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1951. május 28-án született Budapesten. A természet, az állatok és a növények szeretetét édesapjától 
örökölte. Id. NÉMETH Ferenc, szakmáját tekintve lakatos volt és mint kaktuszgyûjtõ komoly nevet szerzett 
magának. Kertjük hátuljában nagy üvegházuk volt. Édesanyja tanítónõ volt. Ifj. NÉMETH Ferenc 
gyerekkorában rendszeresen madarászott, elsõsorban  télen a Duna mellett, a Velencei-tó környékén és a 
dinnyési Fertõn. Különbözõ lepke-fajok hernyóit pedig rendszeresen nevelte és fotózta õket minden 
alakjukban. Gimnazista kora óta járta az országot. Középiskolás éveiben meghatározó élményt jelentettek 
Számára SZALKAY József � a budapesti Állatkert osztályvezetõje, a fóti Somlyó kiváló ismerõje � által 
vezetett kirándulások. Gimnazistaként egy ideig még geológusnak készült, de széleskörû érdeklõdésére és 
kiváló képességeire jellemzõ, hogy miután egy kõbányában kisebb balesetet szenvedett, külön felkészülés 
nélkül is középiskolai latin versenyt nyert. 

Természetvédelmi vénája már középiskolás korában megmutatkozott. Egy alkalommal a kelebiai 
vasútvonalon utazva a vonatból rengeteg különféle madarat látott, ami õt nagyon izgalomba hozta. Nem 
sokkal késõbb visszament erre a területre � ekkor látta elõször a Szabadszállás-Fülöpszállás környéki szikes 
tavakat, a Zab-széket, a Kelemen-széket, a Paprétet. Errõl dolgozatot készített fényképekkel, és ezt beadta a 
Természetvédelmi Hivatalnak. A mellékelt levélben kérte a terület védetté nyilvánítását. Így hozzájárult 
ahhoz, hogy � a Kiskunsági Nemzeti Park megalakulásakor � ezek a vízimadár-eldorádó szikes tavak a KNP 
törzsterületeként kaptak védelmet. A dolgozat sajnos kézirat maradt, és valószínûleg elkallódott.  

A téli hétvégéket gyakran madárfotózással töltötte. Szintén téli elfoglaltság volt a kopjafás temetõk 
szisztematikus fotografálása, nagyon szép kopjafa-fotókat készített. A fényképek alapján Gyurkó Gizella 
csinált rajzokat, amelyeket aztán táblákba rendeztek. Sajnos, ez a munka abbamaradt és nem jelent meg, 
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pedig elég nagy anyag volt és zöme valószínûleg ma már pótolhatatlan. 
A hazai növényvilág veszélyeztetett fajai és élõhelyei iránti felelõsség igen korán megfogalmazódik benne 

(�Csaknem 15 éve járom az ország botanikailag legértékesebb területeit és szinte mindenhol � beleértve 
sajnos természetvédelmi területeket is � riasztó mértékû és gyorsaságú leromlást, fajszegényedést, 
gyomosodást, szennyezõdést tapasztaltam.� [33.] .*).  

1969 és 1974 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológus szakára járt. Az egyetemi évek alatt 
ismerkedett meg SEREGÉLYES Tiborral és GYURKÓ Gizellával, késõbbi szerzõtársaival. Ebben az idõszakban 
telente még órákig hasal a Duna jegén, egy szál pokróc alatt a ritka téli madárvendégeket fényképezve. 
Diplomamunkája Cynanchum vincetoxicum egy budai-hegységi populációjának 1973-ban végzett 
növekedésvizsgálata volt, mely 1975-ben közleményben is megjelent [13.]. A végzést követõen mongóliai 
útra indult, emiatt az egyetemi diplomaosztó ünnepségen nem tudott megjelenni és diplomáját hazaérkezte 
után vette át. 

1974 és 1976 között a tápiószelei Agrobotanikai Intézet tudományos segédmunkatársaként, hazai vadon 
élõ növények génbankjával, a hazai természetes flóra genetikai tartalékainak feltárásával és begyûjtésével 
foglalkozott [14.]. Szinte a szeme elõtt pusztul ki néhány faj egy-egy hazai állománya, 1976-ban az utolsók 
között látja és talán utolsóként fényképezi a havasi hízókát (Pinguicula alpina) egyetlen egykori hazai 
lelõhelyén, Lesencetomajon. 

1976-ban rövid debreceni kitérõ következett: a Kossuth Lajos Tudományegyetem Növénytani 
Tanszékének tudományos segédmunkatársaként a herbárium rendezésével és bõvítésével foglalkozott. Itt 
ismerte meg késõbbi feleségét, KOVÁCS Évát, egy lányuk született (Noémi). 

1976-tól 1978-ig a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának segédmúzeológusaként 
dolgozott. Eközben a Kiskunsági Nemzeti Park élõleltárával foglalkozik, 1977-ben 30 kiszállás során kb. 400 
virágos növényt gyûjt a térségbõl és összeállítja a szabadszállási terület edényes flóráját [16.], sirálytelepeken 
folytat szukcesszió-vizsgálatokat. 1978-ban Szabadszállás környékén 160 cönológiai felvételt készített és 
Lakitelek, Szabadszállás, Darány mellõl és a Balaton-felvidék térségébõl 400 lapnyi herbáriumot gyûjt. A 
Közép-európai flóratérképezési program számára mintegy 70 faj adatai gyûjti ki a herbáriumból. Részt vett 
Pénzes A., Moldvai R., Pócs T., Borhidi A. külföldi Asteraceae-gyûjtéseinek a Herbarium Generale-ba való 
és a Boros Á., Kárpáti Z. és Pénzes A. Gentianaceae-gyûjtéseinek a Herbarium Carpato-Pannonicum-ba 
történõ beosztásában, új gyûjteményszekrények elhelyezésében, szénkénegezésben. Mindeközben 
ismeretterjesztõ elõadásokat tart a múzeum biológiai szakkörében, a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulatnál 
és részt vesz hangos diamûsorok összeállításában a Múzeum Közmûvelõdési Csoportja számára. Részt vett a 
�Gyógynövények� és a �Bátorliget� kiállítás összeállításában, a növénytári biológia-szakkör barcsi 
táborozásának szervezésében és külföldi herbáriumi kölcsönzési anyagok összeállításában is. 
1978-tól 1988-ig az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (és jogutódai) botanikai fõfelügyelõje. 
(Erre a munkára CSAPODY István ajánlásra vették fel.) A botanikával és ökológiával kapcsolatos 
természetvédelmi hatósági ügyek intézése mellett botanikai kutatások elõkészítésével és szakmai 
felügyeletével is foglalkozott. Részt vett a természetvédelmi õrök szakmai továbbképzésében és a 
természetvédelmi információs rendszer kialakításában. Ebben az idõszakban kezdõdött hazánkban a védett 
növényfajok körének kijelölése és az elsõ ilyen jogszabály (1982) elõkészítése. Ennek során állította össze 
�Magyarország endemikus, pannon jellegû, reliktum és ritka növényfajainak névsorá�-t. Ez a lista valamint 
Csapody István javaslata és az 1978 áprilisában és az 1980 júniusában, az ország tapasztalt 
terepbotanikusainak részvételével lezajlott vitaülések eredményeképpen alakították ki a Magyarországon 
védendõ növényfajok listáját. Ezen a lajstromon 368 faj szerepelt, melyek közül eleve kimaradtak a ritka 
elõfordulású, de jelentéktelen külsejû vagy gyom-jellegû fajok, melyeknek akkor az élõhelye nem tûnt 
veszélyeztetettnek. Így végül hazánkban elõször 1982-ben 340 növény került védelem alá. 

