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Előszó
A szegedi múzeum természettudományos gyűjteményének a története nagyon
régen kezdődött, az első szakanyag még 1885-ben került intézményünkbe. Létün
ket az 1896-ban megvásárolt Praznovszky hagyatéknak köszönhetjük.
Részlegünket elég nehéz feladat lenne valamely sablon szerint kategorizálni.
Ha a gyűjtemény nagyságát vesszük alapul, akkor mindvégig az ország első 5 vi
déki gyűjteménye közé tartoztunk. Tárgyanyagunk darabszáma már XX század
első éveiben meghaladta a 40000-et. Amennyiben a létszámot is vizsgáljuk, úgy a
kép lényegesen sötétebb tónusú. 2000-ig soha nem dolgozott nálunk 2 főnél több
tudományos munkatárs, és 1985-ig az egyéb szakalkalmazottak (preparátorok és
raktárkezelők) összlétszáma sem múlta felül a 2 főt. Kezdetben a tár kezelésére
alkalmas ember hiányzott, később az anyagi és a szemléleti korlátok következtében
marginalizálódott ez a jobb sorsra érdemes szakág.
Két alkalommal (1934-1935-ben és 1945-1950 között) komolyan fenyegetett
a megszűntetés réme. Mindkétszer dr. Beretzk Péter MÁV főorvos egyéni gesztusa
mentette meg a képtelen helyzetet. Először fehér-tavi madáranyagát helyezte letét
be intézményünknél, majd 1951-ben minden addigi preparátumát, örökletét formá
jában Szeged város múzeumának ajándékozta.
Kötetünkben a hitelesség kedvéért hagytuk „beszélni" az egykori történések
szereplőit, így nem ritkák a hosszú idézetek. A kor hangulatát azzal is igyekeztünk
felidézni, hogy az írógéppel készült szövegekre a hiányzó ékezeteket nem tettük ki,
és a helyesírási hibákat egyetlen dokumentumban sem javítottuk. Bármennyire
furcsa, a durva elírások az érdektelenség, és az ellenséges érzület legjobb indikáto
rai. A Czógler korszak utáni zavaros időket például kitűnően jellemzik a leltár
könyvbe bejegyzett, „következetesen" hibás latin nevek. Két intézményvezetőnk
előszeretettel feledkezett meg arról, hogy gyűjteményünk második megalapítójának
a nevét nem Berecknek, hanem Beretzknek kell írni. Minő véletlen, éppen ők akar
ták kisöprűzni a ház falai közül a „természetrajzot".
Végezetül szeretnék valamennyi munkatársamnak (név szerint: Antal Tamás
nak, Bátyai Gittának, Csehó Gábornak, Tóth Lászlónak és Varga Andrásnak) kö
szönetet mondani gyűjteményünk fejlesztése és tudományáguk művelése során
végzett áldozatkész munkájukért, mely nélkül e szerény összegzés sohasem jöhetett
volna létre.
Szeged, 2000. 12. 23.
Gaskó Béla
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A természettudományi gyűjtemény
A hőskorról és trendjeiről
A „háromlábú csirke" kora

(1880-1896)

Az 1800-as évek utolsó harmadában a természettudományos közgyűjtemény
fogalmát nagyon nehéz a mai normatívakkal behatárolni. A vidéki múzeumok túl
nyomó többsége a Millennium előtt egyáltalán nem rendelkezett ilyen jellegű
tárgyanyaggal. A kevés kivétel olyan kuriózumnak számított, amely a szabályt
erősítette. Az esetleges fejlesztések többnyire néhány helyi nobilitás gyűjteményé
nek az elfogadására, vagy megvásárlására korlátozódtak.
A kör némileg bővíthető, ha vizsgálódásainkba bevonjuk mindazokat a köz
gyűjteményeket, ahol természettudományos (akkori szóhasználattal élve természet
rajzi) tárgyakat tartottak. A helyzet itt annyiból tekinthető kedvezőbbnek, hogy
legalább a szemléltetéshez nélkülözhetetlen kellékeket beszerezték.
Bár az alapvető elvárások ekkora már hellyel-közzel megfogalmazódtak, ám
az 1880-as évek vidéki múzeumaiban, a természetrajzi szakág vonatkozásban illú
zió lenne a gyűjtés, feldolgozás, közművelés hármas követelményrendszerének az
érvényesülését firtatni. A raktárak mélyén porosodó, jobb sorsra érdemes prepará
tumok érdekesebb darabjai többé-kevésbé hatékonyan szolgálták az adott múzeum
közművelődését. A kialakult helyzetet kissé pesszimistán, de igen találóan jelle
mezte Kézdi-Kovács László (1899).
„ Természettárak - természet nélkül!
Ez a természetiszony a legszembetűnőbb a vidéki múzeumoknál.
...Némi ásványtöredékek és színehagyott préselt növények is kerülnek a gyűj
teménybe, honnan természetesen a molyette kitömött állat sem hiányzik (melynek a
bal szeme kiesett), meg a fehér veréb és a háromlábú csirke se maradhat el. "
(Mint az a hivatkozás évszámából remélhetőleg kiderül, az idézet nem a mos
tani, hanem a több, mint 100 esztendővel ezelőtti állapotokra vonatkozik.)
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A szegedi múzeum természettudományi részlegének története

A Budapest-centrikusság
kialakulása és annak hatása a vidéki
tudományos
múzeológiára
(1880-1910)

természet

A korai időszakban (1800-as évek vége -1900-as évek eleje) a rovarfauna determinálása magyar határozók híján csaknem kizárólag német nyelvű könyvekből
történt. Ilyen például a Seidlitz tollából 1891-ben Königsbergben (Kalinyingrád,
Oroszország) megjelent, az erdélyi faunát ismertető Fauna Transsylvanica. A mű
tartalmában és formájában a későbbi nagy faunamunkák (Ganglbauer 1892-1904,
Kuhnt 1912 és Reitter 1908-1916) egyik előfutára. Az irodalmi hivatkozásokból
tudjuk, hogy gyűjtőink alapvető forrásmunkának tartották Schaufuss (1916) és
Redtenbacher (1874) könyveit is.
A Fauna Transsylvanica kivételével a felsorolt határozókban (érthetően) a
német, vagy jobb esetben az erősen leszűkített közép-európai régióra találhatók
ökofaunisztikai utalások. A magyar rovarász legfeljebb azt tudhatta meg belőlük,
hogy milyen mértékű az adott faj előfordulása a német nyelvterület egyes vidékein,
és ott miben fejlődik. Ezt gyakran általánosították és így a „ritkaság, vagy gyakori
ság" nem a magyar viszonyokra vonatkozott. A kritika nélkül átvett adatok azután
többnyire (a szóban forgó rovarrend tüzetesebb hazai revíziójáig) téves következte
tésekhez vezettek.
Az idegen faunisztikai adatok kényszerű átvétele az alkalmazott rovartan terü
letén szintén szokványos jelenségnek számított, sőt itt „élt" a legtovább. Különö
sen a rejtett életmódú fajokkal foglalkozó erdészeti szakirodalomban találunk erre
szemléletes példákat. Európai összefüggésben szemlélve a történéseket megálla
píthatjuk, hogy az 1800-as évek végén és a századfordulón a német erdészeti ro
vartan klasszikusai óriási ismeretanyagot halmoztak fel. Műveikkel olyan szintézis
lehetőségét teremtették meg, amely mind az erdészeti rovartant, mind az erdővé
delmet új alapokra helyezte.
A régóta esedékes feladatra Karl Escherich vállalkozott. A közép-európai er
dei (erdészetileg jelentős) rovarokról írt háromkötetes műve (Escherich 1914,
1923, 1931) napjainkra sem veszített aktualitásából.
Közép-Európa keleti határát Escherichnél (is) minden bizonnyal Ausztria je
lentette, mert magyar, vagy egyéb, kifejezetten a Kárpát-medencét vizsgáló
faunisztikai munkákra sehol sem hivatkozott. így érthető, hogy az általa kártevő
nek tartott fajok egy része nálunk kifejezetten ritka, mások jószerivel elő sem for
dulnak. A külhoni minősítés - figyelmen kívül hagyva a hazai faunakutatás ered
ményeit - az erdészeti tankönyvekben hosszú ideig fennmaradt. A nálunk
faunisztikai ritkaságnak számító „kártevők" módszeres ismertetése még a monog
rafikus igényű Győrfi-féle (1957) „Erdészeti rovartan "-ban is megtalálható.
A tűlevelű fákban fejlődő cincérek (Cerambycida) közül ekképp vált Magyar
országon erdészetileg jelentős károsítóvá a Callidium aeneum, a Monochamus
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sartor és a Monochamus sutor. Hasonló megfontolásból ugyanezt a minősítést
kapta a lombos fákban nevelődő Rhopalopus insubricus.
Bár a Rovartani Lapok hasábjain sorra jelentek meg a faunisztikai részered
ményeket tartalmazó apróbb-nagyobb cikkek, a kirajzolódó faunakép a századfor
dulón (XIX. és XX. század) még meglehetősen mozaikszerű.
Az egyik leginkább kikutatott csoportot, a bogarakat (Coleoptera) alapul véve
a kevéssé faj gazdag Alföldön óriási területek maradtak fehér foltnak. Igazán átfogó
felmérésekre kevesebben vállalkoztak. Ilyen összefüggésben válik fokozottan érté
kessé Halász Árpád (1902) makói, továbbá Vánky Józsefnek és Vellay Imrének
(1894) Szeged környéki fajlistája.
A fővárosi hivatásos és a vidéki, jórészt amatőr entomológusok kapcsolatát az
íratlan rovarász etika határozta meg. Bár léteznek közös pilléreik, ez a szabályozás
semmiképp sem azonos a Gozmány (1978) által közölt angol „Etikai kódexei".
A hazai „viselkedéstannak" egy erre a korra is érvényes elemét említette Ko
vács és Gozmány (1962), amikor a lepkékre vonatkoztatva a következőket írták:
„A szakmunkákból elsősorban azokat az állatokat igyekezzünk meghatározni,
amelyek nem téveszthetők össze másokkal. Szaktanácsért végső fokon forduljunk a
Természettudományi Múzeumhoz. Ha mások segítségét igénybe vesszük, ne sajnál
junk átengedni fáradságuk fejében néhány olyan állatot, amelyből több is van bir
tokunkban, mert ez általánosan elfogadott szabály. "
A kapcsolat mindkét fél számára hasznosnak bizonyult, hiszen azon túl, hogy
az anyag átnézése szakmai revíziót jelentett, alaposan felgyorsította az információk
áramlását.
Szegedi példánál maradva a Vánky-Vellay (1894) szerzőpár szakszerű taná
csaikért, továbbá meghatározásaik felülbírálásáért írásuk előszavában Horváth
Géza állami rovartani állomásfőnöknek (1896-tól az Állattár igazgató őre),
Mocsáry Sándor múzeumi segédőrnek és Sajó Károly (reáliskolai) tanárnak nyil
vánít köszönetet. Jablonowski szerint (1898) a kor egyik legnagyobb szaktekinté
lye, Edmund Reitter szintén átnézte Vellay gyűjteményét. Ez a teljes anyag eseté
ben nehezen képzelhető el, de egyes példányok elkerülhettek Reitterhez.
Az eddig elmondottakból következik, hogy adataik pontosítása a vidéken dol
gozó, gerinctelen taxonokkal foglalkozó szakembereket is meglehetősen szorosan
kötötte az Állattárhoz.
Az esetek többségében a revízióhoz hasonló célt szolgált a Budapesten zajló
társasági élet. A kor rovarászai az információcserét annyira fontosnak tartották,
hogy a Rovartani Lapok (XX. század elején megjelent) köteteinek belső borítóján
következetesen feltűntették az összejövetelek helyszínét. A hőskorra az amatőrök
től átvett baráti légkör a jellemző. Erre utal, hogy évek hosszú során át a lapban az
alábbi tájékoztatás olvasható:
„A budapesti entomológusok minden pénteken este e Kaszás-féle (Muhr utó
da) vendéglőben (Rákóczi út 44) találkoznak."
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Már csak a „hangulat és a hangerő szepontjából" is felmerül a kérdés, hogy
mennyien lehetettek ezek a derék rovarászok a (XIX-XX.) századfordulón. Egy,
„A Természet" c. havilapban 1899-ben megjelent névtelen cikk szerint 12 rendes
tag volt (A Természet 1899), közülük a szegedi múzeum története kapcsán az
alábbiakról történik említés: Lakatos Károly, Csiki Ernő, Abafi-Aigner Lajos és
Lendl Adolf. Az összejöveteleken a vidéki érdeklődőkkel felduzzadt valamelyest a
létszám, de még így sem haladta meg az esetenkénti 20-30 főt.
Huszty Sándor (1974) szerint az ornitológusok is szerettek vendéglőbejárni.
A Nemzeti Múzeumban elhangzott rendszeres előadóülések után
„ ...a fiatalok a közeli Posch vendéglőben csapódtak össze. Mehettek volna
persze kávéházba is. Oda azonban csak a hagyománytisztelő megfontolt polgárok
jártak. "
,, Nem furcsa hát, hogy a magyar zoológia történetében minduntalan találkoz
hatunk kocsmákkal. A múlt század 70-es éveiben Herman Ottó invitálta a maga
fajtájúakat kocsmai beszélgetésekre,... "
A széles körben elterjedt vásárlásokról szintén ejteni kell néhány szót. Az
intézményeken és a viszontkereskedőkön kívül a nevesebb amatőr rovarászok is
gyakorta vásároltak különféle rovarokat. A beszerzést a gyűjtőszenvedélyen kí
vül más is motiválta. Az ily módon szerzett tárgyanyag felhasználásával korrek
tül határozott összehasonlító anyagot lehetett kialakítani, ami alaposan meg
könnyítette a további munkát.
A (XIX. és a XX.) századfordulón se szeri, se száma a Rovartani Lapok rek
lámoldalain megjelenő hirdetéseknek. Olvassunk bele a találomra kiválasztott
1903. évi (10.) kötetbe:
Merkl Ede1 (1903) az alábbiakra hívja fel a rovarok iránt érdeklődők figyel
mét :
,, Rovar-Coleoptera-kereskedés.
Mint honunkban a legrégibb és legnagyobb rovarkereskedés tulajdonosa,
ajánlom magángyűjtőknek, iskoláknak, gazdászoknak és erdészeknek 8000 hibát
lanul meghatározott honi és külföldi fajból álló rovarkészletemet. Honi faunának
közönséges és legritkább fajai nagy számban, továbbá több száz exotikusfaj. Isko
lák részére gyűjteményeket olcsón állitok össze. Honi gyűjtőkkel szívesen lépek
csereviszonyba.
Megkeresésre nyomtatott árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.
Merkl Ede
Német-Bogsánban. (Krassó-Szörény megye.) "
Kelecsényi Károly2 (1903) ajánlata „több ezer, jól meghatározott és preparált
európai, különösen magyaroszági bogárfaj".
1

Merkl Ede hirdetése az 1903. évi Rovatani Lapok reklámoldalán

16

/. fejezet

A termézettudományi gyűjtemény

Ne tévesszen meg senkit, hogy a hirdetések egy része nem a fővárosban élő
kereskedőktől származik. Anyaguk határozását ők is a már megismert mechaniz
mus segítségével (Állattár, elismert hazai és külföldi specialisták) pontosították.
1910-ben Csiki Ernő hathatós közreműködésével megalakult a Magyar Ro
vartani Társaság, ami a főváros domináns szerepét tovább erősítette.
A gerinces taxonok esetében némileg más volt a helyzet. Itt a faj szám ala
csony és a határozás sem túlzottan nehéz feladat. Igaz az 1880-as években mind a
magyar, mind a latin nómenklatúrában meglehetős nagy káosz uralkodott, de némi
nehézség árán ezt át lehetett hidalni. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a
vadászathoz ekkor még erősen kötődő madarászat, évszázados hagyományokra
építhetett. A XIX. század közepétől már csak egy elhivatott szervező hiányzott,
akit hamarosan meg is találtak, a sokoldalú tudós, Herman Ottó személyében. Az ő
érdeme, hogy a kutatások koordinálására 1893-ban megalakult a Magyar
Ormthológiai Központ (Gaal 1894, Herman 1894).
Az új intézmény első feladatai közé tartozott 1894-ben a szinkron megfigye
lések országos hálózatának a továbbépítése és működtetése. A teljességre törekvő
felmérésekben rendes megfigyelőként (ami akkoriban nagy szó volt) két szegedi
madarász vett részt (Jablonowsky 1894). Az egyik intézményünk későbbi munka
társa Lakatos Károly volt, a másik Zsótér László, aki nagy értékű madárgyűjte
ményt ajándékozott a Szegedi Városi Múzeumnak.
1894-ben mindkettőjük megfigyelési helyének Szegedet jelölték ki, amely 2
nagyobb részterületből állt a Fehér-tóból és a Tisza-mentéből (Magy. Orn. Köz
pont 1895). Lakatos megfigyelési helyei később kibővültek a Horgosi-tóval és a
Madaras-tóval (Mórahalom, Madarász-tó). (Lakatos legtöbb tanulmányával ellen
tétben az 1895. év vonulási adatai - közzétette Gaal (1896) - helyes magyar és
latin nevekkel jelentek meg.)
A társasági élet és a kereskedelem hasonló szerepet töltött be, mint a
bogarászoknál, azzal a különbséggel, hogy Herman Ottó zsenialitásának köszönhe
tően minden lényegesen szervezettebben zajlott.
Bár az időpontok és a mechanizmusok mások, a többi gerinces taxonnál (ha
lak, kétéltűek, hüllők és emlősök) szintén nyomon követhető a kutatóhelyek centralizálódása.
Összegzésképp megállapíthatjuk, hogy a hazai madarásztársadalom Buda
pesthez történő kötődését nem annyira a határozás nehézségei, mint inkább az átfogó
a tudományos programok biztosították (ahogy az napjainkban is történik).
Az eddig tárgyalt előnyei mellett, a főváros-centrikusság árnyoldalai is korán
megmutatkoztak.
A vidéki múzeumvezetők számára (tisztelet a kisszámú kivételnek, amilyen
például a szegedi Reizner János volt) a határozások „bonyolultsága" és a speciális
szakértelmet igénylő rendszeres állagvédelem nem tette túlzottan vonzóvá a termé2

Kelecsényi Károly hirdetése az 1903. évi Rovatani Lapok (10. kötet) reklámoldalán
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szettudományt. A többi klasszikusnak számító múzeumi szakág ennél azért jóval
nagyobb önállóságot engedett meg művelői számára.
Lényeges szempont (volt és maradt), hogy a múlt emlékeinek védelmét vala
mennyi társadalom és helyi közösség fontosabbnak tartja a természet köréből kike
rülő tárgyanyagnál. Ezen az axiomatikus igazságon a zöldmozgalmak megerősödé
se sem tudott érdemben változtatni.
A fenti hatások eredőjeképp a vidéki múzeumokban a többi tudományterület
tel (úgymint a régészettel, a néprajzzal és a helytörténettel, a képzőművészettel
stb.) összevetve a természettudomány már a kezdet kezdetén jelentős lépéshát
rányba került. Úgy tűnik szakágunk vidéken művelt változata „későn érő típus",
mert ezt a gyermekbetegséget a mai napig sem tudta teljesen kinőni. Ennek fényé
ben az sem számít komolyabb meglepetésnek, hogy a századforduló idején (XIX és
a XX.) egy-egy patinásabb középiskola természetrajz tanára, diákjai bevonásával,
különb szertárat állított össze a környék élővilágából, mint amilyenekkel a vidéki
múzeumok rendelkeztek. A fenti megállapítás nem feltétlenül a darabszámra, in
kább az egyes gyűjtemények tudományos értékére vonatkozik. Megyénkből a
hódmezővásárhelyi Bodnár Bertalan, a szegedi Vánky József és a makói Halász
Árpád ez irányú munkálkodását emelhetjük ki követendő példaként.
A Budapest központúság a Magyar Minerva III. kötetében (1903-1904) talál
ható adatsorok segítségével akár számszerűsíthető is. Intézményünk relációjában a
nagyságrendek magukért beszélnek.

Az intézmény neve:

Tárgyanyaga (db):
állat

Állattár
Növénytár
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ásvány, kőzet és kövület

1.285.865
-

Ásvány-és Őslénytár
Somogyi-könyvtár és
(szegedi) Városi Múzeum

növény

425.700
-

31.659

4.200

89.610

3.300
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A háromlábú csirke szárnyalása, avagy a fellendülés kezdete vidéken
(A Csongrád megyei közgyűjtemények kialakulása és természettudományos anyaga
az 1800-as évek végén, valamint a századfordulón)
A kaotikus viszonyoknak számos vidéki múzeumban (köztük Szegeden is) a
Millenium körüli évek általános gazdasági fellendülése és kultúrpolitikai szemlé
letváltása vetett véget.
Némi képzavarral élve úgy fogalmazhatunk, hogy a korábban „totemállatként
tisztelt" háromlábú csirke egyszer csak se szó, se beszéd elkezdett szárnyalni. Ilyen
csodák manapság már nincsenek, hiszen a mesébe illő teljesítményhez valamennyi
pénz is szükségeltetett. Mivel a (XIX.) századvégen az alapok lerakásához nélkü
lözhetetlen anyagi hátteret, nem pazarló bőkezűséggel ugyan, de biztosították,
országszerte sorra létesültek az új közgyűjtemények, és jelentős gyarapodást köny
velhettek el a meglévők.
Ilyen szempontból a Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum helyzete szeren
csésnek mondható, hiszen, mint e kor legnagyobb vidéki közgyűjteménye, némi
szervezeti módosítás árán, jogosultságot tudott szerezni az állami támogatás elnye
résére. Az intézmény város hozzájárulásával 1898-ban állami felügyelet alá került.
Ettől kezdve évi 2000-24000 korona államsegélyben részesült, mely összeghez a
város, ugyancsak évente, 2000 koronával járult hozzá (Bezerédy 1991).
Lényeges előrelépésnek számított, hogy a Múzeumok és Könyvtárak Országos
Főfelügyelősége módszeresen (ám az elburjánzó bürokrácia visszahúzó hatása
nélkül) felmérte hazánk tárgyakban realizálódó kulturális örökségét. Az érintett
intézmények vezetőitől megkövetelték a rendszeres statisztikai adatszolgáltatást.
Bármennyire meglepő, a korabeli rendszer bővebb kört érintett, mint a jelenleg
érvényben lévő (1997. évi CXL) közgyűjteményi törvény.
A kulturális értékekként nyilvántartott gyűjtemények statisztikai mutatóit a
Magyar Minerva kötetei tartalmazzák. A III. évfolyamot (1903-1904) már a teljes
ség igényével állították össze, így ezt bízvást tekinthetjük hivatkozási alapnak. A
kiadvány megyénkben az alábbi „természetrajzi" gyűjteményeket említi:

19

A szegedi múzeum természettudományi részlegének története

Gaskó Béla
Л gyűjtemény

megnevezése

helye

keletkezésének

/./ Ev. Ref. Főgimnázium

Hódm ezővásárhely

1862

2./' M. kir. Állami Óvónőképző

Hódm ezővásárhely

1902

3./M. kir. Állami Főgimnázium

Makó

1895

4./A Kegyes-tanítórend Városi
Főgimnáziuma

Szeged

1850

Szeged

1897

6./' M. kir. Állami Felsőbb Leányiskola

Szeged

1897

7./M. kir. Állami Főreáliskola

Szeged

1872

8./ Somogyi-könyvtár és
Városi Múzeum

Szeged

1896

9./A Csongrádvármegyei Történelmi és
Régészeti Társulat Múzeuma

Szentes

1897

éve

5./ M. kir. Állami Felső Kereskedelmi
Iskola

Valószínűleg azt az intézményt tekintették „közgyűjteménynek", amelyik va
lamennyi állami juttatást kapott, és a látogatók fogadásától nem zárkózott el. Ezen
kívül nagyon nehéz bármi közösét találni bennük.
Ha a táblázat évszámait konvencionális alapnak fogadjuk el, akkor 4 Csong
rád megyei iskola természetrajzi részlege korábban keletkezett, mint a Városi Mú
zeum hasonló jellegű gyűjteménye. Ötödikként említhetjük a felsorolásban nem
szereplő Ásotthalmi M. Kir. Erdőőri Szakiskolát. Mivel a szertárak története szá
mos megszívlelendő tanulságot hordoz, érdemes részletesebben elidőzni e tárgy
körnél. Az áttekintésnél az időrendet követjük.
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A Kegyes-tanítórend

Városi

Főgimnáziuma

Ez a legrégebbi természetrajz gyűjtemény megyénkben, még 1850-ben kelet
kezett (MM 1904). Állománya 1904-ben 502 állatból állt, ebből 25 emlős és 123
madár. Ez semmiképp sem lebecsülendő mennyiség, bár értéküket csak a pontos
fajlista ismeretében lehetne megbecsülni. A legnagyobb tételt a 2423 növény jelen
ti, ami nyilván összefügg Pap János mennyiségtan tanár gyűjtő tevékenységével
(MM 1904). Az ő nevéhez fűződik az első jelentősebb Szeged környéki növénytani
tanulmány is, amely 1890-ben jelent meg „Képek Szeged város birtokterületének
növényvilágából" címmel (Pap 1893). Sajnos a munkában az irodalmakból átvett
részek dominálnak, kevés benne az eredeti megfigyelés.
A vásárlások főbb tételei (Magyar 1890, 1893), egyértelműen az oktatást szol
gálták. Az ajándékok kevésbé kapcsolódtak a tananyaghoz, de hiányzott az a
rendszerező pedagógus, aki a tárgyak kavalkádjából Vánkyhoz és Bodnárhoz ha
sonlóan „múzeumot" alakított volna ki.

