


BOÉR Hunor

MMAALLLLÁÁSSZZ JJóózzsseeff 
tteerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyooss
mmuunnkkáássssáággaa ééss 
aa ddéévvaaii mmúúzzeeuumm 

(Kivonat)
MALLÁSZ Józsefet (sz. Szászváros,
1875) 1913-ban választja dévai múzeu-
ma igazgatójává a Hunyadmegyei
Történelmi és Régészeti Társulat. Ebben
az évben a Társulat neve is Történelmi,
Régészeti és Természettudományi Tár -
sulatra változik, tükrözve azt, hogy az
utolsó idõszakban természettudományos
tevékenységük kerül elõtérbe. 1918 után
a múzeum Hunyad megye tulajdonába
kerül, de az igazgató folytathatja
munkáját. Felújítja régi kapcsolatait,
illetve rendkívül jó újakat alakít ki,
többek között neves román, magyar,
német, romániai és magyarországi stb.
szakemberekkel. A Hunyad Megyei
Múzeum Közleményei (1925–28), a Tár-
sulat régi Évkönyveinek (1882–1914)
folytatása figyelemreméltó tudományos
tevékenységet mutat be, egyebek mellett
a botanika, zoológia, õslénytan, bar-
langászat tárgykörébõl. Ha MALLÁSZ
alakját elfelejtik is 1934 után, munkája
biztos alapokat teremt a dévai termé -
szettudományos muzeológiai tevé keny -
ség újrakezdéséhez, 1969-tõl.

11..
A Kárpát-medence területén az elsõ

világháborúval, majd az 1918–20-as politikai
változásokkal számos természettudományos
jelle gû szakmai program is törést szenved,
intézmények számolódnak fel vagy alakulnak át,
szakemberek lesznek a zavaros kor áldozatai,
szakmai kapcsolatok szûnnek meg. 

Az újrakezdés Magyarországon sem
könnyû. DUDICH Endre a Természettudományi
Társulat Állattani Szakosztályának 1927. nov. 4-i
budapesti ülésén próbálja ennek programját
alapozni.1 A kutatásszervezéssel, mondja, már a
világháború elõtt gondok voltak, MÉHELY
Lajos erre már 1914-ben figyelmeztetett. Felhív-
ja a figyelmet arra, hogy az utódállamokban már
rendkívül intenzív kutatás folyik, részben francia
és svájci segítséggel. A magyarországi kutatást
egyelõre nem is terjesztené ki az utódállami
területekre, a magyarországi elegendõ munkát
ad. Mégis, szükséges volna egyes kutatókat
prog ramszerûen odaküldeni, meghatározott te -
rület vagy állatcsoport kutatására, mert „faunánk
állatföldrajzi viszonyainak meg értéséhez ok -
vetlenül szükséges, hogy a környezõ országok
faunáját, fõleg délkelet és kelet felé ismerjük és
tekintetbe vegyük”. Mindenképpen szükséges az
ottani szakirodalom ismerete, nyilvántartása,
ismertetése. Irodalomhoz, összehasonlító anyag -
hoz pedig fõleg úgy lehet jutni, ha személyes
kapcsolatok épülnek ki.

Magyarországon a vesztes kisállam
lehetõségei korlátozottak, az utódállamokban
más gondokkal szembesülnek. Mind a többségi
szakma, mind pedig a kisebbségbe került magyar
szakemberek új kezdetek vagy újrakezdések
részesei. Ahogy DUDICH Endre is jelzi, a ma -
gyaroktól átvett vagy újonnan létrehozott
többségi intézmények nem annyira a legyõzöttek
együtt mûködését keresik, mint inkább köz-
vetlenül Nyugat-Európa felé tájékozódnak. Ez
olykor a korábbi szakmai örökség elveszítésével
jár, másrészt új, pozitív hozadékai vannak: a
román természettudományos muzeológiának
külföldön is jó híre volt, Grigore ANTIPÁtól a
német kollé gák is tanulnak, az Antarktisz-kutató
Emil RACOVIÞÃ pedig a barlangbiológia meg -
ala pítója. A Kárpátokon túli román szakma
irányába, érthetõen, nemcsak az erdélyi új román
intézmények próbálnak nyitani, de a romániai,
kisebbségbe került magyarok is. Az õ hely ze -
tüket azonban az súlyosbítja, hogy, majd minden
intézményük elvesztése mellett, a kolozsvári
tudományegyetem Szegedre telepítésével szak em -
bereik nagy többsége elhagyja Erdélyt. Sajátos
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módon, a nagypolitikai változásokat az erdélyi
szász tudományosság szenvedi meg a legkevésbé,
jól kiépített kisebbségi intézményei védel mében.
A nagymúltú nagyszebeni Erdélyi Termé szet -
tudományos Egyesület folyóirata2 az impérium -
váltás után is megjelenik, közöl benne több
Erdélyben maradt magyar szakember is: a bota -
ni kus NYÁRÁDY ERAZMUS Gyula, a rovar ta -
nos ZILAHY KISS Endre, a lepkész DIÓ -
SZEGHY László, az ornitológus DOBAY László.
Õk különben a sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeum intézményi bázisán próbálnak
majd szervezõdni.

