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EGY TERMÉSZETRAJZOS MUZEOLÓGUS 
VISSZATEKINTÉSE 

Bevezetés 

Az alábbi dolgozat nem életrajz. Már csak korláto
zott terjedelme miatt sem tartalmazhatja az elmúlt év
tizedek minden lényeges eseményét. Munkámat in
kább afféle múzeumtörténeti tallózgatásnak szánom, 
amely témáját tekintve talán beleillik a kilencven 
éves veszprémi múzeum jubileumi évkönyvébe. Az 
eredeti elképzelés szerint kizárólag gyűjtóutak szere
peltek volna benne, de írás közben apránként egyre 
fokozódó mértékben elkalandoztam más témákra is, 
így lett azután talán kissé életrajz íze az anyagnak, 
amely végül is arról szól, mi késztetett egy, a hivatá
sát szerető biológus tanárt az iskola csebenhagyására, 
hogyan jutott el csaknem 40 évesen a muzeológus pá
lyára és mi mindennel foglalkozott a múzeumban el
töltött évek során. Az anyag természeténél fogva a 
teljesség igénye nélkül mutatja be szövegben és ké
pekben mintegy fél évszázad vázlatos történetét, 
többnyire csupán egy-egy pillanatkép rapszodikus 
felvillantásával. Az érintett témák szinte kivétel nél
kül kapcsolatban vannak a gyűjtéssel, a gyűjtőszenve
déllyel, vagy akár közvetett úton a gyűjtés eredmé
nyei, olykor annak inkább csak „melléktermékei". 
Most, miután túljutottam a 60-on, már kétségbevon
hatatlan, hogy alapvetően gyűjtő típus vagyok, aki az 
élet legkülönbözőbb dolgait a gyűjtésnek rendeli alá, 
ez egyértelműen megmutatkozott a múzeumi munká
val kapcsolatban vallott nézeteimben is. A hivatali 
ügyintézéssel járó adminisztrációtól mindig idegen
kedtem, vagy legalábbis sajnáltam rá az időt. Az 
alábbi „történet' ' bizonyos fokig arra is választ keres, 
hogyan lesz valakiből akár amatőr, akár hivatásos 
gyűjtő. 

Köszönetnyilvánítás 

Életem során számos olyan kiváló emberrel hozott 
össze a jósorsom, akinek sokat köszönhetek és akikre 
mindig nagy tisztelettel és hálával gondolok. Lehetet
len lenne valamennyiükre külön-külön emlékezni, de 
a későbbiek során olykor elkerülhetetlen a név szerin

ti utalás. Külön kellene szólni azokról, akik élete 
vagy munkássága példaképemül szolgált. Közéjük 
tartozik Laczkó Dezső is, akit személyesen ugyan 
nem ismerhettem, hiszen éppen abban az évben szü
lettem, amelyben a halál kiragadta a tollat a kezéből. 
A nagy tudós szelleme azonban ma is jelen van az ál
tala alapított múzeum falai között, ki-ki meríthet élet
művéből. 

Kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor e 
helyen is köszönetet mondok azoknak, akik bármi
lyen formában hozzájárultak dédelgetett tervem való
ra váltásához és két évtizedet eltölthettem a muzeoló
gus pályán. Hálával gondolok általános iskolai tanító
imra, középiskolai, főiskolai és egyetemi tanáraimra 
és mindazokra, akik eszmei vagy tényleges támogatá
sa nélkül nem lehettem volna biológus. 

A természet vonzásában 

A gyűjtőszenvedély az emberek többségével vele-
születik, mégis viszonylag kevesen válnak igazi gyűj
tővé. A folyamatot olykor egyértelműen nem megfo
galmazható motivációk és véletlenek találkozása irá
nyítja. Vidéken nőttem fel, a Mátra ÉNY-i lábánál 
szinte beleszülettem a természetbe. Ködbevesző első 
emlékeim szerint virágos rétek vették körül a falutól 
különálló házikónkat. A kert alatt kis patak sietett a 
Zagyvába, partján öreg odvas fűzfák sorakoztak, kis
sé távolabb egy mocsaras terület... Valóságos „para
dicsom" egy a természet iránt vonzódó olyan kis
gyermek számára, aki órákon át képes kergetni a vi
rágról virágra röpködő lepkéket. Mindössze 4-5 éves 
lehettem, de még most is élesen emlékszem a mezei 
zsályán szinte fürtökben lógó sok galagonyalepkére, 
amennyit azóta sem láttam. Az áprilisi cserebogár raj
zása idején különösen nagy volt az izgalom. Érthetet
lennek tűnt, hogyan bújhat elő hirtelen százával, sőt 
ezrével a sok bogár a rét füve közül. Az igazi élményt 
azonban a szarvasbogár jelentette. Alig vártam, hogy 
májusban megjelenjenek a fűzfákon a pompás „agan
csos" bogarak. Ma már csak megválaszolhatatlan 
költői kérdés lehet, mi történt volna, ha nagyvárosban 
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/ . ábra. A Torma-rét egykori bazaltbányája Jókai-bánya 
közelében, a szerző kedvenc kirándulóhelye az 1940-es évek végén 
Abb. 1. Die Basaltgrube in der Nähe der Jókai-Grube von Torma
rét, der Lieblingsausflugort des Verfassers am Ende der 1940-er 

Jahre 

növök fel, kialakult volna-e ilyen fokon a természet 
iránti vonzalom, állandósult volna-e a gyűjtőszenve
dély. 

Az első osztály elvégzése után három budaörsi év 
következett. A falu fölött emelkedő kopár, köves, 
sziklás hegyeken azonban nem sok minden „termett' ' 
számomra. 

Tíz éves koromban költöztünk a Bakonyba, a je
lenleg Ajka város részét képező Bódéra. Ettől kezdve 
a természetet számomra elsősorban az erdő jelentette, 
amely szinte vonzott, mint egy óriási mágnes. A 
nyolcadik osztályt végeztem, amikor Jolán-akna (ma 
Jókai-bánya) fölött kaptunk lakást, úgyszólván az er
dő közepében. Ennél ideálisabb helyet kívánni sem 
lehetett volna. Más magamfajta gyerekekhez hasonló
an az első adandó alkalommal elhelyezkedtem a bá
nyánál. Egy ideig a szénosztályozón dolgoztam, majd 
később csillésként a föld alatt. Az erdő azonban to
vábbra is központi helyet foglalt el az életemben. 
Szabad idomben örökösen az erdőt bújtam. Alig telt 
el néhány hónap és a környéken szinte minden fát és 
bokrot ismertem. Úgyszólván minden érdekelt. A Kö
leskepe-árok valamennyi zeg-zugát felderítettem. Fo
lyamatosan felkutattam a különböző eocén korú ős
maradványok (tengeri sünök, fésűskagylók, osztrigák, 
Szent László pénzek, hatalmas megkövesedett tengeri 
csigák stb.) lelőhelyét. Kitapasztaltam merre érik a 
legtöbb és legszebb erdei szamóca, hol lehet tea ké
szítésre alkalmas növényeket gyűjteni, melyik erdő
részben terem a sok finom vargánya és a kajszi
barackra emlékeztető illatú rókagomba, melyik isza-
lagos akácosban található a legtöbb mókusfészek, hol 
rejtőznek a másfél métert is elérő „félelmetes" erdei 
siklók. 

Az elmondottak ellenére sem voltam még abban az 
időben igazi gyűjtő. Hiányzott a gyűjtés, a preparálás, 
a gyűjtemény összeállítás ismerete. Szükség lett vol
na egy szakavatott gyűjtő segítőkész irányítására, ami 

az úgy látszik elengedhetetlen külső motiváció is lett 
volna. A veleszületett gyűjtőszenvedély kiteljesedé
séhez még szükség volt egy kis időre. 

A körülmények kedvező alakulása folytán 1949-
ben váratlanul megnyílt előttem a továbbtanulás lehe
tősége. Igaz, hogy ez egyúttal a Bakonytól való, de 
szerencsére nem végleges elszakadást is jelentette. 

Kaposváron a Táncsics Mihály Gimnáziumban 
kezdődött el a biológia elméleti alapjaival való beha
tóbb ismerkedés, amelyet nagymértékben segített az 
erdőben autodidakta módon már megszerzett és ma
gammal vitt gyakorlati tudás. A földrajz tanára és 
egyben osztályfőnököm az a Marián Miklós volt, aki 
később már a szegedi Móra Ferenc Múzeum munka
társaként évtizedeken át kitartó buzgalommal kutatta 
a Bakony kétéltű és hüllő faunáját. 

Egerben a főiskolai tananyag „megemésztésében" 
is sok tekintetben támaszkodhattam a gyakorlati is
meretekre. Ott már amellett, hogy tananyagként sze
repelt a gyűjtés, a preparálás, akvárium, terrárium ké
szítés, gondozás stb., a rovargyűjtemény összeállítása 
is kötelező volt. A gyakorlati dolgok különösen lekö
tötték a figyelmemet, e téren szemmel láthatóan ki
váltam az osztálytársaim közül. Jó néhányuk rászorult 
akár baráti alapon, akár számomra mindig jól jövő 

2. ábra. A Tardi Általános Iskola biológiai szakkörének gyűjtő 
kirándulása az 1950-es évek közepén 

Abb. 2. Sammelausflug des biologischen Fachzirkels der Tarder 
Grundschule Mitte der 1950-er Jahre 
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zsebpénzt kiegészítés reményében, a vizsga előtt be
adandó gyűjtemény általam való elkészítésére. Nem 
csoda, hogy egyikükből sem lett rovargyűjtő. 

A gyűjtővé válásban döntő szerepet játszott Resko-
vits Miklós egri amatőr lepkész, akit egy alkalommal 
meghívtak a főiskolára, hogy a biológus hallgatóknak 
tartson előadást. A rovargyűjtés, ezen belül is elsősor
ban a lepkegyűjtés szépségeinek, örömeinek, haszná
nak ecsetelése rám igen nagy hatással volt. Lelkese
désem tovább fokozódott, amikor hozzájárult ahhoz, 
hogy a lakásukon megcsodáljam a szakszerűen prepa
rált és szépen rendezett, három szekrényt teljesen 
megtöltő hatalmas lepkegyűjteményét. Reskovits 
Miklós „becsületes" foglalkozása a képkeretezés 
volt, de szakmájának folytatása mellett amatőrként 
közel 50 évig a lepkéket is gyűjtötte a Bükkben. Ké
sőbb magam is többször elkísértem gyűjtőútjára és 
iparkodtam minél többet ellesni a lepkészet fortélyai
ból. Igaz, hogy végül is nem lett belőlem lepkész, de 
sokat köszönhetek neki, ezért is szeretettel emléke
zem rá és a mai napig egyik példaképemnek tekin
tem. 

A főiskoláról Matyóországba kerültem, hét évet 
töltöttem a Bükk déli nyúlványának egyik völgyében 
meghúzódó Tardon. Ott váltam igazán gyűjtővé és ta
lán nem túlzás, hogy biológussá is. Nagy buzgalom
mal fogtam az iskolai élősarok kialakításához, a bio
lógiai szakkör szervezéséhez. Nagyszabású szertárfej
lesztő munkába kezdtem, kitanultam a madártömést 
stb. is. A kirándulások eredményeképpen gyorsan 
gyarapodott a gyűjtemény. A sok lepke és bogár elhe
lyezése egy idő után nehézségeket okozott, ezért 
1955-ben levelet írtam a Természettudományi Múze
umnak, amelyben felajánlottam az anyag egy részét 
és főleg azt, hogy szívesen gyűjtenék nekik rend
szeresen Tard környékén rovarokat. Rövidesen meg
érkezett Kaszab Zoltánnak az Állattár vezetőjének 
számomra igen nagy örömöt jelentő kedvező válasza, 
sőt szakirodalmat, gyűjtőfelszerelést, rovartűt és ro
vardobozokat is küldött segítségül. Az ösztönzés ter
mészetesen további lendületet adott a munkámnak. 

Az elmaradt kitüntetés 

1957 elején levelet kaptam Kaszab Zoltántól, 
amelyben megírta, hogy az 1956-os események során 
az Állattár anyagának egy része elpusztult. A tűz 
martaléka lett többek között a kétszárnyú gyűjtemény 
is. Ezért az Állattár munkáját azzal tudnám a legjob
ban segíteni, ha a továbbiakban legyeket gyűjtenék 
részükre. Erre természetesen örömmel vállalkoztam. 
Mihályi Ferenc az Állattár kétszárnyú gyűjteményé
nek vezetője levélben adott szakszerű tanácsai alap
ján láttam neki kora tavasszal a munkának. Ha csak 
tehettem, tanítás után gyűjtöttem amíg lehetett, majd 
otthon este a petróleumlámpa pislákoló fényénél pre
paráltam az apró, gyakran alig 2-3 milliméteres le

gyeket. A gyűjtött anyagot időnként személyesen vit
tem fel az Állattárba. Mihályi Ferenc nem akart hinni 
a szemének, amikor 1978-ban egy alkalommal kere
ken 10 ezer preparált kétszárnyúval állítottam be a 
múzeumba. A munkát a nyári szünidőben még inten
zívebben végeztem, a rokonoknál a Bakonyban és 
Nyíregyházán eltöltött idő alatt is. 

Mindezt természetesen önzetlenül és ingyenesen 
csináltam, az Állattárban azonban úgy látszik valami
lyen formában honorálni kívánták a rendkívülinek 
számító „társadalmi" munkát. Egy napon hivatott a 
tanácselnök és „megsúgta", hogy a Termé
szettudományi Múzeumtól magas kitüntetésre terjesz
tettek fel, amihez persze kérték a helyi vezetők javas
latát is. Az elnök feltehetően elképzelni sem tudta mi 
állhat a dolog mögött és kíváncsisága vitte rá a hiva
tali „titok" megszegésére. A kitüntetésből azonban 
nem lett semmi. Mint évekkel később Kaszab Zoltán
tól megtudtam, azon bukott meg az ügy, hogy 1956 
után nem léptem vissza a pártba. 