Az ekkor már készülõ magyarországi Vörös Könyv fajlistájának tudományos alapozásaként 1980-ban 
készítette el a hazai edényes flóra vörös listáját. (Ez a másfél évtizedig kéziratban heverõ munkája [22.] a 
hazánk jelenlegi területén õshonosnak vagy tartósan meghonosodottnak tekinthetõ fajokat és tízféle olyan 
tulajdonságukat tartalmazza, melyek nagyjából jellemzik az adott faj veszélyeztetettségét ill. a fajban 
megtestesülõ génkészlet pótolhatatlanságát.) 

Az 1980-as évek elején a hazai természetvédelemben új szelek kezdtek fújdogálni. A korábbi statikus � és 
a vélt, rövidtávú gazdasági érdekeknek alárendelt � védelemmel szemben kezdett hangsúlyt kapni egy új 
irányzat, mely a védett területek állapotának felmérését, értékeinek számbavételét és nyomon követését 

                                                 
. ** A szövegben lévõ dõlt betûs részek NÉMETH Ferenc írásaiból származó idézetek. A szögletes zárójelben 
lévõ számok a forrást jelölik meg, jelen írás végén található bibliográfia sorszámaira utalnak. 
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szolgálta. Ennek a munkának hazánkban NÉMETH Ferenc az egyik úttörõje volt � még jóval a �biodiverzitás� 
és a �biomonitoring� kifejezések divatba jövetele elõtt. (�A legutóbbi évek során nálunk a természetvédelmi 
munka új oldala került elõtérbe, amely a már védett területek eredeti állapotának megõrzését vagy annak 
visszaállítását szolgálja. E munka tudományos megalapozása és a gazdálkodási tevékenységgel való 
egyeztetés még hosszú éveket vesz igénybe. Annyi azonban bizonyos, hogy a precíz térképezés és a 
valamennyi természeti értéket számbavevõ leltárkészítés nélkül ez a tevékenység elképzelhetetlen. A munka 
során 1979 óta jó néhány védett terület botanikai természetvédelmi térképe készült el. � Az ilyen 
térképezések legközvetlenebb haszna a növénytani értékek esetében az, hogy a populációdinamikai 
folyamatok ezáltal jól nyomonkövethetõk. Az évenként vagy több évenként ismételt állománybecslésekkel 
ugyanis olyan adatsorokat kaphatunk, amelyekbõl több évre elõre megjósolható egy-egy növényfaj 
állományalakulása. Így a szükséges intézkedések még idejében megtehetõk.� [51.])  

1983-ban, 1986-ban és 1988-ban ismét Mongóliába utazott, ahol mintegy 1500 herbáriumi lapnyi 
növényt gyûjtött. 

A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett állat- és növényfajok Vörös Könyve 1989-ben jelent meg, 
melynek hajtásos növényekkel foglalkozó részét NÉMETH Ferenc írta [8.].  

A Természetvédelmi Hivatalban végzett munkája a botanikai természetvédelem számára alapvetõ 
fontosságú volt, hivatali állását mégis otthagyta. Ennek oka elsõsorban az volt, hogy nagyon rosszul tûrte a 
hivatali kötöttségeket. Sokat utazott az országban, ezzel néha fõnökei elismerését, néha rosszallását vívta ki. 
Az utazások ellenére idejének egy részében mégiscsak hivatalnok volt, és egy olyan öntörvényû embernek, 
mint õ, már ez is alig volt elviselhetõ. A Természetvédelmi Hivatal után szabadúszó fordítónak állt 
(korábban, az egyetem után, jól megtanult angolul és oroszul). Fõleg szépirodalmat fordított angolból, 
emellett krimit és ismeretterjesztõ könyvrészleteket is. Nagy hatással volt rá az Illúzió a természetben és a 
mûvészetben c. könyv, amelynek néhány fejezetét fordította. A könyvben leírtak sokban befolyásolták 
Németh Ferenc fényképeit, különösen azok kompozícióját. Õ az a típusú fotográfus volt, aki a képeket elõre 
kitalálja. Téli estéken rengeteget ültek együtt Seregélyes Tiborral a konyhai sámlin, és különféle képeket 
álmodtak meg ritka növényekrõl, amiket aztán tavasszal, nyáron igyekeztek megcsinálni. 

1989 és 1992 között ismét a MTM Növénytárában dolgozott tudományos munkatársként. 1989 nyarán 
egy hónapra ismét Mongóliába utazik és tervezett kandidátusi disszertációjához (Vegetációszerkezeti 
vizsgálatok belsõ-ázsiai sztyeppeken és félsivatagokban) folytat terepi adatgyûjtést. Irodalmi adatgyûjtést és 
feldolgozást végez a belsõ-ázsiai sztyeppek és félsivatagok természetföldrajzi viszonyai, szezonális 
dinamikája, cönoszisztematikai értékelése, fajaik életformatípusa, növekedési és szaporodási stratégiája  
témakörében. Mongólia legkevésbé kutatott területein mintegy 600 lapnyi herbáriumi anyagot gyûjt.  
Magyarország területérõl pedig mintegy 50 új florisztikai adat bizonyító példányait gyûjti be. 

1992-tõl 1993-ig a Magyar Tudomány Akadémia vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének  
munkatársa, a �Kõszeg-program� szakmai irányítója. A rendszerváltás után lehetõvé vált a nyugati 
határszélen Soprontól az Õrség déli pereméig, az egykori vasfüggöny által évtizedekig elzárt területek 
botanikai-, természetvédelmi állapotának felmérése, mely a WWF támogatásával folyt. Vácrátóti és nyugat-
dunántúli botanikusok elsõsorban az egykori mûszaki zár mögötti területek élõhelyeket vizsgálták, melyben 
az ELTE mintegy húsz biológus hallgatója volt segítségükre [100.]. NÉMETH Ferenc ebben az idõszakban 
koordinálta az akkoriban tervezett Duna-Ipoly Nemzeti Park határkijelölési és zónabeosztási munkáit.  

1992-ben az Természetvédelmi Világszervezet (IUCN) több olyan kelet-európai projectet indított, 
melyben Magyarország is részes volt. Ennek természetes következményeként 1993-ban hazánkban létrejött az 
IUCN � Magyarországi Programiroda, melynek vezetõje annak fennállásáig, 1997 végéig NÉMETH Ferenc 
volt. A Programiroda kezelte az európai ökológiai hálózathoz kapcsolódó Nemzeti Természeti Terv projektet 
és több más kutatást (nemzeti ökológiai hálózat [9.], [11.], ökológiailag érzékeny területek hasznosítása, 
halastavak természetbarát hasznosítása, volt katonai területek hasznosítása [10.], folyami ökológiai folyosók). 