Egy kevésbé ismert, nem minden tanul-
ság nélküli példa azt mutatja, hogy ahol a poli-
tikai változások kevésbé éleztek ki nemzeti alapú
ellentéteket, ott békésebb, menedékes átmenetre
is volt lehetõség, és a szakmai élet megõrizhette
folytonosságát. Ilyen helyzet alakult ki az egyik
legrégibb erdélyi múzeumban, Déván, ahol a
korábban is döntõen román többségû Hunyad
megyében a helyi román politikai vezetés
értékelte az ottmaradt magyar szakember
tevékenységét és nyitottságát, és biztosította a
szakmai munka folyamatosságát.

22..
A dévai múzeumot a Hunyadmegyei

Történelmi és Régészeti Társulat alapította,
1880-ban. Múzeumi gyûjteményeik fejlõdése
felemás volt, de a jelentõs feldolgozó munkának
és társulati életnek köszönhetõen 1882–1914
között 22 évkönyvet jelentethettek meg. A koráb-
bi szórványos természettudományos publikáció3

az elsõ világháború elõtt élénkül meg, fõleg az
ekkor még dévai tanár, késõbbi jeles paleontoló-
gus, címzetes múzeumigazgató GAÁL István
közöl és szemlézik rendszeresen a dévai múzeu-
mi periodikában. Õ veti fel választmányi tagként
1912-ben, utolsó dévai évében, hogy a társulat
neve is tükrözze az alapszabályok elõírta ter-
mészettudományos kutatást, mert az utóbbi évek-
ben épp ez volt az eredményesebb. Ugyanekkor,
az 1912–13-as társulati gyûléseken kerül
elõtérbe MALLÁSZ József személye.

MALLÁSZ József 1875-ben született,
Szászvároson,4 szakmai indulását barátjáról és

munkatársáról, a mohakutató PÉTERFI Márton-
ról írott nekrológjából ismerhetjük meg.5 A dévai
múzeumigazgató TÉGLÁS Gábor ajánlja be
Budapestre KLEMENT Róberthez és CSIKI
Ernõhöz, és Az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-
és Természettudományi Szakosztályának Érte sí -
tõ jében közöl elõször, 1898-ban. 1896-ban
PÉTERFIvel és a jeles szász botanikus Joseph
BARTH-tal gyûjtenek a Páring-hegységben.
1896–1903-ban MALLÁSZ Nagyszebenben,
Egerben, Budapesten dolgozik, ekkor hazatér
Dévára, és újra PÉTERFIvel kutatnak együtt.
1904-ben közös BUGÁT-díjban részesülnek. 

MALLÁSZ most, 1912–13-ban dévai
állami pénzügyi számvizsgáló, de folytatja
tudományos munkáját. A tompai–Piski-telepi
pályaudvarról miocén rovar-, hal- és növény -
kövületeket jelent be, barlangkutatásairól tart
beszámolót. 1913-ban múzeumigazgatónak vá -
laszt ják, és a társulat névváltoztatását is elfogad-
ják: a név Hunyadmegyei Történelmi, Régészeti
és Természettudományi Társulatra változik.