Érlelődő terv 

Miután bejáratos lettem az Állattárba, az idő múlá
sával párhuzamosan egyre fokozódott a múzeum 
iránti vonzódásom. Eszményképemmé vált az ottani 
munka, apránként szinte minden vágyam az lett, hogy 
muzeológus lehessen belőlem. Tulajdonképpen ez a 
lehetőség motiválta az egyetemre való jelentkezése
met is. A tanulmányokat 1959-ben kezdtem el a Sze
gedi Tudományegyetem Természettudományi Kará
nak levelező tagozatán. Mi sem természetesebb, mint 
hogy az első alkalommal ellátogattam a Móra Ferenc 
Múzeumba, ahol viszont teljesen véletlenül összeta
lálkoztam volt osztályfőnökömmel Marián Miklóssal, 
aki időközben Kaposvárról hazakerült Szegedre és ott 
dolgozott herpetológus és ornitológus muzeológus
ként. Évtizedekre szóló barátság és együttműködés 
szövődött köztünk. Az egyetemi évek alatt Szegeden 
járva rendszerint felkerestem, sokat beszélgettünk. О 
hívta fel a figyelmemet „A Bakony természeti képe" 
programra, amelyhez rögtön csatlakoztam is 1964-
ben. Akkor még nem sejtettem, hogy éppen ennek a 
lépésnek lesz döntő szerepe a muzeológus pályáig va
ló eljutáshoz. 

Visszatérve még egy kicsit Matyóföldre el kell 
mondanom, hogy Tardon jól éreztem magam. Nem 
csak a környéket, elsősorban a Bükk hegységet ked
veltem meg, hanem a barátságos vendégszerető ma
tyó embereket is. A körülmények mégis úgy hozták, 
hogy meg kellett válnom a falutól, 1960 őszén „nép
gazdasági érdek"-bői áthelyeztek bennünket Hejőbá-
bára. Ennek már csak azért sem örültem, mert erősen 
kötődtem a hegyvidékhez, nem szívesen mentem az 
Alföldre. Ráadásul egy évre a biológiának is búcsút 
kellett mondanom, mert kényszerből az alsó tagozat
ban a negyedik osztályt tanítottam. 
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Egy évtized a Hejö mentén 

Hejőbábát mindenképpen átmeneti állomáshelynek 
tekintettem, amelyre 2-3 évnél többet nem szerettem 
volna szánni. Ez azonban túlzott optimizmusnak bi
zonyult, hiszen kereken egy évtized lett belőle. A falu 
egyetlen előnyét csupán abban láttam, hogy viszony
lag közel fekszik a Tiszához. Ez azért volt fontos, 
mert éppen akkoriban kapcsolódtam be a Tiszakutató 
Bizottság munkájába. 

Hejőbábán is folytattam a rovargyűjtést, apránként 
feltárultak a környék értékei, amelyek valamilyen for
mában általában a vízhez kötődtek. Kitűnő gyűjtő
helynek bizonyult pl. a falu alatt húzódó Keringó-csa-
torna, a Hejő kanyargó, helyenként jelentősen kiszé
lesedett és elmocsarasodott egykori medre. A lassú 
folyású, dús növényzetű és akkor még tiszta vizű He-
jó-patak (hivatalos nevén Hejó-fócsatorna) Hejőbaba 
és főleg a szomszédos Nemesbikk alatti, kisebb-na
gyobb mocsarakkal összekötött szakasza, valóságos 
vadvízországként, jó kutatási lehetőséget biztosított 
egy amatőr biológus számára. 

A Tisza viszonylag közeli (Tiszapalkonya és Ti
szatarján közötti) szakaszához kerékpárral jártam. 
Kedvenc gyűjtőhelyem lett a gazdag élővilágú Oszlá-
ri Holt-Tisza, amelynek felszínét szinte teljesen bebo
rították a különböző vízinövények, közülük termé
szetesen nem hiányoztak a pompás fehér tündérrózsa 
ringatózó hatalmas telepei sem. Botanikai szempont
ból egyik érdekessége volt a víznek, hogy az Oszlári 
Holt-Tiszában valamennyi hazai békalencse faj, így a 
szenzációnak számító, legkisebb virágos növényünk, 
a mindössze 1 milliméteres vízidara (Wolffia arrhiza) 
is tömegesen élt. 

A biológiai szakkör Hejőbábán is gyorsan népszerű 
lett a tanulók körében. A leggyakrabban a Hejóhöz 
irányuló gyűjtő kirándulások nyomán létrehozott élő
sarok alapját képezte az akkoriban divatossá váló bio
lógiai szaktanteremnek is. 

Hejőbábán régi vágyam teljesült, amikor 1964-ben 
nagy nehezen összegyűlt a pénz egy fényképezőgép 
vásárlására. A tükörreflexes, cserélhető objektives, 
közelfényképezéshez alkalmazható közgyűrűs Exa, a 
természet megismerésének egy addig csak elsősorban 
Móczár László ragyogó felvételein megcsodált vilá
gát tárta elém. A természetesen rengeteg kudarccal is 
járó elmélyült munka már az első években sikeres 
szereplést hozott az Élet és Tudomány fényképpályá
zatain. Ez egyúttal megnyitotta az utat a népszerű fo
lyóirat „Beszélő képek" rovatához is, amelyben szá
mos képes riportomat közölték. 

Az évek gyorsan múltak, de nem teltek haszontala
nul. Befejeztem az egyetemet, doktoráltam, megje
lentek az első, mai szemmel nézve szerény tudo
mányos dolgozataim. Folytattam a munkát az Állattár 
új kétszárnyú gyűjteményének létrehozása érdekében, 
a lehetőségekhez mérten fokoztam a Tisza és a Ba
kony kutatását is. Mindezeket természetesen a tanítás 

mellett, amihez párosult a kis településsel járó sokré
tű társadalmi munka, az úttörő csapatvezetői beosz
tás, majd később a szakfelügyelői megbízatás. 

A múzeumról továbbra sem mondtam le, de na
gyon kicsi volt az esély a pályára jutáshoz. Budapes
ten a reménytelen lakáshelyzet hiúsította meg az elő
relépést. Vidéken pedig abban az időben alig volt ter
mészettudományos álláskínálat. Számos termé
szettudományi gyűjteménnyel rendelkező múzeum
ban egyszerűen nem alkalmaztak szakembert. így pl. 
Egerben, vagy az éppen Herman Ottó nevét viselő 
miskolci múzeumban. Mindössze egyetlen, sajnos 
csak formális álláshirdetés jutott tudomásomra (deb
receni Déri Múzeum), de mint kiderült, ott már meg
volt a konkrét jelölt. 

Az első hivatalos pályázatot 1962-ben nyújtottam 
be a Művelődésügyi Minisztériumba, eredménytele
nül. Később is gyakran érdeklődtem, de csak hiteget
tek. Állandóan tartottam a kapcsolatot a Termé
szettudományi Múzeum vezetőivel, de a muzeológus 
állás számomra még hosszú ideig csupán egy betelje
sületlen vágy maradt. 

Egy álom megvalósul 

Kissé már talán belefásulva a sok várakozásba kez
dődött el számomra Hejőbábán 1969-ben a tizedik ta
név. Váratlanul puhatolózó levél érkezett Veszprém
ből a Bakonyi Múzeumtól, amelyben Papp Jenő leír
ta, hogy megválik Veszprémtől és átmegy a budapesti 
Természettudományi Múzeumba. Tekintettel a Bako
nyi Múzeum szép hagyományokkal is rendelkező 
gazdag természettudományi gyűjteményére és „A 
Bakony természeti képe" tudományos program szer
vezésének fontosságára, szükségesnek tartotta maga 
helyett a megfelelő szakemberről gondoskodni. О 
egyúttal Eri István megyei igazgató döntését is meg
könnyítette, aki ugyancsak szívügyének tekintette a 
Bakony kutatását és nem szívesen járult hozzá Papp 
Jenő elengedéséhez. Mint később kiderült, termé
szetesen nem én voltam az egyetlen jelölt. Mivel 
azonban már nagyon régen szerettem volna bekerülni 
a pályára, a felajánlott lehetőséget úgyszólván gon
dolkodás nélkül elfogadtam, annál is inkább mivel a 
Bakonyhoz sok szállal kötődtem. 

A dolognak azért természetesen akadt szépséghibá
ja is. Amikor az állás ügyében személyesen leutaztam 
Veszprémbe, Eri igazgató kertelés nélkül közölte, 
hogy a veszprémi munkahely csupán átmeneti, mivel 
a Bakonyi Múzeum természettudományi gyűjtemé
nyének kihelyezésével önálló természettudományi 
múzeum létesítését tervezik Zircen, amelynek létre
hozása a Papp Jenő helyére lépő új munkatárs felada
ta lesz. Őszintén szólva ez a váratlan fejlemény egy 
kissé meghökkentett, de szerencsére nem hátráltam 
meg. így azután régi álmom beteljesült, 1970. január 
1-vel muzeológus lettem. 
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3. ábra Marián Miklós Bakony-kutató gyűjtőúton a padragkúti 
Köleskepe-árokban 

Abb. 3. Miklós Marián, Bakonyforscher auf Sammelweg in dem 
Graben Köleskepe in Padragkút 

4. ábra. Dipertológus szakemberek Hejobábán. Bal oldalon Holger 
Schumann Berlinből, középen Mihályi Ferenc a budapesti 

Természettudományi Múzeum légy-gyűjteményének vezetője 
(jobb oldalon a szerző) 

Abb. 4. Dipterologische Experten in Hejóbába. Links Holger 
Schumann aus Berlin, in der Mitte Ferenc Mihályi, Leiter der 
Fliegensammlungen des Budapester Naturwissenschaftlichen 

Museums (rechts der Vervasser) 

5. ábra. Az oszlári Holt-Tisza részlete a legkisebb virágos 
növényünk, a vízidara kinagyított képével 

Abb. 5. Landschaft an der Alttheiß in Oszlár mit dem vergrößerten 
Bild unserer kleinsten Blumenpflanze, die Zwerglinse 

6. ábra. A Tiszamenti holtágak pompás dísze a fehér tündérrózsa 
Abb. 6. Die prächtige Zierde des Altarms der Theiß, die weiße See

rose 

7. ábra. A dús növényzetű és az 1970-es évek közepén még gazdag 
állatvilágú Hejó-patak részlete 

Abb. 7. Ein Abschnitt des Hejó-Bachs mit üppiger Wegetation, der 
Mitte der 70-er Jahre auch noch an Tieren reich war 

8. ábra. A zirci múzeum állandó kiállításának a bakonyi 
nagyemlősöket bemutató részlete 

Abb. 8. Teil der ständigen Ausstellung der Bakonyer 
Großsäugetiere des Museum 

45 



Hivatalosan közel kettő, de ténylegesen csupán 
mintegy jó fél évet töltöttem a Bakonyi Múzeumban. 
Családom Hejőbábáról már egyenesen Zircre költö
zött 1970 márciusában egy szükséglakásba, így én is 
gyarapítottam a Zircről Veszprémbe bejárók népes tá
borát. Közben elkezdődött a zirci múzeum szervezé
se, de erre itt nem szükséges bővebben kitérni, mert a 
témával már több cikkben is részletesebben foglal
koztam. 

Hazánk első vidéki önálló természettudományi 
szakmúzeuma hivatalosan ugyan csak 1972. május 
17-én nyílt meg, Éri István már 1972. január 1-vel ki
nevezett múzeumigazgatónak. Kétségtelen, hogy az 
intézmény létrehozásában sokan közreműködtek, a 
Bakonyi Természettudományi Múzeumot mindig is 
egy kicsit a magaménak éreztem. Ez a tudat az évek 
során sok esetben átsegített az egyes időszakokban a 
fejem fölött ugyancsak tornyosuló különféle nehézsé
geken is. 

Dolgos hétköznapok 

Eltekintve most már mind az intézmény létrehozá
sától, mind a Bakony-kutatás szervezésétől, a muzeo
lógus pályát nagy tervekkel kezdtem. A kitűzött célok 
között szerepelt a Bakony minden zeg-zugának a be
járása, a kétszárnyú fauna minél teljesebb feltárása, a 
gyűjtött anyag folyamatos feldolgozása és teljeskörű 
publikálása. A nagyszabású elképzeléseket termé
szetesen csak kis részben sikerült megvalósítani. 

Az kétségtelen, hogy a természetföldrajzi értelem
ben vett Bakony hegységnek alig maradt olyan ki
sebb tájegysége, amelyen legalább egyszer ne fordul
tam volna meg a két évtized alatt. Hamarosan rá kel
lett azonban jönnöm, hogy a mintegy 4000 km2 kiter
jedésű hegység nem is olyan kicsi, mint az ember 
hinné. Legszívesebben tavasztól őszig jártam volna 
ugyan a terepet, ennek azonban számos gyakorlati 
akadálya volt. Ráadásul néhány érdekesebbnek bizo
nyult helyre az évek folyamán rendszeresen visszatér
tem. Ilyenek voltak pl. a Malomréti-völgy, a Burok
völgy, az Esztergáli-völgy, Fenyőfő, a Tihanyi-félszi
get, az öcsi Nagy-tó stb. Ez tulajdonképpen nem baj, 
mivel ezeken a mintaterületnek is nevezhető élőhe
lyeken gyűjtött rovaranyag viszonylag jól reprezen
tálja az egész Bakony rovarfaunáját. 

Eleinte minden rovart gyűjtöttem, illetőleg prepa-
ráltattam. Később a szűkös tárolási és preparátori ka
pacitás miatt erről le kellett mondani. Az 1980-as 
évek első felétől fokozatosan áttértem az ún. célgyűj
tésekre, aminek az lett a következménye, hogy első
sorban azok a kétszárnyú családok gyarapodtak a 
gyűjteményben, amelyekkel komolyabban foglalkoz
tam, vagy legalábbis szerepeltek a későbbiek során 
feldolgozandó csoportok között. Ilyenek voltak a zen-
gólegyek (Syrphidae), a fürkészlegyek (Tachinidae), 
a bögölyök (Tabanidae), a pöszörlegyek (Bombylii-

dae), a katonalegyek (Stratiomyidae), a fejeslegyek 
(Conopidae), a lószúnyogok (Tipulidae) stb. 