NÉMETH Ferenc nevét a legszélesebb körben minden bizonnyal ismeretterjesztõ írásai tették ismertté. 
Eltekintve egy norvégiai madárszigetre [27.] és a bolgár tengerpartra [56.] tett kirándulásról írott 
útibeszámolótól, egy Mongólia [79.] és egy Közép-Ázsia [88.] növényeirõl írt cikktõl és néhány lepkefajról 
írt rövid ismertetésétõl, ismeretterjesztõ munkássága hazánk természetvédelmi szempontból legértékesebb 
területeihez, flóránk legveszélyeztetettebb tagjaihoz és a legjellegzetesebb honi élõhelyekhez kötõdik. 
Egyéni stílusú, természetvédelmi indíttatású és igen olvasmányos írásai tudományos igényességûek. Elsõ 
népszerû cikkeinek zöme hazánk botanikailag legértékesebb területeire, tájaira (1979: Budapest környéke, 
1980: Szársomlyó, Szarvaskõ, 1981: Bakonyalja, fóti Somlyó, 1982: õrtilos-zákányi dombvidék, Bükk-
fennsík, barcsi õsborókás, 1983: budaõrsi Csiki-hegyek, balatonkenesei magaspart, Nagyszénás, 1984: 
Tokaji-hegy, csákvári Haraszt-hegy, 1985: Turjánvidék, devecseri Széki-erdõ) vezetett képzeletbeli 
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kirándulásokat. Igyekezett felhívni a figyelmet a az akkoriban még kevéssé ismert, de igen értékes területekre 
(�A budai Sas-hegy, a bátorligeti õsláp, a barcsi õsborókás neve a botanika iránt kevésbé érdeklõdõk elõtt is 
ismerõsen cseng. Valami okból ezek a különleges flórájú területek évek óta rendszeresen nagyobb figyelmet 
kapnak, mint más, hasonlóan értékes növénytakarójú vidékek. Utóbbiak a feledés homályában szunnyadnak, 
olyannyira, hogy még a botanikusok és zoológusok többsége is csak létezésükrõl tud.� [50.]) 

Cikkei általában a szóban forgó terület vagy élõhely szakszerû növényföldrajzi, társulástani, florisztikai és 
természetvédelmi bemutatásai. Közleményeiben emellett azonban hemzsegnek a legkülönbözõbb érdekes és 
hasznos tudnivalók. Az alábbiakban néhány idézettel érzékeltetjük, hogy cikkei és útibeszámolói milyen 
sokoldalúan mutatják be a tárgyalt területeket.  

Termõhelyismeret: 
�a változó vizellátású cseres, kocsányos tölgyesek � a felszínközeli agyagréteg tavasszal bõséges vízellátást 
biztosít, nyáron viszont a fölötte levõ talajréteg hamarabb kiszárad. Emiatt aztán különös megjelenésû 
erdõtársulás alakul ki: a szárazságot jelzõ cseres tölgyes gyepszintjét a kékperje (Molinia litoralis) és egyéb 
mocsári növények alkotják.� [40.] 

Biogeográfia: 
�Vajon mivel magyarázható a fõváros környéki tájak különleges fajgazdagsága? Már a fekvése is 
egyedülálló: négy flórajárás (az Északi-Középhegység, a Dunántúli-Középhegység, a Dunavidék és a Duna-
Tisza köze) találkozásánál helyezkedik el, felszíni formái, kõzetei, talajai, pedig a legváltozatosabb képet 
mutatják. Nagyban megkönnyítette  a színes növénytakaró kialakulását az is, hogy a tájat átszelõ Duna a 
növények vándorlásának egyik fõ országútja. 
A felszíni tagoltság (holtágak, morotvatavak, hegytavak, szuirdokvölgyek, dolomitgerincek) számos reliktum-
faj fennmaradását segítette elõ. A középhegységi mészkõ és dolomit, a meszes futóhomok sok endemikus 
növény szülõhelye. Bár az évi csapadékmennyiség csak a közepes szintet éri el, a savanyú homokkõ atlanti fa-
joknak ad otthont, a meredek déli lejtõkön pedig szubmediterrán növények díszlenek. Nem hiányoznak a lösz-
puszták és szíkesek helyi képviselõi, és nem feledkezhetünk meg a Duna mentén vándorló jövevényfajokról 
sem. A gyomvegetáció sokszínûségérõl pedig maga a kétmilliós világváros gondoskodik.� [30.] 

�Hazánk szinte teljes egészében e zárt tölgyeserdõk növényzeti övében fekszik, a zónahatárok azonban 
különösen kelet és dél felé elmosódók. Keletrõl a kontinentális sztyeppnövényzet határa épp olyan 
bizonytalan, mint amilyen a dél felõl hazánkba benyomuló szubmediterrán zónahatár. A gerinctelen 
állatvilág, fõleg a talajfauna vizsgálata alapján a Dunántúl egész délkeleti fele és a Duna�Tisza-köze 
Budapest magasságáig szubmediterrán területnek vélhetõ� Bár a határvonal helyzete mindmáig vitatott, 
kétségkívül szubmediterrán növényzetû területünk csak kettõ van: a Villányi-hegység és az õrtilos-zákányi 
dombsor.� [50.] 

Lepidopterológia: 
�a homoki nõszirom (Iris humilis ssp. arenaria) gyöktörzsében élt az egyik nevezetes 

maradványlepkefajunk, a közép-ázsiai rokonságú nagyfoltú bagoly (Oxytripia orbiculosa). A lepkefajt 
azonban már évtizedek óta hiába keresik, zért feltételezik, hogy sajnos már kipusztult. � A lepke kipusztulása 
azonban még nem vehetõ bizonyosra, ezért különös kíméletet érdemelnek az egyébként még nem túl ritka 
apró- és homoki nõszirom állományok. Megeshet, hogy maguknál jóval nagyobb értéket, egy már 
kipusztultnak vélt lepkefajt rejtegetnek.� [35.] 

 �Számos lepkefaj hernyója, amely elsõsorban a nyír levelét kedveli, kényszerûségbõl beéri az égerrel is 
(mást viszont nem hajlandó megenni). Ez a magyarázata, hogy sok északi és atlantikus elterjedésû lepkét 
találunk az égerlápokban. Különösen jellemzõk az éjjeli sarlósszövõk és a púposszövõk egy csoportja.� [89.] 

Geológia és klimatológia: 
 �A Nagymezõ kiemelkedõ fajgazdagsága különleges geológiai adottságainak köszönhetõ. A karsztos 

mészkõfennsíkot ugyanis seregnyi töbör teszi változatossá. Ezek 2-20 m mély, több tíz, néha 100 m-nél is 
nagyobb átmérõjû zárt mélyedések, amelyek fenekén gyakran � de nem mindig � víznyelõ húzódik. A régebbi 
elképzelésekkel szemben (barlangüregek berogyása) ma általában biogén eredetûnek tartják õket. A 
mészkõfennsíkon tenyészõ növényzet gyökérlégzése ugyanis szén-dioxiddal telíti a talajvizet, amely így egyre 
mélyebb üregeket old a kõzet felszínébe. E mélyedések ökológiai jelentõsége többrétû. Minden töbör ugyanis 
alakja miatt hidegcsapdaként mûködik, s az éjszakánként lehûlõ levegõ az alján összegyûlik. A sziklás 
töböroldalak éjszakai kisugárzása olyan erõs lehet, hogy az üreg alján még a nyár közepén is gyakran 
mérnek talajmenti fagyokat. Rendszeres és bõséges a köd- és harmatképzõdés is, tehát hidegkedvelõ és 
lápréti növényfajok csoportosulnak. A sziklás töbörlejtõk azonban, fõleg a felsõ perem közelében, már 
nincsenek ilyen hatásoknak kitéve, így a növényzet képét itt az erõs nappali felmelegedés határozza meg. 
Meleg- és szárazságtûrõ növényfajok élõhelye ez, alig néhány méterre a nedves, hideg biotóptól. A 
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víznyelõvel rendelkezõ töbrök hõforgalma ettõl kissé eltér, fõleg ha kicsi az alapterületük. 
Hõmérsékletjárásuk és páratartalmuk jóval kiegyenlítettebb, mint a lefolyástalan töbröké, mert a víznyelõn 
keresztül légterük kapcsolatban van a hegy barlangrendszerének állandó hõmérsékletû és páratelt 
levegõjével. Többnyire még a téli hó is elolvad a víznyelõ bejárata körül.� [51.] 