1913-as természettudományos híreik:
Rövid idõre választmányi tag lesz az akkor hát-
szegi orvos KÖNTZEI Gerõ, aki késõbb a Szé -
kely Nemzeti Múzeum kutatóútjainak rovar-
tanos szervezõje. 1914-re barlangkutatást ter-
veznek KADIÈ Ottokárral. MALLÁSZ kifogá-
solja a dévai várhegy beültetését, illetve irtását,
féltve az ottani európai hírû flórát. Az aradi
kultúrpalota felavatásán memorandumot ad át
SZALAY Imrének, a múzeumok és könyvtárak
országos fõfelügyelõ-helyettesének: ebben
államsegélyt kér többek között barlangi õsem-
bermaradványok, havasi flóra- és fauna, vala -
mint barlangi recens fauna kutatására, madár-
vonulások adatgyûjtésére, madár-, hüllõ- és
emlõs-adatgyûjtés megkezdésére. Felajánlják,
hogy a típuspéldányok a Magyar Nemzeti
Múzeum állattári osztályába kerülnek. Csiga-,
rák-, õshüllõ-, õsemlõsmaradványok esetében a
Földtani Intézet és a kolozsvári egyetem figyel -
mét hívnák fel mindig, folytatnák a tompai
rovarkövületek kutatását, összegyûjtenék az
erdélyi érchegység és fõleg a nagyági és aranyi
hegyek terméselemeit, ásványait, a megye
kõzeteit.6
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33..
Az alapszabályok 1913-as módosítását a

háború elõtt nem marad idejük jóváhagyatni.
1921-ben, egy újabb módosításra már a román
hatóságok fognak rábólintani. A társulati vagyon
a megye tulajdonába megy át, de nem elidegenít -
hetõ, MALLÁSZt pedig a megyefõnök prefektus
már 1920. november 22-én kinevezi igazgató-
nak.7 A román tudományosságnak kulcs-
fontosságú az intézmény, elsõsorban régészeti
szempontból, a megye területén található dák és
római emlékek okán, és távlati fejlesztésükre
történik megegyezés.8 Átmenetileg a Iaºi-i
egyetemrõl segítik ki, majd számottevõ állami
segélyt kap, bár ez 1928-ra már jelentéktelenre
csökken, és elsõsorban kolozsvári szakemberek,
köztük az Erdélyben maradt magyarok is, jelen-
tõs feltárásokba kezdenek.9 MALLÁSZ olyan,
magyar fülnek is jól ismert politikusok támo-
gatását nyeri meg, mint Octavian GOGA vagy a
MALLÁSZt késõbb is segítõ Petru GROZA.
Utóbbi 1922 végén a Társulatnak is elnöke, és az
átmenet békés, a legitimitásra érzékeny voltát
bizonyítja, hogy 1923 tavaszán viszont a
világháború elõtti titkárral, TARJÁN Kristóffal
hív össze az igazgató, kétnyelvû meghívóval tár-
sulati közgyûlést az Alapszabályok jóvá -
hagyására. A jogi rendezéssel párhuzamosan
MALLÁSZ újrakezdi természettudományos
munkáját, helyreállítja-kiépíti régi-új szakmai
kapcsolatait, így 1924. márciusban Grigore
ANTIPÁval, a román Természettudományi
Múzeum igazgatójával is kapcsolatba lép.10

MALLÁSZ József, jó politikai érzékkel,
megtalálja a mindkét részrõl elfogadható kom-
promisszumokat. Hosszú távon valószínûleg a
társulati periodika 1925-ös újraindítása a legje-
lentõsebb. Addig is, amíg a társulat újrakezdené
mûködését, írja elõszavában az igazgató, a
folytonosság fenntartásáért ideiglenesen Publi-
caþii (Közlemények) cím alatt, román, francia,
német, kivételesen magyar nyelven is közölnek
Hunyad megyei témában. A régi számozását is
továbbvivõ periodika 1928-ig jelenik meg, a
magyar szakmai körök is figyelemmel követik.
Ma ennek köszönhetõen tekinthetjük át MAL-
LÁSZ húszas évekbeli természettudományos

szakmai tevékenységét, de azt az igazgatói poli-
tikát is, amelyet a magyar–román szakmai kap -
csolattartás jegyében folytatott. 