Mennyiségét és jelentőségét tekintve első helyen 
egyaránt a zengólégy gyűjtemény áll. A kizárólag a 
Bakony hegységből származó, 21 500 példányból ál
ló bakonyi anyag nagyobb a Természettudományi 
Múzeum teljes kárpát-medencei zengólégy kollekció
jánál. Az egy teljes rovarszekrényt megtöltő, csak
nem 100%-ban feldolgozott gyűjtemény revíziója és 
végleges felállítással kapcsolatos rendezése az elkö
vetkező évek feladata. 

Gyűjtés hegyen-völgyön 

A Bakonyi Természettudományi Múzeumnak, 
mint tájmúzeumnak a gyűjtőterülete a tágabban értel
mezett Bakony hegységre (Keszthelyi-hegység, Ta
polcai-medence, Balaton-felvidék, Déli-Bakony, 
Északi-Bakony és Bakonyalja) terjed ki. Való igaz, 
hogy e viszonylag nagy tájegység egy életre elég ku
tatási feladattal szolgálhat akármelyik szakterülettel 
foglalkozó muzeológus számára. Az emberek azon
ban általában nem szeretik, ha korlátok közé szorítják 
őket és sokszor a szakmai vagy egyéb érdekek is 
megkövetelik a szűkebb pátriából való kitekintést, 
így volt ez az esetemben is. Mivel a zengőlegyeknek 
az egyetlen hazai specialistája lettem, szaktudásomra 
a legkülönbözőbb hazai (de nem egyszer külföldi) in
tézményekben igényt tartottak. Elég nagy feladatot 
jelentett csupán a Természettudományi Múzeum Ál
lattára a Kárpát-medencéből származó zengólégy 
gyűjteményének a feldolgozása. Az ország különböző 
részein szervezett tájkutató programok, célgyűjtések 
mind jó lehetőséget nyújtottak a Bakonytól való idő
leges elszakadásra és nem utolsósorban egy kis szak
mai kitekintésre. E programok keretében a zengóle-
gyek mellett általában néhány más kétszárnyú csoport 
(olykor a szitakötők) gyűjtése és feldolgozása, illető
leg publikálása is feladatom lett. 

Ezekután nézzük meg egy kicsit közelebbről, való
jában hol is fordultam meg eddig határainkon belül 
gyűjtési szándékkal. Véletlenül éppen kereken 1000-
re tehető a felkeresett pontok és mintegy 950-re a 
konkrét gyűjtőhelyek száma. A pontos meghatározás
nak egyik elvi akadálya, hogy az egymáshoz közel 
eső gyűjtőhelyek elhatárolása főleg az első évtizedek
ben nem történt meg következetesen. 

A gyűjtések konkrét helyeinek oldalakon át történő 
felsorolása az olvasó számára nem mondana sokat. 
Ehelyett inkább a térképen való szemléltetés látszik 
célszerűnek. A lelőhelyek sajátos tömörülése azonban 
általában nem teszi lehetővé minden gyűjtőhely külön 
kijelölését, de végeredményben ez nem is szükséges. 
Éppen ezért is a zoológiában évtizedek óta széles kör
ben alkalmazott és jól bevált UTM-rendszerű hálótér
képen szemléltetem a szóbanforgó helyeket. Teszem 
ezt annál is inkább, mivel a hálótérképezés az elmúlt 
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9. ábra. A szerző hazai gyűjtéseinek helyeit szemlélető áttekintő térkép 
Abb. 9. Landkarte, wo die heimischen Sammlungsplätze des Verfassers anschaulich eingezeichnet sind 

évek során egyik fő témám volt. Csatlakozva a KLTE 
Ökológiai Tanszékén Dévai György egyetemi docens 
irányításával már régebbóta végzett nagyon alapos 
hálótérképező és az azzal összefüggő számítógépes 
faunisztikai adatfeldolgozó munkához, részt vettem 
az európai szisztémával kompatibilis UTM hálótér
kép hazai alkalmazásának kipróbálásában, különös 
tekintettel az ún. alhálóra bontás lehetőségeinek a Ba
konyban, mint mintaterületen való részletes vizsgála
tára (76,77). 

A fentieknek megfelelően a szemléltető térkép 5 x 
5 km-es alhálónak megfelelő bontásban tűnteti fel a 
jeleket. Vagyis egy jel 5 x 5 km-es négyzetnek felel 
meg, ezért egyes esetekben akár 4-5 konkrét lelőhe
lyet is takarhat. A térkép ettől függetlenül a céljának 
megfelelően szemléletes és számos hasznosítható in
formációt tartalmaz. Ezek közül érdemes talán néhá
nyat kiemelni. 

Mindenekelőtt feltűnő a jelek egyenetlen szóródá
sa. Ennek alapján jól kirajzolódnak a téma szempont
jából „fehér folt"-nak nevezhető területek, amelyek 
kimaradtak az eddigi gyűjtésekből. Ilyenek jól érzé
kelhetően pl. ÉK-Borsod, a Nyírség, a Hajdúság, Bé

kés egy része, a Duna-Tisza-közének északi és déli 
területe, a Jászság és a Nagykunság, a Dunántúl ÉK-i 
csücske, a Mezőföld, Tolna megye, a Somogyi
dombság, Dél-Zala és a Kisalföld egy része. Teljesen 
kimaradt a gyűjtésből a Börzsöny. A gyűjtések föld
rajzi „elterjedésének" ilyetén alakulása termé
szetesen korántsem véletlenszerű, azt objektív (néha 
szubjektív) tényezők befolyásolták. Ezek közül a két 
legfontosabb meghatározó jellegű a mindenkori lakó
hely és a különböző programokhoz való csatlakozás. 
A megállapítható szabályszerűségek nagyjából körrel 
is behatárolhatók. Ezek a körök római számmal jelöl
ve egyben hivatkozási alapul szolgálnak az egyes 
programok tárgyalásánál. 

A lakóhely közelebbi és távolabbi környékén foly
tatott gyűjtéseket jól tükrözik az I. és a II. számmal 
jelzett körben foglalt pontok (Tard és Hejőbába). He-
jőbábától azonban lényegében nem választható el a 
Tiszának a Tiszapalkonya és Tiszatarján közötti* sza
kasza. Zirc esetében (III) a lakóhely környéki munka 
már nem különíthető el, sőt teljesen egybeolvad a Ba
kony hegység egészének a kutatásával. Itt ugyanis a 
lakóhely és a munkahelyül szolgáló intézmény, mint 
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10. ábra. A Tiszakutatás egykori bázisépülete a folyó hullámterén 
a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben 

Abb. 10. Das einstige Basisgebäude der Theißforschung auf dem 
Flutraum des Flußes in dem Naturschutzgebiet von Mártély 

tájmúzeum gyűjtőterülete egybeesik „A Bakony ter
mészeti képe" program keretében folyó tervszerű ku
tatások hatáskörével. 

A Bakony esete tulajdonképpen már átvezet a kü
lönböző programok keretében végzett gyűjtések kate
góriájába. Ezek részben kívülről, részben belülről fa
kadó indítéka nem szorul bővebb magyarázatra. Az 
ember iparkodik a lehetőség keretein belül konkrét 
célok érdekében tevékenykedő kutatócsoportok mun
kájához csatlakozva dolgozni, szerény mértékben 
hozzájárulva a közös terv megvalósításához. Nem el
hanyagolható vonzerőt jelent természetesen az ilyen 
programokban rejlő publikációs lehetőség kamatozta
tása sem. Ezek közül csak a jelentősebbeket említem 
meg, utalva az ottani munka eredményeként készült 
publikációkra is. 

Időrendi sorrendben is az első helyre kívánkozik a 
Tiszakutatás, amelybe még Kolosváry Gábor profe-
szor úrnak a Tiszakutató Bizottság akkori elnökének 
a felkérésére kapcsolódtam be 1960-ban, és hosszú 
éveken, illetőleg évtizedeken át lelkesedéssel dolgoz
tam a munkaközösség tagjaként. A gyűjtőmunka a 
Tisza hullámterének gyakorlatilag a teljes magyaror
szági szakaszára kiterjedt ugyan (IV), de a gyűjtőhe
lyeket szemléltető térképen is kirajzolódnak intenzí
vebben vizsgált körzetek, mivel a Tiszakutatás kere
tében is voltak kiemelten kezelt területek, mint pl. a 
Tisza II. víztározó, ma Tisza-tó (IVa), a régebben ter
vezett Csongrádi-vízlépcső (IVb), a Mártélyi Tájvé
delmi Körzet (IVc), stb. A program keretében készült 
publikációk többsége a Tiszakutatás önálló folyóira
tában (Tiscia) jelent meg (4,5, 6, 8,9,16,18, 22, 31). 

Mint arról a korábbiakban már szó esett, de a törté
nelmi hűség kedvéért itt is meg kell említeni, „A Ba
kony természeti képe" programhoz 1964-ben csatla
koztam. 

A gyöngyösi Mátra Múzeum is kezdeményezett 
„A Mátra és a Cserhát természeti képe" címmel egy 
programot, (V) amelyben 1974-től magam is résztvet-
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11. ábra A szerző gyűjtótábora a Barcsi borókásban 
Abb. 11. Sammlungslager des Verfassers in der Barcser 

Wacholderheide 

tem, de mivel a szervezés nem volt folyamatos, tevé
kenységem is bizonyos fokig rapszodikus lett. Ennek 
ellenére a kutatómunka eredményeit több publikáció 
fémjelzi (19, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89,93). 

Uherkovich Ákos (JPM Természettudományi Osz
tálya, Pécs) 1975-ben indította útjára „A Mecsek és 
környéke természeti képe" programot (VI), ebben 
kezdettől fogva aktívan tevékenykedtem. Különösen 
intenzív munka folyt a Zselicben (Via), a Barcsi Bo
rókásban (VIb) és a Béda-Karapancsa Tájvédelmi 
Körzet (VIc) területén. Ezt egyébként jól érzékelteti a 
megjelent publikációk nagy száma is (21, 24, 26, 40, 
54,5, 66, 67,101, 103,104,105, 106, 107). 

Horváth Ernő a szombathelyi Savaria Múzeum 
Természettudományi Osztályának a vezetője 1976-
ban határozta el magát „Az Alpokalja természeti ké
pe" program megszervezésére (VII), amely másfél 
évtizedes eredményes működés után a szervező halá
lával sajnálatos módon félbeszakadt. Az Alpokaljá
nak az alábbi három kiemelt centrumában folytak in
tenzív vizsgálatok: Soproni-hegység (Vila), Kőszegi
hegység (Vllb), Őrség (VÏIc). A terület kutatásában 
mindvégig aktívan részt vettem, kihasználva a vi
szonylag szegényes publikációs lehetőséget is (42, 
82,83,113). 

Ábrahám Levente a Somogy Megyei Múzeumok 
Természettudományi Osztályának vezetője indította 
el és koordinálta 1989 és 1991 között Somogy me
gyében a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet (VIII) 
biológiai vizsgálatát. A korábban a kutatások hatás
köréből csaknem teljesen kimaradt, „fehér folt"-nak 
számító terület a kétszárnyúak szempontjából nagyon 
értékesnek bizonyult, ez kitűnik a munka eredménye
it tartalmazó publikációkból is (108, 109,110,111). 

A Réthy Zsigmond a békéscsabai Munkácsy Mi
hály Múzeum osztályvezetője szervezésében folyó 
„Békés megye természeti képe" programban mind
össze két éven át (1989-1990) tevékenykedtem hiva
talosan, de magánemberként még 1991-ben és 1992-



ben is jelentős gyűjtéseket végeztem Gyula környé
kén (IX). 

Megyeri János a szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola tanára, a szikesek szakértőjeként tervbe vet
te a kiskunsági szikesek élővilágáról egy könyv meg
jelentetését. A kötet kiadására sajnos nem került sor, 
de a vizsgálatokban néhány éven keresztül magam is 
részt vettem, elsősorban a Fülöpszállás és a Szabad
szállás környéki szikes tavak kétszárnyú, valamint 
szitakötő faunájának feltárásával (X). 

Viszonylagosan jó kutatottsága miatt említést érde
mel még a Velencei-tó környéke, de elsősorban a 
közvetlen partvidéke (XI), ahol szintén elég rend
szeresen megfordultam az elmúlt 1-2 évtizedben. 

A többnyire csak néhány évig tartó célprogramok 
közé sorolhatók a Magyar Természettudományi Mú
zeum megbízása alapján végzett munkák. Csupán 
anyagfeldolgozás és publikálás volt a feladatom a 
Hortobágyi, a Kiskunsági, valamint a Bükki Nemzeti 
Parkban (52, 79, 112), korábban azonban mindhárom 
területen gyűjtöttem személyesen is. Aktív helyszíni 
vizsgálatokra került sor a Bátorligeti Termé
szetvédelmi Területen (100), valamint az Aggteleki 
Nemzeti Parkban (XII). Legújabban pedig a Sziget
köz (XIII), továbbá a tervezett Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park kutatása került előtérbe. Az utóbbi két 
program, továbbá az ugyancsak létesítés stádiumában 
álló Duna-Dráva Nemzeti Park (XIV) feltárási mun
kálatai már szerves részét képezik az 1992-ben a 

nemzeti parkokban és néhány egyéb termé
szetvédelmi területen beindult nagyszabású országos 
ökológiai környezeti állapotfelmérésnek. 

A teljesség igénye nélkül készült felsorolásból is 
jól érzékelhető a kutatási lehetőségek sokszínű skálá
ja, amelyben végeredményben csak az egyén kutatási 
kedve, vagy ha úgy tetszik energiája és nem utolsó
sorban a szűkreszabott ideje jelenti a határt. 