A Hódmezővásárhelyi Ev. Ref. Főgimnázium
(Református Gimnázium) gyűjteménye
A református gimnázium az 1800-as évek második felében olyan felekezeti
középiskola volt, amely mai kifejezéssel élve „elsődlegesen állami feladatokat"
látott el. Természettudományos gyűjteményüket 1862-ben alapozták meg Wagner
Károly, egykori hátszegi gyógyszerész felállított madár dermoplasz-tikáival. A
szaporodó tárgyanyag hamarosan „kinőtte" a tanórákhoz kapcsolódó szertár szű
kösre szabott kereteit. Az 1875-ben készített első hiteles szakkatalógusból kiderül,
hogy egyedül a madárgyűjtemény 200 faj 273 példányából állt. Ez (mennyiségben
és faj számban egyaránt) sokkal több annál, mint amennyi a szemléltetéshez feltét
lenül szükséges. Természetesen a dolgok már akkoriban sem történtek önmaguktól.
A célirányos fejlesztésekhez hozzátartozik a személyi oldal is. A „múzeum" létre
hozója Bodnár Bertalan, kisdiák korában magától Herman Ottótól leste el a termé
szet alázatos szolgálatát (Bodnár 1939). A mester mellett eltöltött tanulóidő egyfaj
ta komplex szemléletet eredményezett. Az összefüggésekre érzékeny világlátás
szépszámú publikációin kívül megnyilvánult abban is, ahogyan a gyüjteményfejlesztéshez viszonyult. Ennek célját és alapelveit az iskola „természetrajzi múzeu
máról" írott monográfiájában az alábbiakban összegezte (Bodnár 1939):
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Az általános anyagi feltételekről és a gyűjtések céljáról
„A református iskolák biológus szaktanárai számára ugyan kevés szertári
költség szokott rendelkezésre állani, nem is tudnak annyit vásárolni a tanszerke
reskedőktől, mint állami kartársaik, de viszont ha csak kis hajlamuk is van múzeu
mi munkára, a hosszú évek folyamán össze tudnak állítani valamelyes, ha nem is
mutatós gyűjteményt. Aki pedig igazán megérdemelt szeretettel viseltetik a termé
szetrajzi stúdiumok iránt és ambícióval kezeli a reábízott szertárt, az hamar meg
érzi, mennyire fontos nemzeti szempontból a lokális fauna és flóra összegyűjtése
faradságot nem kímélve évek folyamán megteremti varosa környékének az allât
es növény gyűjteményét. "
A tanulók bevonásáról a munkálatokba
„E mellett maga a tanuló is nemes kedvtelését leli munkájában, mert érzi,
hogy azzal ő is hozzájárul városa múzeumának a gazdagításához s így az egyete
mes magyar nemzeti kultúra kiépítéséhez. "
A külső és belső anyagi erőforrások fokozottabb bevonásáról
,,Ha ehhez még hozzájön esetleg az iskolát fenntartó testülelek tehetős volta
és megértő gondolkodása is, mely a segédeszközöket (mikroszkóp, lupék, determi
náló művek) a tanár számára megteremti;vagy egyes jómódúak felkaroló áldozat
készsége, akkor egészen természetesnek találhatjuk, hogy abban az intézetben
nagy, értékes múzeum s a mi a fő, egy-egy gazdag lokális gyűjtemény is keletkezik
a szaktanár munkája nyomán. "
A tudományos alapokról
L/ „Az ne bántson egy szaktanárt se, hogy valami okból nem tudja determi
nálni a begyűlt anyagot. Nagy érték az úgyis és későbbi éveiben az ő, vagy azzal
foglalkozó más szakember kezében minden darab hamar megfogja kapni a nevét.
Csak az a fontos, hogy a lokális anyag összegyűjtése lelkiismeretes gonddal tör
ténjék és figyelmetlenség, hanyagság ne keverjen közé vásárolt vagy más vidéken
gyűjtött példányokat. "
2./ „ Csakis az ilyen hűséggel összeválogatott és minden idegentől és kétes
példányoktól pontosan megtisztogatott helyi gyűjteményeknek az egybevetéséből,
összehasonlító összegezéséből lehet teljesen megismerni és nyugodt felelősséggel
megismertetni a tudományos világgal a magyar fauna és flóra való képét és anya
gának igazi gazdagságát. "
Ma már lehetetlen eldönteni, hogy a természetrajzi tárgyanyagot kezdettől
fogva múzeumnak szánták-e, vagy sem. Azt viszont a szemelvények ismeretében
bizton állíthatjuk, hogy Bodnár Bertalan 1892-től 1928-ban történt nyugállo
mányba vonulásáig (Körtvélyessy 1963/64) erre törekedett. Aktív tanári pályafutá-
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sa során három nagyobb gyűjteményi egységet alakított ki, melyek a következők
(Bodnár 1939):
1./ zoológiai gyűjtemény
2.1 botanikai gyűjtemény
1.1 ásvány-, kőzet-, földtani- és kémiai gyűjtemény
(Ez utóbbiba tartozott az őslénytani anyag is.)
r

M. kir. Állami

Főreáliskola

A gyűjtemény 1872-ben keletkezett. Az 1904. évi hivatalos adatokból (MM 1904)
kitűnik, hogy jelentős állattani anyaggal rendelkeztek, ami nem a véletlen műve. Az
1800-as évek végén hosszú ideig Vánky József gondozta a gyűjteményt. Az iskola
beszerzései ebben az dőszakban kevésbé kötődtek a tantervhez, mint azt a Kegyes
tanítórend Városi Főgimnáziuma esetében láttuk. Kimondva, vagy sem, Vánky József
„múzeumi szemlélettel" fejlesztette a természetrajz szertárt. Az egyes részgyűjte
mények kialakítása tervszerűen történt, ami a szertárgyarapításról szóló jelentések
ből egyértelműen kiolvasható (Hoffer 1885, 1887, 1888).
A tendencia a Vánky utáni korszakban is folytatódott (Homor 1904,
1907, 1908). 1901 és 1914 között Szabó Imre elég tetemes, 3500 növényfajt
(példányt?) tartalmazó herbáriumot hozott létre (Péter 1989).

A Királyhalmi M. Kir. Erdőőri szakiskola

gyűjteménye

A gyűjtemény besorolása nem túlzottan egyszerű feladat. Kérdéses ugyanis,
hogy a hajdani erdőőri szakiskola tárgyai melyik tudományághoz tartoznak, a ter
mészettudományhoz, az erdészettörténethez, vagy a kultúrtörténethez. Mivel határ
területről van szó, többféle válasz is elképzelhető.
Az iskolaalapítás ténye és annak körülményei szerves részét alkotják a hazai
erdészettörténetnek. Káinoki Bedő Albert munkatársaival, Divald Adolffal és
Wagner Károllyal együtt 1879-ben elkészítette az Első (nem összbirodalmi) Ma
gyar Erdőtörvényt (1879. évi XXXI. te.). Ennek 22.§-a az ún. kötött forgalmú
birtokon (hitbizomány, állami tulajdon, magánalapítvány, egyházi- és kincstári
területek, stb.) kötelezően előírta a szakképzett erdőőrök alkalmazását.
Érdekes helyzet állt elő. A törvényi kötelezettség létezett, az elrendelt képesítés
megszerzését lehetővé tevő iskolák hiányoztak (Kolwentz 1976).
Az 1963-as hírhedt Luca napi szélvihar alapos pusztítást végzett a nem meg
felelő fafaj összetételű szeged-alsótanyai erdőségekben. Az elemi kár mértéke
mindenképp intő jelnek számított. Okulva a történtekből a homoki erdőségek ter
vezését és fenntartását új alapokra kívánták helyezni (Kiss 1939). Szeged belterü
letét az 1879. évi Nagyárvíz romba dönti. A katasztrófa után ismét felvetődik a
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nagykiterjedésű városi erdőségek „okszerűbb" hasznosításának a kérdése. Ez a
tényező érdekközösséget teremtett a város és az erdészek között. Tisza Lajos kirá
lyi biztos szorgalmazására Szeged anyagilag is felkarolja az ügyet. 1882. 06. 02-án
Pálffy Ferenc polgármester elnökletével a város törvényhatósága 16.000 Ft-ot
szavaz meg a leendő intézmény számára. A M. Kir. Erdőőri Szakiskolát 1883.
október 10-én nyitotta meg Káinoki Bedő Albert Országos Főerdőmester (Fröhlich
1983, Gaskó-Lesznyák 1983).
Ásotthalmon (1884-től Királyhalom) a homoki erdőségek művelőit képezték.
Ezt látszik alátámasztani, hogy a kezdeti években a szűkebben vett szakmai ismere
teket mindössze 2 könyvből oktatták. Az egyik Bedő Albert (1874) kérdés-felelet
formájában megírt „Erdő-Őr" с munkája, amely az általános tudnivalókat foglalta
össze, a másik Illés Nándor (1885) „ futóhomok megkötése, befásítása".
Amikor 1983-ban Lesznyák László erdőmérnökkel (Gaskó-Lesznyák 1883) a ké
szülő állandó kiállítás előtt beleltároztuk a szakiskola 1884 és 1921 közötti évekből szár
mazó tárgy- fotó- és dokumentumanyagát valóságos kincsesbányára bukkantunk.
Az általunk törzsanyagként nyilvántartásba vett tárgyak tetemes részét való
színűleg a nyitás körüli években kapta az iskola. Két nagyobb tétel származása
ismert. Az egyik az Országos Erdészeti Egyesület gyűjteményéből származik, a
másik a Selmecbányái Erdészeti Akadémiáról érkezett (Andrési 2003). A szemlél
tető eszközök bizonyos hányada a Teodorovits Ferenc személyéhez kapcsolható
tudatos fejlesztés eredményeképp, „házilagosan" készült. Az apróbb-nagyobb
vásárlásokkal és az adományokkal szintén számolni kell. A századforduló eltérő
eredetű anyagrészeinek az elkülönítése ma már szinte megoldhatatlan feladat.
A különféle oktatási segédeszközök az egykori erdőőri képzés magas színvo
nalára utalnak. Tangenciális és radiális fametszetek, fakocka minták, valamint
zománcozott növénykerti táblák sorakoztak a polcokon. A termés- a talaj-, a mag
es a faszén gyűjtemények míves üvegtartói (akkor) a csúcstechnológiát jelentették.
Nemcsak praktikusak voltak, de a legkényesebb esztétikai igényeket is kielégíttet
ték.
Az intézmény szép sikerrel szerepelt az 1896. évi milleniumi kiállításon, ahol
az iskolában folyó tevékenységet mutatták be (Bátyai 2003). Tárgyanyaguk egy
részét megcsodálhatták az 1900-as Párizsi Világkiállítás és az 1910-es Bécsi Va
dászati Világkiállítás látogatói is. Az életképszerű szemléltető makettekre és a
hasonló műgonddal kidolgozott, „in situ diorámákba" beépített állatpreparátumok
ra, bármely múzeum büszke lehetne.
Nagyon látványos elem a szakiskola „túlméretezett térbeli képeslapokra emlé
keztető" hullaték- és csapagyűjteménye. A falra akasztható sorozatok eredetileg a
Kárpát-medence valamennyi vadászható emlős- és madárfaját tartalmazták.
Valószínűleg a századvég legnevesebb szegedi madarászának, Lakatos Kár
olynak a dermoplasztikái közül is került néhány a szakiskolába, de ennek egy köz
leményen kívül semmi nyomát sem találtuk. A „Természet"-ben megjelent cikkből
(Lakatos 1901) idézve:
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„ Volt már sok mindenféle lápi madarunk, melyek között nem egy ritkaság is
akadt, így a többek közt egy szép kígyászsas (Circaëtus gallicus), mely jelenleg a
„Királyhalmi erdőőri szakiskola" általam alapított madárgyűjteményét díszíti. "
Szerencsére Királyhalmon (Ásotthalom) sohasem hiányoztak a nagyformátu
mú pedagógus egyéniségek. Felsorolásuktól csak azért tekintünk el, mert nem sze
retnénk az erdészettörténetbe belebonyolódni.
Bár Teodorovits Ferenc igazgatósága alatt (1892-1921) a Királyhalmi M.
Kir. Erdőőri Szakiskola önálló alkotóműhellyé nőtte ki magát, igazából so
hasem folyt múzeumi szempontokat favorizáló gyüjteményfejlesztés. Az
oktatáshoz használt különféle eszközöket és dokumentumokat az eltelt idő
változtatta át múzeumi patinájú tárgyakká (Gaskó-Lesznyák 1983).
Az 1983-ban Gaskó Béla és Lesznyák László által készített állandó kiál
lítást az erdész szakma előszeretettel emlegeti múzeumként, de az érvényes
közgyűjteményi normatívák szerint ez csak egy kiállítóhely.
Makói M. Kir. Állami

Főgymnasium

1895 és 1904 között az összes iskolai szertár közül talán a makói főgimnázi
um gyűjteménye gyarapodott legdinamikusabban. Nézzük az első év adatait (Köz
zétette: Tóth 1896):
I.

Állattan.

Megnevezés
Darabszám
Csontvázak és csontkészítmények
32
Kitömött állatok
55
Spiritusz-készítmények
11
Száraz készítmények
193
Műkészítmények
6
Képek
89
Összesen
386
(Ebből 52 drb 190 frt 30 kr. értékben a megszűnt polgári fiú-iskolából

Értéke
97 frt 30 kr.
236 frt 10 kr.
34 frt 50 kr.
25 frt 20kr.
41 frt
53 frt 50 kr.
187 frt 60 kr.
való.)
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II.

Növénytan

Darabszám
Megnevezés
34
Szárított növények
2
Növényrészek
9
Műkészítmények
Képek
88
Összesen
133
(Közülük 75 drb 32 frt 30 kr. értékben a polgári fiú-iskolából.)

III.

Értéke
3 frt 55 kr.
60 kr.
57 frt
52 frt
113 frt 65 kr.

Ásvány-földtan.

Megnevezés
Ásványok, kőzetek és kövületek
Kristályminták
Műkészítmények
A „Földtani" társulat oklevele
Összesen
(Ebből 80 drb 37 frt értékben a polg. iskolától.)

Darabszám
866
158
25
1
1050

•-

T

Értéke
227 frt 34 kr.
105 kr.
16 frt
5 frt
403 frt 34 kr.

IV. Természetrajzi eszközök.
14 drb különféle eszközök 94fit90 kr. értékben (ebből l drb 30 írt értékben a polg. iskolától való).
Sajnos a fejlesztés egyetlen személyre épült. Halász Árpád 1904-ben bekö
vetkezett halála után a gyarapodás látványosan visszaesett, annak ellenére, hogy a
megüresedett állást dr. Győrffy István (a Ferencz József Tudományegyetem későb
bi professzora) foglalta el. Az ő távozását követően a természetrajzi szertár anyagi
támogatása a legszükségesebb szemléltető eszközök pótlására korlátozódott.

Kutatói magatartásformák és szakmai kapcsolatok
Csongrád megyében a századfordulón (1884 és 1920 között)
Megyénk 5, országos szinten is Jegyzett" természettudományos gyűjteménye
(a Szegedi Városi Múzeum, a M. Kir. Állami Főreáliskola, a Kegyes-tanítórend
Városi Főgimnáziuma, a Hódmezővásárhelyi Református Gimnázium, a Makói M.
Kir. Állami Főgymnasium és a Királyhalmi M. Kir. Erdőőri Szakiskola) között
elvileg kialakulhatott volna a szakmai kooperáció. Ehhez a tárgyi feltételek meg
voltak, de a (kellő számú és felkészültségű) szakembergárda mindenhol hiányzott.
Személyzet nélkül már a szinten tartás is komoly eredménynek számított. Az
egyetlen, rendszerint félállású tárvezető két lehetőség közül választhatott, vagy az
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arányos fejlesztés mellett döntött, vagy szelektált a különféle tudományos profilok
között. Az első megoldás intenzív tárgyanyag fejlesztést eredményezett, de a tu
dományos feldolgozás lelassult, szélsőséges esetekben el is maradt. Ezt leghatéko
nyabban a szakági specializáció gyorsíthatja fel, természetesen csak akkor, ha van
mit feldolgozni.
A fentiekből következik, hogy a XIX. és a XX. század fordulóján ugyanazzal
a két kutatói magatartásformával találkozhattunk, mint napjainkban. Léteztek szű
kebb tudományos spektrumú taxonspecialisták és jóval szélesebb alapokra építke
ző, gyűjteménycentrikus generalisták. Tulajdonképp beszélhetnénk gyűjtő és fel
dolgozó típusokról is, de a századfordulón ezeket a fogalmakat sokkal nehezebb
lenne értelmezni.
A merítés további növelésével egy idő után elvileg eljuthatunk a. polihisztor
ságig, ami a szó klasszikus értelmében már ekkor is a tudomány határain kívül eső
kategóriának számított. Idővel a fogalom pejoratív felhangja némileg háttérbe szo
rult. Napjainkban e kategóriát egyfajta elismerésképp, a több tudományágra kiter
jedő életmű megjelölésére használják. Történetünk későbbi szereplői közül ebben
(de csakis ebben) az értelemben tekinthető „polihisztornak" Laktos Károly és
Csongor Győző.
A (XX.) századelő viszonyai között a taxonspecialisták és a generalisták elkü
lönítése nem túl hálás feladat. A specializáció foka ekkortájt lényegesen alacso
nyabb volt, mint napjainkban. Korunk specialistái általában egyetlen családdal,
vagy valamely népesebb nemzetség fajaival foglalkoznak, a régiek ennél minden
képp szélesebb spektrumú mintát vizsgáltak. A zoológiánál maradva, felméréseik
rendszerint a teljes osztályra (Ordo) kiterjedtek. Ráadásul a hajdani szakemberek
fő állatcsoportjuk mellett egyéb taxonokat is kutattak, igaz kevésbé alaposan.
Ezeknél a több részterületet felölelő vertikumoknál az arányok a mérvadóak.
Nézzünk az elmondottakra egy példát. Vellay Imre növényvédős korszakában
közölt néhány mezőgazdasági vonatkozású cikket. Halála után Abafi-Aigner Lajos
megjelentette kéziratait a Rovartani Lapokban. A meglehetősen szegényes faj listák
a Szeged környéki egyenesszárnyú-(Orthoptera), hártyásszárnyú-(Hymenoptera),
kétszárnyú-(Diptera), poloska-(Heteroptera) és lepkefaunáról (Lepidoptera) ké
szültek (Vellay 1899/a, 1899/b, 1899/c, 1899/d, 1899/e). Apróbb írásai azonban
összességükben sem érnek fel főmüvével, az 1894-ben Vánky Józseffel közösen
publikált, „Adatok Szeged vidékének állatvilágához" с munkával. - Az állatvilág
esetünkben kizárólag a bogarakat (Coleoptera) jelentiA saját korát majd egy évszáddal megelőző, ökológus szemléletű faunamű,
napjainkban is kikerülhetetlen alapirodalom. Mindezek alapján talán nem meglepő,
hogy Vellay Imrét a szakmabeliek bogarászként tartják számon.
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Viszonylag egyszerűbb Lányi Béla besorolása, akinek csaknem teljes életmű
ve a virágos növényekhez kötődik, így bízvást tekinthető taxonspecialistának.
A kor tudósai közül a nagy gyűjtemény fejlesztők (generalisták) közé sorolhat
juk a hódmezővásárhelyi Bodnár Bertalant, a szegedi Vánky Józsefet és a makói
Halász Árpádot. Esetükben a széles érdeklődési kör semmiképp sem párosult „polihisztoros" felületességgel. Mindegyiküknek létezett egy, vagy két kiemelhető
tudományos profilja, amelyet magas színvonalon művelt. A választott szakterüle
tek valamilyen mértékben állandónak bizonyultak, bár az idő múlásával elég éles
súlypont eltolódások érzékelhetők. Halász Árpád például botanikusként kezdte,
bogarászként folytatta, majd mintegy kiegészítésképp néhány gerinces csoportot is
felmért (Gaskó 2002). A széles spektrum valószínűleg azzal magyarázható, hogy
igyekezett minél több rendszertani egységre kiterjedően megismeri szülővárosa
élővilágát. Szemlélete a kor vidéki természetbúvárai között általánosnak mondha
tó.
A Reizner nevével fémjelzett időszakban a megyei természettudományos
gyűjtemények kezelői közül kizárólag Vánky József főreáliskolai tanár kötődött
valamelyest intézményünkhöz, bár a munkálatokba legfőbb tanácsaival kapcsoló
dott be. Igaz a Szegedi Városi Múzeumban (hozzáértő) gyűjteménykezelő híján
nem is lehetett kivel kooperálni.
1911. után, amikor Lányi Béla személyében (gyűjteményünk történetében elő
ször) botanikusra bízták a növénytárat, az adott szakterületen belül azonnal megin
dult a korábbi gyakorlat átértékelése. Rövid idő alatt gyümölcsöző cserekapcsolat
épült ki Theodorovits Ferenccel, a Királyhalmi m. kir. Erdőőri Szakiskola igazga
tójával és Bodnár Bertalannal, a Hódmezővásárhelyi Ev. Ref. Főgimnázium termé
szetrajz tanárával (Csongor 1960/a). A többi Csongrád megyei természettudomá
nyos gyűjteménnyel - mivel ott nem dolgozott botanika iránt érdeklődő szakember
- továbbra sem jött 1ère semmilyen együttműködés.
Mivel széles érdeklődési körük ellenére mindketten meglehetősen fanatikus
bogarászoknak számítottak, hasznos információcsere alakult ki a Hódmező
vásárhelyi Bodnár Bertalan és a makói Halász Árpád között is (Bodnár 1939).
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A szegedi múzeum gyűjteményének
Vita a természetrajzi tár arculatáról

története

(1885-1896)

