Codex

Clusii. pp. 34–39. – Akadémiai Kiadó – Akademischer Druck- und

Verlagsanstalt, Budapest–Graz.

[95] Jeanplong J. 1984. Clusius életrajza. – Természet Világa, Buda-

pest, 1984(2): 81.

[96] Jeanplong J. – Vértesi P.-né 1984. Visnya Aladár természettu-

dós. – Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely, 90 pp.

Vasi Életrajzi Bibliográfiák XV. (ed. 1986)

1986–1990:

[97] Jeanplong J. 1987. Könyvismertetés: Növényrendszertan az

ökonómbotanika alapjaival 2. (szerk.: Terpó A.). Mezôgazdasági

Kiadó, Budapest, 1987. – Természet Világa, 118(11): 437.

[98] Jeanplong J. 1987. Jelentôsebb hasznosítható réttársulások az

Alpokalja Vas megyei részén. (Bedeutendere nutzbare
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Wiesengesellschaften des Voralpengebietes des Komitats Vas.)

– Praenorica Folia historico-naturalia, Szombathely, 2: 85–94.

[99] Borhidi A. – Berényi B. – Jeanplong J. – Szabó L. 1989. Meleg-

égövi növénytermesztési ismeretek IV. Egyetemi jegyzet,

szerk.: Szabó L. – Agrártudományi Egyetem Mezôgazdaságtudo-

mányi Kar, Gödöllô, 1988 (sic!), 111 pp.

[100] Jeanplong J. 1989. Aumüller István emlékezete 1903–1988.

[Erinnerung an István Aumüller.] – Vasi Szemle, 43(4): 619–620.

(auf Ungarisch)

1991–1995:

[101] Jeanplong J. 1991. Új elôfordulási adatok Északnyugat-Dunán-

túl flórájának ismeretéhez. (Neue Beiträge zur Kenntnis der

Flora von Nordwest-Transdanubien III.) – Vasi Szemle, 45(1):

17–19, 155.

[102] Jeanplong J. 1991. A kemeneskápolnai láp a múlté. (Der

Sumpf in Kemeneskápolna gehört bereits zur Vergangenheit.) –

Vasi Szemle, 45(2): 274–276, 314.
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Die Studie zeigt das Leben, Schaffen und Verzeichnis der

Werke des Botanikers, Dr. József Jeanplong (1919–2006).

Ab dem Jahr 1950 hat an der Universität in Budapest, dann

im Jahre 1959 an der Agrarwissenschaftlichen Universität

in der Stadt Gödöllô Botanik, Landschaft- und Naturschutz,

sowie tropische Botanik unterrichtet. In erster Linie

beschäftigte er sich mit der Ökologie-, Coenologie- und

Ertragsuntersuchung von Wiesen-Weiden und Unkraut-

gesellschaften. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

war er einer der besten Experten und Forscher der Botanik

West-Transdanubiens (inklusive des Mittel- und Süd-

Burgenlandes). In Vietnam erforschte er die Flora und

Pflanzengesellschaften tropischer und subtropischer

Gebiete. Seine Arbeiten auf dem Gebiet des Naturschutzes

(Ság Berg) und der Botanikgeschichte (Clusius, Gáyer,

Braun-Blanquet, Visnya) ist ebenfalls bedeutend. Obwohl

er nicht aus dieser Region stammte, verband seine Jugend

und ein Großteil seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ihn

mit diesem Stück Erde. Daher gedenken wir seiner als

Botanikwissenschaftler des Komitates Vas.
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AN JÓZSEF JEANPLONG (1919–2006) UND SE INE ARBEIT