Agáma-,,vadászat" a pergamoni Akropolisz 
romjainál 

Nem tartozom a nagy utazók közé, szerény anyagi 
lehetőségeim sem tették lehetővé távoli exotikus tájak 
felkeresését. Számomra a külföldet sokáig Csehszlo
vákia jelentette. A határainkon túli első, igaz csak 
szerény eredménnyel járt rovargyűjtésem egy jutalo
müdülés „mellékterméke" volt. A szertárfejlesztés és 
a szemléltető oktatás terén végzett munkáért 1959-
ben pedagógus csoport tagjaként a csehországi Frant-
iskovy Láznéban tölthettem egy hetet. Mi sem termé
szetesebb, mint hogy a rovarász felszerelést nem fel
ejtettem otthon, és üdülés közben találtam alkalmat a 
környéken való gyűjtögetésre is. A következő külföl
di utam 1964-ben gyűjtéssel összekötött családi ki
rándulás keretében szintén Csehszlovákiába vezetett 
a Magas-Tátrába. Később már saját gépkocsival több
ször megfordultam a Magas-Tátrában és a Szlovák 

12. ábra. A szerző külföldi gyűjtéseit jelölő vázlatos térkép 
Abb. 12. Landkartenskizze über die ausländischen Sammelplätze des Verfassers 
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13. ábra. Részlet a Kaukázus magasabbb régiójából a 
Kluhori-hágó közelében 

Abb. 13. Landschaft in den höheren Regionen des Kaukasus in der 
Nähe des Kluhori-Passes 

Paradicsomban, majd onnan a Lengyel-Tátrán át Wi-
eliczka érintésével egészen Krakkóig (1976, 1982, 
1985, 1987). A Bártfai Múzeum igazgatójának ven
dégeként kifejezetten gyűjtési szándékkal töltöttünk 
el néhány napot 1977 májusában munkatársaimmal a 
Bártfától északra, a Keleti-Beszkidekben fekvő Steb-
nicka Huta melletti vadászházban. A szlovákiai gyűj
tések alapján (felhasználva a Magyar Termé
szettudományi Múzeumban található, mások által fo
gott szlovák anyag adatait is) készült publikáció (97) 
szerény mértékben hozzájárul Szlovákia zengólégy-
faunájának jobb megismeréséhez. 

Valamennyi külföldi gyűjtőút aprólékos ismerteté
se meghaladná e dolgozat szűkreszabott kereteit. A 
teljesség kedvéért azonban a bejárt utak főbb állomá
sait vázlatos térkép szemlélteti, a Szlovákián kívülie
ket pedig adatszerű felsorolás tartalmazza. Kivétel a 
legemlékezetesebb török út, amelyre kissé részlete
sebb leírásban is kitérek. 

Abházia (Grúzia), 1975, egy rovargyűjtő csoporttal 
2 hét Szuhumi környékén, illetőleg a Kaukázus DNy-
i lejtőin (73). 

Gotha (NDK), 1976, két hét gyűjtés a Türingiai-er-
dóben, a Museum der Natur Gotha vendégeként. 

Jugoszlávia, 1977, az Adriai-tenger Opatia és Za-
dar közötti partszakaszán néhány nap. 

Erdély, 1978, két hetes körút. 
Ausztria, 1978, Schneeberg, 2 nap 
1990, Kufstein környéke, 3 nap 
1992, Kelet-Tirol, Lienz környéke, 1 hét 
Svájc, 1981,5 nap 
Bulgária, 1982, 2 hét DNy-Bulgáriában (Pirin, Ri-

la, Rodope). 
Törökország, 1984, egy hónap, 4000 km-es körút. 
Szász-Svájc (NDK), 1988, két hét Drezda környé

kén. 
Olaszország, 1990, egy napos gyűjtés a Dolomi

tokban. 

Négyezer km török földön 

A gépkocsival eddig megtett külföldi utak közül a 
törökországi volt a leghosszabb. A teljes út 6000 km, 
amelyből 4000 km jutott török földre. A „leg" jelző 
azonban nem csupán az út hosszára, hanem szépségé
re és exotikumára is nyugodtan ráillik. Törökország 
területének zöme már Ázsia (Anatólia), számunkra 
egy teljesen más világ. Ráadásul a faunája is sokban 
eltér a mienkétől, ami önmagában is vonzóvá teszi 
egy biológus számára. 

A kis expedíciónk 4 főből és két kocsiból állt. Úti
társaim a Rozner házaspár és Szalóki Dezső, vala
mennyien amatőr bogarászok, velük igazán kellemes 
társaságban sikerült eltölteni az egyébként viszontag
ságokban sem szűkölködő kereken egy hónapot. Az 
utazás főcéljául természetesen a rovargyűjtést tűztük 
ki, de iparkodtunk e mellett minél többet megismerni 
a természeti szépségekben és ritkaságokban bővelke
dő tájból, a többezer éves múltra visszatekintő, rom
jaiban is lebilincselő római építészeti emlékekből és a 
magyarok számára elsősorban a történelmi kapcsola
tokat felidéző török nép életéből. Minden, az utunkba 
kerülő nevezetesebb római és török építészeti emléket 
felkerestünk és a magunk módján megcsodáltunk. 
„Fél" szemmel azonban a romok között is a kedvenc 
állatainkat iparkodtunk becserkészni, összekötve a 
kellemeset a hasznossal. Lehetséges, hogy az efféle 
magatartás egyesek számára elítélendőnek tűnik, de 
nekünk ez volt a természetes. 

1984 áprilisának végén keltünk útra. Az első be
nyomásokat még az európai kontinensen Trákiában 
szereztük, ahol kicsit elidőztünk a háromezer éves 
múltra visszatekintő Edirne (Hadrianopolisz, Driná-
poly) Ali pasa bazárjának nyüzsgő, zsibongó forgata
gában. Edirnéből délnek vettük az irányt az E24-es 
úton a Márvány-tenger mentén. Canakkalénál komp
pal átkeltünk a Dardanellákon. Ázsiában az első állo
másunk Trója volt, ahol közelebbről megvizsgáltuk a 
talán csak legenda szülte egykori trójai faló jelenlegi 
változatát, és ott ismerkedtünk először a római építé
szet emlékeivel és nem utolsósorban természetesen a 
török rovarokkal is. 

Trójából szinte egyhuzamban megtett több száz km 
után csak Bergama közelében álltunk meg. A római
ak idejében Pergamon nevet viselő település minden 
részéből jól láthatók a több mint 300 méter magas he
gyen álló felsőváros, az egykori Akropolisz maradvá
nyai. A nagy idegenforgalmú és különösen látványos 
romok között valósággal nyüzsögnek a nekünk már 
exotikusnak számító lomha görög és mór teknősök, a 
mi lábatlan gyíkunkra emlékeztető, de ahhoz képest 
hatalmasra növő kígyógyíkok és a gyíkokra, valamint 
a krokodilokra egyaránt hasonlító páncélos bőrű agá
rnak. Főleg ez utóbbiakra „vadásztunk" szorgalma
san, de a meglehetősen fürge állatok közül csak nagy 
nehézségek árán sikerült egyet-egyet zsákmányul ej
teni. Az Akropolisz azért is emlékezetes marad, mert 
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ott fogtam az első, számomra már igazán érdekes 
zengőlegyeket. Úgy is mondhatnám, hogy az Akro-
polisznál kezdődött el a tulajdonképpeni törökországi 
gyűjtőutunk. 

Bergamaból tovább haladtunk délre, átküzdöttük 
magunkat Izmir (Szmirna) óriási gépkocsiforgalmán 
és egy kis útmenti szállodában éjszakáztunk. Selcuk-
nál lekanyarodva a főútvonalról kitérőt tettünk a talán 
legjobb állapotban megmaradt egykori Efezosz város 
lélegzetelállítóan szép romjaihoz. Szerencsés idő
pontban érkeztünk, mert éppen azon a napon rendez
tek a romváros hatalmas színházában egy nagyszabá
sú tarka fesztivált, ahol (milyen véletlen) egy kalocsai 
népitánc-csoport is fellépett. 

Efezoszból már keletre, Anatólia belseje felé for
dultunk. Alkalmasnak látszó helyeken meg-megállva, 
gyűjtögetve haladtunk Denizli városáig, ahonnan kis 
kitérővel jutottunk el Pamukkale falucskáig, amely
nek határában a több mint 2000 évvel ezelőtt épült és 
a gyakori földrengések által elpusztított Hierapolisz 
romjai között nyíló pompás virágokon gyűjtögettük a 
rovarokat. Pamukkale igazi látványossága azonban az 
ősidők óta felszínre törő különleges összetételű ter
málvízből kiváló mész és gipsz lerakódás, amely fe
hér cseppkőhöz hasonlóan több száz méteren borítja a 
falu feletti domboldalt. Hogy valóban gyakoriak a 
környéken a földmozgások, azt saját bőrünkön is ta
pasztalhattuk: éjszaka ugyanis álmunkból ébresztett 
fel és alaposan ránkijesztett egy kisebb földrengés. 

Pamukkaleból visszatérve az E24-es útra Dináránál 
délre fordulva Antalyanál értük el a Földközi-tengert, 
majd a tengerparton csodálatos mediterrán tájakon 
araszoltunk keleltre. A gyűjtögetés mellett számos ró
mai emlék (Termesszosz, Perge, Aszpendosz stb.) ke
rült az utunkba. Érdekes települések sora csalogatott 
bennünket egy kis városnézésre: Serik, Manavgat, 
Alanya, Gazipasa, Anamur... Mersinnél búcsúztunk 
el a kéken csillogó Földközi-tengertől, majd északra, 
Közép-Anatólia felé igyekeztünk. Hosszabban el
időztünk Kappadókia mesébe illő világában, amely 

14. ábra. Jellegzetes gomba alakú sziklák Közép-Anatóliában 
Abb. 14. Charakteristische pilzenförmige Felsen 

in Mittel-Anatolien 

egyébként a gyűjtés szempontjából is nagyon ered
ményesnek bizonyult. 

Hazafelé néhány napot töltöttünk még Ankarában 
és Isztambulban, majd egy kis kitérővel Rodostóban 
(Tekirdag) tiszteletünket tettük II. Rákóczi fejedelem 
egykori lakóhelyén, a Rákóczi Emlékmúzeumban, 
ahol jóleső érzéssel hallottunk ismét magyar szót a 
múzeum nyelvünket kitűnően beszélő teremőrnőjétől. 

A szűkebb szakmai munka 

A muzeológus pálya rendkívül változatos lehetősé
geket biztosít a szakma művelésére. Különösen így 
van ez a dipterológus esetében, hiszen a kétszárnyúak 
(Diptera) hazánkban élő fajainak a száma meghaladja 
a 8 ezret, közülük a Bakony hegységben is előfordul 
legalább 6 ezer. A hegység kétszárnyú faunájának a 
feltárásához jó néhány emberöltőre lenne szükség egy 
muzeológus számára. Utólag már könnyű okosnak 
lenni, de eleinte kacérkodtam a megközelítőleg teljes
körű feldolgozás gondolatával, azonban hamarosan 
be kellett látni ennek tarthatatlanságát és a kutatás fo
kozatosan reálisabb alapokra helyezésének szüksé
gességét. Mint azonban az elkészült publikációkból is 
kitűnik, elég sok kétszárnyú csoportba „belekóstol
tam" saját elhatározásomból, vagy olykor kívülről je
lentkező igények hatására. Elmélyültebb kutatómun
káról elsősorban a zengolegyek és a fürkészlegyek 
esetében beszélhetünk. Ennek ellenére nem áll szán
dékomban itt a zengólegyekre vonatkozó ismeretek 
tudományos fejtegetése. Helyette inkább egy sokak
ban eddig talán fel sem merült kérdésre próbálok 
megközelítő választ kapni. 

Mennyit ér egy zeng ólé gy? 
Valószínűleg senki sem vonja kétségbe, hogy a 

múzeumi gyűjtemények a nemzeti vagyon részét ké
pezik. Azt azonban, hogy a hazai múzeumokban őr
zött tárgyak milyen értéket képviselnek, egyetlen 
nyilvántartás sem tartalmazza. Természettudományi 
vonatkozásban bizonyos támpontul szolgálhatnak 
esetleg az ásvány- és rovarbörzék árai, illetőleg főleg 
külföldön forgalomban vannak különböző katalógu
sok, ezek azonban többnyire ritkaságokat, vagy leg
alábbis keresettebb rovarokat (lepkék, bogarak) kínál
nak eladásra. A múzeumokban viszont nem elsősor
ban a ritkaságok kerülnek be, hanem jellemzően in
kább a gyakoribb, vagy a piacon kevésbé kelendő fa
jok teszik ki a gyűjtemények zömét. 

A múzeumi gyűjtemények értékének meghatározá
sára többféle megközelítési mód lehetséges. Ezek 
egyike pl. az a módszer, amely minden lehetséges 
költségráfordítás (bér, kiszállás, preparálás, anyag
költség, intézmény fenntartás stb.) figyelembevételé
vel próbál kalkulálni^ A Budapesti Termé
szettudományi Múzeum Állattárának éppen a kétszár
nyú gyűjteményében végeztek erre irányuló számítá-
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75. ábra. A darázsra emlékeztető zengólegyek egyik gyakori 
képviselője 

Abb. 15. Ein häufig vorkommender Vertreter der an die Wespen 
erinnernden Schwebfliegen 

sokat. Ennek átlageredménye alapján a gyűjtemény
ben található egyetlen példány jelenlegi értéke meg
haladja a 300 forintot. A számítás megközelítőleg ér
vényes más múzeumokra is. Vagyis a Bakonyi Ter
mészettudományi Múzeum kereken 20 ezer példányt 
számláló zengólégy gyűjteményének az értékét ezzel 
a megközelítéssel 6 millió forintra becsülhetjük. A 60 
ezer példányból álló teljes kétszárnyú anyag közel 20 
millió forintot „ér". A múzeum valamennyi (geoló
giai, botanikai, zoológiai, fotó, adattári, könyvtári 
stb.) gyűjteményének adatai adhatnák ki a sokakat bi
zonyára meghökkentő teljes értéket. 

Természetesen vitatható, hogy az efféle számítás
nak van-e egyáltalán értelme. A kérdésre sokféle vá
lasz adható, közülük szabad legyen kettőt kiemelni. 1. 
A múzeumi dolgozóknak a gyűjtemények gyarapítá
sa, kezelése és megőrzése iránt érzett felelőssége 
szempontjából nem lehet közömbös a rájuk bízott va
gyon értékének a tudatosítása. 2. Talán az sem kevés
bé fontos, hogy a múzeum működtetője (önkormány
zat) rendelkezzen legalább hozzávetőleges adatokkal 
a fenntartása alá tartozó intézményben őrzött tudo
mányos gyűjtemény által képviselt értékről. Annál is 
inkább, hiszen az б feladatuk többek között a gyűjte
mények megfelelő elhelyezéséről, vagy az ezekkel 

összefüggő biztonsági berendezéseket és az értékek 
biztosítását is magában foglaló műtárgyvédelemről, 
illetőleg a jobb munkafeltételek megteremtéséhez 
szükséges anyagi fedezetről való gondoskodás. 