Kultúrtörténet: 
�Az utat szegélyezõ szõlõtáblák adják a világszerte ismert, kiváló villányi vörösborokat. A pincesor 

jelentõs népi építészeti emlék.  � A Villányból Pécs felé vezetõ országút mentén van Magyarország két 
legszebb pincesora; a híresebbik a villányi vasútállomástól 2,5 km-re levõ villánykövesdi, de a palkonyai sem 
alább való nála. Sétánk végállomása Palkonya község, ahol � a török eredetû, kerek alaprajzú 
mûemléktemplomot érdemes feltétlenül megnézni.� [31.] 

1980-ban (kapcsolódva a magyarországi növényfajok védelmének jogszabályi elõkészületeihez) 
cikksorozatot indít a Búvárban, hazánk veszélyeztetett növényeirõl. Elsõsorban a kirándulók által leginkább 
veszélyeztetett, feltûnõ szépségû nemzetségeket veszi sorra, azokat melyeknek szinte minden nálunk 
elõforduló faja védelemre méltó. A cikksorozat tizennyolc részében több mint húsz nemzetség fajai kaptak 
helyet [34-39., 42., 44., 48-49., 55., 62., 64-66., 68, 70-71.]. 

1982-ben jelent meg dr. SEREGÉLYES Tiborral közös, azóta már klasszikusnak számító munkája a �Ne 
bántsd a virágot! Néhány ritkaság a hazai növényvilágból� c. kötet [2., 3., 4.].  Ebben a Búvár-cikkekben már 
megszokott olvasmányos stílusban, tudományos igényességgel, a szeretõ gondoskodás hangján megírt 
ismertetést találunk NÉMETH Ferenc tollából 46 növényfajról és 6 élõhelyrõl. A könyvet a remekbe szabott 
színes növény-portrék és élõhely-képek teszik látványossá, melyekrõl a recenzió (HORTOBÁGYI 1983) tévesen 
feltételezi, hogy azokat csak SEREGÉLYES Tibor készítette volna, sõt a képek zöme NÉMETH F. munkája. 

Egészen egyéni módon szemlélte a növényeket és írásaiból árad az irántuk érzett szeretet: 
�Elsõ pillantásra elég szokatlan látvány a mi közép-európai szemünknek egy sárga színû ibolya, de aztán 

igen könnyen megbarátkozunk vele. Nemzetségének talán legsikerültebb darabja, hallatlanul kecses, bájos 
kis növény. Antropomorf arányai, arcocskára emlékeztetõ sárga virágai kényszerítõ erõvel hívják elõ a 
szerénységgel való képzettársítást, talán még jobban mint ibolyaszín rokonainál� [2: 40.]. 

�A hazai vadvirágok szépségversenyén komoly esélyekkel indulhatna a kakasmandikó. Szépségének 
fajtáját csupán egy francia szóval tudjuk megközelíteni: ez a virág graciõz. Szerénység és gõg, hivalkodás és 
egyszerûség kényes egyensúlya valósul meg külsõ megjelenésében. Természetesen ez a vélemény elfogult, de 
úgy látszik, a kakasmandikó mindig is csábított az antropomorfizálásra, ha nem is mindig azonos 
értelemben. Jó néhány népi elnevezésében a levelek jellegzetes foltossága bizonyos nemi betegségekkel és 
hordozóikkal állíttatik párhuzamba (kankósdi, kurvavirág).� [2: 19.] 

Nem kevésbé érzékletesek a tájakat, élõhelyeket bemutató írásai sem, melyek szépirodalmi  igényeket is 
kielégítenek:  

�Képzeljünk el egy végeláthatatlan, több mint ezer hektáras dimbes-dombos homoki legelõt, amelyet 
április elsõ napjaiban még kopár, lombtalan akácerdõk szegélyeznek, mélyebb fekvésû részein terjedelmes 
belvizek csillognak, a domboldalak egyhangú, sárgásbarna gyepjében kilométerekre sárgállnak a homoki 
pimpó hatalmas mezõi, s a délutáni nap ellenfényében az egész legelõ egyetlen színezüst lobogás: három 
kökörcsinfaj sok százezernyi, talán milliónyi virága ringatózik a friss tavaszi szélben. Alig tíz éve még így 
festett Európa legnagyobb kökörcsineldorádója, a bátorligeti Bátori legelõ.� [2: 59.] 

Minden írását áthatotta a természeti értékek iránt érzett felelõsség, a féltõ gondoskodás. Sok esetben 
emelte fel szavát az esztelen, természetromboló emberi tevékenység ellen: 

�� a 70-es évek második felében elérte õsgyepeink végzete, a gyeplazításos, felülvetéses melioráció. Ez a 
mezõgazdaságilag is teljesen elhibázott, eredménytelen beavatkozás (a fûhozam kisebb lett, mint volt) a 
legelõnek mintegy háromnegyed részét érintette. � 1981-ben 2 hektár kivételével a maradék õsgyep is 
megszûnt.� [2: 59.] 

�Sajnos a Velencei-tó csodálatos ökoszisztémái napjainkra súlyos veszélybe kerültek. Tápláló 
vízfolyásuk, a Császár-patak mérhetetlenül elszennyezõdött: a vágóhídi hulladéktól a hígtrágyáig mindenféle 
érkezik rajta. A mederkotrások a leülepedett tõzegbõl rengeteg növényi tápanyagot szabadítanak fel, kolloid 
iszapot juttatnak a vízbe, az úszóláptõzeg kiemelésével pedig leghatékonyabb biológiai szûrõjétõl fosztják 
meg a vizet. Mindeme munkálatok �a tó megfiatalítása� címén folynak. Óriási szemléletváltozásra, 
társadalmi összefogásra lenne szükség, hogy a nagy anyagi áldozatok meghozzák a kívánt eredményt: az 
üdülésre alkalmas, tiszta és öntisztulásra képes vizet, meg a természeti értékek fennmaradását.� [2: 60.] 

�A legszebb homoki legelõ � Bugyi és Taksony között volt. Hatalmas több száz hektáras õsgyepével, 
fajgazdagságával és fokozottan védett fajaival csak a nyírségi � nagyrészt szintén megsemmisült � Bátori 
legelõhöz volt hasonlítható. Hazánkon kívül pedig � talán Kelet-Európa kivételével � sehol sem találjuk 
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párját. Részletes kutatására nem volt idõ, egy futólagos helyszíni szemle alapján azonban közel kétszázas 
fajlistát lehetett összeállítani. � E nemzetközi jelentõségû terület, mielõtt még a természetvédelem 
megmozdulhatott volna, olyan csúnya véget ért, hogy még a bõséges hazai példatárban sem igen találnánk 
hozzá hasonló esetet. A legelõnek az úthoz közeli végén szeméttelepet létesítettek � de a legelõ többi része 
sem menekült meg: 1982-ben felszántották és kukoricával vetették be. A területet ezután magára hagyták. 
1983 tavaszán embermagasságú gyomtengert, benne gyéren egy-egy méter magas, termésérlelésig részben 
eljutott, be nem takarított kukoricát találtunk.� [67.] 