Mielőtt rátérnénk szakágunk történetére, essen néhány szó intézményünk jog
elődjének megalakulásáról. Az 1879. évi Nagyárvíz Szegedet romba döntötte. A
meginduló újjáépítés egyik nemes gesztusaként Somogyi Károly esztergomi kano
nok a városnak ajándékozta több, mint 40.000 kötetből álló könyvtárát, megala
pozva ezzel a később róla elnevezett intézményt. Szeged igyekezett méltó módon
megadni a tiszteletet az adományozónak, ezért a könyvtár élére Reizner Jánost
állította, aki korábban a város főjegyzője volt (Fári-Nagy 2002).
A természettudományi anyag felhalmozódása szinte a kezdetektől nyomon
követhető. Még a főreáliskolában lévő könyvtárba érkeztek az első tárgyak. 1885ben a Lászy Vilmos színi igazgató-féle régiséggyűjteménnyel együtt 144 ásvány,
17 „fakövület" és 30 különféle csiga került intézményünk jogelődjének tulajdoná
ba3. A zömmel felvidéki lelőhelyekről származó anyag egy része (pl. a Selmecbá
nyáról származó ametiszt, antimonit és argentit, a szomolnoki termésréz, vagy a
Gölnicbányán előkerült kalkopirit) ma is megcsodálható raktárunkban. Még
ugyanebben az évben az Esztergomban élő dr. Feichtinger Sándor (kir. tanácsos,
reáliskolai igazgató és megyei főorvos) felajánlotta herbáriumát a létesítendő sze
gedi egyetem számára. 870 genust felölelő, 4205 darabból álló növénygyűjteménye
1986 augusztusában a könyvtárban nyert elhelyezést (Csongor 1960/a, Gaskó
1999/a). Kisebb jelentőségű adományozások történtek, de ezekről nem készült
értékelhető kimutatás. Sajnos tárgyi bizonyítékunk is alig maradt ezekből az esz
tendőkből. A kis számú kivétel egyike az a csodálatos szépségű nagyági kvarccso
port, melyet 1887-ben, Szabó Dénes ajándékozott intézményünk jogelődjének.
A korai évszámok ellenére sem dicsekedhetünk azzal, hogy szakágunk törté
nete 1885-ben, vagy 1887-ben kezdődött. Hivatalosan ugyanis a könyvtár falai
között sokáig legfőbb „rejtve" folyhatott a későbbi Városi Múzeum megalapozása.
Somogyi Károly attól tartott, hogy az új profil túlzottan sok energiát és anyagi
eszközt von el a könyvállomány gyarapításától és gondozásától. Akaratát tisztelet
ben tartották és csak a halála után (1888) készített Reizner János (Fári-Nagy 2002)
múzeumi tervezetet. Ebben a tervezetben, melyet az 1892 május 1-én tartott köz
gyűlés tárgyalt, a természettudomány semmilyen szerepet sem kapott. A múzeum
megnevezése'Történeti, régészeti és népismei múzeum" lett volna. Osztályai: kőemlék-tár, éremgyűjtemény, régiségtár, történelmi arczképtár és népismei osztály
(Bátyai 1992).
A ballasztnak tekintett természettudományos anyagtól meg kívántak szaba
dulni. Erre két lehetőség kínálkozott, vagy szétosztják azt a környékbeli iskolák3

Lászy Vilmos hagyatékának a leltára
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 37/1885
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nak, vagy átminősítik csereanyagnak. Bár kezdetben Reizner János könyvtárigaz
gató is azonosult ezzel a (rémisztő) tervvel, ám véleményét hamarosan megváltoz
tatta. Szemléletváltása annyira mélyrehatónak bizonyult, hogy hajszál híján ő lett a
„Vidékmagyarország" első természettudományos múzeumának az igazgatója (Fari
1999, Gaskó 1999/a).
A történet 1893-ban kezdődött, amikor Camillo Schaufuss meisseni
entomológus több városnak, köztük Szegednek is, fölajánlotta (a saját maga által)
nagy értékűnek mondott „természetrajzi múzeumát". Cserébe a gyűjteményért azt
kérte, hogy alkalmazzák, mint a természettudományos tár igazgatóját. Reizner
János a Somogyi-könyvtár igazgatója szerette volna a tervezett kultúrpalotát azon
nal tudományos igényű gyűjteménnyel feltölteni. Profetikusnak bizonyult meglátá
sa szerint:
,, Egy jövendőbeli nagy és szép természetrajzi múzeumot tehát vagy az ajánlat
elfogadása útján sikerül megalkotni, vagy pedig talán soha sem lesz a városnak ily
intézménye. "
(így igaz, nem lett!) -idézi Fári-Kőhehyi 1985Reizner, miután két alkalommal is megtekintette a „Schaufuss múzeumot", je
lentésében elismerően nyilatkozott a látottakról. Javasolta, hogy a város fogadja el
a tulajdonos feltételeit. (Fári-Kőhegyi 1985)
Vellay Imre - 1894/a, 1894/b, 1894/c, 1894/d- (SzH 1894. 01. 21., SzH 1894.
02. 02., SzH. 1894. 02. 17., SzH. SzH. 02. 10. ) és Zsótér László - 1894- (SzH
1894. 02. 25.) másképp látták a dolgot. Szerintük Szeged múzeumát helyi anyaggal
kellene feltölteni, ami - valljuk be őszintén - nagyon is indokolt kérés volt.
Vellay (SzH 1894. 01. 21.) véleményét szó szerint idézve:
„Nem valóságos mellőzése ez a hazai tudományos törekvéseknek? Hát az or
szág második metropolisa szemében olyan alacsony fokon áll a hazai tudományos
ság, hogy a haza kulturális emelése végett, - még mielőtt itthon, hazánkban szétte
kintett volna, egyenesen külföldi tárgyak után kapkod? "
Nem minden ok nélkül tartottak attól, hogy a városi vezetés ezzel az
„üzlettel" egyszer s mindenkorra letudja a további fejlesztéseket. A Szegedi
Hiradó hasábjain kibontakozó vita elmérgesedését úgy lehetett megakadá
lyozni, ha kikérik az adott kérdésben valamely országos szaktekintély véle
ményét. A választás a város korábbi országgyűlési képviselőjére Herman
Ottóra esett, aki a fejlesztés megvalósítását Reiznerhez hasonlóan képzelte
el. 1894. február 5-én keltezett jelentéséből idézünk:
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„Az az eszme, hogy csak hazánk földjének termékeire legyünk tekintettel, nem
helyes, mert a tanúság akkor mélyed, a látókör akkor tágul, a midőn hazánk ter
mékeinek helyét és viszonyát az egyetemes rendszerben ismerjük fel. " (FáriKőhegyi 1985)
A helyszíni szemle után Herman Ottó nem a helyi zoológusok, általa hibásnak
tartott elutasító véleménye miatt ellenzi a Schaufuss gyűjtemény Szegedre kerülé
sét (Fári-Köhegyi 1985). Főbb indokai a következők:
1./ Szó sincs múzeumról, a látott anyag inkább ,,... egy régi természetrajzi ke
reskedésnek legnagyobbrészt igen elhanyagolt állapotú, el nem kelt maradványa;
részben olyan maradék, a mely a használható anyag többszörös kiválogatása után
fennmaradt s már sehogysem értékesíthető. "
2.1 A preparátumok zöme lelőhelyezetlen, pedig az lenne ,,...a legfontosabb,
hogy a tárgyak ne nélkülözzék azokat az adatokat sem - nevezetesen a származást
illetőleg- a melyeket a természethistória mai magaslata el sem engedhet. "
37 Különösen a madarakat, de az emlősöket is szétrágták az Anthrenusok
(múzeumbogarak). A dermoplasztikák a nem megfelelő tárolástól penészesek.
4./ Bár a bogarak és a lepkék lényegesen jobb állapotúak, az eddig leírtak
ezekre a rovarcsoportokra is vonatkoznak.
Annyit Herman Ottó is elismert, hogy a rovarok határozása általában korrekt.
Úgy fogalmaz, hogy rovartani múzeumnak Schafuss gyűjteménye csekély átalakí
tással és kibővítéssel megfelelne. Véleménye megalapozottnak tűnik, hiszen
Schaufuss ekkor már neves entomológusnak számított. Szaktudását az 1916-ban,
Stuttgartban kiadott kétkötetes műve, a Calwers Käferbuch bizonyítja. Amennyi
ben gyűjteménye Szegedre kerül, összehasonlító anyagként felbecsülhetetlen szol
gálatot tehetett volna a helyi faunakutatás számára. Úgy tűnik ez a lehetőség elke
rülte mindkét vitázó fél figyelmét.
A Schaufuss gyűjtemény körüli huzavona ha másra nem is, arra mindenképp jó
volt, hogy felhívja a városatyák figyelmét a természettudomány (és a hozzákapcsol
ható tárgyak) jelentőségére. Ezek után egészen 1934-ig egyetlen múzeumvezető,
vagy felelős hivatalnok sem akart a természetrajzi anyagtól megszabadulni.
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(1896-1904)

A komplett gyüjteményvásárlás meghiúsulása után Reizner János igazgató át
tért a lényegesen célravezetőbb apróbb lépések taktikájára.
1896-ban dr. Praznovszky Géza budapesti ügyvédtől 2000 forintért megvásá
rolták a neves természetbúvár Praznovszky Ignác hagyatékát (Magyar Minerva II.
1901-1902). A gyűjtőről jószerével csak annyi életrajzi adatot ismerünk, amennyit
1900-ban, Praznovszky Géza írt Reiznernek.4 Eszerint Praznovszky Ignác 1814.
07. 14-én született Erdődön. Jogi tanulmányait Budapesten folytatta. 1849-től a
Károlyi grófok „központi ügyvédjeként" dolgozott. 1892. 02. 01-én hunyt el. A
kor legkiválóbb lepkészei között tartották számon A Fauna Regni Hungária szerzői
(Abafi-Aigner-Pável-Uhryk 1918) szerint:
" ..igen tekintélyes gyűjteményre tett szert s egy-két állatot először fogott
Magyarországon ".
A hagyaték értékelésre dr. Horváth Gézát, a Nemzeti Múzeum Állattárának
igazgatóját kérték fel, aki jó néhány formai kifogást tett a preparálás minőségére és
hiányosnak találta a lelőhelyezést. Praznovszky Géza leveleiből tudjuk, hogy e
miatt kis híján az egész üzlet meghiúsult. Szerencsére a félreértéseket hamarosan
sikerült tisztázni. (Gaskó 1999/a). Ezután a tár felügyeletével megbízott Lázár Béla
segédkönyvtárnok és Kasza József könyvtárszolga 1896 áprilisában fölutazott Bu
dapestre, hogy az Állattár hivatali helyiségeiben szállításra előkészítsék az anya
got. Amikor megérkeztek éppen festettek, így mindenütt a lehető legnagyobb ren
detlenség honolt. Horváth Gézának -érthetően- kisebb gondja is nagyobb annál,
hogy velük foglalkozzon. Lázár Béla levelében valóságos panaszáradatot zúdított
Reiznerre . A helyzetet Vellay Imre mentette meg. Idézzük a történetet úgy, ahogy
azt a segédkönyvtárnok látta:
„ A lepkék és bogarak letűzdelését én végzem, mert ha ezt is Józsefre kellene
hagynom, úgy a kívánt időre bajosan lennénk készen. Egy ember csak egy ember,
ez a munka meg oly piszmogó, az emberi türelmet próbára tevő, hogy inkább felü
letes végzésnek teszi ki magát az ember semhogy meg keljen görnyedni. Higgye el
ezt igazgató úr, a derekam leszakad az állás és folytonos lehajlás miatt. "
„Eddig Jablonovszky és Vellay voltak szívesek a kezelésre, fenntartásra végre
szüntelen informálni, s e kettőtől valóban fontos dolgokat tanultam. Jablonovszky
aranyos egy ember, Vellay pedig minden délután eljön s útmutatásokkal szolgál. "

Praznovszky Géza levele Reizner Jánoshoz
- in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 161/1900
5
Lázár Béla segédkönyvtárnok 1896. 04. 18-án keltezett levele Reizner Jánoshoz
- in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 26/1896
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(A kortársak visszaemlékezései alapján meglehetősen nehéz természetű
Jablonowskyt, Lázár Bélán kívül valószínűleg senki sem találta „aranyos egy em
bernek"^
Vellay Imre és Pável János múzeumi segédőr gyakorlatilag minden munkafá
zisban részt vett. Dr. Horváth Gézával közösen elmagyarázták Lázárnak, hogy
milyen a rovardoboz, miért szabványméretű és miért kell jól záródnia. A segéd
könyvtárnok leveleiből nyilvánvaló, hogy nem mindent értett meg, igaz nem is
dédelgetett entomológusi ambíciókat6' 7. Az általa készített átvételi jegyzőkönyv
egyik aláírója Vánky József később fínoman figyelmeztette Reiznert, hogy a rovar
és bogár szavak nem szinonimái egymásnak.8 Az összes hibát felsorolva levelét így
zárta:
,,Ha az újra irás nem képezne nagy terhet szívesen venném azt. Bár a
nemszakértő magistratus a szarvas hibákat képviselő szót nem venné észre mégis
nem szeretném ha nevem szakszerű hiba alatt fityegne. "
A korabeli sajtó szerint a Praznovszky hagyaték a következő nagyobb tételek
ből tevődött össze: Trópusi pillangó 1428 faj 2450 példány, európai lepkeanyag
1910 faj 7250 példány, lepkeduplikátumok 3000 példány, csiga 414 faj (más ada
tok szerint 428 species), tojások 363 faj 1550 példány, egyéb rovar 1225 faj, to
vábbá 1 láda közelebbről meg nem határozott ásvány (Bátyai 1993/a, Gaskó 2002).
A gyűjtemény részeként került hozzánk a „tízaranyas lepke", amelyről AbafiAigner Lajos (1898) és Móra Ferenc (1919) is megemlékezett. A történet dióhéj
ban a következő:
Kindermann Albert ismert budai lepkész cserével hozzájutott egy hazai gyűj
tésű nagyfoltú bagolylepkéhez (Oxytrypia orbiculosa). Ezt Praznovszky Ignác
mindenképp meg szerette volna vásárolni. Kindermann az adás-vételtől mereven
elzárkózott, mert a kérdéses példányt egy bécsi gyűjtőnek már elígérte. Praznovszky
kétségbeesésében Kindermann feleségének könyörgött, aki a pártjára állt. Együttes
erővel győzték meg a kőszívű lepkészt úgy, hogy kérését Praznovszky térden állva
terjesztette elő. Végül 10 aranyért elnyerte álmai lepkéjét.
Az Oxytripia orbiculosa-nak létezik egy további helyi vonatkozása is. Azt a
példányt, amelyről Esper 1799-ben a fajt leírta, Koy Tóbiás találta Szeged kör
nyékén. A hernyók tápnövényei a különféle nősziromfélék -Iris s p - (MészárosVojnits 1972).

6
Lázár Béla segédkönyvtárnok 1896. 04. 18-án keltezett levele Reizner Jánoshoz
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 26/1896
7
Lázár Béla segédkönyvtárnok 1896. 04. 19-én keltezett levele Reizner Jánoshoz
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 26/1896
8
Vánky József 1896. 07. 13-án keltezett levele Reizner Jánoshoz
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: -
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Mivel Praznovszky rovaranyagának egy része rossz állapotban érkezett meg, a
könyvtárbizottság úgy döntött, 120 forintért megvásárolhatják a Mihelyes-féle,
főként hazai fajokat tartalmazó bogárgyűjteményt is. A vásárlás a következő év
ben. 1897-ben realizálódott. A Magyar Minerva II. (1901-1902) 100 forintos vé
telárat említ. Ez a döntés (hozzávetőlegesen) újabb 5.000 példányos gyarapodást
tett lehetővé. A két rovaranyagot hamarosan egységesítették. Ettől kezdve kizáró
lag a Praznovszky-Mihelyes-féle gyűjteményről történik említés.
Az eddigieknél lényegesen nagyobb tudományos (de nem esztétikai) jelentő
séggel bírt Vellay Imre gyűjteménye, mely korrektül lelőhelyezett Szeged környéki
rovarokból állt. 1899-májusában, Pálfy Viktor tanácsnok sürgetésére vásárolták
meg a törvényszerinti örököstől, Vellay Emíliától 400 forintért, ami rendkívül ked
vező vételárnak számított .
A rovarok ekkor még 30 dobozt töltöttek meg, a példányszámot 12000-re be
csülték. A teli dobozok száma hamarosan 27-re csökkent.
A Vellay-féle anyag túlnyomórészt bogarakból (Coleoptera) állt, de egyéb
rovarrendekből is tartalmazott reprezentatív mintákat. Ezek a mai rendszertani
felosztás szerint haladva az alábbiak: kérészek (Ephemeroptera), szitakötők
(Odonata), csótányok (Blattodea), fogólábúak (Mantodea), egyenesszárnyúak
(Orthoptera), álkérészek (Plecoptera), bőrszárnyúak (Dermaptera), skorpiófátyolkák (Mecoptera), tegzesek (Trichoptera) recésszárnyú-formájúak rendsorozata
(Neuropteroidea), poloskák (Heteroptera), lepkék (Lepidoptera), kétszárnyúak
(Diptera) és a hártyásszárnyúak (Hymenoptera), - Gaskó 1999/d -.
A poloskák (Heteroptera) faj száma 209, ami a bogárfauna felméréséhez ha
sonlatos, megalapozott vizsgálatokat feltételez. Vellay e rendszertani csoport
(taxon) vizsgálatával hagyományt teremtett. Múzeumi évei alatt Czógler Kálmán
és Csongor Győző szintén magas színvonalon foglalkozott a vízi poloskákkal.
Az 1902-1903. évi jelentés szerint 299 darabból álló madárgyűjtemény fej
lesztése főleg vásárlásokkal történt.
A vételek után vegyük sorra az adományozások nagyobb tételeit is.
1896-ban a m. kir. Földtani Intézet 121 darabból álló hazai ásvány- és kőzetgyűjteményt adományozott intézményünknek (Gaskó 1999/a).
1898 áprilisában Zsótér László Budapestre költözött. Féltve őrzött madárpre
parátumait úgy kívánta az utókor számára megmenteni, hogy mind a 47-et a mú
zeumra hagyta. (Életrajzi adatairól lásd Bátyai 1993/b) A madarak kivétel nélkül
városunk környékéről származnak. Többségüket (ha nem mindegyiket) a neves
ornitológus kedvenc vadászterületén, a szegedi Fehér-tavon ejtette el. Az átadás
kor (minden bizonnyal diktálás alapján) kézírással készült fajlista nem tartalmaz
túl sok információt. Ennek ellenére, mint fontos kordokumentumot célszerűnek
tartjuk a maga teljességében közzé tenni.
9

Jegyzői leirat a Vellay-féle bogárgyűjteményről
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 131/1899'(városi isz.: 20249/1899)
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Az egyes fajoknál először az alaplistán található latin és (ahol egyáltalán van)
magyar elnevezéseket tüntetjük fel. Ezt követően a hajdani nevezéktant Chernél
(1899) „Magyarország madarai..." c. munkájában lévő szinonimák, továbbá a
legújabb nomenclator
(Magyar-Hadarics-Waliczky-Schmidt-Nagy-Bankovics
1998) segítségével pontosítottuk. A szöveghűség kedvéért az eredeti verzió helyes
írási hibáit is meghagytuk, a javítás az adott név mellett zárójelbe téve olvasható.
A kérdéses dokumentum 10 a kiegészítésekkel együtt a következő:
/./Halietus (Haliaetus) albicella (albicilla)
—-jav- Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
2./ Circus aeruginosus hím
—jav- Circus ae. aeruginosus (Linnaeus, 1758)
3. Ugyanaz nőst.
—jav- Circus ae. aeruginosus (Linnaeus, 1758)
4./ Pandion halietus (haliaetus)
—jav- Pandion h. haliaetus (Linnaeus, 1758)
5JAquila naevia
—-jav- Aquilap. pomarina С L. Brehm, 1831
6./ Astur palumbarius
—-jav- Accipiterg. gentilis (Linnaeus, 1758)
7./ Falco sacer v. laniarius
—-jav- Falco cherrugcyanopus Thienemann, 1846
8./ Strigiceps cinererascens (cinerascens)
—-jav- Circus macrourus (S.G.Gmelin, 1771)
9./ Buteo cinereus hím
—jav-Buteo b. buteo (Linnaeus, 1758)
10./ Aquilla pennata nőst.
—jav- Hieraaetuspennatus (Gmelin,1788)
11 ./Ugyanaz hím
—jav- Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
12./ Buteo cinereus nőst.
—-jav- Buteo b. buteo (Linnaeus, 1758)
13./ Meghatározatlan
14./Syrnum uralense
—jav.- Strix uralensis macroura Wolf, 1810
15./ Glaucidium passerinum
—jav- Glaucidiump. passerinum (Linnaeus, 1758)
16./ Carine noctua
—jav- Athene п. noctua (Scopoli 1769)
17,/Recurvirosta avocesta (avosetta)
—-jav- Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
18./ Ugyanaz
—-jav- Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

Halászsas
rétisas
Nádi ölyv
barna rétihéja
barna rétihéja
Folyami sas (ráró)
halászsas
Lármás sas
békászó sas
közönséges héja
héja
Kerecsen sólyom
kerecsen só lyo m
hamvas rétihéja
közönséges ölyv
egerészölyv
Kis sas
törpesas
törpesas
közönséges ölyv
egerészölyv
Uráli bagoly
uráli bagoly
Kis csuvik
törpekuvik (?!)
Csuvik, halálmadár
kuvik
Kardcsdőrű gulipán
gulipán
gulipán

10

Zsótér László 1898. 04. 29-én keltezett jegyzéke az átadott madarakról
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 125/1898
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19./ Numenius pheopus
— j a v - Numenius ph. phaeopus (Linnaeus, 1758)
20./ Buphus raíloides
— j a v - Ardeola raíloides (Scopoli, 1769)
21./ Ardetta minuta
— j a v - Ixobrychus m. mimttus (Linnaeus, 1766)
22./ Larus ridibundus
— j a v - Larus ridibundus Linnaeus, 1766
23./ Pluvialis apicarius
— j a v - Pluvialis apicaria (Linnaeus, 1758)
24./ Podiceps eristatus
—jav.- Podiceps с eristatus (Linnaeus, 1758)
25./ Starna perdix
—jav.- Perdix p. perdix (Linnaeus, 1758)
26./ Plegadis ibis falcinellus
—jav- Plegadis f jálcinellus (Linnaeus, 1766)
27./Haematopus
ostralegus
— j a v - Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
28./ Larus argentatus
— j a v - Larus a. argentatus Pontopiddan, 1763
29./ Graleolla (Graleola) pratincola
— j a v - Graleolap. pratincola (Linnaeus, 1766)
30./ Otis tetrax
— j a v - Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
31./ Botaurus s teliaris
— j a v - Botaurus s. ste/laris (Linnaeus, 1758)
32./ Egretta garzetta
— j a v - Egretta g. garzetta (Linnaeus, 1766)
33./ Ugyanaz
— j a v - Egretta g. garzetta (Linnaeus, 1766)
34./ Oedicnemus crepitans
—jav-Burhinus oe.oedicnemus (Linnaeus, 1758)
35./ Carbo cormoranius
— j a v - Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach,
36./ ugyanaz hím
— j a v - Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach,
37./ Clangula glaucion
— j a v - Bucephala с clangula (Linnaeus, 1758)
38./ Pica caudata
— j a v - Pica p. pica (Linnaeus, 1758)
39./ Garni lus (G arm lus) glandarius
—jav.- Garrulus g. glandarius (Linnaeus, 1758)
40./ Tringa subarquata
— j a v - Calidrisferruginea (Pontopiddan 1763)
41./ Fuligula cristata
— j a v - Ay thy a fuligula (Linnaeus, 1758)
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Kis szélkiáltó
kis poling
Éjjeli gém
üstökösgém
Kisgém, fakutya
törpegém
Nevető sirály
dankasirály
arany lille (lile)
arany lile
búbos vöcsök
búbos vöcsök
fogoly
fogoly
Zsidó madár, batla, íbis:
batla
Kagyló halász
csigaforgató
nagy sirály
ezüstsirály
széki csér
székicsér
Reznek v. kis túzok
reznek
dobos gém
bölömbika
Kis kócsag
kis kócsag