A múzeumi gyűjtemények természetesen pénzben 
nehezen kifejezhető tudományos értéket is képvisel
nek. Ebben a megközelítésben azonban a tárgyak, 
legalábbis egy tekintélyes részének az egyedi elbírá
lására lenne szükség, ebbe a kérdéskörbe azonban 
nem kívánok belebonyolódni. 

A zengőlégy kutatások egyes részeredményei több 
kétszárnyú családot tárgyaló vegyes témájú, zömmel 
azonban csak a zengólegyeket tartalmazó önálló dol
gozatban jelentek meg (17, 26, 29, 31, 42, 43, 44, 52, 
57, 64, 66, 72, 73, 79, 83, 86, 92, 93, 96, 97, 100, 
101,102,106,110,112). 

Kellemetlen hernyószőrök 
A zengólegyek mellett az eddigiek során talán a 

fürkészlegyek kutatásával foglalkoztam a legtöbbet s 
legbehatóbban. A fürkészlegyek lárvái kivétel nélkül 
erősen alkalmazkodott paraziták, főleg a kártevő her
nyók pusztításában és ezen keresztül a biológiai véde
kezésben van, de várhatóan méginkább a jövőben 
lesz nagy szerepük. Kutatásukat két irányban folytat
tam, illetőleg végzem jelenleg is. Vizsgálom elsősor
ban az elterjedésüket Magyarországon, kiemelten a 
Bakony hegységben, másodsorban tanulmányozom a 
biológiájukat, közelebbről azt, mely fajok lárvái mi
lyen gazdaállatoknak a parazitái. A vizsgálatnak az a 
lényege, hogy a természetből begyűjtött hernyókat la
boratóriumi körülmények között tartjuk és belőlük a 
parazitákat kineveljük. A fürkészlégy téma különösen 
az 1980-as évek közepén került előtérbe, amikor az 
egyik legveszedelmesebb erdészeti kártevőnek a 
gyapjaslepkének a Balaton-felvidék és a Keszthelyi
hegység néhány pontján, valamint a Káli-medencé
ben sokszáz hektár erdőt tökéletesen tarrarágó óriás 
gradációja alakult ki. Akkor természetesen elsősorban 
a gyapjaslepke fürkészlégy parazitáit vizsgáltam. 
Gyakran megfordultam a hernyórágta erdőkben, ame
lyekben persze más fajok, így pl. az aranyfarú szövő 
is előfordultak. E lepke hernyójának a szőrei az em
ber bőrére kerülve hosszú ideig tartó, fájdalmas visz
kető kiütéseket okoznak, aminek eredményét sajnos 
heteken keresztül magam is „élveztem". A fürkész
légy kutatásban elért eredményekről viszonylag sok 
publikáció jelent meg (60, 61, 62, 67, 70, 71, 74, 78, 
81,87,90,91,100,107,111,113). 

A botcsinálta szúnyogkutató 
A kétszárnyú rovarok közül az emberek zöme va

lószínűleg a csípőszúnyogokat ismeri a legjobban és 
szidja a leggyakrabban. Ennek nyilvánvaló oka, hogy 
ki-ki szó szerint is a saját bőrén tapasztalhatja e gyak
ran az embernek is sok bosszúságot, ráadásul fájdal-
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16. ábra. Az embernek is sok kellemetlenséget okozó 
csípőszúnyog vérszívás közben 

Abb. 16. Stechmücke, die auch dem Menschen viel 
Unannähmlichkeiten verursacht, beim Blutsaugen 

mat okozó és olykor a remélt vízparti üdülés főleg es
ti óráit megkeserítő szúnyogok sajátos vérszívó élet
módját. 

„Szúnyogos" években a Balatonnál nyaralókat, 
főleg a külföldieket valósággal elüldözheti a tótól a 
sok szúnyog, ami jelentős idegenforgalmi bevétel el
maradásával járhat. Ezért a Balatonnál lassan már két 
évtizede védekeznek szervezett formában a szúnyo
gok ellen. A földi gépekkel végzett helyi irtás nem 
csak kis hatásfokú, hanem rendkívül környezetkárosí
tó is volt. Ezért az 1970-es évek közepétől áttértek a 
korszerűbb légi szúnyogirtásra. A védekezés eredmé
nyességének a fokozásához azonban kívánatos volt a 
Balaton-parti sávjában élő szúnyogfajok populációi
nak és a lárvatenyésztőhelyek felkutatása, szaporo
dásbiológiájuk és elterjedésük sajátosságainak jobb 
megismerése, a védekezés hatékonyságának mérése, 
a szúnyogirtással kapcsolatos környezeti károk felde
rítése (32) stb. Korábban a szúnyogokkal nem foglal
koztam ugyan behatóbban, de mivel mint helyben 
működő dipterológus éppen kéznél voltam, szakértó-
kénti közreműködésemre többoldalú igény is jelent
kezett, így lettem tulajdonképpen szándékom ellenére 
mondhatnám „botcsinálta" szúnyogkutató. Az e té
ren végzett munka legjelentősebb szakmai eredmé
nyének talán a „rejtélyes" életmódú mocsári szúnyog 
lárvájának megtalálása és a faj tenyészőhelyeinek a 
feltérképezése tekinthető. A Bakony hegység (bele
értve a Balaton kapcsolódó részét) szúnyogfaunájá
nak korszerű feldolgozása és publikálása még a jövő 
feladata. Egyelőre csak a „hírhedt" mocsári szúnyog
ról egy részletes tanulmány (99), valamint néhány, a 
Bakonyon kívüli tájegységen végzett szúnyogkutatás 
eredménye (22, 40, 41, 100, 104, 109) jelent meg 
nyomtatásban. 

* * * 
Az eddig említetteken kívül is számos légycsalád 

fajaival foglalkoztam, vagy foglalkozom jelenleg is 

kisebb-nagyobb mértékben. Ilyenek pl. a bögölyök, a 
pöszörlegyek, a katonalegyek, a fejeslegyek, a fúróle
gyek, az iszapszúnyogok, a lószúnyogok, a bársony
legyek stb. Az ezekkel kapcsolatban végzett vizsgála
tok is sok önálló, vagy több család fajait összefogla
lóan tartalmazó dolgozat megírására adtak lehetősé
get (3,7,12,17, 23, 28, 29, 35, 39,65). 

Pusztuló természeti értékeink 

A bennünket körülvevő és egyúttal az emberiséget 
éltető természetet fenyegető veszélyek napi témát 
szolgáltatnak mind az újságoknak és folyóiratoknak, 
mind a rádiónak és a televíziónak. Hazánkban is meg
lehetősen nagy apparátussal és óriási költségvetéssel 
dolgozó (szinte állandó átszervezés alatt álló, változó 
nevű), az egész országot behálózó szervezet hivatott a 
környezet- és ezen belül a természetvédelmi kérdé
sekkel való foglalkozásra. Számtalan termé
szetvédelmi törvény, rendelet jelent meg az elmúlt 1-
2 évtizedben. Minden nyitott szemmel járó ember lát
hatja azonban, hogy a természeti környezetünk ennek 
ellenére folyamatosan, szinte megállíthatatlanul pusz
tul, sőt a folyamat a remélt csökkenés helyett inkább 
növekvő tendenciát mutat. 

A természettel és annak védelmével a „hivatásos" 
szerveken túl számos tudományos intézet és intéz
mény, iskola stb. foglalkozik. Ezek sorában részben 
talán érthető módon kiemelt szerepet kaptak a termé
szettudományi profilú, vagy legalább termé
szettudományi részleggel is rendelkező múzeumok. 

Mint biológus muzeológusnak már kezdettől fogva 
szinte kivédhetetlenül szembesülni kellett ezzel a 
szerteágazó, bonyolult témakörrel. Nem tagadhatom 
ugyanakkor, hogy viszonylag hamar megszerettem a 
munkakörömhöz előírásszerűen ugyan nem hozzátar
tozó, de nagyon érdekes tevékenységet, amely a mú
zeumi profilhoz igazodva elsősorban a hegység ter
mészeti értékeinek feltárásában való közreműködés
ből, az értékek népszerűsítéséből, a védelem érdeké
ben szükséges szakvélemények összeállításából stb. 
állt (38, 55). 

Egy biológus számára fokozottan fájó érzés a pusz
tuló természet látványa. így voltam és vagyok ezzel 
magam is. Annál is inkább, mivel a természettudós 
más szemmel nézi, bizonyos jelekből, törvényszerű
ségekből előre észleli az esetleg majd csak később 
bekövetkező kárt. A legszomorúbb az egészben, hogy 
sokszor tehetetlenségre kárhoztatva kénytelen szem
lélni az eseményeket. 

A havasi hízókáról múlt időben 
A Bakonyban előforduló ritka növények hamar fel

keltették az érdeklődésemet. Érthető módon elsősor
ban a nevezetes jégkorszaki medvefül kankalin izgat
ta a fantáziámat. Ezért nem véletlen, hogy első komo-
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17. ábra. A Bakony-hegység kiemelkedő természeti értéket 
képviselő jégkorszaki reliktumnövénye, a medvefül vagy cifra 

kankalin 
Abb. 17. Eiszeitliche Reliktumpflanze, die Aurikel oder bunte 

Schlüsselblume, die einen einmaligen Naturschatz im 
Bakony-Gebirge darstellt 

lyabb „botanizáló" utam 1971 áprilisában a Tobán-
hegyre vezetett, ahol a Tobán-sziklán sikerült is meg
találni a későbbiekben a Bakonyi Termé
szettudományi Múzeum szimbóliumává is vált érdekes 
növényt. A szép megjelenésű, rendkívül kellemes il
latú medvefül kankalin azért is emlékezetes számom
ra, mert erről jelent meg az első rövid képes ismeret
terjesztő cikkem a Veszprém megyei NAPLÓ с napi
lapban. A növénynek később mind a négy bakonyi 
termőhelyét sikerült megismerni. Az elkövetkező 
években sorra felkerestem az akkor ismert nevezetes 
bakonyi ritkaságokat (kárpáti sáfrány, havasi vagy 
más nevén győzedelmes hagyma, zergeboglár, tátor-
ján, téltemető, csellingpáfrány stb.). Az egyik ilyen 
„felfedező" út 1972 áprilisának végén a Tapolcai
medence lápvidékére vezetett, ahol egyes helyeken 
akkor még valóságos virágszőnyeget alkotott a más
hol ritka lisztes kankalin. A láprétek igazi unikumá
nak azonban nem a lisztes kankalin, hanem a szeré
nyebb megjelenésű havasi hízóka számított. Mint a 
neve is utal rá, e növény tipikus magashegységi faj, 
nálunk feltehetően a jégkorszak egyik emlékeként 
őrizte meg a számára különleges mikroklímát biztosí-
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18. ábra. A havasi hízóka egyetlen hazai termőhelyéről, a 
Lesenceistvánd környéki láprétekről, az 1970-es évek első felében 

pusztult ki 
Abb. 18. Das Alpenfettkraut ist auf dem einzigen heimischen 

Fundort, auf der Moorwiese in der Umgebung von Lesenceistvánd 
in den 1970-er Jahren ausgestorben 

tó láp. Az érdekes életmódú rovarfogó (húsevő) nö
vény a Bakony szempontjából különösen nagy bota
nikai értéket képviselt, hiszen az egyetlen hazai ter
mőhelyéül szolgált a Tapolcai-medence. Színes diá
val felszerelve 1973-ban ismét meglátogattam a terü
letet és mindkét növényérdekességről készítettem szí
nesdia felvételeket is. Akkor még nem gondoltam 
volna, hogy a lápról és érdekes lakóiról néhány év le
forgása alatt már csak múlt időben beszélhetünk. 
Amit a természet nagy gonddal őrizgetett hosszú 100 
ezer, vagy millió éveken át, azt az ember kellően át 
nem gondolt tevékenységével képes néhány év alatt 
teljesen tönkretenni. Ez történt sajnos a Tapolcai-me
dencében is. Szakemberek véleménye szerint a Nyi-
rád környéki bauxitbányászat következtében fellépő 
karsztvízszint-csökkenés következményeként apadt el 
Tapolcán a Tavas-barlang, valamint a lápokat tápláló 
Lesence-patak vize. A vízutánpótlás megszűnése mi
att az 1970-es évek közepére az egykor üde láprétek 
teljesen kiszáradtak, tönkrementek, vizes biotóphoz 
kötődő növényeik végveszélybe kerültek. A lisztes 
kankalin néhány csenevész példánya egy-két éven át 
tengődött még, de a környezetváltozásra érzékenyebb 



havasi hízóka szinte máról-holnapra teljesen kipusz
tult. Ezáltal a magyar flóra sajnos ismét szegényebb 
lett egy egyedülállóan értékes növénnyel. Azt pedig 
már soha nem fogjuk megtudni, mennyi érdekes állat 
is áldozatul esett a láp megszűnésének. 

Veszélyeztetett „légikalózok' ' 
A kétszárnyúak mellett kedvenc állataim közé tar

tozó szitakötők nemrég még a Bakonyban is a gyako
ri rovarok közé tartoztak. A természet ökológiai 
egyensúlyának megbontása következtében nem csak 
egyedszámuk csökkent látványosan, hanem jónéhány 
fajuk vált többé-kevésbé veszélyeztetetté, sőt nem 
egy az élőhelyének megszűnése miatt teljesen el is 
tűnt. A szitakötők ún. kétéltű rovarok, a fejlődésük 
vízhez kötődik és csak rövidebb-hosszabb ideig tartó 
lárvaállapot után válnak a levegő színpompás 
gyöngyszemeivé, egyúttal ragadozók lévén, számos 
rovar veszedelmes ellenségeivé, valóságos légikaló
zokká. 