1983-ban az OKTH kiadásában a �Védett és fokozottan védett növényeink� címû két plakát jelent meg, 
szintén SEREGÉLYES Tibor társszerzõségével.  

1984-ben a szerzõpáros újabb szép könyvvel lepte meg az olvasókat, akkor jelent meg a �88 színes oldal 
a tavaszi vadvirágokról� [6.]. E kötet fényképanyaga ismét NÉMETH Ferenc és SEREGÉLYES Tibor közös 
munkája, a szöveget dr. SEREGÉLYES Tibor írta. A �lélekmelengetõen szép, szemetgyönyörködtetõ és okos� 
kötetet a kritika (CSAPODY 1984) és a közönség is igen kedvezõen fogadta. Csak sajnálhatjuk, hogy a 
tervezett nyári vadvirágokról szóló hasonló kötet kiadásának tervétõl a kiadó elállt� Megjelent viszont 1986-
ban ugyanebben a sorozatban a nappali lepkékrõl szóló kötet [7.]. NÉMETH Ferenc szívében a növények után 
közvetlenül a lepkék következtek. (E �repülõ virágok�-at még SZALKAY Józsi bácsi kedveltette meg vele. Igen 
jól sikerült lepkefotói és a lepkékre vonatkozó információk idõrõl-idõre visszaköszönnek hazai területekrõl és 
élõhelyekrõl szóló írásaiban is, de a Búvár poszterén is láthattuk például a nappali pávaszemrõl [74.], a kis 
színjátszólepkérõl [84.], a díszes medvelepkérõl [86.] és a zöldes gyöngyházlepkérõl [97.] készült képeit.) A 
lepkés könyv fényképanyagát szintén SEREGÉLYES Tiborral készítették el, az ismertetõ szövegek megírására 
pedig a RONKAY László lepidopterológust kérték fel. 

1986-tól az egész országot átfogó, gazdag terepi tapasztalatain, termõhelyi ismeretein és diagyûjteményén 
alapulva újabb cikksorozatot indított a Búvárban, �legjellemzõbb élõhelyeink� címmel. Ennek során 
bemutatta a hazánkra legjellemzõbb és természetvédelmi szempontból legértékesebb élõhelyek többségét 
(1986: bükkösök, homoki legelõk, dolomit-sziklagyepek, szikespuszták, hegyi rétek, 1987: löszpuszták, 
szubmediterrán karszterdõk, 1988: cseres tölgyesek, felhagyott gyümölcsösök, 1989: hullámterek, árterek; 
égerlápok, ligeterdõk; sziki tölgyesek; állóvizek, mocsarak; 1990: sziklaerdõk, szurdokerdõk, 1991: lápok, 
lápszemek). A kort messze megelõzve hangsúlyozta bizonyos élõhelyeink nemzetközi kitekintésben mérhetõ 
egyediségét, értékét és egyedülállóságát Európában: �Ez az erdõs sztyepptársulás minden mástól különbözik 
és feltehetõen a legritkább Európában: Magyarországon kívüli elõfordulásai talán Kelet-Európában 
lehetnek. Az viszont biztos, hogy ilyen típusú élõhelyeket hazánkon kívül sehol sem óvnak természetvédelmi 
jogszabályok.� [90.] 

Hazánk élõvilágának � úgy a flórának, mint a vegetációnak és a faunának � kiváló ismerete, 
növényrendszertani, növényföldrajzi tájékozottsága, tudománytörténeti mûveltsége, természetföldrajzi, 
geológiai, kultúrtörténeti olvasottsága, az Érték és a Szépség iránti fogékonysága és szeretete és nem utolsó 
sorban szépírói erényei révén NÉMETH Ferenc munkássága mérföldkõ a magyarországi növénytani-
természetvédelmi ismeretterjesztésben. A hazai botanikában korábban is szép számmal akadtak akik 
olvasmányosan, közérthetõen ugyanakkor tudományos szempontból is hitelesen és szívesen adtak számot 
munkájukról. Vajda László és Vajda Ernõ munkássága pedig a hazai növényfotográfia tekintetében 
példaértékû. NÉMETH Ferenc viszont mindkét mûfajnak volt avatott mestere: jó tollú, stílusos író és felkészült 
növényfotográfus, aki a kor technikai lehetõségeinek köszönhetõen már színes fotótechnikával dolgozott.  

Az ismeretterjesztést, a szemléletformálást rendkívül fontosnak tartotta. Az általa vezetett tudományos 
programokról (mint a bükki Nagymezõ növényritkaságainak állományfelmérése és ponttérképezése vagy a 
�Vasfüggöny-project�) is igyekezett hírt adni népszerû cikkekben. Emellett ismeretterjesztõ írásaiban is  
találkozhatunk olyan mondatokkal, utalásokkal amelyek � akár publikálatlan � tudományos eredményekre 
vonatkoznak (például: �Az ujjaskosborok � A klasszikus rendszertani monográfiák szerint Nyugat-Szibériáig 
terjednek, magam azonban Közép-Mongóliában is találkoztam képviselõjükkel, és minden bizonnyal 
elõfordulnak Kelet-Ázsiában is.� [64.] 

Írásaiban igyekezett emléket állítani egy-egy terület növényvilágának megismeréséért sokat tett, kevéssé 
ismert kutatójának is (�A terület tucatnyi országos növényritkaságát Tallós Pál erdõmérnök 1957-ben fedezte 
fel , s 1964-ben bekövetkezett haláláig szívósan küzdött a Széki-erdõ védeltté nyilvánításáért� [26.], �Az 
õshonos vegetáció maradványai ma már csak néhány szûk vízmosásban, patakvölgyben találhatók meg. 
Újrafelfedezésük néhai Héjjas Imre csurgói gimnáziumi tanár érdeme� [50.] 

A természetet igyekezett sokoldalúan, komplex módon szemlélni és ezt mindenkiben tudatosítani:  
�lassan rájöttünk, hogy a Somlyó-hegy gazdag lepkefaunájánál jóval több értéket rejteget. Ez egyébként 
természetes is: sokszínû lepkevilág csak növényfajokban gazdag vegetációban maradhat fenn, ennek feltétele 
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pedig a geológiai és domborzati viszonyok változatosságán kívül a táj napjainkig tartó háborítatlansága.� 
[41.] 

Írásainak lenyûgözõ ismeretgazdagságának, sokszínûségének érzékeltetésére álljon itt még egy idézet: 
�Egy alkalommal sziklakertkedvelõ barátommal május legvégén a Szarvaskõ meredek szikláin jártam. A 
csodálatos sziklaalakzatokat látva felsóhajtott: �Ha az Isten sziklakertépítõ lett volna, alighanem a 
Szarvaskõrõl mintázza a paradicsomot��  

Vonatunk fél kilenc körül érkezett Szarvaskõre, és ahogy megpillantottuk a reggeli napfényben fürdõ, de 
még a hajnali félhomály hûvösségét õrizõ szûk szurdokvölgyet, a magasba szökkenõ sziklaszirteket, 
álmosságunk azonnal elpárolgott. Ez még a régi szép egyetemista idõkben történt, amikor az autós túra vagy 
az egri szállásfoglalás elérhetetlen álom volt.  