1798)

kis kócsag
bagoly fejű lille
ugartyúk
Kormoran kára katona
kárókatona

1798)

kárókatona
kerceréce
szarka
szarka
szajkó
szajkó
paprika sneff
sarlós partfutó
kontyos réce

/. fejezet
42./ Pelidna maritana (maritima)
—jav- Calidris maritima (Brünnich, 1764)
43./ Machetes pugnax
—jav- Philomachuspugnax (Linnaeus, 1758)
44./ Charadrius hiaticula
—jav- Charadrius h. hiaticula Linnaeus, 1758
45./ Platalea leuchorodia (leucorodia)
—jav- Platalea l. leucorodia Linnaeus, 1758
46./ Ardea purpurea
—jav- Ardea p. purpurea Linnaeus, 1766
47./ ugyanaz
—jav.- Ardea p. purpurea Linnaeus, 1766
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tengeri partfutó (?'.)
Küzdő v. bajnok sneff
pajzsoscankó
juhászka)
parti lile
Kanalas gém
kanálasgém
vörös vagy bíborgém
vörös gém
vörös gém

Szegeden 1898 april 29
Zsótér László
Jelmagyarázat
- j a v - = Javított, napjainkban használt változat
(?!) Elég valószínűtlen közlés. Akkor tekinthetjük hitelesnek, ha a faj előfordulását újabb
adat meeerősíti.
A listában fölösleges lenne a (szegedi) Fehér-tó környékére jellemző népi
madárneveket keresni. Az viszont többé-kevésbé kiderül belőle, hogy milyen el
nevezéseket használtak a szegedi vadászok az 1800-as évek legvégén.
A Czógler által vezetett zoológiai leltárkönyv 1 ' tanúsága szerint Zsótér László
kapcsolata később sem szakadt meg intézményünkkel. Kisebb számban ugyan, de
egészen 1906-ig kaptunk tőle további dermoplasztikákat.
Az 1900-as évek elejéről származó gyűjtések adatai kevés kivétellel megmaradtak.
Úgy tűnik Zsótér a korábbi évekkel ellentétben, ekkorra már (mint minden tudományos
igényességre törekvő madarász) kínosan ügyelt a lelőkhelyezésre12. (Czógler Kálmán
munkába állásáig, a zoológiai tár kezelőiről ez nem mindig mondható el.)
Az 1900 utáni madarak zömmel a Tisza és a Maros folyók hajdani ártereiről
kerültek elő, ami arra utal, hogy Zsótér László a torkolatvidéket legalább annyira
ismerte, mint a Fehér-tavat. Ezt a feltételezést támasztják alá azok a feljegyzések,
miszerint az adományozó klárafalvi birtokán nagy vadászatokat tartottak.
A Közoktatásügyi Minisztérium 1902-ben mintegy 12.000 példányból álló
csigagyűjteményt vásárolt Szinnyei Ottmártól. Az adomány 2 részletben érkezett
Szegedre. Sajnos ez a gyűjtemény (is) teljes egészében beolvadt a lelőhe-lyezetlen
„törzsanyagba". Ettől kezdve sorsa követhetetlenné vált, adatai elvesztek a tudo
mány számára. Stelczel Frigyes szegedi MÁV üzletvezető-helyettes több időpont
ban értékes ásványokkal gyarapította meglévő gyűjteményünket. 1904 májusában
Városi Múzeum Szeged (1917-1950) Az Állattani Gyűjtemény Leltára
-in.: MFM Adattára isz.: 12

Mint előbb
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Zombory Mihály ny. városi vámpénztárnoktól az 1874. évi tiszai kotrások során
előkerült pleisztocén kori állatcsontokat (óriás szarvas, őstulok, mamut) kaptunk
(Bátyai 1993/d, Gaskó 1999/a).
A főfelügyelőség ajándékaként 1900-ban (tévesen Chelonia mydas-nak hatá
rozva!) érkezett egy álcserepes teknős (Caretta caretta)13.
1899-ben, Lázár Béla távozását követően, Tömörkény István veszi át a termé
szetrajzi osztály gondozását. Feladata ellátásához alapképzésben is részesült. A sok
preparátum időt rabló gondozása nem kötötte le túlságosan a néprajztudományhoz
vonzódó írót. Az első adódó alkalommal megszabadult a tár vezetésétől. 1904-től
Móra Ferencnek adta át a gyűjtemény felügyeletét (Gaskó 1999/a).

Az első állagvédelmi katasztrófa és annak tanulságai
Reizner nem sokkal a gyűjtemény megérkezése után, 1899-ben tudatja
Fraknói Vilmos püspökkel, a magyarországi nyilvános múzeumok és könyvtárak
országos főfelügyelőjével, hogy a Vellay-féle rovaranyagban rágásokat észleltek:14
„A gyűjtemény még a leszállítás előtt athrenusoktól (helyesen Athrenusoktól)
megtámadtatva némi rongálást szenvedett, de ezen hiányokat utólagosan pótolni
fogjuk.,,
A becsült példányszám ekkor még 12000.
A természetrajzi tárról 1902-ben készített kiegészítő leltárában Reizner már ar
ról panaszkodott, hogy a Vellay-féle rovarok állaga több, mint aggasztó15.
„ Megjegyzem azonban, hogy ezen gyűjtemény hosszas ideig alig lesz fenn
tartható. Az egyes preparátumok nem spiritussal, hanem a legolcsóbb módon,
lángon égve készültek, minélfogva azok a más módon készültekkel szemben romlé
konyabbak. Az egyes pusztuló példányok tehát időnként eltávolítandók. "
Nem tudni ki találta ki ezt a képtelenségében is zseniális magyarázatot. Való
színűleg Haering Ede tanszergyárosé a kétes értékű dicsőség. Az ötlet nagysága
abban rejlik, hogy tudományoskodó nagyképűséggel álcázza a rendszeres mérgezé
sek elmaradását.
Tömörkénynek, aki hosszabb ideig kezelte a természetrajzi tárat, pontos isme
retei lehettek a Vellay-féle gyűjtemény állapotáról. Tudta, hogy a házilagosan
13

Mint előbb
Reizner János levele Fraknói Vilmoshoz
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 153/1899
"* Reizner János jelentése Szeged (sz. kir.). város tanácsának a városi múzeumról
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 14/1902
14
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(szakértelem nélkül) végzett fertőtlenítések hatásfoka szinte a semmivel egyenlő.
A mérgezéseket ezért a megrendeléseket ezidőtájt „monopolizáló" Haering-féle
cégre bízta. A felkérés szövegét nem ismerjük, de Haering Ede 1904. szeptember
11-én keltezett, Tömörkénynek írott válaszlevelét igen. Az iromány több szem
pontból is nagyon tanulságos 16 .
„ Bizalmasan újra és újra megmondhatom, hogy a Vellay gyűjteményét javíta
ni lehetetlenség. О a rovarokat eprorettába (?) tette és a lámpa .... megölte. A
gyűjteményt úgy lehet megtartani, ha az egész gyűjteményt átdolgoznánk azaz, ha
lassanként a régi példányok helyett a (Haering által küldött) fiatal ember újakat
gyűjtene. "
„E körülményekről a városnak sem kellene tudni, nehogy megsértsünk kap
csolatot és más érdeket. A fiatal ember teljesen arra való. Megbízhatik benne és én
is fogom vigyázni. "
A több, mint hibás érvrendszert Móra Ferenc (1927, 1936) szintén átvette:
„ Vellay Imre a maga idejében ismert szegedi entomológus ugyan a kilencve
nes években összegyűjtötte Szeged arthopodáit (helyesen Arthropodáit)
Vánky
József tanár segítségével, de mind a két tudós olyan szegény ember volt, hogy ro
varkonzerváló anyagokra nem telt nekik, hanem csak úgy lámpa fölött, üvegcsőben
szárították meg a bogarakat. így aztán nagy értékű gyűjteményük hiába került a
múzeumhoz, néhány év alatt az egész elpusztult. "
Az igazság ezzel szemben az, hogy a bogarakat nem kell külön „konzerválni".
Ölőszerként (jobb híján!) megteszi a spiritusz, bár túlságosan merevít.
A feladat nemcsak értelmetlen, de a technika mai (és kiváltképp az akkori)
szintjén lehetetlen is. Még a széles körben elterjedt, (időközben egészségkárosító
hatása miatt több országban betiltott) EULAN nevű német konzerváló csodaszert
sem alkalmazták soha ilyen célokra.
A gyűjtemény sorsa gyakorlatilag már 1904-ben megpecsételődött. Nem a jó
szándék hiányzott, hanem egy rovarokhoz értő raktárkezelő. Tömörkény
1903/1904. évi jelentésében 17 olvashatjuk:
,, A Vellay-féle rovargyűjteményt rendezni kellett. Eredeti 24 nagy dobozá
ban nehezen volt kezelhető, s e dobozoknak szekrényük nem volt. Azonkívül az
áttekintést zavarta a gyűjteménynél használatba vett meghatározási
rendszer,
16
Haering Ede levele Tömörkény Istvánhoz
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 317/1904
17
A városi múzeum 1903-1904. évi közérdekű állapotairól.
az egyes osztályok fejlődéséről s azok látogatásáról...(évi jelentés)
-in.: Somogyi Könyvtár Adattára isz.:-
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amely minden egyes rovar tűjére húzott papírszeleten determinálta az állatot. He
lyi faunánk nagy része apró s igen apró rovarokból állván, a szemlélőt a papírsze
letek tömege igen zavarta. Miután a Praznovszky-féle szekrény dobozai erre fel
használhatók voltak, a gyűjteményt ide helyeztem át, a jelenlegi múzeumi kezelési
rendnek megfelelő új cédulákkal. "
A feleslegesnek talált cédulákon a rovarok latin neveit, a lelöhelyi adatokat, a
determináló személyét és a meghatározás időpontját rögzítik. Ha ezeket leszedik,
az érintett példányok elveszítik tudományos értéküket és akár ki is dobhatók. Az
eseményre 1909-ig kellett várni. Ekkor Tömörkény (hivatalból, mint igazgató)
javasolta a teljesen tönkrement Vellay-féle gyűjtemény leselejtezését.18 Kérését jobb ötlet híján - a „hibás konzerválással" indokolta. Az ügyet jegyzői végzéssel
jóváhagyólag lezárták19.
A felügyeletet gyakorló Allattár igazgató, dr. Horváth Géza szakvéleménye
eléggé egyértelmű. Nem a „konzerválás" a probléma, hanem a múzeumbogár fer
tőzöttség. Olyannyira, hogy nincs már mit tenni" .
„Legtanácsosahb lesz az egészet elégetni, hogy az egész Anthrenus (múzeumbogár) tanya mindenestől biztosan elpusztuljon. "
A teljességhez hozzátartozik, hogy a rágókártevők (moly, múzeumbogár, szűcsbogár) elleni védekezést behatárolta a gyűjtemény közművelődési funkciója.
A raktári anyag közkinccsé tétele viszont olyan elvárás volt, amelyet nem le
hetett figyelmen kívül hagyni. A városi múzeumban, mint az ország összes többi
gyűjteményében, egyszerre oldották meg a tárolást és az információközlést. (Erről
a kiállításokat tárgyaló fejezetben részletesebben szólunk.)
A feladat napjaink fertőtlenítő szerei ismeretében sem tartozik a bárki által el
végezhető rutinmunkák közé. Ez a megállapítás különösen igaz a jóval kezdetlege
sebb technológiai színvonalú (XIX/XX.) századforduló idején.
Intézményünkben (ki tudja miért?) egészen az 1960-as évek végéig a raktári
rágókártevők (múzeumbogár, szűcsbogár, moly stb.) irtása szinte kizárólag szénkéneggel történt. Különösen Reizner és Tömörkény ideje alatt az évi jelentésekben
több helyen is találhatók utalások tervezett ciánozásokról, de a tényleges fertőtlení
tések valamilyen ürüggyel mindig meghiúsultak.
Az óvatoskodást a félelem szülte. A cián és a szénkéneg helytelenül alkal
mazva akár halálos kimenetelű mérgezést is okozhat. Egészségkárosító hatása mel18

Múzeumi bizottsági javaslat a Vellay-féle gyűjtemény megsemmisítése iránt
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 3309/1909
19
Jegyzői leirat a Vellay-féle bogárgyűjtemény megsemmisítéséről
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: - (városi isz.: 45352/1909)
20
Horváth Géza levele Tömörkény Istvánhoz
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 819/1909
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lett az utóbbi vegyszer fokozottan robbanásveszélyes is. Elég egy apróbb elektro
mos szikra és bekövetkezhet a katasztrófa. Ha tényleg a tervekben szereplő mé
regmennyiséggel fertőtlenítenek, azzal az egész kultúrpalotát könnyedén fel lehe
tett volna robbantani. Ezt pedig nyilvánvalóan egyetlen igazgató sem merte meg
kockáztatni.
Nehéz elképzelni, hogy a XX. század első harmadában folyamatos látogatás
mellett miként oldották meg a rendszeres mérgezéseket.
Valószínűleg nem az egész raktárra kiterjedő fertőtlenítések történtek, hanem
egy speciálisan kiképzett ládában történt a féregmentesítés, csakúgy, mint Marián
Miklós idejében. A módszer a hatásfoka az újrafertőzés miatt meglehetősen ala
csony.
Elvileg a technikai-technológiai lehetőségek a XIX. század végén már lehető
vé tették volna a hatékony állagmegóvást.
Lássuk, hogy kísértetiesen hasonló helyzetben miként sikerült megmen
teni a Hódmezővásárhelyi Református Gimnázium „természetrajzi múzeu
mát". (A történések akár akképp is értelmezhetők, hogy mit kellett volna
tenni a Szegedi Városi Múzeumban.)
A kiindulási állapot ott sokkal aggasztóbb volt, mint nálunk. A Halász Árpádféle bogárgyűjteményből például
,, Egyedül az ügyesen szerkesztett, a lelőhelyeket pontosan feltűntető s nagy
szakismeretről tanúskodó katalógus élte túl a pusztulást! " (Bodnár 1939).
1892-ben, amikor Bodnár Bertalan átvette a szertárt, a gerincesgyűjte
ményben az alábbi állagmegóvási munkálatokat végezte el (Bodnár 1939):
a./ madár (és emlős) gyűjtemény
,,A megmaradt elég ép állatokat kiporolva s tollazatúkat, amint csak lehetett
henaftalinozott
elrendezve visszahelyeztem a kitakarított, karholozott s alaposan
(akkor csak ezt a két fertőtlenítő szert használták) szekrényekbe, a termeket pedig
dezinficiáltam előbb kéndioxiddal, utána ciángőzzel. "
A selejtezés és leltározást követően is maradt bőven állagvédelmi tennivaló:
„ Ezután a leltárban maradt állatokat karboléterrel s a mérgezőládában szénkéneggel újra dezinficiáltam s úgy kerültek át az új szekrények fehérre mázolt
deszkáira, melyeken a reájuk hulló rágáspor azonnal elárulja az esetleg élve ma
radt pusztító álcák jelenlétét. "
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b./ rovargyűjtemény
„Ennek a nagyon kicsire zsugorodott gyűjteménynek a kiegészítésére és gya
rapítására addig gondolni sem mertem, míg meg nem győződtem arról, hogy az új
szekrényekben a régi anyag további romlása végleg megszűnt. Eddigi tapasztala
taimból tudni illik láttam, hogy friss anyagnak a beszerzésével a fertőzött múze
umba -mint azt a tanszéken elődöm tette- , csak csalogatóbb táplálékot adtam
volna a molyok ármádiájának. "
A leírtakkal mindenben egyet lehet érteni.

Koncepcióváltás a század elején
Előzmények
Mint arról már szóltunk, az 1904-ig terjedő időszakban a tárgyanyag szak
mai rendszerezésében, megóvásában és bizonyos mértékig a fejlesztésben is a
legnagyobb gondot a megfelelő szakember hiánya okozta. Reizner e nem könnyű
problémát úgy oldotta meg, ahogy mindenki más tette ebben az időszakban. A
nehezen határozható állatcsoportok (taxonok) determináláshoz a szakfelügyelet
segítségét kérte, ami egyet jelentett a Természettudományi Múzeum támogatásá
val.
Elképzeléseiről az 1901. évi levelezéséből pontosabb képet is nyerhetünk.
Feltehetően Szeged város polgármesterének írta azt az augusztus 30-án keltezett
beszámolót, amely dr. Horváth Géza (az Allattár igazgatója) júniusi felügyeleti
látogatásáról tudósít21:
"Volt ugyan szó közöttünk arról is, hogy jó lenne a természetrajzi múzeum
fentartására (conserválására) rendezésére és a gyűjtemények kiegészítésére a
helybeli tanár urak közül szakembert alkalmazna s ez által mi a könyvtári tevé
kenységre több időt szentelhetnénk.
Ezen felfogásra legott kijelentettem, hogy a város erre nem hajlandó, de ha az
országos főfelügyelőség az államsegélyből erre támogatást ad, igen örvendenék ha
a dolog ily megoldást nyerne. "
Abaf-Aigner Lajos a kor „lepkészfejedelme" 1901. január 10.-én Horváthénál jóval szerényebb kérést terjesztett elő Reiznernek22:

21
Reizner János levele az államsegély hasznosításáról (vsz. Lázár György pm. helyetteshez)
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.:l 86/1901
22
Abafí Aigner Lajos levele Reizner Jánoshoz
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 7/1901
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„На р. о. (példának okáért) a város megkeresné a főfelügyelőséget az iránt,
hogy ez a gyűjteményei gondozása és kivált a helyi (Vellay-féle)
gyűjteményének
kiegészítése czéljáhól (mire az igen rászorul) szakembert bocsásson rendelkezésé
re, aki p.o. negyedévenként két hetet ott töltene
arra a főfelügyelőség
készség
gel ráállna s engem leküldene. Esősorban természetesen tisztelt Igazgató úrtól
függ, vajon óhajtja-e a várost ez irányban capacitálni: azt hiszem nem lenne ne
héz. "
Ami azt illeti ebben Abafi tévedett, mert Reizner minden igyekezete ellenére a
kapacitálás túlságosan nehéznek bizonyult. A válaszlevél a gyarapítás elsődleges
ségét emeli ki" .
„ Tehát minél inkább gyarapodik az osztály (mert mostanában különösen ma
dárpreparátumaink szaporodnak), annál inkább indokolt lesz egy állás szervezése.
Csak hogy a mint említem, a mostani körülmények erre nem alkalmasak és várni
kell a jobb időkre. "
A korabeli dokumentumokból világosan látszik, hogy a hangsúly a szakkép
zettségre esett, hiszen a személyes felügyeletet Reizner formálisan megoldotta.
Sajnos a tárvezetésre kijelölt munkatársak (Lázár Béla, majd Tömörkény István)
nem rendelkeztek sem szakirányú végzettséggel, sem kellő szakmai ismeretek
kel. Ezen a tényen az sem változtat, hogy Tömörkény elvégzett egy „gyorstalpa
ló" tanfolyamot (Bátyai 1993/c).
Nem zárható ki, hogy (a városvezetés, esetleg maga Reizner is) a természet
rajzi anyagot a létesítendő szegedi felsőoktatási intézménynek szánták. így talán
érthető a példásan gyors ütemű gyarapodás és a többé-kevésbé szakszerű állag
megóvásra korlátozódó gyakorlat. A rendelkezésre álló szűkös keret felosztásakor
2 lehetőség közül választhattak. Vagy a vásárlásokkal történő feltöltést helyezik
előtérbe, vagy a kezelőszemélyzetet gyarapítják.
Az egyetem szükségességének gondolata már az 1879. évi Nagyárvíz óta ben
ne volt a levegőben. Mint arról a korábbiakban már szóltunk, dr. Feichtinger Sán
dor deklaráltan a leendő szegedi egyetemnek ajánlotta fel herbáriumát. Herman
Ottó 1894-ben olyan szemmel nézte át a meisseni Schaufuss anyagot, hogy az
,, többek között el nem tagadható érvül szolgáljon egy főiskola
felállításához,
tehát lehetőleg olyan legyen, hogy a természetrajzi tanszak kathédráját reá lehes
sen alapítani;... " (idézi Fári-Kőhegyi 1985).
(A szegedi felsőoktatási intézménnyel kapcsolatos korabeli elképzelésekről
Fari és Kőhegyi (1985) tanulmányában részletes irodalmi áttekintés található.)

" Reizner János válaszlevele Abafi Aigner Lajoshoz
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 7/19901
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A természetrajzi tár (osztály) vezetését - legalább részlegesen szakképzett gyűjtemény kezelőkre bízzák (1909-1915)
Lakatos Károly második szegedi periódusa
Tömörkény elődjével ellentétben a hosszú távú kibontakozás útját (igen he
lyesen) az erre a tudományágra specializálódott gyüjteménykezelőben látta. Való
színűleg a Vellay-féle rovargyüjtemény pusztulása miatt értékelték át a korábbi
évek gyakorlatát. A szomorú ügynek, ez a szemléletváltás az egyetlen, igaz cseppet
sem lebecsülendő pozitívuma.
Hearing Ede tanszergyára 1909-ben csődbe ment, így az ő segítségére sem
számíthattak többé (Bátyai 1990-1991). Ha nem akartak újabb állagvédelmi bot
rányt lépniük kellett. Tömörkény rövid időn belül, Móra azonnal megtalálta a tár
vezetésére a megfelelő személyt.
Először (még 1909-ben24) a vadászok és madarászok között vitathatatlan
szaktekintélynek számító Lakatos Károllyal próbálkoztak. Mivel a jelölt, 1869 és
1895 között, alkotó éveinek legjavát városunkban töltötte, feltételezzük, hogy neve
nem csengett teljesen ismeretlenül Tömörkény István számára.
A győri születésű Lakatost, Chernél István a legtermékenyebb hazai madártani
szakírónak tartotta, aki éppoly nagyformátumú ornitológus, mint Petényi Salamon
János, Madarász Gyula, vagy Lovassy Sándor (Czvalinga 1997). Herman Ottó
szerint e sokoldalú természetbúvárnak mindössze „egy hibája van, az, hogy- nem
németnek született, s nem Schlossernek hívják" (idézi Czvalinga 1997).
Lakatos Károly a Természettudományi Közlönyben éppúgy házi szerzőnek
számított, mint az Erdészeti Lapokban, az Ethnographia-ban, a Néprajzi Értesítő
ben, vagy éppen a Halászatban. Nagy-Britanniában a The Field hasábjain sorra
jelentek meg apróbb-nagyobb tanulmányai, német nyelvterületen ugyanez mond
ható el a Naturhistorische Monatberichte с. folyóiratról (Czvalinga 1997, Gaskó
2002).
1897-ben Lendl Adolf megindította a „Természet" с folyóiratot, melynek fő
szerkesztője a laptulajdonos, felelős szerkesztője Lakatos Károly lett. Minden túl
zás nélkül állítható, hogy a 'Természet" az adott műfajban a legjobbak közé tarto
zott. Szerencsésen ötvöződtek benne a különféle szakterületek legújabb tudomá
nyos eredményei és az érdekfeszítő vadásztörtének. A szerkesztési elvek mindvé
gig a soktényezős megközelítési módszeren alapultak.
Lakatos Károlynak és barátjának, Zsótér Lászlónak köszönhető, hogy az
1800-as évek végén össze lehetett állítani vidékünk madarainak faunajegyzékét.
A Fauna Regni Hungariae-ben közölt szegedi adatok (Schenk 1918) ugyanis
egészen bizonyosan tőlük származnak (Gaskó 1999/c). A korszakos jelentőségű
24

Tömörkény tájékoztató levele Lakatos Károly alkalmazásáról
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 174/912
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faunaműben összesen 45 madárfaj neve után olvasható a Szeged lelőhely. Sajnos a
szóba jöhető gyakoribb madaraknál (így az énekesmadarak túlnyomó többségénél)
az egyszerűsítésre való törekvés jegyében konzekvensen hiányoznak a lelőhelyek.
(Ha egy állat mindenütt közönséges, nincs értelme előfordulásait külön részletezni.)
Senki mással össze nem téveszthető, szépirodalmi ihletettségü könyvei és el
beszélései saját korában hihetetlen népszerűségnek örvendtek. Lakatos Károly
rendkívül igényes, jelzőkben gazdag, képszerű elemekre épülő stílusa nagyon ha
sonlított Csizmazia Györgyére. Mindketten avatott mesterei voltak az írásművé
szetnek. Úgy tudtak tudományos kérdésekről értekezni, hogy a közérthetőségről
sohasem feledkeztek meg.
Az ornitológusok Lakatos Károly főművének az 1910-ben megjelent „Ma
gyarország orvmadárfaunája" c. könyvet (Lakatos 1910) tartják. Nekünk szegedi
eknek legbecsesebb munkája az 1891-ben napvilágot látott „Vadászati és
madarászati emlékeimbőr* (Lakatos 1891), amelyben először olvashatunk bő
vebben a Fehér-tó páratlan értékű Avifaunájáról.
Sajnos néhai munkatársunkon 1909-ben már kezdett elhatalmasodni végzetes
betegsége. Két esztendőnyi vegetálás után, 191 l-ben távozott intézményünktől. Ez
után még 3 évet élt, 1914. 04. 15-én hunyt el Budapesten (Czvalinga 1997). Élet
művének valódi jelentőségét napjainkban kezdik felfedezni.