Az elsõ számban11 igazgató-elõdjét, az
1924-ben elhunyt néprajzos MAILAND Oszkárt
méltatja románul. Ezt ROSKA Márton beszá-
molója követi: MALLÁSZ felkérésére kutatott
1923–25-ben a csoklovinai és az ohábaponori
Bordu-Mare- stb. barlangokban, ahol felsõ pale-
olitikumi emberi leleteket talált. A Történelmi
Emlékek Bizottságának Erdélyi Osztálya támo-
gatta ebben (ROSKA tagja volt) és – a múzeum
kérésére – Hunyad megye (!). MALLÁSZ való -
ban megtalálta a hangot a helyi hatalommal
szemben. Méltányolta is a viszonyulást: a követ -
kezõ dolgozat a saját, dák témájú tanulmánya.
Ezt viszont a prágai Ivan KLÁSTERSKY két új
növényfaj közlése követi latin nyelven, a
Retyezátból, az Acta Botanica Bohemica 1924
nyomán – a cikket a szerzõ küldte meg. Végül
MALLÁSZ megteszi 1924. évi jelentését, mely-
bõl több figyelemreméltó derül ki: 

A múzeumbeli természettudományos
(állattani) gyûjtemények az igazgatóé, és csak
ideiglenes letét, így, amíg hivatalosan meg nem
vásárolja a múzeum, összeférhetetlenség okán
nem tudja gyarapítani. Ezzel szemben a szász -
városi MELITSKA János madárgyûjte ményével
gyarapodtak, amelynek okán MALLÁSZ bedol-
gozta magát a madártömésbe, így most mûködõ
(preparátor)mûhelyük van. Alapozni kezdte a
botanikai gyûjteményt. Újabb tompai kövület -
lelõhelyet talált az 1910–12-esen kívül: a rovar-
maradványok jelenleg a kolozsvári egyetem
Földtani és Õslénytani Intézetében vannak
meghatározás alatt, neves romániai és külföldi
tudósok kezében, felerészben fognak vissza -
kerülni. A növény- és halmaradványokat a Iaºi-i
egyetem Földtani és Õslénytani Intézetébe
küldték, I. SIMIONESCU, aki a megyei támo-
gatás rendezéséig is segítette MALLÁSZt, az
egészet vissza fogja szolgáltatni. GAÁL István
geológus professzorral a megye szarmata rétegeit
stb. kutatták, faunát gyûjtve, mindez ma a
múzeumi laboratóriumban található, feldolgozás
alatt. Holgya mellett mamutfog került elõ,
Pujban szaurida-maradvány, Ohábaponorban

13



kréta kori rákkövületek. A kolozsvári egyetem
Barlangászati Intézetével rovartani kutatóutakon
gyûjtött Hunyad és Alsófehér megyei barlangok-
ban (R. JEANNEL, P. A. CHAPPUIS, V. PUª-
CARIU, a franciaországi Cl. BOU CHAR DAUX
társaságában), 3 fajnak lett névadója, egyet
tiszteletére neveztek el. Megkezdte egy ásvány-
tani gyûjtemény kialakítását is.

Az 1926. évi közleményekben12 ba -
rátjáról, PÉTERFI Mártonról (Borosjenõ, 1875 –
Kolozsvár, 1922) emlékezik meg.13 A másik
PÉTERFI-nekrológot annak utolsó fõnöke,
Alexandru BORZA írja, francia nyelven, már a
kolozsvári Botanikus Kert igazgatójaként.
PÉTERFI Márton egy közöletlen 1906-os dolgo-
zata következik, magyarul: Adatok Déva fló rá já -
hoz, és Iosif LEPªI14 1926-os két román dolgoza-
ta német kivonattal, egyikben 55 faj Soly mos-tói
(Szászváros) protozoát közöl, a másikban két új
infuzóriát Szászváros mellõl. Az utolsó köz -
lemény ugyancsak természet tudo mányos témájú:
Gavril TODICAalgyógyi meteo rológiai és klima-
tológiai feljegyzései 1906–1926-ból.