Szarvaskõ ma � Egertõl alig 15 km-nyire � jó autóbusz- és vonatközlekedéssel, a szurdok alján kanyargó 
kitûnõ állapotban lévõ mûúttal a legkényelmesebben elérhetõ túristacélpontok egyike. Számos látnivalója 
akad. Elsõsorban a vadregényes táj és a tájba illõ falukép ragadja meg az érkezõt. A község szálláskertes 
településszerkezete hazánkban ma már ritkaságnak számít. A szûk völgykatlanban ugyanis csak a 
lakóházaknak és a kicsiny lakóudvaroknak akad hely, a gazdasági épületek viszont egy közeli hegytetõn, a 
Kecskefaron szinte külön települést alkotnak. A falu északi határán magasodó sziklaormon, a  Szarvaskõn 
csaknem századunkig a XIII. században épült Tarisznyavár állt. Ma már sajnos csak romjai láthatók. Az 
ásvány- és kövületgyûjtõ is gazdag zsákmányra számíthat, ha végigjárja a község határában lévõ kõfejtõket 
és feltárásokat. Gyakoriak az alapkõzet, a gabbró és a diabáz, szép kristályos példányai, a pirit- és a 
gránátkristályok. A Denevér táró nevezetessége pedig a wehrlit, ez a bonyolult összetételû ásvány, amelyben 
Kitaibel Pál a világon elsõként mutatta ki � Klaproth-tól, a hivatalosan elismert felfedezõtõl függetlenül � a 
tellur nevû elemet. � � [33.] 

Új és érdekes magyarországi florisztikai adatait négy tudományos cikkben tette közzé [14-17.], de szóbeli 
vagy levélbeli közlése nyomán számos adata jelent meg a Soó Rezsõ �A magyar flóra és vegetáció 
rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve� VI. 
kötetében is és a Priszter Szaniszló által szerkesztett 
VII. kötetben is. 

Naprakészen követte a nemzetközi 
szakirodalmat. Többek között ennek köszönhetõen 
hívta fel [2: 50.] a hazai botanikusok figyelmét arra, 
hogy a korábbi kutatás által egy fajnak tekintett 
�sallangvirág� valójában több fajt foglal magában. A 
pilisi (leg. et det. NÉMETH F.) és tokaji  (leg. 
MERCSÁK J. L., det. NÉMETH F.) sallangvirág 
populációkat a Himantoglossum caprinum-mal 
azonosította. A hazai orchideaflórában ezen kívül 
különösen a pók- és a szarvas bangó alakkörének 
változatossága keltette fel a figyelmét, melyek 
vizsgálatába szakdolgozó egyetemi hallgatókat, 
SAPSÁL Júliát és IVÁNYI Esztert is bevont. Munkájuk 
során kimutatták a mecseki és a turjánvidéki szarvas 
bangó-állományok nagymértékû heterogenitását és 
különbözõségét néhány jellegben [18.]. 

Németh Ferenc nagyon olvasott és mûvelt volt, 
de minderrõl mélyen hallgatott. Legendásan 
hallgatag személyiség volt, vidám társaságban képes 
volt egész nap szinte egy szót sem szólni. Aztán este 
egy odavetett félmondatán nevetett mindenki � az 
volt a nap legjobb vicce. Hallgatagságának okait 
nemigen ismeri senki, volt viszont egy-két ember 
(például Gyurkó Gizella), akivel hosszan, 
folyamatosan tudott kommunikálni. Jakucs Pál 
mesélte, hogy amikor Németh Ferenc Debrecenben a 
tanszéken dolgozott, és ott hallgatott nagyokat, 
elhatározták, hogy a hallgatást megtörik. Mikor 
Síkfõkút felé utaztukban szokás szerint meglátogatták az egri Szépasszony-völgyet, hatalmas mennyiségû 
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vörösbort pumpáltak Feribe, akirõl köztudomású volt, hogy szereti a vörösbort. Jakucs elhûlve mesélte, hogy 
�Tudjátok, mit mondott a Feri két liter vörösbor után? Semmit�.  
Németh Ferenc nem csupán mások butaságát vagy hanyagságát viselte nagyon rosszul. Magával szemben 
nagyon szigorú és igényes volt, ennek köszönhetõ, hogy a rábízott feladatokat másoktól szokatlan 
alapossággal teljesítette. Szigorú napirend szerint élt, a külvilág �lazaságai�, ostobaságai, akadályozásai 
rengeteg frusztrációt okoztak neki. Ezt egyáltalán nem mutatta, de elsõsorban ezek voltak azok, amik 
felõrölték erejét. Sokféle betegség gyötörte gyerekkorától fogva. Egyik szemével csak fényt látott, képet nem, 
ennek volt tulajdonítható kicsit furcsa, bandzsításszerû nézése. Elég gyakran kapott aritmiás szívrohamokat, 
ez a betegség élete során egyre súlyosabbá vált. Érdekes, hogy Mongóliában egyedül egész nagy utakra el 
mert menni, mert tudta, hogy ezen a helyen szívrohamot nem kap. Ez is arra utal, hogy Mongóliában igazán 
otthon érezte magát. 

Skandináviától a Kanári-szigeteken át Üzbegisztánig sokfelé megfordult. Legjobban a teljesen 
természetes vegetáció, illetve a természeti népek életformája érdekelte. Többször hangoztatta, hogy azért jár 
Mongóliába, mert a mérsékelt égövön ezt jószerint már csak itt lehet megtalálni. 1974-ben járt elõször a 
belsõ-ázsiai országban és annak érintetlen vegetációja, valamint csodálatos és alig kutatott flórája rögtön 
rabul ejtették. Késõbb még négy ízben (1983, 1986, 1988, 1989) � eleinte magán- késõbb hivatalos úton � 
vett részt mongóliai kutatóutakon. Sajnos eredményeibõl csupán két tudományos közlemény jelent meg. 
Mongóliában mintegy 800 növényfajt gyûjtött, melyek a Mongol Tudományos Akadémia Botanikai 
Kutatóintézetének herbáriumába (Ulaanbaatar) és a MTM Növénytárának  Herbarium Generale 
gyûjteményébe (Budapest) kerültek ([19.] ill. www.bot.nhmus.hu/hngenold.html). 1989-ben 85 új florisztikai 
adatott adott közre Mongólia területérõl (közötte az országra új Asplenium ruta-muraria L.-t, Astragalus 
candidissimus Ldb.-t, Limonium sedoides (Rgl.) Ktze.-t és az Oxytropis puberula Boriss.-t). Felhívta a 
figyelmet, hogy a begyûjtött anyag jelentõs részének további tanulmányozása szükséges [19.]. 1992-ben 
pedig sztyeppi és félsivatagi növény-társulásokon végzett strukturális vizsgálatainak elsõ eredményeit 
publikálta [20.]. 