Л növénygyűjtemény gyors ütemű fejlődése
Lányi Béla tárvezetése alatt (1911-1915)
A második próbálkozás szerencsésebbnek bizonyult. Tömörkény jó érzékkel
választotta ki anyai ági rokonát, Lányi Béla felsőbb leányiskolái tanárt, aki 1911 és
1915 között igazi íloristára valló megszállottsággal tevékenykedett herbáriumunk
fejlesztésén (Gaskó 1999/a).
A fiatalon, mindössze 39 éves korában elhunyt Lányi Béla. egyike volt a kor
legnagyobb magyar botanikusainak. Főműve a Magyar Botanikai Lapok 1914. évi
kötetében megjelent „Csongrád megye flórájának előmunkálatai" (Lányi 1915) ma
is a legteljesebb összegzés erről a vidékről. Elismertségét jelzi, hogy nevét egy
növényfaj (Rubus lányii Kupcsok) és egy változat (Mentha longifolia var. lányiana
Tipitz) őrzi (Timár 1956).
Lányi kezdetben a virágtalan növényekkel (algák, gombák, zuzmók és mohák)
foglalkozott. 1905-ben felvidéki és külföldi, főleg németországi lelőhelyekről
származó gombagyüjteményt ajándékozott a szegedi múzeumnak (Gaskó 1999/a).
Rövidre szabott szakdíjnokoskodása alatt sokoldalú tudományos- és csere
kapcsolatokat épített ki. Ennek bizonyítására az 1912. évről készült jelentésből
idézünk:
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„Cserébe küldöttünk a (herbáriumi) duplumokból Kiss Ferenc főerdőtanácsosnak 310, a Magyar Nemzeti Múzeumnak 150, dr. Dégen Árpádnak 86,
dr. Gager (helyesen Gay er) Gyulának 79, Nyárády Gyulának 141. C.
Müllernek (Stettin) 138példányt. " (Közli a SzN 1913 01. 12.).
Egyéb cserepartnerei a herbáriumi cédulák alapján: Bányai János, Degen Ár
pád, Hulják Valér, J. R. Landmark, Kupcsok Sámuel, Stettiner Botanischer
Tauschverein, Teodorovits Ferenc és Wagner János (Csongor 1960/a).
A határozásokhoz szükséges összehasonlító gyűjtemény kialakítása érdekében
apróbb vételek történtek a Magyar Nemzeti Múzeumtól, a M. Kir. Vetőmagvizsgá
ló Intézettől, továbbá Anton Toplitztól, Kupcsok Sámueltől és Prodán Gyulától.
Számarányától függetlenül jelentős kultúrtörténeti érték az a mintegy félszáz
Asotthalom környékéről előkerült növény, amely Teodorovits Ferenc és Kiss Fe
renc század eleji gyűjtéseiből maradt ránk.
A nehezen determinálható rendszertani egységek revideálására az adott cso
port legkiválóbb hazai és külföldi szaktekintélyeit kérték föl.
Minden anyagrésszel (saját korábbi gyűjteményével, Szeged környéki felmé
réseinek dokumentatív anyagával, különböző cserékkel, vásárlásokkal és ajándé
kozásokkal) együtt Lányi összesen 6443 lappal bővítette herbáriumunkat (Csongor
1960/a). A Csongrád megyei növények lelőhelyezése és határozása korrekt, leg
főbb a szinonim elnevezésekre kell ügyelni.
A növénygyűjtemény gyarapodását a kezdetektől 1958-ig Csongor Győző
(1960/a) foglalta össze. Ezúttal az 1921-ig terjedő időszak adatait idézzük, melyek
a következők:
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A Szegedi Múzeum növénygyűjtemény állománya és gyarapodása 1909-1921. években
Csongor Győző (1960/a) nyomán
Ajándék Összesen
Vétel
Csere
4033
4033
1. A Feichtinger-féle gyűjtemény az 1909. évi
selejtezés után
2. Lányi Béla gyűjteménye 1909-ig
3112
3112
31
31
3. Magyar Füvek Gyűjteménye VII. fasc. A
budapesti Vetőmagvizsgáló Állomástól
31
7176
7176
Állomány 1909. XII. 31.
1007
1007
4. Lányi Béla gyűjtése 1901-11, 12-13-14-15.
években
70
70
5. Theodorovics Ferenc, Kiss Ferenc, Móra
Ferenc gyűjtése és állománya 1910-15
382
382
6. Csere Hulják Valértói, Nyárády E. Gyulától és
a M. Nemz. Múzeumtól 1912-ben
836
836
7. Csere Gáyer Gyulától, J. R. Landmarktól, a
M. Nemz. Múzeumtól (Flora Hung.Exsicc),
Degen Árpádtól, valamint Bányai János,
Hulják János, Kupcsok Sámueltől és a
Stettiner Botanisch. Tauschverein-től 1913ban
8. Csere Wagner Jánostól 1914-ben
25
25
9. Csere a M. Nemz. Múzeumtól (FI. Hung.
300
300
Exs.) 1915-ben
10. Vétel Kupcsok Sámueltől, Prodan Gyulától s
132
132
a M. Nemz. Múzeumtól (FI. Hung. Exs.)
1913-ban
11. Vétel a m. kir. Vetőmagvizsg. Int.-tői (Ma
140
140
gyar Sások I-II.) 1914-ben
12. Vétel Anton Topitztól (Menthotheca
40
40
austrohung. I-II. fasc) 1915-ben
13. Vétel a M. Nemz. Múzeumtól (FI. Hung. Exs.
174
174
IV. fasc. És pótlás) 1917-ben
14. Ajándék Bihari Gyulától, J Murr-tól, A.
40
40
Topitztól 1913-14-ben
15. Terencsén megyei mohák és zuzmók. Czógler
262
262
Kálmán gyűjtése: 1921. XII. 13, duplumokkal
Lányi Béla Szeged környéki mohái, zuzmói,
185
185
gombái és algái
Egyéb gyűjtés (moha. zuzmó, gomba, alga)
224
224
nem Szeged környéki
Moha, zuzmó, gomba, alga exsiccata
145
145
Összesen: 1921. XII. 31-én
517
1543
9078
10738
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Az állattár kibővítése látványos (tehát elsődlegesen kiállítási célokat
szolgáló) állatokkal, továbbá a helyi fauna fontosabb elemeivel
Tömörkény igazgatósága alatt a korábbiaknál kiemeltebb szerepet kapott a he
lyi gerinces fauna reprezentáns fajainak a begyűjtése. Az elképzelés lényegében
egybevág azzal a fejlesztési irányvonallal, amit 1894-ben Vellay Imre és Zsótér
László képviselt.
A közművelődési funkció előtérbe kerülését jelzi, hogy 1904 és 1917 között
gyűjteményünk több látványos preparátummal bővült mint a korábbi időszakban-3.
A változásban döntő szerepe lehetett Mórának, aki ezekben az években a gyűjte
ményt kezelte. (Közművelődési tevékenységéről később részletesebben szólunk.)
Tapasztalataink szerint a közönség érdeklődését a látványosabb, nagyobb tes
tű emlősök és madarak százszorta jobban felkeltik, mint a legtudományosabb ala
possággal összeválogatott apróbb madarak, csigák, vagy rovarok. Különösen a
legfiatalabb korosztályok (óvodások, alsó tagozatos általános iskolások) számára
jelent sokat, ha közelebbről is megismerkedhetnek meseviláguk kedvenc hőseivel.
Nem volt ez másként a XX. század elején sem.
A Czógler által vezetett leltárkönyv bejegyzései alapján az 1905. évi gyarapo
dásból a Rimaszombatról származó vaddisznó (Sus s. scrofa), a vágsellyei borz
(Mêles mêles) és a Pusztaszeri-erdőben elejtett őz (Capreolus capreolus) említhe
tő, mint kiállítási célokat szolgáló tárgyanyag.
Faunisztikai szempontból kétségkívül legértékesebbek a fakókeselyű (Gyps f.
fui vus) dermoplasztikák. Adataik: Szeged, 1904. 11. 16. 01-preparálta Haering
Ede 1906 - és Hódmezővásárhely, 1902. 10. 21. A régi leltárkönyvben csak az
elsőt találtuk meg. Sajnos a gyűjtők (vagy adományozók) személyére nincs semmi
féle utalás. A madarak a mai napig megtekinthetők gyűjteményünkben.
1907. 10. 5-én, városunk határában ejtették el azt a pusztai ölyvet (Buteo r.
rufinus), amely az egyetlen preparátumunk ebből a fajból. 1909-ben 1 pár darvat
(Grus grus) vásároltak. Néhány évvel később, ismeretlen ajándékozótól egy közös
talpazaton elhelyezett nyírfád (Lyurus tetnx) párt kaptunk. (Adatai: Sajó-Réde, Gömörvm.^ 1916.05. 10.)
A természetrajzi tár nagyobb megrendeléseit, cége csődbe jutásáig Haering
Ede kapta. Ez nem is meglepő, hiszen az övé volt Magyarország legnagyobb tan
szergyára, ahol 1908 körül már 30—40 munkást is foglalkoztatott. Számos technikai
és technológiai újítást vezetett be, melyekkel külföldön is szép sikert aratott (Bátyai
1990-1991).
1904-ben 41 kitömött madarat, 1905-ben 16 „különálló tárgyon" (alátéten)
lévő 28 emlős dermoplasztikát készített számunkra (Gaskó 1999/a).
1906. 03. 23-án keltezett „Nyugtatványán" szereppel egy vaddisznó prepará
tum, ami lehetne akár új szerzemény is, bár valószínű, hogy az elszámolás az előző
25
Városi Múzeum Szeged (1917-1950) Az Állattani Gyűjtemény Leltára I.
-in.: MFM Adattára isz.: -
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évre vonatkozik. (A vadmacska szintén problematikus, mert a számlán a házimacska
(Felis catus var. domestica) latin neve olvasható.26)
Haering 1907-ben 48 tiszai halat és 4 egyéb preparátumot szállított le a mú
zeumnak' .
1911-ben a Magyar Nemzeti Múzeumtól 50 koronáért vásároltak egy hódot
(Castor fiber)28, amely egyes szakértők szerint nem az európai, hanem amerikai
alfajba tartozik. A következő évben Pillich Kálmán a múzeumnak ajándékozta
egyik medvéjét (Ursus arctos). Az egykorú visszaemlékezések szerint az állatot
azért kellett lelőni, mert megtámadott egy kislányt. Az állat tömetése 100 koronába
került29.
A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége folytatta a múzeumi
tárgyanyag feltöltését. 1904-ben Tobias Padewith (más olvasat szerint Radoewits)
zenggi preparátor készítményeiből 16 tengeri halat és rákot kaptunk. Kiegészíté
sükre 1911-ben 72,5 koronáért további tengeri állatokat vásároltak, 9 halat
(Pisces), 2 zsákállatot (Tunicata), 2 rákot (Crustacea), 2 korallt (Anthozoa) és 1
tüskésbőrűt (Echinodermata). 1908-ban 4 madár, 7 emlős, 1 kétéltű és 1 rovarfej
lődést bemutató preparátum érkezett. 1915-ben 202 fészekaljhoz tartozó 809 ma
dártojás zárta le a számottevő központi adományozások sorát (Gaskó 1999/a).
Az ásvány-, kőzet- és kövülettár 1904 és 1917 között 3 igen jelentős anyag
résszel bővült. Még 1904-ben került hozzánk néhai Schmidt Sándor műegyetemi
tanár hagyatéka, amely 118 ásványból (47 flouritból, 43 calcitból, 14 piritbői, 11
baritból, 2 kvarcból és 1 aragonitból) állt. A Móra Ferenc által rendezett gyűjte
mény később csere útján Budapestre került (Gaskó 1999/a).
Az 1912 történt újabb adományozásról a Szegedi Napló 1913 01. 12.-i száma
tudósít.
„Az ásványtárba vétel egy diluviális csont s adomány 204 drb kőzet. Az utób
biakat özv. Brandstatterné urné (helyesen özv. Brandenburg Károlyné) adta
nagymennyiségű fossilis csigával együtt, ezek azonban még nincsenek a törzs
anyagban szakszerüleg beosztva, miután a gyűjtemény ezen részének kezelésével
megbízott Móra Ferenc könyvtáros régészeti ásatásokkal időn tul el volt foglalva. "
A Szikla-Szilágyi-féle cégtől 1916-ban államsegélyen vásárolt gyűjtemény
rész szintén nagy tételszámú. A régi leltárkönyvbe 163 ásványt, 47 kőzet és 38
kövületet jegyeztek be30.

~b Haering Ede 1906. 03. 23-án kiállított „Nyugtatványa"
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 27
Haering Ede számlája a halpreparátumokról
-in.: Somogyi-könyvtár adattára isz.: 251/1907
28
Városi Múzeum Szeged (1917-1950) Az Állattani Gyűjtemény Leltára I.
-in.: MFM Adattára isz.: 29
Mint előbb
30
Városi Múzeum Szeged (1917-1950) Az Ásványtani Gyűjtemény Leltára
-in.: MFM Adattára isz.: -

49

Gaskó Béla

A Czógler korszak

A szegedi múzeum természettudományi részlegének története

(1917-1936)

Móra szakmai ismereteit természetrajz-földrajz szakon folytatott egyetemi ta
nulmányai során szerezte, így a Szegedi Városi Múzeumban ő volt az első (és utol
só) olyan igazgató, aki szakirányú ismeretekkel rendelkezett. Egyetemi évei alatt
Mágócsy-Dietz Sándor professzor hatására kezdett el a botanikával foglalkozni.
1900-ban, hallgatóként készítette el a „Népies növénynevek a Kiskunság flórájá
ban" с tanulmányát (Csongor 1960/b).
Csongor Győző (1960/b) szerint
,, Mórának igen nagy érdeme, hogy a tizenkettedik órában lerögzítette csaknem
100 növényfajnak pusztuló nevét, az egyes vidékekre jellemző változatait. Csak saj
nálhatjuk, hogy ilyenirányú összefoglaló nagyobb tanulmányt nem írt. "
Néhány év múlva Wagner Jánossal közösen természetrajz tankönyvet írtak a
polgári leányiskolák I. osztálya számára (Móra-Wagner 1909).
Bár Móra baráti kapcsolatokat ápolt a kor több neves botanikusával (köztük
Moesz Gusztávval, Jávorka Sándorral és Győrffy Istvánnal), 1910 után már csak
tárcáiban, elbeszéléseiben és regényeiben jelenik meg a természet (Csongor
1960/b).
A természetrajzi gyűjteménytől való lelki eltávolodása valószínűleg össze
függ az apróbb megszakításokkal 1904-től 1917-ig rátukmált tárvezetés
„rosszemlékű" éveivel. A Magyar Városok Monográfiája sorozat Szeged köte
tében (Móra 1927/a) és az 1936-ban megjelent „Szegedi tulipántos láda" c.
könyvben (Móra 1936) minden esetre elég egyértelműen rangsorol:
„Az emeleten két teremben elhelyezett természetrajzi gyűjtemény nagy szám
mal szerepel az intézet állománykimutatásában -73.000 darab- , mindazonáltal a
múzeumi osztályok közt ennek van a legkisebb tudományos jelentősége. "
(Az idézett részlet mindkét műben -Móra 1927/a, 1936- azonos.)
A Magyar Minerva VI. kötetében (1930-1931) a szegedi múzeum ismerteté
sénél ugyanez az érdektelenség tükröződik. A vonatkozó irodalom és kiadványok
rovatban több tucat régészeti és néprajzi szakcikk felsorolása mellett mindössze
egyetlen természetrajzi irodalom található, az is hibásan. Kizárólag az entomológiára koncentrálva a vizsgálódást, néhány apróbb utalás mellett legalább kettő, a
teljesség igényével fellépő, korszakos faunamű készült az itteni tárgyanyagból.
Ezek: a Vánky József és Vellay Imre tollából 1894-ben megjelent „Adatok Szeged
vidékének állatvilágához" (Vánky-Vellay 1896) с különkiadvány és annak Csíki
Ernő által 1905-ben revideált, kibővített változata (Csiki 1906). A Botanikai La
pok 1914. évi kötetében napvilágot látott „Csongrád megye flórájának előmunkála
tai" (Lányi 1915) szintén időtálló összegzésének számít. Az utóbbiról mindenkép-
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pen tudnia kellett, hiszen szerzőjével 1911 és 1915 között együtt dolgoztak a Váro
si Múzeum természetrajzi tárában. Móra az állattárat és az ásványtárat felügyelte.
Lányi a növényekkel foglalatoskodott. A példákat lehetne még sorolni, de monda
nivalónk bizonyításához ennyi is untig elég.
Hasonló szemlélet tükröződik abban a jelentésben is, melynek címe: „A So
mogyi-könyvtár és Városi Múzeum történetének nevezetesebb mozzanatai 1922—
tői 1929-ig". Ebben Móra minden osztályt fejlesztésre javasolt, kivéve a termé
szetraj zoL .
„S mivel nálunk ugy az érdeklődés, mint az áldozatkészség a legteljesebb
mértékben megvan, minden esetre nagyobb mértékben, mint bármelyik vidéki vá
rosában az országnak, nem tartanám indokoltnak, ha itt az eddigi gyűjtési kör
megszükitésével bármelyik osztály megszüntettetnék. Igaz, hogy a természetrajzi
osztály, amelynek hivatása Szeged természetrajzi képének tükrözése, már nem igen
fejleszthető mindazáltal legalább mai méreteiben feltartandónak vélem, már csak
az iskolák miatt, amelyek szemléltető oktatásra ide szokták elhozni növendékei
ket. "
Nem túl hízelgő véleménye ellenére Móra helyesen látta az alapproblémát,
amit a „Hasznos tudnivalók a sáskáról" (Móra 1927/c) c. írásában ki is fejtett:
„...mert ha sokáig azon a sovány koszton tartják a magyar tudományt, ame
lyiken most él, akkor ötven esztendő múlva megint elérjük Miskolczi Gáspár korá
nak tudományos színvonalát. S milyen büszke leszek én arra haló poromban is,
hogy én már most tudtam, amit akkor minden intelligens embernek tudnia illik a
természet dolgairól. "
(Azóta lényegesen több, mint ötven esztendő telt el.)
Mára legnagyobb érdeme az, hogy a kezdet-kezdetén 1917-ben, Czógler
Kálmán (1884-1952) reáliskolai tanár személyében avatott vezetőt talált a termé
szetrajzi tár élére. Magáról a kinevezésről az 1917. évi jelentésben az alábbiakat
olvashatjuk32:
„A természetrajzi tár gondozásával a főfelügyelőség beleegyezésével
Kálmán főreáliskolai tanár urat bíztam meg, mint kiváló szakembert,... "