Az 1928-ban megjelenõ, összevont
1927–28-as Közlemények,15 hasonlóan az elõzõ
évhez, nekrológokkal indul. Elõbb politikai
személyiségekrõl, I. Ferdinánd román királyról
és I. C. BRÃTIANU miniszterelnökrõl emlé -
kezik meg, MALLÁSZ (Ferdinánd látogatására
egy másik írásban is visszatér), majd Mircea
ELIADE Vasile PÂRVAN-nekrológja követ -
kezik, és egy ROSKA Márton-régészeti jelentés
után a nagyszebeni BRUCKENTHAL Múzeum
igazgatójáé, Michael CSAKIé, Rudolf SPEK tol-
lából. LEPªI tudománytörténeti cikkel szerepel,
Dimitrie CANTEMIR moldvai fejedelmet mél-
tatja, földrajztudósi érdemeiért. GAÁL István
német nyelvû cikkben 1918-as, 1923–25-ös
kutatásairól számol be, Az elsõ erdélyi közép-
pleisztocén emberi leletek cím alatt. PONG-
RÁCZ Sándor, a Magyar Természettudományi
Múzeum késõbbi fõigazgatója németül közöl a
tompai anyagból erdélyi fosszilis rovarokat.
Ezután MALLÁSZ József három szakköz -
leménye következik (Elõzetes jelentés az újabb
barlangi Coleopterákról, német határozókulcsok
román bevezetõvel; A Procerus gigasról,

románul és németül is; valamint egy német
nyelvû vitacikk, az Elõzetes megjegyzések K.
PETRI közleményéhez). A kötetet újabb adat -
gazdag évi jelentés zárja, az 1927. évi tevé -
kenységé:

Soha ilyen rossz pénzügyi helyzetben
nem voltak – írja az igazgató. Két rovarszekrényt
csináltatott, mert Lepidoptera és Hymenoptera
gyûjteményük alapozódott, eljutottak az
Orthopte rákig. Három hetes retyezáti gyûjtõutat
tett WINKLER Viktorral, a laboránsával, és
DIÓSZEGHY Lászlóval, akit a következõ évek-
ben a Székely Nemzeti Múzeum legjelentõsebb
biológus külsõ munkatársaként látunk viszont.
Felfedeztek több barlangot, egy jégbarlangot is,
faunáját kutatták. Részt vett Budapesten a X.
nemzetközi zoológiai kongresszuson – rajtuk
kívül Romániát csak a Nevelési Minisztérium, az
Akadémia, a Bukaresti és Iaºi-i Tudományegye -
tem, valamint a szebeni Erdélyi Termé szet -
tudományi Egyesület képviselték. MALLÁSZ is
elõadott, A Chrysocarabus alfaj revíziójáról
témában. Ugyanezen alkalommal Ion BORCEA
bukaresti professzorral a budapesti múzeumokat
és kulturális intézményeket tanulmányozták. 

44..
A közleményeknek nem jelenik meg

több száma. A történet végének feltárása elsõsor-
ban dévai irattári kutatást igényel. Addig is, min-
denekelõtt Veronica PICIORUª adatai nyújtanak
pár késõbbi információt:16 1928. jún. 18–21-én
MALLÁSZ kíséri Alexandru BORZÁék ko lozs -
vári egyetemi csoportját tudományos kirándulá-
sukon a Maros-völgyben. 1929-ben is három
napot ott kirándul 28 egyetemi tanár, köztük 
Sextil PUªCARIU, ezúttal történeti emlékek
megtekintése végett. 1929 végén MALLÁSZ
még tagja a szászok Erdélyi Természet tu -
dományos Egyesületének. 1932. márciusban
iratcsomóból idézik, hogy mikor lett igazgató, de
ebben az évben már csak I. Z. BARBUról tudjuk,
hogy tompai õslénytani anyagot mutat be. Más-
részt a múzeum 1929. végi megyei tanácsi dön-
téssel 1932-ben a dévai Szegényház épületébe
kerül, az erdélyi románok kulturális egyesülete,
az Astra mellé. 1938-ban végre a Magna Curia
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lesz a székhelye, de ekkor már négy éve a régész
Octavian FLOCA az igazgató, a román
múzeumtörténet egyik legjelentõsebb múzeumi -
gazgatója. Õ 1937-ben indít új kiadványt, a máig
megjelenõ Sargeþia évkönyveket,17 az elsõben ott
találjuk az ismerõs Iosif LEPªI két cikkét, A
Maros hõmérsékletérõl, ill. A Maros jegérõl,
szuszpenzióiról és habjáról (német kivonattal,
1921–31 közötti kutatások nyomán), de az elõszó
már hallgat az elõzményekrõl. 1939-ben pedig az
Alapszabályokat bevallottan azért cserélik ki,
hogy eltüntessék „az Osztrák–Magyar Monar-
chia korabeli társulatok stb.” nemkívánatos
emlékét. 