Sajnos a Mongóliában gyûjtött tudományra újnak gyanított fajokat már nem írhatja le, 2001. õszén 
elhunyt� 
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Zusammenfassung 
Erinnerung an Ferenc Németh (1951-2001) 

A. MOLNÁR V. � T. SEREGÉLYES 
 

NÉMETH Ferenc wurde am 28. Mai 1951 in Budapest geboren. Die Liebe zur Natur, zu Pflanzen brachte 
er von zu Hause mit, da sein Vater, NÉMETH Ferenc senior, Kakteen-Sammler war. Bereits als Gymnasiast 
bereiste er Ungarn. Als prägend für ihn erwiesen sich damals die von SZALKAY József � Abteilungleiter im 
Budapester Zoo und ausgezeichneter Kenner des Somlyó-Berges bei Fót � geführten Ausflüge. An der 
Eötvös Loránd WU, Budapest, diplomierte er 1974 im Fach Biologie.  

Seine erste Arbeitsstelle war das Agrobotanische Institut in Tápiószele. Hier beschäftigte er sich zwischen 
1974 und 1976 mit einer Wildpflanzen-Genbank, dem Ermitteln und Sammeln genetischer Reserven der 
heimischen natürlichen Flora [14.]. Dabei erlosch so mancher Bestand praktisch vor seinen Augen: 1976 sah 
er als einer der letzten und fotographierte vielleicht als letzter das Alpen-Fettkraut (Pinguicula alpina) an 
dessen einzigem einstigen ungarischen Fundort, in Lesencetomaj. 

1976 folgte ein kurzer Abstecher nach Debrecen: Am Botanischen Lehrstuhl der dortigen Kossuth Lajos 
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WU sichtete und erweiterte er die Herbar-Sammlung.  
Von 1976 bis 1978 befaßte er sich in der Pflanzenabteilung des Landes-Naturkunde-Museums (MTM) 

mit dem Lebend-Inventar unserer Nationalparks (besonders NP Kiskunság, vergl. [16.]) und betreute die 
Einkeimblättrigen-Sammlung des Herbarium Generale.  

Von 1978 bis 1988 beteiligte er sich als Botanischer Oberinspektor des Landesamtes für Umwelt- und 
Naturschutz (und dessen Rechtsnachfolger) am Aufbau eines Ranger-Netzes und eines Naturschutz-
Informations-Systems. Seinerzeit begann in Ungarn die Auswahl der zu schützenden Pflanzen und die 
Vorbereitung der ersten derartigen Rechtsverordnung (1982). Im Zuge dessen erstellte er die �Liste der 
endemischen, pannonischen, reliktischen und seltenen Pflanzenarten Ungarns�. Darauf sowie auf einen 
Vorschlag CSAPODY István�s basierend entstand die Liste der geschützten Pflanzen Ungarns (340 Arten).  

In wissenschaftlicher Vorbereitung des Roten Buches Ungarns stellte er 1980 die Rote Liste der 
heimischen Gefäßflora zusammen. (Diese anderthalb Jahrzehnte als Manuskript herumliegende Arbeit [22.] 
enthält alle ursprünglichen oder als eingebürgert anzusehenden Arten des heutigen Ungarns sowie je zehn 
Eigenschaften, welche den Gefährdungsgrad der gegebenen Art bzw. die Unersetzlichkeit des in ihr 
verkörperten Genbestandes grob charakterisieren.) 

Zu Beginn der 1980-er Jahre begann sich im ungarischen Naturschutz eine neue Richtung durchzusetzen, 
welche eine fortlaufende Bestands- und Zustandsaufnahme geschützter Gebiete zum Ziel hatte. In Ungarn 
war NÉMETH Ferenc einer der Pioniere dieser Arbeiten � lange bevor die Begriffe �Biodiversität� und 
�Biomonitoring� in Mode kamen [51.].  

1989 erschien das Rote Buch der ausgestorbenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten Ungarns, 
dessen die Sproßpflanzen behandelnder Teil von NÉMETH Ferenc verfaßt wurde [8.].  

Zwischen 1989 und 1992 war er erneut wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Pflanzenabteilung des 
MTM. 

Von 1992 bis 1993 war er am Ökologischen und Botanischen Forschungsinstitut (Vácrátót) der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften fachlicher Leiter des �Kõszeg-Programms�. Dieses verfolgte mit 
Unterstützung des WWF [100.] das Ziel einer botanischen, naturschützerischen Bestandsaufnahme der vor 
der Wende durch den Eisernen Vorhang jahrzehntelang abgesperrten, westlichen Grenzgebiete Ungarns 
zwischen Sopron und dem Südrand der Õrség-Region. 

Die Welt-Naturschutz-Union IUCN eröffnete 1993 in Ungarn ein Programmbüro, das bis zur Schließung 
Ende 1997 von NÉMETH Ferenc geleitet wurde. Dieses betreute das ans Europäische Ökologische Netzwerk 
anknüpfende Projekt Nationaler Naturplan und andere Forschungen (Nationales Ökologisches Netzwerk [9.], 
[11.], Nutzung ökologisch empfindlicher Gebiete, Naturfreundliche Nutzung von Fischteichen, Nutzung 
ehemaliger Militärgebiete [10.], Ökologische Fluß-Korridore).  

Am bekanntesten wurde NÉMETH Ferenc�s Name durch seine populärwissenschaftlichen Schriften. 
Abgesehen von je einem Reisebericht über eine norwegische Vogelinsel, die bulgarische Schwarzmeer-Küste 
(Monatsschrift Búvár) und einer Broschüre über diverse Falter ist sein wissensverbreitendes Schaffen mit den 
wertvollsten Naturgebieten unserer Heimat, deren charakteristischen Biotopen und mit den meistgefährdeten 
Vertretern der heimischen Flora verbunden. 

Anfangs stellten seine populären Artikel zumeist botanisch wertvolle, seinerzeit jedoch in der breiten 
Öffentlichkeit noch kaum bekannte Gebiete Ungarns vor. Neben der florengeographischen, systematischen, 
floristischen und konservatorischen Charakteristik des betreffenden Gebietes oder Biotops finden sich stets 
auch reichlich standort- und kulturhistorische, biogeographische, zoologische (insbesonders 
lepidopterologische), geologische und klimatologische Angaben.  

1980 (in Verbindung mit dem Vorbereiten der ungarischen Schutzverordnung für Pflanzenarten) startete 
er im Búvár eine Artikelserie über gefährdete Pflanzen unserer Heimat. Darin stellt er in erster Linie durch 
Ausflügler stark gefährdete weil auffallend schöne Sippen vor, deren beinahe jede heimische Art des 
Schutzes bedarf. In den 18 Teilen dieser Serie finden sich die Vertreter von mehr als 20 Gattungen [34-39., 
42., 44., 48-49., 55., 62., 64-66., 68, 70-71.]. 

Außer im Búvár publizierte er gelegentlich auch in anderen Blättern, und 1982 erschien als 
Gemeinschaftsarbeit mit Dr. SEREGÉLYES Tibor ein seither als Klassiker geltender Band, der auch in Englisch 
und � unter dem Titel �Hüte die Blumen. Einige Raritäten von der ungarischen Pflanzenwelt� � in Deutsch 
herausgegeben wurde [2., 3. 4.]. Darin stellt NÉMETH Ferenc in seinem bereits aus dem Búvár bekannten, 
unterhaltsamen Stil wissenschaftlich exakt und liebevoll fürsorglich 46 Pflanzenarten und 6 Biotope vor. 
Gelungene Farbaufnahmen der Pflanzen, Biotope machen das Buch zu einer Augenweide.  