Czógler

' ' Móra, F. (1930): A Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum történetének nevezetesebb mozzanatai
1922-től 1929-ig. - Kézirat Szeged. (Datálása: Szeged 1930 június)
-in.: CS. M. Levéltár isz.:" : A szegedi Somogyi-Könyvtár és Városi Múzeum 1917. évi fejlődéséről és állapotáról szóló jelen
tés
-in.: CS. M. Levéltár isz.: - (Eredeti isz.: 11/1917 jan. 19.)
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Igazgatónk emberismerete jónak bizonyult. Az új munkatárs azon régi vágású
tanáremberek közé tartozott, akik a szakmájukat nem munkának, hanem hivatásnak
tekintették. Múzeumi tevékenységét nem a másodállásban rejlő pénzszerzés moti
válta, hanem a szakmai elhivatottság. (1920-ban havi 100 korona tiszteletdíjat
kapott. Az ekkor alakult Szegedi Múzeumbarátok Egyesületének a tagdíja szemé
lyenként évi 250 koronát tett ki.33)
Tanítványának és későbbi múzeumbeli utódjának, Csongor Győzőnek (1977)
a szavaival élve Czógler
„...nem könyvből tanulta és nem könyvből tanította a természetet".
A korai periódus vidéki természettudományos muzeológusai általában nem
tartoztak a „szakbarbárok" közé. Mivel a feladatokhoz viszonyítva rendkívül keve
sen voltak, mindenhez konyítaniuk kellett egy kicsit. A létszámhiány gyakorta
vezetett „interdisciplinális" munkálatokhoz. Az elmondottakra klasszikus példa
Lázár, Tömörkény és Móra természetrajzi tárvezetősége, de Czógler Kálmán sem
kerülhette el ezt a csapdát. Az 192l-es évi jelentés34 szerint részt vett a címszó
katalógus összeállításában és segítkezett a néprajzi osztály tárgyainak rendezésé
ben.
A kényszeres tevékenység mellett a közös munkának léteztek előnyös oldalai
is. A kollegák megismerték egymás munkáját és szerencsésebb esetekben kutatása
ikat összehangolták. Czógler Kálmán például szívesen járt ki Móra Ferenc és
Banner János ásatásaira, ahol kitartó szorgalommal gyűjtötte a csiga és kagylóhé
jakat, segített az adatrögzítésben és a tárgyanyag restaurálásában (Csongor 1956/a,
1977).
Összehasonlító gyűjteménye birtokában sikerült azonosítania a Tömörkény,
Móra, Banner és Krecsmarik ásatásain előkerült kagylóváz maradványokat. A ka
rakterfajok ökológiai igényeit figyelembe véve rekonstruálta a Szeged környéki
Tisza-völgy egykori érrendszerét. A Hódmezővásárhelytől egészen a Marosig
húzódó mély fekvésű ártereken például, vagy négyévezreddel ezelőtt ugyanúgy a
lassan folyó erek domináltak, mint a folyamszabályozások előtt. Bebizonyította,
hogy főképp a neolitikumban, kevésbé a bronzkorban a Tisza-Maros összefolyá
sánál élő népesség nyersen „osztrigamódra" fogyasztotta el az édesvízi kagylókat
(Czógler 1933-34).
Tennivaló a természetrajzi tárban szintén akadt bőven, néha talán egy kicsit
több is a kelleténél. Úgy tűnik ekkorra (1917) a Reizner igazgatósága idején vásá
rolt tárgyak bizonyos hányada amortizálódott. Különösen a rovaroknál jelentkeztek
komolyabb problémák, melyeket (elsősorban) selejtezéssel igyekeztek orvosolni. A
Jelentés a szegedi Somogyi-Könyvtár és Városi Múzeum állapotáról 1920-ban
-in.: CS. M. Levéltár isz.: - (Eredeti isz.: 20/1920 jan. 12.)
iA
Jelentés a szegedi Somogyi-Könyvtár és Városi Múzeum állapotáról 1921-ben
-in.: CS. M. Levéltár isz.: -
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különféle gyűjtések, vásárlások és ajándékok előbb az így kiesett anyagot pótolták.
Többlet csak ezután keletkezhetett. Az „újrafeltöltéssel" magyarázható, hogy a
Czógler-korszak alatt a gyarapodás összvolumene, a reizneri időkhöz képest, mér
sékeltnek mondható.
Az elodázhatatlan állagvédelmi teendők után azonosítani és rendszerezni kel
lett a meglévő tárgyakat. Az egyáltalán nem könnyű feladatot tanáros precizitással
és találékonysággal oldotta meg.
Bár számos taxon esetében mindvégig az MTM segítségére szorult, ügyesen
használta ki az újonnan létesített egyetem által nyújtott lehetőségeket. Kiváló
munkakapcsolatait jelzi, hogy hamarosan tagja lett a Ferencz József Tudomány
egyetem Baráti Körének.
A stratégiainak nevezhető nyitás hozadékaként a múzeumi anyag determinálásának tetemes hányadát az egyetem munkatársai végezték. Bába Károlytól (1998)
tudjuk, hogy a növények határozásában olyan szaktekintélyek segítettek neki, mint
Győrffy István, Greguss Pál és Kol Erzsébet. Némi utánajárással Czógler több
más taxon feldolgozásához is talált hozzáértő tudósokat.
Ezzel magyarázható, hogy a természettudományos gyűjtemény tárgyainak
zömét rövid idő alatt sikerült „leltárkész" állapotba hoznia. A századelő hiányos és
nem minden rendszertani csoportra használható határozóinak ismeretében ez hihe
tetlenül nagy előrelépésnek számított.
Először természetesen azokkal az anyagrészeket dolgozta fel, amelyekkel
egyedül is elboldogult. Az 1920. évi jelentés35 szerint:
„elkészítette a gondozására bízott gyűjtemények új katalógusát, újra rendezte
a rovargyűjteményt s megkezdte a maggyűjtemény felállítását. "
A kezdeti időszakban az előkészítő munkálatokkal egyidejűleg folyt a Szegedi
Városi Múzeum természettudományos anyagának a tételes leltározása, később
„összevárta" a nagyobb anyagrészeket.
Az első kötetbe az élővilág preparátumai, a másodikba az ásványok, a kőzetek
és a kövületek kerültek. Szóbeli közlések alapján létezett egy herbáriumi napló is,
de annak nyoma veszett. A bejegyzések időpontjai alapján a leltárkönyveket36
Czógler 1917-től 1935-ig vezette (A munkajellegének érzékeltetésére az állattani
leltár egy részét, továbbá a kőzetekre, a kövületekre és az ásványokra vonatkozó
bejegyzéseket mellékletként csatoljuk -1-4. mellékletek-).
Nem csak a napjainkban egyedileg leltárköteles kategóriába sorolt tárgyakat
vette nyilvántartásba, hanem minden kellő háttér-információval ellátott anyagJelentés a szegedi Somogyi-Könyvtár és Városi Múzeum állapotáról 1920-ban
-in.: CS. M. Levéltár isz.: - (Eredeti isz.: 20/1920 jan. 12.)
36
Városi Múzeum Szeged /1917-1950/: Az Állattani Gyűjtemény Leltára I.
Városi Múzeum Szeged /1917-1950/: Az Ásványtani Gyűjtemény Leltára,
-in.: MFM Adattára isz.: -
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részt. A kiterjesztés érinti az összes puhatestű (Mollusca) fajt, valamint a Szeged
környéki vízi poloskákat és a bogarakat. A Praznovszky-féle lepkék, továbbá a
Praznovszky-Mihelyes-féle egyesített bogárgyűjtemény adatai valószínűleg azért
hiányoznak, mert azokat korábban lecímkézték.
Olyan tárgyakra is történik utalás, amelyek a jelenleg hatályos nyilvántartás
ban már nem szerepelnek. Néhány esetben a bekerülés időpontjait az emlékezet
pontatlanul őrizte meg. Sajnos ezeket az irattár alapján sem pontosították. így for
dulhatott elő, hogy az 1910 darabból álló tojásgyűjtemény tételes felsorolása az
alábbi félretájékoztatással kezdődik:
,,A madártojások Praznovszkytól kerültek a Múzeum tulajdonába. (1905?-ben) "
Az áványok nevei között tallózva rábukkanhatunk az 1885-ben megszerzett
Lászy-féle gyűjtemény csaknem teljes dokumentációjára. Azt is megtudhatjuk,
hogy az 1919 és 1935 közötti időszakban a legtöbb ásványt és kőzetet maga
Czógler Kálmán adományozta intézményének3'.
A leltári naplók vezetése mintaszerű. Minden tárgy megnevezése után (hacsak
az időközben nem degradálódott adatok nélküli „törzsanyaggá") az alábbi informá
ciókat tűnteti fel:
- Hol gyűjtötték (esetenként az is, hogy mikor)
Ki a gyűjtő, az adományozó, vagy az eladó
Mikor került a tárgy intézményünk tulajdonába
A Szeged környéki élővilágot reprezentáló gyűjteményrészeknél nem a leltár
könyvek tartalmazzák a legfontosabb tudnivalókat, hanem a kor szokásai szerint
gyűjtési naplók. A „Szegedvidéki csiga fauna" felsorolása például az alábbi be
jegyzéssel kezdődik: íyAz egész anyag Czógler Kálmán gyűjtése. Részletesebben
lásd a gyűjtési naplóban. "
Ezekben az években a gyarapodás döntő hányadát a saját gyűjtések adják. Vi
szonylag gyakoriak az apróbb ajándékozások, ami arra utal, hogy szakágunk nép
szerűsége felszálló ágba került. A nagyobb adományozások és vételek szemmel
láthatólag meggyérülnek. Vegyük sorra a legjelentősebb tételeket.
1918-ban Czógler közvetítésével államsegélyből megvásárolták dr. Brancsik
Károly trencséni főorvos csiga- és kagylógyűjteményének egy részét. A vétel so
rán kizárólag olyan fajokat választottak ki, melyek a meglévő Mollusca anyagunk
ból hiányoztak" . Ez két dologra utal.

37

Városi Múzeum Szeged (1917-1950) Az Ásványtani Gyűjtemény Leltára
-in.: MFM Adattára isz.: ,8
Városi Múzeum Szeged. Az állattani gyűjtemény leltára I.
-in.: MFM Adattára isz.: -
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A teljes Brancsik-féle gyűjtemény megvásárlásához nem rendelkeztek ele
gendő anyagi kerettel.
A Városi Múzeum Mollusca anyagát Czógler Kálmán már 1918-ban olyan
szinten ismerte, hogy tudta mit kell feltétlenül beszereznie.
A leltárkönyv szerint id. Kass János 1919-ben intézményünknek ajándékozta
teljes, 159 darabból álló agancs és tülök gyűjteményét. Ezzel egyidejűleg 1 delfinkoponyát (Delphinus sp.), 1 narválagyarat (Monodon monoceros) és 1 fűrészhal
(Pristis antiquorum) orrnyúlványt is kaptunk tőle.
1921-ben a Magyar Nemzeti Múzeumtól cserével sikerül megszerezni 243
különböző (a krétától a miocénig terjedő) földtörténeti korszakokból előkerült
kövületet.
1925-ben az Ecuador fővárosában Quitoban élő, szegedi származású,
Rosenfeld Richard mérnök 160 trópusi madarat ajándékozott szülővárosának. A
lenyúzott, tartósított bőröket alaposan megviselte a hosszú tengeri út. 16 egyedet
mindjárt megérkezésük után le kellett selejtezni. A maradékot Bárányos József és
Vörös Mátyás helybeli preparátorokra bízták, akik a bőrökből felállított példányo
kat készítettek. Munkájuk minőségével Czógler nem lehetett túl elégedett, mert a
leltárkönyvben megjegyzi ,,Sok rossz tömés"' . Mivel a dermoplasztikák túlnyomó
többsége napjainkban is megtalálható gyűjteményünkben, minősítésével egyet
tudunk érteni. A korabeli preparátorok mentségére szóljon, hogy minden méret
nélkül montírozták a gyenge állagú bőröket.
A leltárkönyveknél esetenként többet mondanak az évi jelentések. A már idé
zett 1921. évi jelentésben a természetrajzi osztályról ez olvasható 40 :
„ Gyarapodás az állattárban 855 db, legbecsesebb benne Czógler Kálmán
gyűjtése szegedvidéki csigákból és kagylókból (500 db); az állattár állománya
43.959 db.
Gyarapodás a növénytárban 250 db; Czógler Kálmán adománya vágvölgyi
mohokból és zuzmókból; a revíziót és determinálást a Nemzeti Múzeum növénytani
osztálya végezte; a növénytár állománya 14.196 db.
Gyarapodás az ásványtárban 265 db ásvány, kőzet és kövület; 22 db, gyűjte
ményünkből eddig hiányzott ásványért átengedtük a Nemzeti Múzeumnak a
Schmidt—féle ásványgyűjteményt, amely a budai hegyekből származva, új helyén
jobban szolgálja a tudományos érdeket. Az ásványgyűjtemény állománya az év
végén 4.351 db. "
Intézményünk működési területének topográfiai behatároltsága Czógler Kál
mánnak sohasem jelentett problémát. Mint lelkes lokálpatrióta elsősorban Csong
rád megyének az élővilágát igyekezett felmérni, különös tekintettel az akkori Sze-19 Mint előbb
40
Jelentés a szegedi Somogyi-Könyvtár és Városi Múzeum állapotáról 1921-ben
-in.: CS. M. Levéltár isz.: -
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ged kiterjedt határára. A Palicsi-tó környékét nem számítva, legfőbb egy-egy ki
rándulás idejére merészkedett a megyehatáron túlra.
Nem a véletlen műve, hogy 1917 és 1936 között épp a bogarak (Coleoptera), a
vízi poloskák (Heteroptera, Hydrocorisae) és a puhatestűek (Mollusca) példány
száma gyarapodott legintenzívebben. Ezek a rendszertani egységek (taxonok) ké
pezték főbb kutatási területeit.
Kézírásos bogárkatalógusából kiderül, hogy az általa létrehozott „Szeged kör
nyéki gyűjtemény" példányainak döntő többsége abból időkből származik, amikor
még nem tartozott munkatársaink közé. Az 1912 és 1914 közötti anyag külön érde
kessége, hogy Trencsénből járt le szülővárosába gyűjteni, amire legfőbb az iskolai
szünetek alatt volt lehetősége. Mivel Czógler csak 1917-ben került intézményünk
höz, korai felméréseinek dokumentatív anyagát minden bizonnyal ajándékként
hozta magával. A néhány kivételtől eltekintve 1912 és 1920 között előkerült boga
rak száma 1926 12. 31-én 1596 példány volt. Rendszerezésük az akkoriban legin
kább elfogadott Etiketten für Käfer-Sammlungen (Konwiczka 1911) kartonjainak
segítségével történt.
Kézírásos katalógusa (Czógler 1920) alapján Czógler Kálmán Szeged tágabb
környezetében a következő, napjainkban védett bogarakat találta:
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A faj neve

Lelőhely és gyűjtési idő

kis bábrabló
(Calosoma inquisitor)
aranyos bábrabló
Calosoma sychophanta
aranypettyes bábrabló
Calosoma maderae auropunctatum

Szeged rendező mögötti füzes szélén
1916. V. 22.

mezei futrinka
(Carabus granulatus

granulatus)

ragyás futrinka kiskunsági formaköre
(Carabus cancellatus ?)
ragyás futrinka
Carabus cancellatus tibiscinus
rezes futrinka
Carabus ullrichi planitiae
selym es fu trin ka
Carabus convexus simplicipennis
kis szarvasbogár
Dorcus parallelepipedus

óriás galacsinhajtó
Scarabaeus affinis
holdszarva ganéjtúró
Copris lunaris
orrszarvúbogár
Oryctes nasicornis holdhausi

magyar virágbogár
Potosia hungarica
pompás virágbogár
Potosia aeruginosa
diófacincér
Megopis scabricornis
alföldi virágcincér
Vadonia steveni

Szeged Mátyás térl916 V. 14.
Szeged villanylámpa alatt, a posta előtt és a
Gizella téren 1914 VIII. 8., a városháza előtt
és a Kass kávéháznál villanylámpa alatt 1914
VIII. 19., városi ívlámpa alatt 1915 VII.8.,
körtöltés 1916 IV. 29.
Újszeged vasúti töltés oldala 1915. IV.
28., Asotthalom Bilisicsi-tó nádas törme
lékében 1918 VIII. 22. Bilisicsi-tó 1918
Ásotthalom 1915 IV.30. Szeged 1916
Deszk felé a töltésoldalon 1915 IV. 30
Szeged Makkos erdő szélei916 IV.8.
Szőreg országút mellett 1915 IV. 30.
Újszeged Főfasor (Angelus élve hozta)
1916 IV. 14.
Szegeden járda szélén 1912 VII. 9.,
Fehér tó (Felsőtanya) 1913 VII. 15.,
városi utca 1915 VII. 9., Maros torki
füzes ártéren redves fűzfa fájában 1916
VII. 24.
Fehértó (Felsőtanya) homokon 1913
VII.16.
Szeged tutajok közötti törmelékből 1915
IV. 28., Újszegedi Tisza part 1916 VII. 20.
Szeged ívlámpák alatt 1912 VII. 24.,
ívlámpák alatt 1914 VIII. 6., gázlámpák
alatt 1915 VI. 7., városi utca, fal tövében
1915 VI. 17., ívlámpák alatt 1915 VII. 6.
Maros torkolati füzes ártérben
1915 VI. 2.
Maros torki füzes ártér 1912 VII. 21.,
városi kert (Szeged) 1918 V. 13.
Szeged Kass kávéház, ívlámpára röpült
1917 VII. 17.
Horgos Kamarás erdő 1917 VI. 9
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Gaskó Béla 1978-ban átpreparáltatás és újracímkézés után a teljes Czógler
féle bogáranyagot revidiálta.
(A védett fajok listájának összeállításához a környezetvédelmi és területfej
lesztési miniszter 12/1993. (III. 31.) KTM rendeletének 2. és 4. számú mellékletét
vettük alapul.)
Az 1930-as évek közepén, a szegedi bogarászat (Stiller Viktor, Erdős József,
Papp Károly és Biczók Ferenc neveivel fémjelezhető) nagy korszakába már nem
kapcsolódott be, bár annak szereplőit valószínűleg ismerte (Erdőst és Biczókot, ha
máshonnan nem, hát a szegedi egyetemről).
Csongor Győzőtől kaptunk egy különlenyomatot abból a cikkből, melyben
Stiller Viktor 1934-ben a fűz légycincért (Molorchus salicicola) - Coleoptera,
Cerambycidae - leírta Szeged környékéről. (Stiller 1934/b). Az ajánló sor a követ
kező: „Nagyságos Czógler Kálmán Tanár Úrnak szívélyes üdvözlettel a szerző".
A „Kiegészítő adatok Csongrád vármegye bogárfaunájához" с írás (Stiller
1939) ajánló sorai ennél mindenképp szorosabb ismeretségre utalnak:
„Czógler Kálmán Úrnak szívélyes üdvözlettel:
főfelügyelő Szeged Erdő u. 9, 1939. 09. 12."

Stiller

Győző

ny.

MAV

(Stiller német származású lévén, szinte kizárólag ezen a nyelven publikált.
Egyetlen magyarul készült nagyobb tanulmánya szignózásakor - valamint annak
dedikációjánál - a Viktor helyett, az azonos jelentésű Győző keresztnevet használ
ta.)
A Czógler-féle bogárgyűjteményben 6, mintaszerűen preparált fényes trágya
túrót (Onthophagus lucidus) találtunk. Lelőhelyük: Szeged, 1920. 03. 27., gyűjtő
jük Stiller Viktor.
A bogarakkal ellentétben a puhatestűek tanulmányozása végigkísérte Czógler
Kálmán teljes múzeumi pályafutását. Szoros szakmai kapcsolatokat ápolt a kor
egyik legnagyobb malakológusával, Rotarides Mihály, egyetemi magántanárral.
Két közös cikket jelentettek meg. Az első (Czógler-Rotarides 1936) a folyamkagy
lóval (Unió tumidus) foglalkozott, a második (Czógler-Rotarides 1938) a Maros és
Tisza vízhordta puhatestű faunájával.
Bába Károly (1998) szerint Czógler és Rotarides nevéhez fűződik a szegedi
malakológus iskola megalapítása. Ebbe a későbbiek során olyan neves kutatók
tartoztak, mint Horváth Andor, Bába Károly, Kovács Gyula és Szekeres Miklós.
Városunk tágabb környékén folytatott Mollusca felméréseit Czógler
1935-ben publikálta (Czógler 1935). Térképmellékletéből és hajszálpontos
területjellemzéseiből egyaránt kiderül, hogy ekkor még sokkal több vízjárta
hely létezett ezen a tájon. Megállapításunk olyan összességében száraz, homo
kos talajú körzetekre is vonatkoztatható, mint pl. Asotthalom.
A Városi Múzeum Szeged vidéki recens csiga- és kagylógyűjteménye az utol
só bejegyzés idején (1935 04. 31-én) 4534 példányból állt. A korrektül határozott
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és lelöhelyezett anyag nemcsak kultúrtörténeti érték. Figyelembe véve, hogy a
Molluscák héjai a különféle szennyeződések legjobb indikátorai, a gyűjtemény
egyedülálló lehetőséget biztosít környezetbiológiai-ökológiai kutatásokra.
Bába Károly (1998) táblázatos módszerrel ismertette a Szeged (tágabb) kör
nyékén eddig előkerült vízi- és szárazföldi puhatestűeket (Mollusca). Eszerint:
Csoport
megnevezése
vízicsigák
(Gastropoda)
szárazföldi csigák
(Gastropoda)
kagylók
(Lamellibranchia)

Czógler által kimutatott
fiijok
száma

Osszfajszám

32

35

28

45

14

16

A vízi poloskák szintén Czógler Kálmán kedvenc állatai közé tartoztak. A
szegedi és a hódmezővásárhelyi Tisza szakaszon sikerült kimutatnia a fenékjáró
poloskát (Aphelocheirus aestivalis), ami 1937-ben faunisztikai ritkaságnak számí
tott. A Nemzeti Múzeum Állattárában a faj példányszáma ekkor mindössze 21
egyed volt, közülük 19 származott Magyarországról.
A felmérések eredményessége annak köszönhető, hogy Gelei József profeszszor tanácsára Czógler egy új eljárást próbált ki. A Tisza fenekére fűzfarőzséből
álló kötegeket eresztett le, melyeket időről-időre ellenőrzött. A módszertani újí
tásnak köszönhetően 1935 és 1937 között 289 fenékjáró poloskát sikerült gyűjtenie
(Czógler 1937).
Sajnos a tekintélyes faj- és egyedszámú Szeged környéki vízipoloska anyag
feldolgozásával adós maradt. A Palicsi-tó Hemiptera faunáját még le tudta közölni
(Czógler 1942), de a nagy összegzésre már nem maradt ideje.
Tudományos munkássága lényegi jegyeit tanítványa, Csongor Győző (1956/a)
az alábbiakban látta:
„Felhívta a figyelmet eddig mostohán kezelt állatcsoportokra, rögzítette az
egyes alföldi faunatagok egykori szereplését, hozzájárult az általános faunakép
kialakulásához s a tiszatáji biotópok ismerete bővüléséhez. "
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy tárvezetése alatt a fejlesztés átgon
doltabbá vált. Az addig összevásárolt természettudományos anyagból, a kor
színvonalán álló közgyűjteményt alakított ki.
Néhány gondolat erejéig meg kell emlékeznünk közéleti és pedagógusi tevé
kenységéről is.
Az már szinte természetes, hogy a szegedi tudományos élet felvirágoztatása
érdekében szerveződött Dugonics Társaságból nem maradhatott ki. E hatalmas
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erkölcsi tőkével rendelkező civil szerveződésbe 1929-ben lépett be. A társaságon
belül különböző tisztségeket töltött be. Először számvizsgáló bizottsági tag volt,
ezután ellenőr, végül 1941-ben igazgatósági taggá választják (Bába 1998, Timár
1957).
Pedagógusi pályája két helyszínhez köthető, 1908 és 1914 között
Trencsénben, 1914-től 1942-ban történt nyugdíjazásáig a Szegedi Áll. Baross
Gábor Reáliskolában tanít. A nyugdíjazás számára nem azonos a nyugállománnyal.
Tovább oktat egészen 1948-ig, amikor súlyos érelmeszesedése miatt arra kénysze
rül, hogy végleg elhagyja szeretett iskoláját, tanítványait és szertárát (Timár 1957).
1931-ben tanulmányi felügyelő lesz, majd még ugyanebben az esztendőben a
Baross Gábor Reáliskola igazgatóhelyettesévé választják. 1936-ban addigi tevé
kenységét címzetes igazgatói kinevezéssel ismerik el (Bába 1998), 1943-ban
Firbás Oszkár igazgató javaslatára megkapja a tanügyi főtanácsos címet.
Czógler Kálmán nemcsak kiváló biológus volt, de szakavatott kémikus is. Az
első jelentősebb tudományos dolgozatát 1910-ben a „cyánszármazékokról" írta
(Czógler 1910).
Sikerekben és megpróbáltatásokban egyaránt gazdag életútja betetőzését je
lentette, amikor 1943-ban a szegedi egyetemen kinevezték a kémia tanításának
módszertani előadójává (Bába 1998).