A szitakötőkkel úgyszólván kezdő rovarász korom 
óta foglalkozom. Érthető, hogy a Bakony szitakötő 
faunájának vizsgálatát mindvégig egyik fő feladatom
nak tekintettem. Ennek köszönhető, hogy a hegység a 
szitakötők szempontjából hazánk legjobban feltárt 
tájegységeinek sorában az elsők között említhető (13, 
36, 37, 53,63,69, 94, 95). 

A szitakötő lárvák fejlődését a Bakonyban is két 
főveszély fenyegeti. Mindkettő lényegében az elmúlt 

19. ábra. Szitakötő-faunánk egyik veszélyeztetett faja, a 
Bakonyban is nagyon ritka hegyi szitakötő 

Abb. 19. Eine gefährdete Art der Libellen, die auch im Bakony 
sehr selten vorkommende Gestreifte Quelljungfer 

20-30 évben tizedelte meg jelentősen vagy tüntette el 
egyes korábbi élőhelyekről teljesen e hasznos állato
kat. Az 1970-es évek elején még Veszprém belváro
sában, a Sédnek az állatkert és a vár közötti szaka
szán is megcsodálhattuk a pompás sávos szitakötőket. 
A patak veszprémi és a város utáni része később való
ságos szennyvízcsatornává vált, amelynek vize nem 

csak a szitakötő lárvák, hanem más vízi szervezetek 
(kérészek, álkérészek, tegzesek stb.) fejlődésére is tel
jesen alkalmatlan. Hasonló a helyzet a Cuha esetében 
is, ahol Zirc „kommunális" szennyvize tette tönkre 
valószínűleg hosszú időre a patak élővilágát. A Cuha-
völgyben az utóbbi években gyűjtögetve már csak 
nosztalgiával gondolhatok arra, hogy amikor az 1960-
as évek közepén először ott jártam, nem csak a szita
kötők és más vízi rovarok röpködtek nagy számban a 
Cuha fölött, hanem gyerekek pecáztak benne apróbb 
halakra. Ma már csupán a Vinye alatti szakaszán 
élénkül meg valamelyest az élet és legfeljebb a Ke
resztúri-rét környékén foghatók ki belőle nagyob
bacska halak. 

Korábban mindenfelé nagyon gyakori állat volt a 
folyami rák. Az 1960-as évek második felében talál
koztam egy alkalommal a Bodajk melletti Gaja-szur-
dokban az akkor talán már egyetlen magyar rákász-
szal, aki abból élt, hogy járta az országot és csalétek
kel gyűjtötte a rákokat, majd nagy vesszőkosarakban 
postára adta a vendégeknek e különleges csemegét 
kínáló éttermek címére. Idősebb ember lévén azóta 
feltehetően eltávozott már az élők sorából. Vele 
együtt sajnos nagyrészt kihalt a folyami rák is a Ba
kony patakjaiból. 

A negatív példákat szinte vég nélkül folytathat
nánk, de helyette szóljunk inkább az élőhelyek meg
szűnését előidéző okokról is. Az utóbbi időben egyre 
gyakrabban fordul elő, hogy főleg kisebb-nagyobb 
patakok vize máról-holnapra eltűnik. A jelenség talán 
egyik legszembetűnőbb példája a Vázsonyi-Séd, 
amely az elmúlt évek során teljesen elapadt. Nem 
csak víz nincs benne, hanem a partján korábban dísz-
lő fűzfák is kiszáradófélben vannak. Ez lett a sorsa a 
Balaton-felvidékről a Balatonba siető néhány kisebb 
víznek is. A Magas-Bakonyban sem jobb a helyzet, 
ott különösen a források közül jutott sok erre a szo
morú sorsra. Az okok sokfélék lehetnek, kezdve a bá-
nyászkodás következtében beálló karsztvízszint-csök-
kenéstől az erdőirtásokon keresztül az utóbbi időszak 
aszályos időjárásáig. 

A szitakötők meg a többi vízi rovarok (és a velük 
foglalkozó kutató) számára azonban az okok megne
vezése sovány vigasz. A problémára az sem lenne 
igazi gyógyír, ha a szitakötőket, vagy legalább a rit
kább és veszélyeztetettebb fajokat Európa néhány ál
lamához hasonlóan védetté nyilvánítanák (ami egyéb
ként Magyarországon is folyamatban van). Jelentős 
javulás e téren addig nem érhető el, amíg az illetékes 
hatóságok nem találnak megoldást a vizek hatékony 
védelmére. 

Ugyanakkor nem hallgathatom el, hogy a Bakony 
területén is örvendetesen gyarapodnak a tenyésző-
helyként is számbajöhető mesterséges állóvizek, ame
lyek viszonylag gyorsan benépesülnek szitakötőkkel 
és más vízi szervezetekkel is. 

A téma lezárásaként érdemes talán megemlíteni, 
hogy a Bakony szitakötőin kívül (a kétszárnyúakhoz 
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20. ábra. A Balaton jellemző siklófaja, az erősen megritkult 
kockás sikló 

Abb. 20. Eine charakteristische Natter des Balatons, die schon sehr 
selten vorkommende Würfelnatter 

hasonlóan) természetesen más területek szitakötő fa
unájával is foglalkoztam. Az eredmények egy része 
már nyomtatásban is megjelent (1, 2, 4, 11, 16, 80, 
84, 103, 108, 114), de további 6 cikk vár kiadásra. 

A kockás sikló és társai 
A Balaton jellemző hüllője, a kockás sikló régeb

ben kifejezetten gyakori volt a tó parti szegélyében. 
Az 1970-es évek elején még nagy számban élt pl. a 
Tihanyi-félszigeten, különösen Sajkod környékén. 
Egy alkalommal a part 200 méteres szakaszán 100-
nál is többet sikerült összeszámolni. így azután nem 
volt nehéz dolga annak a természetvédelmi őrnek (!), 
aki állítólag jó pénzéit árulta a nyugati turisták köré
ben kelendő, bár akkoriban is védett állatot. Hol van
nak már azok a 70-es évek, mondhatnánk és különben 
is, kinek hiányzik néhány kockás sikló... Legalább ez
zel is kevesebb a fürdózóket riasztgató állatok száma! 
Csak remélhetjük, hogy fokozatosan nő azok tábora 
is, akik másként vélekednek. Kétségtelen, hogy az el
múlt 10-15 évben aggasztóan megcsappant a kockás 
sikló populáció. Legjobb esetben is évente legfeljebb 
2-3 példány kerül a szemünk elé. 

Egyelőre tényként kell elfogadnunk, hogy az em
berek többsége még ma sem igen kedveli sem a koc
kás siklót, sem a többi csúszó-mászó fajtársát. Sőt mi 
több, sokan kifejezetten irtóznak tőlük és sajnos nem 
kevesen akadnak olyanok is, akik a velük szemben 
érzett ellenszenvet elég oknak tartják arra, hogy emi
att ahol érik eltapossák, agyonverik szegény állatokat. 
Lehet, hogy közben meg sem fordul a fejükben, az ef
féle oktalan magatartással milyen kárt okoznak a ter
mészetben. Arról nem is szólva, hogy ma már minden 
hazánkban élő kétéltű (béka, gőte) és hüllő (gyík, sik
ló, teknős) védett, bántalmazásuk, fogságban tartásuk 
vagy esetleges elpusztításuk törvénybe ütköző csele
kedet. 
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21. ábra. Az utóbbi évtizedekben az erdei sikló is a veszélyeztetett 
hüllőfajok listájára került 

Abb. 21. In den letzten Jahrzehten steht auch die Aeskulapnatter 
auf der Liste der gefährdeten Reptilien 

A Bakony hegység területén eddigi ismereteink 
szerint mérges kígyó a régóta keringő mende-mondák 
ellenére sem fordul elő, ezért sokan indokolatlanul 
félnek az ártalmatlan siklóktól. 

Sajnálatos módon nem csak a kockás sikló populá
ciója csökkent látványosan az elmúlt évtizedekben, 
hanem a többi bakonyi hüllőé is. Különösen az erdei 
sikló egyedszámváltozását volt alkalmam nyomonkö
vetni, hiszen ezt az állatot már az 1940-es évek vége
felé is jól ismertem. Akkortájt meglehetősen gyakori 
volt pl. a Köleskepe-árokban. Ha valaki figyelmesen 
végigsétált a Jókai-bányától a Hubertusz-lakig húzó
dó kb. 2 km-es szakaszon, legalább 15-20 példányt 
észlelhetett belőlük. Valóságos erdei sikló „paradi
csom "-nak számított a Szóke-kút nevű forrás fölötti 
egykori bazaltbánya hatalmas ürege. Némi túlzással 
azt mondhatnánk, hogy alig lehetett lépni a sok erdei 
siklótól. A legfeljebb fél négyzetkilométernyi terüle
ten egy időben több tucat sikló is tartózkodott. Ennek 
oka feltehetően abban rejlett, hogy a bazalt kőzet jó 
hőtároló tulajdonsága miatt a védett üreg mikroklímá
ja lényegesen melegebb lehetett a környezetnél. Bár a 
bányagödör egy részét később betelepítették fekete 
fenyővel, a melegebb mikroklíma minden bizonnyal 
még most is érvényesül. Az erdei siklók viszont en
nek ellenére szinte teljesen eltűntek onnan. Marián 
Miklóssal, a Bakony kétéltű és hüllő faunájának is 
szakavatott ismerőjével több alkalommal megfordul
tunk az egykori bazaltbányában és környékén. Erdei 
siklóra azonban még csak véletlenül sem bukkantunk. 
Némi kárpótlásul szolgált viszont a bánya egykoron 
kimélyített kutatóaknájában az ásóbéka megtalálása, 
amelyet korábban a Bakony hegységnek csak a pe
remvidékéről (Balaton-felvidék, Fenyőfő) ismertünk. 

A bazaltbánya környéke is sok érdekességet rejte
getett mind a zoológus, mind a botanika iránt is ér
deklődő muzeológus számára. A bányaüregtől az er
dő között megbújó mélyebb fekvésű, helyenként to-



csogós réten igyekeztünk a Nyír-tó felé. Az erdő által 
védett, párás élőhely emberemlékezet óta kitűnő fej
lődési lehetőséget biztosított olyan növényritkaságok
nak is, mint amilyen pl. a szibériai nőszirom, a sárga 
liliom, vagy a királyné gyertyája. Ezek az érdekes nö
vények hosszú ideig háborítatlanul virágoztak a terü
leten mindaddig, amíg ki nem irtották a környező er
dőt. Mikor néhány évvel ezelőtt ismét arra vetődtem, 
lesújtó látvány fogadott, a virágos rétnek nyoma sem 
volt. Az erdőgazdasági ütemtervek könyörtelen ítéle
te a környéken sok száz, vagy talán ezer hektár erdő 
sorsát megpecsételte, én pedig ismét csak szegényebb 
lettem egy illúzióval. Azon már nem is csodálkoztam, 
hogy egykor kedvelt kiránduló, majd később gyűjtő
helyem a Nyír-tó is teljesen „kitakarva' ' várt rám. Az 
ilyen és ehhez hasonló jelenségeken elgondolkodva 
az ember arra a következtetésre jut, hogy a gyakorlati 
és igazán hatékony természetvédelem még napjaink
ban is csak kevés megszállott ügye és többnyire kife
jezetten szélmalomharc. 

Kérészélet 
A korábbiakban már szó esett a Tiszakutató Bizott

ság tagjaként a Tisza mentén végzett gyűjtésekről. A 
nagy folyamhoz a Bakonyban töltött évek alatt is 
rendszeresen eljártam. Később a hivatalos Tiszakuta
tásból kimaradtam ugyan, de időnként még most is 
visszatérek kedvenc folyómhoz, amelynek vizéből az 
1960-as évek elején, ha a partján járva éppen meg
szomjaztam, másokhoz hasonlóan magam is minden 
idegenkedés nélkül ittam. Az idő múlásával sajnos a 
szőke Tisza is sokat változott, csaknem teljesen meg
szűnt az egyik varázsát jelentő „virágzása", amely 
egykor ámulatba ejtette azokat, akiket június második 
felének egy forró délutánján éppen arra vezérelt a 
szerencséjük. 

22. ábra. A Tisza egyik „kérészes" szakasza Oszlár közelében a 
Hejó beömlésénél 

Abb. 22. Ein Lebensraum des Theißblüte der Theiß in der Nähe 
von Oszlár bei der Mündung des Hejó 

A Museum der Natur Gotha két munkatársa (W. 
Zimmermann és W. Joost) 1978-ban kizárólag azért 
utazott Magyarországra, hogy megnézhesse a Tisza 
„virágzását" és gyűjtsön e nevezetes kérészekből. 
Zircről vittem el őket Szegedre és onnan indultunk 
fokozatosan felfelé a Tisza mentén. A tiszavirág raj
zás sajnos annyira gyér volt, hogy minden igyekeze
tünk hiábavalónak bizonyult, nem sikerült fogni belő
lük. Pedig mindketten beúsztak lepkehálójukkal a 
vízbe, hogy legalább egyet elkaphassanak a folyó kö
zepe felett nagyritkán megjelent áhított állatokból... 
Rettenetesen szégyelltem a dolgot annak ellenére, 
hogy a Tisza vízminőségének ilyen mértékű romlásá
hoz nem sok közöm volt. Nem tehettem mást, mint 
némi nosztalgiával gondoltam arra a nevezetes, min
den képzeletet felülmúló kérészrajzásra, amelynek 
1966. június 18-án a Hejó torkolatánál tanúja lehet
tem, amikor valóban milliónyi „lepke" repült a víz 
felett. 

Savanyú Jóska barlangja 
Az idősebb emberek különösen a tollfosztás idő

szakának hosszúra nyúlt estéin sok történetet mesél
tek gyerekkoromban az utolsó bakonyi betyárról. 
Többször szó esett a betyárnak búvóhelyül szolgáló 
közeli barlangról is, de pontos helyét nem tudták 
megmondani. A fantáziámat nagyon izgatta a dolog, 
nem is nyugodtam addig, míg nem sikerült kideríteni 
a „titkot". Karbidlámpával felszerelkezve az első 
adandó alkalommal nekivágtam a Köleskepe-árok 
meglehetősen meredek oldalának, ahol rá is bukkan
tam a nyílásra. Mivel életemben először jártam bar
langban, kissé megilletődve vizsgáltam át a hivatalos 
nevén Pokol-lik egyetlen nagy pinceszerű üregét. A 
mennyezetén szép számmal csüngtek denevérek, 
amelyeket addig csak röpködve láttam az esti órák-

23. ábra. Jellegzetesen hazai kérészünk, a tiszavirág egy vedlő 
példánya a Hejó beömlésénél. 