Mindazonáltal, ha a hagyományt nem
vállalják is, MALLÁSZ húszas évekbeli
munkásságának köszönhetõen marad a Dévai
Múzeum (ma a Dák és Római Civilizáció
Múzeuma) egyebek mellett természet tudo -
mányos központ. Floca már 1936-ban Sextil
PUªCARIU kolozsvári professzort kénytelen
megkérni, segítsen egy Hunyad megyei kalauz
összeállításában, mint a helyi fauna és flóra jó
ismerõje, 1969-ben azonban, köszönhetõen a
MALLÁSZ és PÉTERFI feltárta anyagnak és
lelõhelyeknek a kolozsvári egyetem szakemberei
újra Déván közölnek a tompai tortonai (szarma-
ta) flóráról, a dévai flóra ritkaságairól stb. 1977-
ig a Sargeþia rendszeresen hoz le ter-
mészettudományos közleményeket, egy idõben
külön sorozatként is. l987-ben a Sargeþia XX
újabb fejezetnyi közlés mellett elõbbiek
jegyzékét is közzéteszi,18 és a XXX., 2001–2002-
es kötetben más természettudományos publiká-
ció mellett, úgy tûnik, egy újabb nyitás jeleként,
a nagyszebeni természettudományos muzeoló-
giai múlt is bemutatásra kerül.19
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(A családnevek majuszkulás kiemelését kötetsze r-
kesztési szempontok indokolták. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

AAccttiivviittaatteeaa ddee nnaattuurraalliisstt aa lluuii
IIoossiiff MMAALLLLÁÁSSZZ ººii mmuuzzeeuull ddee llaa
DDeevvaa
(Rezumat)

Iosif MALLÁSZ, naturalist nãscut la
Orãºtie, în 1875, a fost ales director al Muzeului
Societãþii de Istorie ºi Arheologie din Comitatul
Hunedoara în 1913. În acest an, reflectând accen-
tuarea activitãþii de ºtiinþele naturii din ultima
perioadã, societatea îºi schimbã denumirea în
Societatea de Istorie, Arheologie ºi ªtiinþele
Naturii. Dupã 1918 muzeul este trecut în propri-
tatea judeþului Hunedoara, dar directorul este
lãsat sã-ºi continue activitatea. Reînnoieºte,
respectiv stabileºte relaþii deosebit de bune între
alþii cu naturaliºti renumiþi români, maghiari,
germani din þarã ºi din Ungaria etc. Publicaþiile
Muzeului Judeþean Hunedoara din anii 1925–28,
continuare a Anuarelor Societãþii din 1882–
1914, vor prezenta o activitate ºtiinþificã fruc-
tuoasã, între altele din domeniul botanicii, zoolo-
giei, paleontologiei, speologiei. Deºi figura lui
MALLÁSZ este lãsatã uitãrii dupã 1934, munca
sa va asigura temelii solide la Deva pentru o re -
luare a activitãþii muzeale de ºtiinþele naturii
începând din 1969. 

JJóózzsseeff MMAALLLLÁÁSSZZ aanndd 
tthhee MMuusseeuumm ooff DDéévvaa 
((DDeevvaa,, RRoommaanniiaa))
(Abstract)

József Mallász, the outstanding natural
scientist was born in 1875, in Szászváros
(Orãºtie, Romania). He was named as director of
the museum from Déva in 1913. During this peri-
od the activity of natural science of the museum
became extremely important. After 1918 the
museum became the property of Hunedoara
county, but the director could continue his work.
He renews his old relationships with famous
Romanian, German scientists and with special-
ists from Romania and Hungary. The Publica-
tions of the Museum from County Hunedoara
(1925–28) is the continuation of the previous
Annuals from 1882–1914, and it presents a rich
scientific activity from the field of botanic, zool-
ogy, paleontology. Even if Mallász's figure was
forgotten after 1934 his work created the basis
for the resumption of the scientific activity of the
museum from Deva starting with 1969.
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