A gyűjtemény szétzilálódása és újjászervezése (1934-1957)
Amikor kis híján megszűnt a természettudományi gyűjtemény
(1934-1936)
A Móra-korszak lezárulása nemcsak személycserékben nyilvánult meg, de a
szemlélet is alaposan megváltozott. 1934 februárjában -alig 2 héttel Móra halála
után- nehezen értelmezhető újságcikk jelent meg a Délmagyarország hasábjain (DM
1934. 02. 23). Eszerint lehetetlen elvégezni az értékbecslést a 47000 darabból álló
bogár-, pille-, madár- és növénygyűjteménynél. A magyarázat szerint tetemes há
nyaduk 70-100 éves preparátum (ami nem helytálló!) és így semmilyen értéket sem
jelent (ez szintén valótlanság!). A nyilatkozó múzeumvezető a továbbiakban azon
sajnálkozik, hogy mivel a kérdéses tárgyanyag állami adomány (ezenkívül államse
gélyből vásárolták és ajándékba kapták) nem selejtezhető.
Alig 1 évvel eme nem túl hízelgő minősítés után (1935) kibújt a szög a zsák
ból. Kellett a hely a régiségtárnak. A természetrajzi anyagot kirakták a folyosóra és
a kupolába. Arról, hogy szegény Czógler Kálmán miként viselte el a hercehurcát
nem szól a fáma.
Általában nem célunk a háttér részletesebb elemzése, itt mégis kénytelenek
vagyunk megtenni. A Móra halálát követő időkben a városi múzeumban a „termé
szetrajz" addig sohasem tapasztalt mélyrepülésbe kezdett. Cs. Sebestyény Károly
helyettes múzemigazgató láthatóan nem sokat tudott kezdeni az érdeklődési körétől
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meglehetősen távol álló gyűjteménnyel. Ha már nem lehetett szép békésen, egyet
len selejtezéssel megszabadulni a teljes tárgyanyagtól, megpróbálkozott a
parkolópályával. Az 1936. évi munkatervben a következőket olvashatjuk 41 :
„ÍJA szórványos példányokban vagy nem teljes tárgykört felölelő, vagy öszszefüggő képet nem adó, nem szegedi anyag fokozatos kiselejtezése. "
Ez nem kevesebbet jelent, mint kidobni mindazt, ami ma a „múzeumot" jelen
ti, például a medvét, a hódot, a farkast, a Rosenfeld-féle dél-amerikai
madár
anyagot, a puhatestű- és rovargyűjtemény nagy részét. Igaz a szörnyű elképzelésre
a tervezet 2. pontja valamiféle Szeged-centrikus magyarázattal szolgál, mely sze
rint fontos:
„2./ A kiselejtezett anyag pótlása szegedi anyaggal. "
Az adott személyi és anyagi feltételek ismeretében a pótlásra vonatkozó kité
tel csak egy, az eleve betarthatatlan ígéretek közül. A helyzetet a szemtanú,
Beretzk Péter (1936) meglehetősen aggasztónak találta:
,,Az évről-évre történő kényszerű selejtezések azonban egyre gyengítették a
(természettudományi) gyűjteményt. A rosszul záródó, a célnak egyáltalán meg nem
felelő szekrényekben a praeparátumok megőrzése csak a legnehezebb gondosság
gal volt elérhető. Ez a régi állattár olyan érdekes anyag még is főleg szegedi vo
natkozásai révén, hogy nagy értéket reprezentála város vagyonában. Fájó szívvel
kellett tehát azt látni, amidőn a helyhiány ezt a gyűjteményt kiszorította a napsüté
ses emeleti lépcsőcsarnokba, hol előbb-utóbb a gyűjteményre ily körülmények
között a pusztulás vár. "

41
A szegedi Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum Munkaterve az 1936. évre
-in.: MFM Adattára isz.: 253/1935
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A korszerű madár gyűjtemény kialakításának
kezdete
és a II. Világháború nehézségei
(1936-1945)
1936. minden szempontból a változások éve volt. Szeged Sz. Kir. Város tör
vényhatóságának kisgyülése 06. 22-én dr. Csallány Dezsőt választotta meg igazga
tónak. A korábbi vezetéshez személyében erősen kötődő Czógler Kálmán (06. 2 6 án) elhagyta a múzeumot. Mielőtt megvált volna intézményünktől egy tervet készí
tett a természettudományi osztály fejlesztéséről. Sajnos ennek a beadványnak a
létezéséről kizárólag az iktatókönyvből tudunk, maga az irat elkallódott. Érdekes
lenne megismerni Czógler helyzetértékelését a Móra alatti időkről csakúgy, mint a
követendő útra adott tanácsait. A távozásával keletkező űrt nem volt könnyű betöl
teni. A részleget a teljes széthullástól egy ,jókor jött" egyéni gesztus mentette
meg.
Dr. Beretzk Péter MÁV főorvos 1936 márciusában ~ hivatalosan is fölajánlot
ta a Városi Múzeumnak 123 darabból álló fehér-tavi madáranyagát 43 . Ennek pél
dányszáma az ügyintézés alatt is látványosan gyarapodott. Augusztusban (amikor a
letétet hivatalossá vált) már 150 példányról tesznek említést44.
A felajánlás nem minden előzmény nélküli. A Cs Sebestyény Károly által ké
szített 1935-ös jelentésben a következőket találjuk4 :
,,A természetrajzi osztály rövidesen meg fog gyarapodni egy igen értékes ma
gángyűjteménnyel. Dr. Bereck Péter szegedi orvos, vadász és ornitologus átengedi
a szegedi Fehértó csaknem teljes madárfaimáját félölelő gyűjteményét letétként. A
gyűjteményben van néhány igen ritka és becses példány is. Az átengedés tárgyalá
sai befejeződtek, most csak a beszállítás van még hátra. "
Csallány Dezsőnek a tár további sorsát illető elképzelései lénygesen árnyaltabbak.
,, Örömmel látom, hogy az állattár ma már megkapja a helyét - egyenlőre
ugyan szűk terjeszkedési lehetőségek között - az alagsorban, ahol legalább a
múzeumnak ezen értékes osztálya meg van mentve a további pusztulástól. Az állat
tár révén a szegedi múzeum nemcsak országos, de merem állítani, hogy
41

A Városi Múzeum értesítése a polgármester felé
Beretzk Péter madárpreparátum felajánlásáról
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 1 11/1936
4
A polgármesteri értesítése a Városi Múzeum igazgatójához
a Beretzk-lele letétről
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: - (Polg Hiv isz.: 16.266/1936)
44
Csallány Dezső levele dr. Beretzk Péter nőorvos. th. Biz. Tagnak a letét ügyében
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: 141/36
45
A Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum 1935. évi jelentése
-in.: Cs. M. Levéltár Szeged Polg. M. Hiv. iratai isz.: 4612/940
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európahirü érdekességre tesz szert. A szegedi Fehértó madárvilága a legtöbb ér
dekességet szolgáltatja ma is a magyar tudományos madarkutatasnak. " (DM
1936. 11.29.)
Furcsa módon nem Bereck(!) Péterezik, hanem következetesen helyesen írja
le a (már akkor is) köztiszteletnek örvendő tudós nevét. Nem tárgyalgat, inkább
igyekszik az adományozót minél több szállal hozzáláncolni az általa vezetett in
tézményhez. 1936. évi jelentésében Beretzk Péterről, mint emberről is igen kedve
zően nyilatkozik :
„Dr. Beretzk Péterben rendkívül buzgó és hasznos munkatársat nyert a múze
um. "
1937. 03. 17-én a múzeum dísztermében a szegedi Ferencz József Tudo
mányegyetem szakembereinek a bevonásával a
„ természetrajzi gyűjteménynek a földszintre való lehelyezésénél,
rendezésé
nél, valamint a Beretzk-féle fehértói madárgyűjtemény felállításával
kapcsolatban
nagy ünnepséget.. " tartottak .
A tényleges növekmény és annak összetétele (bár ez nem kizárólagos jellem
ző) szintén sokat elmond a Móra halála utáni időkről48.
1934
Az állattár gyarapodása 68 darab, a növénytáré 3 darab. (Közelebbi adat
nincs.)
1935
Az állattár gyarapodása 3846 darab (ami valószínűleg az átrendezéssel kap
csolatos újraszámlálásból ered), a növénytár nem gyarapodott, az ásványtár gyara
podása 1 darab. (A darabszám megjelölésnél itt sincs pontosabb adat.)
1936
,, A természetrajzi tár gyarapodása 171 darab, ebből 170 Beretzk féle letét. "

46

A Szegedi Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum 1936 évi állapotáról és működéséről jelentés
-in.: Cs. M. Levéltár isz.: Jelentés a Szegedi Somogyi-Könyvtár és Város Múzeum 1937. évi állapotáról és működéséről
-in.: Cs. M. Levéltár Szeged Polg. M. Hiv. iratai isz.: 10311/935
Az évi jelentések alapján
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1937
A természettudományi gyűjtemény 1106 tárggyal bővült, közülük mindössze
1 volt vétel, ami az anyagiak szinte teljes hiányára utal. Az évi gyarapodásból 7
madarat a múzeumbarátok, 21-et Wagner Ferenc törvényhatósági bizottsági tag
ajándékozott intézményünknek.
Szó esik Nemere Alajos tűzoltógyakornok 13 fészekből, 228 fészekaljból és
786 tojásból álló Szeged környéki anyagának letét formájában történő megszerzé
séről is. Sajnos ennek sem a korabeli leltárkönyvekben, sem a meglévő tárgy
anyagban nincs semmiféle nyoma.
A Beretzk-féle letéti anyag egyetlen esztendő alatt gyakorlatilag ismét meg
duplázódott. A gyarapodás 163 madár dermoplasztika és 21 fészekalj 73 tojással.
A történelem viharai intézményünket sem kerülték el. Csallány Dezső (amíg
tehette) a normális ügymenet érdekében igyekezett felelős tárvezetőt találni. A II.
Világháború zűrzavaros időszakában ez nem volt túl egyszerű feladat. Az 1937ben még 4,5 teremnyi természetrajzi gyűjtemény kezelői sűrűn váltották egymást.
A sort 1936-ban dr. Lukács Dezső középiskolai tanár nyitotta, aki 1938-ban Kas
sára távozott (Gaskó 1999/a). A rendkívül tehetséges zoológus később
protisztológusként, parazitológusként és kultúrtörténészként egyaránt maradandót
alkotott (Kádár 1991).
A tár nem sokáig maradt személyzet nélkül, 1938. december 16-án kérelmez
ték Wellich Károly egyetemi gyakornok alkalmazását. Ez sem bizonyult tartós
megoldásnak, mert Wellich néhány hónap múlva, 1939. 03. 01-én megvált intéz
ményünktől. 1939. 03. 01-től kezdve 1941. 11. 01-ig Ördög Ferenc, a Ferencz
József Tudományegyetem Állattani Intézetének doktorandusza gondozta gyűjte
ményünket (Gaskó 1999/a). Ezt követően a teljes raktári anyag felügyelet nélkül
maradt. Mint azt az 1942-es évről készített jelentésben olvashatjuk49:
„A múltban tiszteletdíjas szakkezelök látták el az egyes gyűjtemények részle
tekbe vágó szakteendőit, ma már ilyen szakértők nincsenek. "
Az évi jelentésekben közölt statisztika szerint a gyarapodás (a Beretzk-féle le
téti anyag és az átszámolásból eredő igencsak kétes növekmény nélkül) 1938-tól
1942-ig 297 darab, ebből beleltároztak 18 madarat.
A leltárkönyvben az 1945. évi zárás után a Klein József aláírás olvasható. Ró
la a nevén kívül semmit sem tudunk (Gaskó 1999/a).

Jelentés a Somogyi-Könyvtár és Városi Múzeum 1942. évi állapotáról és működéséről
-in.: Somogyi-könyvtár Adattára isz.: -
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(1936-1945)

Beretzk Péter nemcsak a gyűjteményt gyarapította. Mint városi törvényható
sági bizottsági tag (a múzeumi bizottság tagja) számos figyelemre méltó javaslattal
álltelő.
1936-ban a múzeum elképesztő zsúfoltságát az épület két szárnyának tovább
építésével kívánta orvosolni (Beretzk 1936). A bővítéssel kapcsolatos elképzelései
az alábbiakban összegezhetők:
/./,, Egyetlen és tökéletes megoldás pedig csak az lehetne, ha a múzeum épü
letét kétoldalt megfelelő szárnyakkal egészítenék ki. "
2J„ ...a vármaradványt haladéktalanul át kell adni a múzeum céljaira "
3./ „A vármaradvány fedett sétánnyal könnyen összeköthető a múzeummal, a
féltettebb köveket ez út szegélyén is el lehetne helyezni. "
Korábban Móra Ferenc is szorgalmazta a kultúrpalota négyzet formájú tömb
bé alakítását. így az épület-együttes belátható ideig minkét funkciónak (múzeum
és könyvtár) megfelelt volna.
1938 januárjában Beretzk Péter felvetette a Somogyi-könyvtár és a Városi
Múzeum szétköltöztetésének a szükségességét (Beretzk 1938/a). Világosan látta,
hogy a raktározási gondok megoldása nélkül elképzelhetetlen az átgondolt fejlesz
tés. Koncepciójába a külső raktárok kialakítása és a természettudományos gyűjte
mény „kimentése" is beletartozott.
„A múzeum anyagának egy részét ki kell vinni az épületből. Ez a szükségszerű
elgondolás vezetett akkor, amidőn két év előtt javaslatot tettem a természetrajzi
tárnak egy városi házban, annak megfelelő helyiségeiben való elkülönítésére. Ez a
szükségszerű megoldás is azonban külön terheket jelentene és az adminisztráció
nehézségei miatt ugy Móra Ferenc, mint a jelenlegi igazgató sem látta volna, illet
ve látná szívesen ezt a tervet. "
A tervezet szerint a könyvtár kiköltözése után a Tisza-parti kultúrpalota teljes
épületét Szeged város múzeuma kapta volna meg.
Beretzk Péter a dísztermet a jelesebb kulturális események színterének szánta.
A sors kegyetlen fintora, hogy 1952-től egészen 1976-ig épp a természettudomá
nyos állandó kiállítások foglalták le ezt a termet. Először a Fehértó élete, később a
Tisza élővilága. A könyvtár kiköltözését sem érhette meg, mert arra közel fél évszádot kellett volna várni.
Tervei közül a Magyar Madártani Intézet Szegedre telepítése hiúsult meg a
leghamarabb és a leglátványosabban. Amikor 1945-ben felvetette ezt az ötletet, a
helyzet nem tűnt reménytelennek, sőt túl bonyolultnak sem. Az intézet madáranya
ga Budapest ostromakor megsemmisült, mindössze a „hivatalnak" kellett volna
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vidékre települnie. Szegeden látszólag minden együtt volt (a szakember, a gyűjte
mény és az egyetem), mégsem lett az egészből semmi. A fővárosi lobbi ügyesen
használta ki a helyi tehetetlenségi nyomatékot.

A II. Világháború utáni évek a múzeumok
(1945-1950)

államosításáig

Csodával határos módon a világégés viszontagságait a természettudományos
anyag apróbb sérülésekkel átvészelte. Az egyetlen komolyabb háborús kár a híd
bombázásakor keletkezett. A heves rezgések, továbbá a becsapódások után fellépő
légnyomás következtében néhány Beretzk-féle dermoplasztika kiesett a szekrény
ből és összetört. Erről így számolt be naplójában50:
„ 1944 július 3.-án ellenséges bombatámadás érte a várost délben "12 órakor.
Egy légi akna a közúti híd szegedi feljárójától jobbra esett a víz szélébe; az
Antalffy halászbárkáját telibe találta. Ez a bomba betörte a múzeum összes abla
kait s a fehértói gyűjtemény egyik szekrényének /sólymok, baglyok stb.../ hatalmas
üvegtábláit összetörte, a madarak a szekrényből a földre repültek. "
Az igazi veszélyt az állagvédelemi munkák elhanyagolása jelentette. A városi
múzeum természetrajzi osztályán a II. világháború után minden korábbinál siral
masabb helyzet alakult ki. A gyűjtemény gazdátlan, új beszerzések gyakorlatilag
nincsenek, állagmegóvás híján a pusztulás aggasztó méreteket öltött. Utoljára (ta
lán) 1943-ban mérgeztek alaposabban.
A nem fűthető, dohos és nyirkos alagsorban a raktározás kényszertárolássá
változott. Szakkezelő híján 1945 és 1950 között a teljes gyűjtemény gondozása a
kívülállónak számító Beretzk Péterre maradt, aki - emberileg teljesen érthetően mindenek előtt saját letéti anyagát próbálta menteni (Gaskó 1999/a).
1947-ben a Szegedi Népszava hasábjain felröppent a hír, hogy a méltatlan el
helyezés miatt Budapestre kerül a Beretzk-féle madárgyűjtemény. Szőke Mihály
múzeumigazgató ez ügyben tett nyilatkozata úgy összegezhető, hogy ragaszkodik a
Bereck(!)-féle madárgyüjteményhez, mert az ehhez a tájegységhez tartozik (DM
1947. 07. 25.). A válasz sem késett sokat. 1947. 07. 27-én a Szegedi Naplóban
Csányi Piroska készített riportot Beretzk Péterrel. Csányi Piroska (1947) cikkének
már a címe is sokat sejtet:
„Penész eszi, moly rágja a múzeumban az értékes madárgyűjteményt - ezért
akarja elvinni a Nemzeti Múzeum ".
Érdemes idézni a cikk néhány gondolatát:

50

Beretzk, P. /1930-1948/: Vadászati naplóm. 1. -Kézirat Szeged,
-in.: MFM Adattára isz.: -
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„Itt a szegedi múzeumban levegőtlen s télen nem fűthető, nyirkos alagsorban
kaphatott csak helyet a gyűjtemény. Fájdalommal észlelem, hogy az utóbbi idők
ben sokat rongálódott. Penész, molyrágás és egyéb, gondatlanságból eredő kár
okozza itt a gyűjtemény lassú pusztulását. "
Tasnádi Kubacska András a Nemzeti Múzeum igazgatója és Homoki Nagy
István a Nemzeti Múzeum fotó-osztályának igazgatója az úgynevezett tájegység
kiállításon külön termet ajánlott fel a fehér-tavi anyagnak. Beretzk Péter egy pilla
natra elábrándozik:
,^A „Beretzk-terem" hátterére vetítenék a Fehértó csillogó víztükrét s hang
lemezre vennék a bölömbika hangját, a vízimadarak hívását" (Csányi 1947).
Szerencsére a baljós pillanat hamar elröppent, a kipattant botrány kompro
misszummal zárult. A madarak maradtak, Szőke Mihály ígéretet tett az új szárny
ban történő méltóbb elhelyezésükre (SzN 1947 08. 06.).

Egy -szerencsére-

zsákutcába jutott fejlesztési terv

(1950-ből)

Lassan, ha vakvágányon is, de valami változás elkezdődött. 1950 júliusától
1951 februárjáig havi 1000 Ft tiszteletdíjat folyósítottak dr. Hazslinszky Bertalan
egyetemi magántanárnak (volt főiskolai tanár), aki megalkotta első tematikus ál
landó kiállításunkat és gondozta gyűjteményünk zoológiai részét. Bár a kiállításról
fellelhető fényképek nem túl karakterisztikusak, a forgatókönyv színvonalas alko
tást sejtet.
Arra a kérdésre, hogy Hazslinszky munkatársunknak tekinthető-e nem könynyű válaszolni. Bérezése ugyan a MMOK célkeretének a terhére történt51, de a
múzeumi esküt letette, amit az alábbi, kordokumentumnak számító esküokmány
igazol52:
„En Dr. Hazslinszky Bertalan fogadom, hogy a Magyar Népköztársasághoz,
annak népéhez és alkotmányához hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jog
szabályokat megtartom; a hivatali titkot megőrzöm; hivatali elöljáróimnak enge
delmeskedem; hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen és a nép érdeke
inek szolgálatával teljesítem és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy hivatali
működésemmel a Magyar Népköztársaság megerősödését és fejlődését előmozdít
sam. "
1

Dr. Hazslinszky Bertalan volt főiskolai tanár múzeumi foglalkoztatása és tiszteletdíja,
-in.: MFM Adattár isz.: 1620-230/1950
52
Dr Hazslinszky Bertalan esküokmánya Szeged, 1950 08. 02.
-in.: MFM Adattára isz.: -
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Hazslinszky fejlesztési tervezetében5 önálló fejlődéstörténeti múzeum megte
remtését tűzte ki célul. Az új intézmény helyszínéül a várat szemelte ki. Mind az
egyetemről, mind a főiskoláról számos tekintélyes tanszékvezető (Ábrahám Amb
rus, Bartucz Lajos, Greguss Pál, Koch Sándor és Kesselyák Adorján) támogatta az
elképzeléseit. A nevekből sajnos az is kiderül, hogy a fenti tudósok között egyetlen
állat- vagy növény taxonómiával foglalkozó szakember sincs. Az általuk müveit
tudományágak meglehetősen távol álltak a klasszikus „természetrajzos" múzeumi
profiltól. Ha ebben az irányban mozdulnak el a dolgok, akkor Szegeden egy „hu
mánbiológiai jellegű" szövet- és szervezettani múzeum jött volna létre, melyben a
faunisztika és a florisztika (ha egyáltalán szerepet kap) menthetetlenül a perifériára
szorul. Szerencsére nem így történt és ez egyetlen embernek köszönhető.

A gyűjtemény második megalapítása
Az igazi változás (Beretzk Péter örökléteié

1951-böl)

Beretzk Péter 1951. 03. 17-én örökletét formájában (5. sz. melléklet) a „Sze
gedi .Állami Múzeumnak" ajándékozta, az addig letétként tárolt állatgyüjteményét54. Az anyag túlnyomó többsége fehér-tavi madarakból áll, de kis számban
máshonnan származó példányok is akadnak köztük. Az utóbbiak lelőhelyei: Átok
háza (Ásotthalom, Csongrád megye), Balkán (?), Bártfa (Szlovákia), Bodomi
Holt-Tisza (Röszke, Csongrád megye), Csengéié (Csongrád megye), Csorvai erdő
(Rúzsa, Csongrád megye), Felső-Ásotthalom (Ásotthalom, Csongrád megye),
Ferencszállás (Csongrád megye), Gyálai-rét (Szeged része), Hortobágy, Kőrösmező
(Ukrajna), Kunszentmárton (Jász- Nagykun Szolnok megye), Madarász-tó
(Mórahalom, Csongrád megye), Maroslele (Csongrád megye), Szeged, Szeged Alsó
tanya (Mórahalom, Csongrád megye), Szőreg (Szeged része), (Tápai-rét (Szeged
része), Újszeged (Szeged része), (Gaskó 1993/a).
A dermoplasztikák között 16 madár rendbe (Ordo) sorolható, 231 fajt (speci
es) találunk. A leltárkönyv szerinti példányszám 806. Ebből fehér-tavi madár 738
db (91,57 %), egyéb lelőhelyről származik 68 preparátum (8,43 %). (CzizmaziaGaskó 1986)
Csongor Győző a madarak mellett néhány emlőspreparátumot és fészket is az
örökletét részeként vett nyilvántartásba.
Az adományozó mindössze 3 feltételt kötött ki:
" „Jelentés s szegcdi fejlődéstörténeti múzeum szervezésének előkészítő munkájáról"
Készítette: Hazslinszky Bertalan 1950-ben. csatolva a ..Fejlődéstörténeti kiállítás'* anyagához
-in.: MFM Adattára isz.: Beretzk Péter örökletét felajánlása
-in.: MFM Adattára isz.: 148/1951 III. 19.
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\.l "...a gyűjtemény teljes egészében a szegedi Állami Múzeumban legyen el
helyezve,... "
2.1 „...a múzeum vezetősége biztosítsa a gyűjtemény továbbfejlesztését... "
3./ (A múzeum) ,,...a Fehértó élővilágát a jelenlegi gyűjtemény, valamint a
további begyűjtések anyagának felhasználásával 1952-ben korszerűen állítsa ki. "
A fenti dátum egyben korszakhatár is. Ekkor vált visszavonhatatlanná, hogy a
mindenkori múzeumvezetés tudományos profiljától és preferencia elképzeléseitől
függetlenül, továbbra is lesz Szegeden természettudományi gyűjtemény. Az ado
mányozás létrejöttében a „közvetítői szerep" dr. Móczár László (az 1970-es évek
ben a JATE Állatrendszertani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára) és dr.
Újhelyi József muzeológusokra hárult.
Az örökletéttel Beretzk Péter és a múzeum kapcsolatai nem zárultak le. A
„Fehér-tó atyja" 1973-ban bekövetkező haláláig töretlen szorgalommal folytatta
madár-, tojás-, fészek- és lepkegyüjteményünk gyarapítását.