Abb. 23. Ein sich häutendes Exemplar des charakteristischen 
heimischen Eintagsfliege der Theißblüte 
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24 ábra. Téli álmot alvó denevérek kolóniája egy bakonyi 
barlangban 

Abb. 24. Fledermauskolonie im Winterschlaf in einer Bakonyer 
Höhle 

ban. Néhány évvel ezelőtt jutottam el ismét Savanyú 
Józsi egykori rejtekhelyére, de ezúttal már egy hiva
tásos barlangász és egy denevérkutató társaságában. 
Denevérnek ugyan nem sikerült a nyomára akadni, de 
ezen különösebben nem csodálkozhattunk, hiszen e 
fokozottan veszélyeztetett apró emlősök népessége is 
alaposan megcsappant az elmúlt évtizedekben. Ezen 
az sem sokat segített, hogy időközben nem csak a de
nevérek kerültek fel a védett állatok listájára, hanem 
hazánk valamennyi barlangja (a méretétől függetle
nül) törvényes védelem alatt áll. 

A Savanyú Józsi tanyáján tett első látogatásom óta 
eltelt évtizedek során nem csak itthoni hanem több 
határainkon túli (pl. Szlovákia, Jugoszlávia, Grúzia) 
nagy barlangban is megfordultam. Azonban ha az 
időm megengedi, ennek ellenére is szívesen keresem 
fel a bakonyi, de különösen a Zirc környéki barlan
gokat, főleg a téli időszakban, amikor bennük téli 
szállást találó számos kétszárnyú rovar mellett érdek
lődéssel tanulmányozom az ott tanyázó denevéreket 
is. Ezeket a kirándulásokat egyébként jól össze lehet 
kötni a szabadban, fakéreg alatt, avarban és egyéb vé
dett helyeken áttelelő rovarvilág vizsgálatával is (72). 

A muzeológus 

Már az eddigiek során is képet alkothattunk arról, 
hogy milyen változatos lehet a természetrajzos mu
zeológus munkája. Ugyanakkor örökösen visszatérő 
probléma és egyben sok vita forrása a szakmai és az 
ún. muzeológiai tevékenység elhatárolása, illetőleg a 

két, vitathatatlanul sok szállal összefonódó munkafo
lyamat közötti optimális arány kialakítása. Kétségte
len, hogy ez egy, az idők folyamán is változó, átala
kuló szemléletbeli, olykor részben talán többé-kevés
bé nemzedéki kérdés is. A nagymértékű keveredés 
miatt olykor szinte lehetetlen, de talán nem is szüksé
ges az éles szétválasztás. A fentiek ellenére is indo
koltnak tartom a leginkább talán a muzeológia körébe 
tartozó néhány részterülettel való foglalkozást. 

Ezek egyike mindenképpen a tudomány- vagy ha 
úgy tetszik a kutatásszervezés kategóriába sorolható 
„A Bakony természeti képe" program irányítása, ma 
úgy mondhatnánk menedzselése. A még 1962-ben 
életrehívott Bakony-kutatást Papp Jenőtől vettem át 
és az б útmutatása alapján a további aktív szervezését 
mindvégig egyik legfontosabb feladatomnak tartot
tam. Évente készült a programban résztvevők névso
rát, vizsgált témájuk megnevezését és végzett munká
juk rövid kivonatát tartalmazó sokszorosított anyag, 
amelynek alapján időnként több év összefoglalását is
mertető és elsősorban a szélesebb körű tájékoztatást 
szolgáló dolgozatok nyomtatásban is megjelentek 
(14,33,34,48,68,98). 

„A Bakony természeti képe" program működése 
során keletkezett különböző dokumentációs anyagok 
(levelezés, jelentkezési lapok, munkajelentések, szak
vélemények, javaslatok stb.) gyűjtése már a tudo
mánytörténet körébe tartozik. Az adattárban őrzött 
dokumentumok gazdag tárházát képezik a Bakony-
kutatás történetének. 

Tudománytörténeti adatokat szolgáltatnak a Ba-
kony-kutató ankétok előadásait tartalmazó, nyomta
tásban megjelent, vagy legalább egyszerűbb rotaprint 
úton sokszorosított formában közreadott kiadványok 
(15), valamint a kifejezetten a Bakony-kutatás, vagy a 
Bakonyi Természettudományi Múzeum történetét be
mutató írások, megemlékezések stb. (10, 20, 25, 27, 
30,45,46,47,49, 50, 51,56,59, 75). 

Talán leginkább a muzeológiai tevékenység részét 
képezi a sokféle célt szolgáló és különböző helyeken, 
gyakran iskolákban, de többnyire TIT keretben meg
tartott ismeretterjesztő előadás, továbbá folyóiratok, 
napilapok számára készített, de az esetek többségé
ben tudományos információkat is tartalmazó, fényké
pekkel illusztrált ismeretterjesztő írás. Ezeknek e dol
gozat keretében való felsorolásától már csak terjedel
mi okok miatt is indokolt eltekinteni. 

Végezetül ide sorolható az ugyancsak sok időt 
igénybe vevő szerkesztői munka, ami sajnos gyakran 
párosult a kiadványok nyomdai előállításához szüksé
ges költség külső forrásból történő előteremtésével. A 
múzeum által megjelentetett számos évkönyv jellegű 
közlemény közül a legjelentősebbnek a Folia Musei 
Historico-naturalis Bakonyiensis 10 kötetének a ki
adását tartom. A zömében a Bakony-kutatás során 
született eredményeket tartalmazó kiadványok a szé
leskörű nemzetközi csere útján a Föld számos orszá-
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25. ábra. A Вакопу-kutatás önálló folyóirata számos országba 
juttatja el a hegység természettudományos feltárásában elért 

eredményeket 
Abb. 25. Zeitschrift über die Bakonyforschung, die in zahlreiche 

Länder gelangt und über die Ergebnisse der 
naturwissenschaftlichen Forschung des Gebirges berichtet 

gába vitték el a Bakonyi Természettudományi Múze
um hírét. 

A szerző publikációinak jegyzéke 

1. Adatok a Tardi-patak szitakötő faunájához - Rovartani Közi. 
15.1962.95-98. 

2. A Tardi-patak állatvilágáról - Borsodi Szemle 7. 1963. 6 1 -
64. 

3. Adatok a Tardi-patak völgye dipteráinak ismeretéhez I. 
Bombyliidae és Tabanidae - Rovartani Közi., 1964. 17. 67-
73. 

4. Ein Beitrag zur Libellen-Fauna des Tisza-Tales - Tiscia 2. 
1966.103-106. 

5. Neue Angaben zur Dipterafauna des Theiss-Tales - Tiscia 2. 
1966.107-114. 

6. Adatok a Tisza-völgy Diptera faunájához (Tabanidae, Stratio-
myiidae, Rhagionidae) - Rovartani Közi. 20.1967.37-^45. 

7. Adatok a Bakony hegység bögöly-faunájának ismeretéhez 
(Diptera, Tabanidae) - A Veszprém Megyei Múz. Közi. 7. 
1968.385-393. 

8. Data to the Trypetidae fauna of the Tisza-valley (Diptera) -
Tiscia 5. 1969.97-105. 

9. Az oszlári Holt-Tisza élővilágáról - A Herman Ottó Múz. Év
könyve 11.1972.631-670. 

10. A Bakony természeti képe tudományos program és a Bakonyi 
Természettudományi Múzeum megalakulása - Múz. Közi. 2 -
3.1972.111-123. 

11. Adatok a Tardi-patak völgye élővilágának ismeretéhez - A 
Herman Ottó Múz. Évkönyve 12.1973.549-582. 

12. Adatok a Bakony hegység pöszörlégyfaunájának ismeretéhez 
(Diptera, Bombyliidae) - A Veszprém Megyei Múz. Közi. 12. 
1973.457^165. 

13. Előzetes vizsgálatok a Bakony vidékének szitakötőfaunájával 
kapcsolatban - A Veszprém Megyei Múz. Közi. 12. 1973. 
257-269. 

14. A Bakony természeti képe III. Beszámoló a Bakony termé
szettudományi kutatásáról, 1968-1971 - A Veszprém Megyei 
Múz. Közi. 12.1973.5-11. 

15. A negyedik Bakonykutató Ankét (Zirc, 1972. szept. 26-27.) -
A Veszprém Megyei Múz. Közi. 12. 1973. 13-42. 

16. Odonata fauna of the area of the series of locks on the Tisza -
Tiscia 9.1974. 87-97. 

17. Adatok a Tardi-patak völgye Diptera faunájához - A Herman 
Ottó Múz. Évkönyve 13-14. 1975.587-615. 

18. Tabanidae fauna in the area of the Tisza II river barrage - Tis
cia 10.1975. 67-76. 

19. Adatok az Északi-Középhegység Diptera-faunájához I. Tabani
dae, Bombyliidae - Fol. Hist.-naL Mus. Matr. 3.1975. 69-79. 

20. Tudományos intézetek vidéken: A Bakonyi Termé
szettudományi Múzeum - Megyei Pedagógiai Híradó -
Veszprém 3.1975. 33-35. 

21. Dipterológiai vizsgálatok a Mecsekben és környékén - Du
nántúli Dolgozatok 10.1976. 87-96. 

22. Quantitative and qualitative investigations into the Culicidae-
fauna of the Tisza-basin - Tiscia 12. 1977. 93-99. 

23. Pöszörlegyek - Ablaklegyek. Bombyliidae - Scenopinidae -
Fauna Hung. 127.1977.1-87. 

24. Adatok a Mecsek zengolégy faunájához (Diptera: Syrphidae) 
- A Janus P. Múz. Évkönyve 22.1977. 107-114. 

25. A Bakonyi Természettudományi Múzeum - Horizont 1. 1978. 
35-37. 

26. A Barcsi ősborókás zengolégy faunája (Diptera: Syrphidae) -
Dunántúli Dolgozatok Term.tud. Sor. 1.1978.127-138. 

27. A Bakony Természeti képe - Bakonyi Term.tud. Múz. 1978. 
1-92. (társszerzőkkel) 

28. Ökológiai és faunisztikai adatok Magyarország pöszörlégy-fa-
unájának ismeretéhez (Diptera: Bombyliidae) - A Veszprém 
Megyei Múz. Közi. 13.1978.35-56. 

29. Dipterológiai vizsgálatok a Szigligeti Arborétumban - A 
Veszprém Megyei Múz. Közi. 13.1978.105-109. 

30. A Bakony entomológiai kutatásának főbb eredményei - VE-
AB Értesítő 3.1978.97-102. 

31. Preliminary investigation into the Syrphidae fauna of the Ti
sza-valley - Tiscia 14.1979.163-174. 

32. A helikopteres szúnyogirtás entomológiai hatásainak előzetes 
vizsgálata a Balaton-parton - A Veszprém Megyei Múz. Köz
lem. 14.1979.245-250. 

33. A Bakony természeti képe, IV. Beszámoló a Bakony Termé
szettudományi kutatásáról, 1972-1974 - A Veszprém Megyei 
Múz. Közi. 14. 1979. 13-20. 

34. A Bakony természeti képe V. Beszámoló a Bakony termé
szettudományi kutatásáról, 1975-1977 - A Veszprémi Me
gyei Múz. Közi. 15. 1980.13-20. 

35. Adatok a Bakony hegység kószalégy-faunájához (Diptera: 
Rhagionidae) - A Veszprém Megyei Múz. Közi. 15. 1980. 
175-180. 

36. A Bakony hegység szitakötő faunája (Insecta: Odonata) - A 
Bakony term.tud. kut. eredm. 13.1980.1-135. 

37. A Kornyi-tó szitakötő-faunájának mennyiségi és minőségi 
vizsgálata (Insecta: Odonata) - A Veszprém Megyei Múz. 
Közi. 16. 1981.91-100. 

38. A Bakony hegység természeti értékei I. Botanikai értékek - A 
Veszprém Megyei Múz. Közi. 16. 1981. 41-68. (társ
szerzővel) 

59 



39. A Bakony hegység katonalégy-faunája (Diptera: Stratiomyi-
dae) - A Veszprém Megyei Múz. Közi. 16. 1981. 179-202. 
(társszerzővel) 

40. Adatok a Barcsi borókás csípőszúnyog faunájához (Diptera: 
Culicidae) - Dunántúli Dolgozatok, Term.tud. Sor. 2. 1981. 
133-142. 

41. A csípőszúnyog (Culucidae) fauna minőségi és mennyiségi 
változásai a Balaton északi partján - VEAB Monográfia 16. 
1981.211-214. (társszerzővel) 

42. A Soproni-hegységben folyó Syrphidae kutatások - Az Alpo
kalja természeti képe 1. 1981. 83-84. 

43. A Bakonyi Természettudományi Múzeum zengólégy-gyűjte-
ménye (Diptera: Syrphidae), I. - Fol. Mus. Hist.-nat. Bako-
nyiensis 1. 1982.139-154. 

44. A Bakonyi Természettudományi Múzeum zengólégy-gyűjte-
ménye (Diptera: Syrphidae) II. - Fol. Mus. Hist.-nat. Bako-
nyiensis 2. 1983.203-210. 

45. Obituary notice Maria Csiby - Notul odonatol. 9. 1982. 155-
156. 

46. „A Bakony természeti képe' ' program 20 éve (1962-1982) - A 
Magas-Bakony termiud. kut. újabb eredményei 1982.7-20. 

47. Emlékezés Csiby Máriára, 1951-1981 - Fol. Mus. Hist.-nat. 
Bakonyiensis 1.1982.9-14. 

48. A Bakony természeti képe VI. Beszámoló a Bakony termé
szettudományi kutatásáról, 1978-1980 - Fol. Mus. Hist.-nat. 
Bakonyiensis 1.1982.25-38. 

49. A Bakony hegységben folyó faunisztikai kutatások - A VE
AB Felolvasó Ülései 1982. 17-29. 

50. 10 éves a Bakonyi Természettudományi Múzeum - Fol. Mus. 
Hist.-nat. Bakonyiensis 1.1982. 15-24. 