Pflanzen auf ganz individuelle Weise betrachtend, strömt aus seinen Schriften die Zuneigung zu diesen. 
Nicht weniger einfühlsam sind seine Landschafts- und Lebensraum-Beschreibungen, die selbst 
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belletristischen Ansprüchen Genüge tun. All seine Schriften waren von Verantwortung, von mitfühlender 
Fürsorge gegenüber den Werten der Natur durchdrungen. Oftmals erhob er seine Stimme gegen sinnloses, 
naturzerstörerisches menschliches Handeln. 

Basierend auf das ganze Land umspannenden Felderfahrungen, Standort-Kenntnissen und seiner reichen 
Dia-Sammlung startete er 1986 erneut eine Artikelserie im Búvár: �Unsere charakteristischsten Biotope�. 
Darin stellte er nicht nur die Mehrzahl jener aus naturschützerischer Sicht wertvollsten heimischen 
Lebensräume vor, sondern betonte � seiner Zeit weit voraus � in mehreren Fällen deren Eigenständigkeit und 
Einzigartigkeit selbst in europäischem Maßstab. 

Durch seine herausragende Kenntnis der Flora/Vegetation und Fauna unserer Heimat, seine 
pflanzensystematische, geobotanische Bewandertheit, wissenschaftshistorische Gelehrtheit, 
naturgeographische, geologische, kulturgeschichtliche Belesenheit, Empfänglichkeit gegenüber Wert und 
Schönheit und nicht zuletzt durch seine schriftstellerischen Qualitäten ist das Schaffen von NÉMETH Ferenc 
ein Meilenstein in der Vermittlung botanisch-konservatorischen Wissens in Ungarn. In der heimischen 
Botanik gab es auch vor ihm nicht wenige, die unterhaltsam, allgemeinverständlich und dennoch 
wissenschaftlich korrekt, und nicht zuletzt auch bereitwillig über ihre Arbeit berichteten. Das Werk der 
Gebrüder László und Ernõ Vajda war wiederum wegweisend für die Pflanzenfotographie. NÉMETH Ferenc 
hingegen war ein geweihter Meister beider Genres, ein gewandter, stilsicherer Schreiber und ein 
professioneller Pflanzenfotograf, der dank der technischen Möglichkeiten seiner Zeit bereits in Farbe 
fotographierte.  

Wissensverbreitung, Gestaltung der öffentlichen Meinung hielt er für außerordentlich wichtig. Auch über 
seine eigenen wissenschaftlichen Programme berichtete er nach Möglichkeit in populärwissenschaftlichen 
Artikeln. Daneben finden sich in seinen populärwissenschaftlichen Schriften auch Sätze, Verweise, die sich 
auf � teils unveröffentlichte � wissenschaftliche Ergebnisse beziehen (z.B.: �Die Kuckucksblumen� Während 
diese den klassischen systematischen Monografien zufolge bis Westsibirien verbreitet sind, traf ich hingegen 
auch in der zentralen Mongolei auf deren Vertreter, und sicherlich kommen sie selbst in Ostasien noch vor.� 
[64.] 

In seinen Schriften gedachte er oft solch weniger bekannten Forschern, die sich um die Erforschung der 
Pflanzenwelt der einen oder anderen Region verdient gemacht hatten.  

Interessante floristische Eigen-Daten publizierte er in vier wissenschaftlichen Artikeln [14-17.]. Viele 
seiner Daten erschienen jedoch auch, auf mündliche oder briefliche Mitteilungen hin, im VI. Band von Rezsõ 
Soó�s Systematisch-geobotanischem Handbuch der ungarischen Flora und Vegetation bzw. im von Szaniszló 
Priszter redigierten VII. Band. 

Bezüglich der internationalen Fachliteratur war er stets auf aktuellem Stand. Unter anderem auch 
deswegen machte er die Botaniker darauf aufmerksam [2: 50.], daß die heimische �Riemenzunge� in 
Wirklichkeit mehrere Arten umfaßt, von denen Himantoglossum caprinum bei Tokaj (leg. MERCSÁK J. L., 
det. NÉMETH F.) und im Pilis vorkommt. Die Variabilität des heimischen Formenkreises der Spinnen- und der 
Gehörnten Ragwurz, welche seine Aufmerksamkeit erweckte, untersuchte er unter Einbeziehung der 
Universitäts-Diplomanden SAPSÁL Júlia und IVÁNYI Eszter. Sie konnten die starke Heterogenität der 
Gehörnten Ragwurze des Mecsek und des Turján-Gebietes sowie Differenzen bezüglich einiger Merkmale 
nachweisen [18.]. 

Er war ein stiller, zurückgezogener, ein wenig verschlossener Mensch, der in Gesellschaft meist erst dann 
auftaute, wenn von Botanik, von Pflanzen die Rede war.  

Von Skandinavien bis zu den Kanarischen Inseln viel herumgekommen, bedeutete Ihm außer der 
Ungarischen zweifellos die Pflanzenwelt der Mongolei am meisten. Seit er 1974 zum ersten Mal in dieses 
innerasiatische Land kam, zog ihn dessen unberührte Vegetation und wundervolle, wenig erforschte Flora 
sofort in ihren Bann. Danach nahm er noch viermal (1983, 1986, 1988, 1989) an � zuerst privaten, später 
offiziellen � mongolischen Forschungsreisen teil. Leider erschienen lediglich zwei wissenschaftliche 
Mitteilungen über deren Ergebnisse. In der Mongolei sammelte er etwa 800 Pflanzenarten, welche in das 
Herbarium des Botanischen Forschungsinstitutes der Mongolischen Akademie der Wissenschaften 
(Ulanbator) sowie in die Sammlung des Herbarium Generale der Pflanzenabteilung des MTM (Budapest) 
gelangten ([19.] ill. www.bot.nhmus.hu/hngenold.html). 1989 veröffentlichte er 85 neue floristische Daten 
vom Territorium der Mongolei (darunter neu für das Land: Asplenium ruta-muraria L., Astragalus 
candidissimus Ldb., Limonium sedoides (Rgl.) Ktze. und Oxytropis puberula Boriss.). Nachdrücklich wies er 
darauf hin, daß ein bedeutender Teil des gesammelten Materials weiterer Studien bedarf [19.]. 1992 
publizierte er die ersten Ergebnisse seiner strukturellen Untersuchungen von Pflanzengesellschaften der 
Steppen und Halbwüsten [20.]. 

http://www.bot.nhmus.hu/hngenold.html).


KITAIBELIA 10(1): 3-17. 2005 (2006). 16 

Leider kann er in der Mongolei gesammelte, als neu für die Wissenschaft vermutete Arten nicht mehr 
beschreiben; im Herbst 2001 verstarb er� 

 
A Mongólia vadvirágait bemutató tervezett terepi határozó egy tárnicsféléket bemutató színes táblájának 

reprodukciója (F. GYURKÓ Gizella akvarelljei) 

 

a � Lomatogonium 
carinthiacum 

b � Lomatogonium rotatum 

c � Gentiana algida 
d � Gentiana decumbens 

e �  Gentiana barbata 
f �  Gentiana dahurica 

g � Swertia marginata 
h � Swertia banzragcii 
i � Halenia corniculata 

A Mongólia vadvirágait bemutató tervezett terepi határozó egy ajakosokat bemutató színes táblájának 
reprodukciója (F. GYURKÓ Gizella akvarelljei) 
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a � Lagochilus bungei 
b � Lagochilus ilicifolius 

c � Lagochilus diacanthophyllus 

d � Panzeria canescens 
e � Panzeria lanata 

f � Lagopsis marrubiastrum 

 