51. A Bakony természeti képe program publikációinak bibliográ
fiája 1963-1982. - Bakonyi Term.tud. Múz. Zirc 1983.1-48. 

52. Simuliidae, Tipulidae, Limoniidae, Bombyliidae, Therevidae 
and Syrphidae (Diptera) in the Hortobágy - The Fauna of the 
Hortobágy National Park. 1983.293-301. 

53. Libellen und ihre Biotope im Bakony-Gebirge - Fol: Mus. 
Hist.nat. Bakonyiensis 2. 1983.45-54. 

54. Adatok a Barcsi borókás lószúnyog faunájához (Diptera, Tipuli
dae) - Dunántúli Dolgozatok. Term.tud. Sor. 3. 1983.73-78. 

55. A Bakony természeti értékei - Bakonyi Természettudományi 
Múzeum. Zirc 1984. 1-32. 

56. Bakonyi Természettudományi Múzeum (Kiállításvezető) -
Bakonyi Természettudományi Múzeum. Zirc 1984. 1-33. 

57. A Bakony hegységben folyó zengólégy-kutatás (Diptera: 
Syrphidae) - Kilencedik Bakony-kut. ankét. BTM. Zirc 1984. 
55-66. 

58. Adatok a Keleti-Mecsek és Komló környékének pöszörlégy-
faunájához (Diptera: Bombyliidae) - Folia Comloensis 1. 
1984.117-128. 

59. Kirándulási kalauz, 3. Túrák a Bakony hegységben - Orszá
gos Pedagógiai Intézet. Budapest 1984. 1-156. 

60. A gyapjaslepke fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae) -
Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 3. 1984. 197-214. 

61. Csalánon élő hernyók fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachini
dae) -Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 3. 1984.215-222. 

62. A pókhálós kecskerágómoly fürkészlégy parazitái (Diptera: 
Tachinidae) - Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 3. 1984. 
223-228. 

63. Adatok a zirci arborétum szitakötő faunájához (Insecta: Odo-
nata) - A Bakony term.tud. kut. eredményei 16. 1985. 51-56. 

64. A zirci arborétum zengólégy faunája (Diptera: Syrphidae) - A 
Bakony term.tud. kut. eredményei 16.1985.73-84. 

65. Adatok a zirci arborétum kétszárnyú (Diptera) faunájához, I. 
fonalascsápúak (Nematocera) - A Bakony term.tud. kut. ered
ményei 16.1985.63-72. 

66. A Barcsi borókás zengólégy faunája (Diptera: Syrphidae), II. 
-Dunántúli Dolgozatok 5. 1985. 151-162. 

67. A Barcsi borókás fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae) -
Dunántúli Dolgozatok Term.tud. Sor. 5. 1985. 163-169. (társ
szerzővel) 

68. A Bakony természeti képe VII. Beszámoló a Bakony termé
szettudományi kutatásáról, 1981-1985 - Fol. Mus. Hist.-nat. 
Bakonyiensis 4.1985.7-24. 

69. Adatok a Bakony hegység szitakötő faunájához (Insecta: 
Odonata) - Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 4.1985.43-84. 

70. A fűzfaszövő (Leucoma Salicis L.) fürkészlégy parazitái (Di
ptera: Tachinidae) - Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 4. 
1985.155-162. 

71. Beiträge zur Kenntnis der Raupenfliegen-Parasiten ungaris
cher Schmetterlingen (Diptera: Tachinidae), I. - Fol. Mus. 
Hist.-nat. Bakonyiensis 4.1985. 163-172. 

72. Áttelelő zengólegyek téli aktivitásának vizsgálata Zirc kör
nyékén (Diptera: Syrphidae) - Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyi
ensis^ 1985.173-190. 

73. Beiträge zur Kenntnis der Schwebfliegen-Fauna des Südwest-
Kaukasus (Diptera: Syrphidae) - Fol. Mus. Hist.-nat. Bako
nyiensis 5. 1986. 85-98. 

74. Adatok a Bakony hegység fürkészlégy-faunájához (Diptera: 
Tachinidae) - Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 5. 1986. 99-
146. 

75. Adatok „A Bakony természeti képe" program negyedszáza
dos történetéhez - Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 6. 1987. 
7-28. 

76. Javaslat a faunisztikai adatközlés és számítógépes adatfeldol
gozás egységesítésére I. rész. Adatközlés - Fol. Mus. Hist.-
nat. Bakonyiensis 6.1987.29-42. (társszerzőkkel) 

77. Az UTM hálótérképezés eredményei és feladatai a Bakony 
hegységben - Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 6. 1987. 43-
56. 

78. A Bakony hegységben folyó fürkészíégy-kutatás (Diptera: 
Tachinidae) - Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 6. 1987. 
123-128. 

79. Therevidae, Bombyliidae and Syrphidae in the Kiskunság Na
tional Park (Diptera) - The Fauna of the Kiskunság National 
Park 1987.258-264. 

80. A Mátra-hegység szitakötő (Odonata) faunája - Fol. Hist.-nat. 
Mus.Matr. 12.1987.23-42. 

81. A Mátra Múzeum fürkészlégy gyűjteménye (Diptera: Tachi
nidae) - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 12. 1987.71-80. 

82. Odonatológiai kutatások a Soproni-hegységben - Praenorica 
Fol. Hist.-nat. 2. 1987.99-102. 

83. A zengólegyek kutatásának eredményei a Soproni-hegység
ben (Diptera: Syrphidae) - Praenorica Fol. Hist.-nat. 2. 1987. 
141-144. 

84. Adatok a Sár-hegy szitakötő faunájához (Insecta: Odonata) -
Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. Suppl. 2. 1988. 1-6. (társszerzővel) 

85. Adatok a Sár-hegy pöszörlégy-faunájának ismeretéhez (Di
ptera: Bombyliidae) - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. Suppl. 2. 
1988.43^16. 

86. Adatok a Sár-hegy zengólégy faunájához (Diptera: Syrphi
dae) - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. Suppl. 2.47-54. 

87. Fürkészlégy kutatások rendszertani és ökológiai eredményei a 
Sár-hegyen (Diptera: Tachinidae) - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 
Suppl. 2. 1988.55-62. 

88. Adatok a Sár-hegy katonalégy faunájához (Diptera: Stratio-
myidae)-Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. Suppl. 2. 1988. 33-35. 

89. Adatok a Sár-hegy bögölyfaunájának ismeretéhez (Diptera: 
Tabanidae) - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. Suppl. 2. 1988. 47-
42. 

90. A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) fürkészlégy parazitái 
(Diptera: Tachinidae) II. - Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 
7.1988.151-154. 

91. Beiträge zur Kenntnis der Raupenfliegen Parasiten ungaris
cher Schmetterlinge (Diptera: Tachinidae) II. - Fol. Mus. 
Hist.-nat. Bakonyiensis 7.1988.155-160. 

92. Seltene Schwebfliegen in der Fauna des Bakony-Gebirges 
(Diptera: Syrphidae), I. - Fol. Mus. Hist.-nat Bakonyiensis 8. 
1989.67-78. 

93. A Mátra Múzeum zengólégy gyűjteménye (Diptera: Syrphi
dae) - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 14. 1989. 115-124. 
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94. Új és ritka fajok a Bakony szitakötő faunájában (Insecta: 
Odonata), - Fol. Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 9.29-34. 

95. A Külső-tó szitakötő (Odonata) faunája - Fol. Mus. Hist-nat. 
Bakonyiensis 9.1990.17-28. 

96. Seltene Schwebfliegen in der Fauna des Bakony-Gebirges 
(Diptera: Syrphidae) II. - Fol. Mus. Hist-nat. Bakonyiensis 9. 
1990.81-90. 

97. Angaben zur Kenntnis der Schwebfliegen-Fauna der Slowa
kei (Diptera: Syrphidae) - Fol. Mus. Hist-nat. Bakonyiensis 9. 
1990.91-108. 

98. A Bakony természeti képe VIII. Beszámoló a Bakony termé
szettudományi kutatásáról 1986-1990 - Fol. Mus. Hist-nat. 
Bakonyiensis 10.1991. 11-25. 

99. Adatok a mocsári szúnyog, Mansonia (Coquillettidia) richiar-
dii (Ficalbi, 1889) életmódjához és magyarországi elterjedé
séhez (Diptera: Culicidae) - Fol. Mus. Hist-nat. Bakonyiensis 
10.1991.137-178. 

100. Culicidae, Bombyliidae, Therevidae, Syrphidae and Tachini-
dae (Diptera) in Bátorliget - The Bátorliget Nature Reserves 
- after forty years 1990.547-570. 

101. Adatok a Zselic zengólégy faunájához (Diptera: Syrphidae) -
Somogyi Múz. Közlem. 9.1992. 307-319. 

102. Beiträge zur Kenntnis der Schwebfliegen-Fauna des Nord
west-Kaukasus (Diptera, Syrphidae) - Dtsch: ent. Z., N. F. 
39. 1992.409-420. (társszerzővel) 

103. A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet szitakötő (Odonata) 
faunája-Dunántúli Dolg. Term.tud. Sor. 6.1992.53-62. 

104. Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet kétszárnyú fa
unájának ismeretéhez, I. Fonalascsápúak (Diptera: Nematoce-
ra) - Dunántúli Dolg. Term.tud. Sor. 6. 1992. 179-188. 

105. Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet kérszárnyú fa
unájának ismeretéhez, II. Rövidcsápúak (Diptera: Brachycera) 
- Dunántúli Dolg. Term.tud. Sor. 6.1992.189-197. 

Der Verfasser beschäftigt sich in seiner Studie, die in die Kate
gorie der Museumgeschichte gehört, mit seiner Tätigkeit blickt auf 
eines halbes Jahrhundert zurück und zeigt uns - selbstverständlich 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit - , wie er Museologe wurde und 
womit er sich in den im Museum verbrachten Jahren beschäftigt 
hat. 

In ersten Teil der Studie untersucht er die Bedeutung der Ein
flusses, die auf das in der Nähe der Natur, auf dem Lande aufge
wachsene Kind, bzw. den Jüngling ausgeübt haben, infolge deren 
er in so nahe Beziehung mit dem Wald, mit den Pflanzen und vor 
allem mit den Tieren kam. All diese waren entscheidend für die 
weitere Gestaltung seines Lebens. 

Sein Bestreben, Sammler und Biologe zu werden, zeigte sich 
schon in der Lehrerbildungsanstalt, aber erst im Laufe der als Leh
rer in Tard verbrachten Jahre kam dies eindeutig zur Geltung und 
dann ist es auch für ihn klar geworden, welche Fachrichtung ihm 
an nächsten steht. Dabei spielten seinen Beziehungen zum Buda
pester Naturwissenschaftlichen Museum, bzw. die morale und 
fachliche Unterstützung, die er von diesem Institut erhalten hatte, 
eine entscheidende Rolle. Im Laufe der engen Zusammenarbeit ta
uchte das Interesse für das Museumswesen auf, das später zur 
Trennung von der Schule führte, wodurch dann sein großer 
Wunsch, als Museologe zu arbeiten, in Erfüllung ging. 

106. A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet zengólégy faunája 
(Diptera: Syrphidae) - Dunántúli Dolg. Term.tud. Sor. 6. 
1992.199-210. 

107. A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet fürkészlégy faunája 
(Diptera: Tachinidae) - Dunántúli Dolg. Term.tud. Sor. 6. 
1992.211-218. 

108. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet szitakötő (Odonata) 
faunája - Dunántúli Dolg. Term.tud. Sor. 7.1992.75-88. 

109. Vegyes kétszárnyú (Diptera) adatok a Boronka-melléki Táj
védelmi Körzet faunájához - Dunántúli Dolg. Term.tud. Sor. 
7.1992.273-287. 

110. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet zengólégy faunája 
(Diptera: Syrphidae) - Dunántúli Dolg. Term.tud. Sor. 7. 
1992.289-313. 

111. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet fürkészlégy faunája 
(Diptera: Tachinidae) - Dunántúli Dolg. Term.tud. Sor. 7. 
1992.315-329. 

112. Therevidae, Bombyliidae and Syrphidae in the Bükk National 
Park (Diptera) - The Fauna of the Bükk National Park. 1993. 
(in print) 

113. Adatok az Alpokalja fürkészlégy faunájához (Diptera: Tachi
nidae) - Savaria 20/2. 1992.189-215. 

114. Komló környékének szitakötő (Odonata) faunája, I. Előzmé
nyek - Folia Comlœnsis (in print) 

JEGYZET 

1. A zárójelben megadott számok a publikációs jegyzék sorszá
mára vonatkoznak. 

2. A fényképfelvételeket a szerző készítette. 

Mit dem Namen des Verfassers ist die praktische Verwirkli
chung der Gründung des Bakonyer Naturwissenschaftlichen Muse
ums in Zirc verbunden, wo die naturwissenschaftliche Sammlung 
des Veszprémer Bakony-Museums untergebracht wurde. Dort ar
beitete er zwei Jahrzehnte hindurch, bis zum Ruhestand am 31-sten 
Dezember 1991, als erster Direktor dieser in Ungarn als erstes 
selbständiges naturwissenschaftliches Museum in der Provinz aner
kannten Institution. 

Neben seiner Tätigkeit als Leiter des Institutes hat er sich als Ex
perte mit der Forschung der Zweiflügelinsekten und Libellen be
schäftigt. Seine Tätigkeit erstreckte sich sowohl was das Sammeln, 
als auch die Bearbeitung und Publikation betrifft, nicht nur auf Ba
kony, sondern auf fast alle Landschaften Ungarns, ja sogar auf eini
ge Territorien im Ausland. 

Neben seiner fachlichen Tätigkeit als Museologe leitete und or
ganisierte er im Rahmen des Programms „Naturbild des Bakony-
Gebirges" die Arbeit der Forschungsgruppe, die in Zusammenar
beit mit dem Museum, die Arbeit des Institut förderte. Er redigierte 
die Ausgaben des Museums und übte eine intensive mündliche und 
schriftliche populärwissenschaftliche Tätigkeit aus. 

DR. SÁNDOR TÓTH 
H-8420 Zirc 

Széchenyi u. 2. 
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