Az újjászervezés

munkálatai

Az újjászervezés munkálatai szinte észrevétlenül kikényszeríttették a személyi
bővítést. Csongor Győző középiskolai55 tanár kezdetben „részmunkaidőben" dol
gozott intézményünkben. Az 1951. évi egyéni munkaprogram szerint56 „gimnáziu
mi tanár, 4 órai elfoglaltsággal". A „természettudományi gyűjtőutak-ra kiutalt
összegek felhasználásáról" készült jelentés aláírásai57: Dr. Beretzk Péter egyetemi
tanár, MÁV főorvos és Dr. Csongor Győző gimnáziumi tanár, beosztott
muzeológus5 . Az utóbbit 1952. február 20-án nevezik ki a Móra Ferenc Múzeum
főállású munkatársává. Alig néhány hónap múlva (1952. 06. 16-án) Börcsök Pál
fűtő-gépész kiküldetési rendelvényét már múzeumvezető-helyettesként írja alá.
Beretzk Péter 1952. 02. 01-től kapta meg a dr. Bálint Alajos mb. múzeumigazga
tó által 1950 júniusában kért tiszteletdíjat .

"" A személyes adatokat (munkába állás, távozás, nyugállományba vonulás) ettől az időponttól a
dolgozók „személyi lapján" tárgyaljuk. Ezek megtalálhatók intézményünk személyzeti osztályán.
56
Egyéni munkaprogram bejelentése (III. negyedév),
-in.: MFM Adattár isz.: 358-1951
57
Egyéni munkaprogram bejelentése (III. negyedév),
-in.: MFM Adattár isz.: 358-1951
58
Csongor Győző személyi anyaga,
-in.: MFM Adattára isz:: 59
Személyi hitelek felosztásának módosítása,
-in.: MFM Adattára isz.: 94/1952
60
162-2Sz-84/1951 sz. leirat tiszteletdíj ügyében
-in.: MFM Adattára isz.: 9/1952
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A Móra Ferenc Múzeumban folyó természettudományos gyűjtőmunkáról ab
ból az összegző jelentésből alkothatunk képet, melyet, mint főhatóságnak, a
MMOK-nak küldtek.61
Eszerint:
Csongor Győző az alábbi helyeken fordult meg:
A terület megnevezése
a./ (Szegedi) Fehértó
b./ Dorozsma-Zsombói erdő
c.i D or ozsma-fürdő
dJ (Kiskundorozsmai) Csordjárás
е./ Kiszombor
f/ Algyő-Tápé
g./ A tka-sziget-Nagyfa
h./ Tápé
/./ Hódmezővásárhely
Összesen:

A kiszállások száma
23
4
1
1
1
2
I
2
2
37

Kiszállásai során, melyeket „98 %-ban kerékpáron tett meg" szinte mindent
gyűjtött, amit a múzeum, vagy a leendő Fehér-tó kiállítás szempontjából hasznos
nak ítélt.
Az újjászervezéssel kapcsolatos sokrétű feladatok egyidejű megvalósítása
eleve némi „polihisztorságot" feltételezett. Csongor Győző kiválóan megfelelt erre
a szerepre. Tekintsünk bele néhai munkatársunk 1951-ből származó III. negyedévi
munkanaplójába:6"

6

Jelentés az 1951. évi természettudományi gyűjtöutakra kiutalt összegek
felhasználásáról. Hiv. sz. 162-2-V-l 12/1951
-in.: MFM Adattára isz.: 631/1951
62
Egyéni munkaprogram bejelentése (III. negyedév)
-in.: MFM Adattára isz.: 43-29 358-1951
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,, július hó
a. Fehértói madarak leltározásának befejezése (VII. 2-3)
b. term.rajzi gyűjtemény molytalanitása
4-5-én
с növény- és állatgyüjtés Fehértón (VII. 6-7-én)
d. Emlős állatok leltározásának megkezdése (VII. 9-10-én)
e. molytalanitás (VII. 11-12)
f középiskolás és úttörő diákokkal brigádmunka beindítása (VII. 13-14)
g. term.rajzi raktár készítése (VII. 16-18)
h. molytalanitás (19-én)
i. madártojás gyűjtemény rendezése
(23-25-én)
j . csiga-kagyló gyűjtemény rendezése
(23-25-én)
k. molytalanitás (26-án)
l. növény- és állatgyüjtés Fehértón (2 7-28-án)
m. mag és termésgyűjtés
(30-31-én)
augusztus hó
a. palenntológiai gyűjtemény rendezése (1-4-én)
b. vizi növények, rovarok, halak preparálása (6-1 l-ig)
c. nem fehértói madarak selejtezése
(13-16-án)
d. növény- és állatgyüjtés
(17-18-án)
e. ásvány- és kőzetgyüjtemény rendezése, halak preparálása
(21-24-én)
f. molytalanitás (25-én)
g. mag és termés gyűjtemény beállítása (27-29)
h. molytalanitás (30-án)
i. agancs-, koponyagyüjtemény rendezése (31-én)
szeptember hó
a. egész hónapban herbárium rendezése, napi 3 óra
b. egész hónapban természetrajzi gyűjtemény fertőtlenítése. Napi 1 óra
1952-ben Csongor Győző első múzeumi ténykedései közé tartozott Czógler
Kálmán Hemiptera gyűjteményének a megvásárlása 1500 forintért. Haldokló mes
terén (és múzeumi elődjén) próbált ezzel, a megvásárolt rovarokhoz viszonyítva
nem túl jelentős összeggel segíteni, akit 1948-ban valami eszement rendelet félre
értelmezése következtében megfosztottak a nyugdíjától 63,64 . Az illetékesek a tan
ügyi főtanácsos címet összekeverték a kormányfőtanácsossággal. Miután rájöttek
tévedésükre, Czógler visszakapta a nyugdíját (Péter 1989). Sajnos a múzeumi se
gítség már túl későn érkezett.
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Szakvélemény Czógler Kálmán ny. középisk. Tanár, c. igazgató a
Móra Ferenc Múzeumnak megvételre felajánlott rovargyüjteményéről
-in.: MFM Adattára isz.: 297/1952
64
Vételi engedély a MFM vezetőjének
-in.: MFM Adattára isz.: 349/1952
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Az átvételkor közel 4000 példányt számláló vízipoloska-gyűjtemény egyedül
álló tudományos jelentőségére Csongor Győző akkor döbbent rá igazán, amikor az
már a kezében volt. Az anyag meglepően fajgazdag, korrektül lelőhelyezett és
megbízhatóan határozott. Azonnal nekilát kigyűjteni az összes Csongrád megyei
adatot. Bodnár Bertalan gyűjteménye ekkor már a hódmezővásárhelyi múzeumban
található, ami megkönnyítette a dolgát. A monografikus igényű feldolgozáshoz át
kellett még néznie még a Természettudományi Múzeum Állattárának meglehetősen
terjedelmes anyagát, továbbá a szegedi egyetem állatrendszertani intézetének
vízipoloskáit. Az archív adatok nyomán kirajzolódó mozaikos faunaképet saját
gyűjtései segítségével formálta egységes rendszerré. Ismeretei pontosításához kéz
irat gyanánt felhasználta Horváth Géza és Czógler Kálmán gyűjtési naplóit. Min
den rendelkezésére álló adatot összesítve, 61 gyűjtőhelyről 33 fajt sikerült kimu
tatnia (Csongor 1956/b). Az élőhelyek leírása - akár csak mesterénél Czóglernél részletes és precíz. Nézzünk erre egy találomra kiragadott példát:
„21. (élőhely) Cserepessori tó. Téglagyári (régebben Kertész-féle) gödrök. A
körtöltésen belül, Szeged város területén, a legnagyobb kiterjedésű, typikus szikes
mocsár, a Vágóhíd közelében. (Régi várostérképeken is szerepel). A feltöltés és
gyakori lecsapolás következtében ma már alig maradt belőle valami. Környéke
szikes talaj, medre lösz. "
Valamennyi élőhely leírásánál felsorolja a növénytársulásokat is. A
vízipoloskák repülési idejét grafikonon érzékelteti.
Még ugyanebben az évben (tehát 1952-ben) Beretzk Péter kezdeményezésére,
helyi- és budapesti szakemberek bevonásával, létrehozzák intézményünkben a
vidék legnagyobb természettudományos állandó kiállítását, a „Fehér-tó életét". A
kiállítás rendezője Móczár László, koordinátora Csongor Győző volt.
A kiállítással párhuzamosan kezdetét veszi a nagy rendteremtés időszaka.
1953. február 24-én dr. Boross István, a Természettudományi Múzeum akkori
főigazgatója körlevélben utasítja a vidéki múzeum igazgatókat a természettudomá
nyos szakanyag leltározására. A munka elvégzésének határideje 1953. XII. 31.
Részfeladatai a következők65:
„ 1./preparálás, vagy konzerválás (amennyiben szükséges)
2./felcédulázás
3./ az anyag rendezése a tárlóhelyen
4./ az anyag meghatározása
5./ a meghatározások revíziója
6./ a tárgyak adatainak felvétele gép, vagy kézírással az ideiglenes (piszkozati) kartonokra
65

Dr. Boros István 1953. 02. 24-én keltezett leirata nyilvántartási és adatszolgáltatási ügyben,
-in.: MFM Adattára isz.:-(MTM isz.: 863-111/1953)
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7J az ideiglenes kartonok átmásolása - kizárólag gépírással- 2 példányban
az egységes
nyilvántartási kartonokra
8./ a tárgyak adatainak bevezetése a leltárkönyvbe "
A szükséges preparálási és kartonozási munkák elvégzéséhez, továbbá
- amennyiben nincs az adott intézménynek adminisztrátora - a kartonok át
másolásához felajánlották az MTM segítségét. Az elvárások még csak rendjén
lettek volna, a határidőt azonban nem tudta tartani egyetlen nagyobb gyűjtemény
nyel rendelkező vidéki múzeum sem.
Az első problémák mindjárt a határozásoknál jelentkeztek. Szerencsére leg
alább az Állattárban (MTM) tisztában voltak azzal, hogy mindenhez értő „termé
szetrajzos" nem létezik, ezért ha nem is minden taxonra, de szakmai támogatást
lehetett kérni66. Ezt a lehetőséget maga Székessy Vilmos, a Magyar Nemzeti Mú
zeum Természetettudományos Múzeum (MTM) főigazgató helyettese ajánlotta fel
a szegedi gyűjteménynek .
A Praznovszky-féle lepkegyűjtemény egzótáit (és valószínűleg a hazai fajokat
is) Velez Zsigmond revideálta. Neki és Móczár László68 hathatós közreműködésé
nek köszönhető a semmire sem használható anyagrészek leselejtezése. Csongor
Győző visszaemlékezése szerint sok rovar helyén csak az erősen elrozsdásodott tű
árválkodott. Minden egyebet szétrágott a múzeumbogár. Ekkor dobták ki többek
között a „tízaranyos lepke" maradványait is.
Bár a selejtezések elsődlegesen állagvédelmi célokat szolgáltak, a munkálatok
megteremtették a tudományos igényű továbblépés esélyét is. Sok év után először
sikerült a természettudományos anyagot átlátható állapotba hozni.
A szoros határidővel járó kapkodás miatt a különben mechanikus munkának
számító leltározás is embert próbáló feladatnak bizonyult. Először tévedésből 1
régészeti és 1 természettudományi leltárkönyvet küldtek le Budapestről69. Szeren
csére Csongor Győző előbb megbizonyosodott arról, hogy megfelelőek-e a nyom
tatványok, így megkímélte magát több száz tétel újraírásától.
A fejetlenség máshol is bajjal járt. Trogmayer Ottótól (1999) tudjuk, hogy

Csongor Győző szakmai támogatást kérő levele a MTM-hez
-in.: MFM Adattára isz.: 4 3 - 734-1953
67
Székessy Vilmos tájékoztatása az. MTM szakmai segítségéről
-in.: MFM Adattára isz.: 637/1953 X. 7.
68
1971 és 1982 között a JATE Állattani Tanszékének a vezetője volt
69
Leltárnapló jelentése
-in.: MFM Adattára isz.: 591/1953
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,, 1955-ben az aranytárgyakat újra leltározták központi utasításra, ámde fél
reértésből nem külön leltárkönyvbe. így aztán későbbi revízióknál ugyanaz a tárgy
kétszer, háromszor is szerepelt. "
A szabványcédulák küldésekor már lényegesen hatékonyabban segítettek a
pestiek. A Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum (gyakorlatilag
az Állattár, Budapest Baross u. 13.) 1953. 09. 28-án elpostázott Szegedre 70
1000 db tojáscédulát,
2000 db madárcédulát
és 30000 (3 féle) lelőhely cédulát.
Ne feledjük, az 1950-es évek első fele a negyedéves bontású „tervteljesítések
munkatervjelentések és statisztikák" időszaka. (Beszámolójelentésnek, munkaterv
teljesítésnek stb. is nevezték az ilyen irományokat.) Ezek lényegében véve semmit
sem pontosítottak, sokkal inkább átláthatatlanná tették a múzeumokban folyó
munkát. Az erőltetett nyilvántartási feladatok (irreális határideikkel) a habot jelen
tették a tortán.
Olvassunk bele Csongor Győzőnek Székessy Vilmoshoz (az állatár főigazga
tója) címzett, 1953. IV. negyedévi nyilvántartási ütemtervébe71:
„Fenti számú leiratára való hivatkozással jelentem, hogy természettudományi
nyilvántartásunk ütemterve a IV. negyedévre a következőkép alakul:
1953 .október hó első felében:a Fehértó Élővilága még hátralévő része nyilvántar
tásba vétele és kartotékizálása hat. idő: okt-15
1953 okt.hó második felében: a leküldött szakember segítségével az őslénytani
gyűjtemény teljes mérvű feldolgozása /nyilvántartás és kartotékizálása
/Hat.idő:okt.hó 31./
Ezenkívül nem fehértói madarak és emlősök nyilvátartásba vétele. Hat.idő: okt.31.
1953. nov. első felében: Csiga-kagyló -ásvány nyilvántartásba vétele. Hat.idő:
nov.20
Egész nov.hóban:Rovartani gyűjtemény szegedi részlegének nyilvántartásba véte
lezz exotikus anyag elválasztása, leküldött szakemberek segítségével

Jegyzék a Szegedre 1953. 09. 28-án elpostázott szakkarton anyagról
-in.: MFM Adattára isz.: 626/1953 X.3.
71
Jelentés a term.tud. leltározási munkálatokhoz
Csongor Győző IV. negyedévi ütemterve, (elküldve Székessy Vilmoshoz)
-in.: MFM Adattára isz.: 43-29 637/1953
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1953 dec, hóban : Rovar gyűjtemény folytatólagos nyilvántartásba
Növénygyűjtemény kötegenkénti nyilvántartásba vétele. "

vétele.

Ismerve a hivatkozott anyagrészek mennyiségét és az egyes tételek tényleges
leltározásának időpontjait, azt kell mondanunk, hogy a jól hangzó, határidőkkel
megspékelt ütemterv eleve teljesíthetetlen volt. Végül minden elkészült, de sokkal
később.
Csongor Győző 1965-ig, cseppet sem irigylésre méltó körülmények között,
összességében másfél leltárkönyvet írt tele a legkülönbözőbb állatokkal, ásványok
kal és kövületekkel. Az előtag mindvégig az 53 maradt.
1953 végén Székessy Vilmos (az MTM főigazgatója) sürgetésére ~ a Móra Fe
renc Múzeum természettudományos anyagáról Csongor Győző naprakész kimuta
tást készített. Eszerint a meghatározott és a határozatlan (indet.) anyag együttesen
62777 darabot tett ki 73 .
Arra a kérdésre, hogy az adott korban mely szempontokat tartottak fontosnak,
hozzávetőleges választ kaphatunk a munkatervek és a jelentések fejezeteiből.
Az 1955. évi negyedéves jelentések főbb tematikai egységei a következők sze
rint alakultak 74 :
I./Gyűjtés
II. / A nyagm egó vás
III/ Tudományos feldolgozás
-Könyvtári munka
-Tudományos irodalmi munkásság
-Ismeretterjesztő
tevékenység.
Nagy vonalakban tehát már ekkor kialakult az ún. hagyományos bontás, amely
az 1970-es évek végéig minden szakági jelentés alapját képezte.
Az 1950-es évek egyik kortünete az ún. hiánycikkek sokaságában nyilvánult
meg. Ezek közé tartoztak a dermoplasztikákhoz használatos üvegszemek is. Jel
lemző epizódnak tekinthető a halászsas (Pandion h. haliaetus) körüli bonyodalom.
Beretzk Péter bízva a beígért segítségben 1953 áprilisában a múzeumi főosztályra
felküldött preparáltatni egy halászsast. Ez a faj már akkor is kivételes ritkaságnak
számított, melyet minden áron meg szertetett volna menteni az utókor számára.
Tulajdonképp senki sem értette, hogy minek is kell az fránya sasmadár(?), Bálint
Alajos kísérőlevelében például az alábbiakat olvashatjuk:
" Székessy Vilmos 1953. 10. 05-én keltezett körlevele nyilvántartás ügyében,
-in.: MFM Adattára isz.: 637/1953. 10. 07.
73
Adatszolgáltatás a természettudományos anyag leltározási és nyilvántartási munkáiról
-in.: MFM Adattára isz.: 637/1953
Először az MFM 1955. II. évnegyedéről készített munkatervjelentésben jelenik meg így a tagolás
-in.: MFM Adattára isz.: -
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„Ezzel kapcsolatban az a kérésünk, hogy tájékoztasson bennünket a Főosz
tály, hogy Beretzk dr. gyűjtsön-é a továbbiakban olyan madarakat, amelyek gyűj
teményünkben már megvannak, azonban más gyűjteményekben esetleg hiányoz
nak, így esetleg szükség volna ilyesmire. Azt szeretné tudni, hogy ilyen esetekben
kihez, illetőleg kikhez küldjük a lőtt madarakat preparáltatásra. ... Nagy hiányos
ságunk, hogy nincsenek madárszemeink. Beretzk elvtársnak az a kérése, hogy küld
jön a Múzeumi főosztály néhány darabot... " (Idézi Gaskó 1993/a>
Szabolcska Ferenc osztályvezető válasza:
„ ...A további gyűjtésekre vonatkozóan közlöm, hogy csak külön kérelemre
küldjön fel a Múzeum madarat kitömésre, mert a preparatórium feszített munka
tervvel dolgozik. ...Madárszemeket a Főosztály juttatni nem tud, mert a preparátori műhely központilag is márcsak igen kevés egyszínű, vagy színtelen szemmel
rendelkezik...76" (Gaskó 1993/a)
Az ügymenet esetlegességére utal, hogy néhány alkalommal, leszámítva az
adminisztrációt, egészen simán mentek a dolgok. Ilyennek vehetjük például az
1952. évi hattyúpreparáltatást, amelyhez az 1400 forintot az MMOK zokszó nélkül
kiutalta77.
Aki Beretzk Péter baráti köréhez tartozott, valamilyen szinten előbb-utóbb
aktív madár- és (vagy) természetvédővé vált. Nem volt ez alól kivétel Csongor
Győző sem.
Bizonyítékként álljon itt egy 1954-ben keltezett kiszállási jelentés78:
Jelentés kiszállás- ill. g\>űjtőútról
F. évi május 8-án és 9-én term.rajzi brigádommal synkronmadármegfigyelésen vettünk részt a Fehértón és környékén. Ezen kiszállás alkalmával
mértük fel Beretzk Péter kartárssal karöltve azokat a károkat, melyeket a Halgaz
daság a Koromsziget felszámolásával (sajnos nem védett terület) okozott.
Begyűjtöttünk siklót (lm 20 cm) a gyűjtemény részére, valamint mohafajokat.
Szeged 1954 V. 10.
/dr. Csongor Győző/
muzeológus
5
Bálint Alajos levple halászsas ügyben a Népmüv. Minisztérium Múzeumi Főosztályára
-in.: MFM Adattára isz.: 43-29 282-1953
76
A Népműv. Minisztérium levele Bálint Alajoshoz a halászsas ügyében
-in.: MFM Adattára isz.: 302/1953
77
A szegedi múzeum részére preparált hattyú költsége
-in.: MFM Adattára isz.: 82/ 1952. II. 4.
78
Jelentés kiszállás- ill. gyüjtöútról
-in.: MFM Adattára isz.: 332/1954
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Gondoljunk csak bele, egy fanatikus floristának mekkora lelkierő kellett ah
hoz, hogy a botanikai szempontból szinte teljesen érdektelen Fehér-tó természet
védelmi célzatú kutatásával múlassa az idejét.
1954 túlnyomó része Csongor Győző számára a bibliográfiák jegyében telt el. Elő
ször Móra Ferenc írásait gyűjtötte egy csokorba (Csongor 1954/a), majd Beretzk Péter
életmüve következett. A két tudós viszonyáról mindennél többet mond a kötet ajánlása:
„Emlékül kedves barátomnak 60. születésnapjára " (Csongor 1954/b).
A sort a „Szeged és környéke élővilágának alapvető irodalma" с munka zárja,
amely először kísérli meg összefoglalni a címében szereplő, szerteágazó témakört
(Csongor 1954/c). A bibliográfia 261 tételt tartalmaz. Tematikus tagolása: általá
nos érdekű cikkek és dolgozatok, növényvilág, állatvilág. Munkáját ,,néhai szere
tett Mesterének " Czógler Kálmánnak ajánlotta.
Rövidesen Csongor Győzőt ismét új oldaláról ismerhetjük meg, ugyanis át
nyergelt rovarásznak. 1954-ben, Móczár Lászlóval társszerzőként könyvet írt a
tiszavirág rejtélyes életéről (Csongor-Móczár 1954). Történeti szemléletű kiadvá
nyuk napjainkig a legteljesebb összegzése ennek a témakörnek. Kitér a rovar elter
jedésére, az addig megfigyelt és leírt rajzásokra, az állat fejlődésére, továbbá annak
gazdasági jelentőségére. Érdekes, hogy a középső Tisza szakaszon (Szolnok és
Szeged között) mindenhol tömeges kérészeket a népi gyógyászat is felhasználta.
Grafikonok foglalják össze a rajzás menetét, annak függését a különböző éghajlati
faktoroktól és a Hold fázisaitól. A kiadvány információs értékét emeli, hogy az
egyetlen olyan forrásmű, amely még a folyó nagyfokú elszennyeződése előtt ké
szült. Következésképp bármely összehasonlító analízishez korrekt viszonyítási
alapul szolgálhat. Móczár Lászlóval jól kiegészítették egymást. A szerzőpár egyike
a taxonómiához és az ökológiához értett, a másik fél a történeti felvezetéshez.
1955-ben intézményünk megszerezte a Czógler és Rotarides által gyűjtött
Szeged környéki csigaanyagnak az özvegy tulajdonában lévő részét79. Ez 80 faj
összesen 1600 példányából állt. Az év során lezajlott a múzeum bővítése, az épü
lethez új szárnyakat csatoltak. Ekkor költözött át a természettudományi gyűjte
mény a jelenlegi helyére. A takarékosság jegyében a hórukkmunkát a múzeum
dolgozói végezték. Ez teljesen átlagos ügymenetnek számított, ami szokatlan, az a
pakolóbngád névsora. Eszerint80:

A szegedi Móra Ferenc Múzeum 1955. II. évnegyedéről készített munkajelentés
-in.: MFM Adattára isz.: A szegedi Móra Ferenc Múzeum 12955. II. évnegyedéről készített munkatervjelentés
(az „Egyéb munkák" címszó alatt)
-in.: MFM Adattára isz.: -
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Bármennyire meglepő az 1950-es évek a hazai természettudományos
muzeológia sikeres évtizedének számít. Újjászervezték a szakfelügyeleti rendszert,
szabványosították és kötelezővé tették a tárgyak leltározását, hathatósan támogat
ták a vidéki múzeumokban létesített álladó kiállításokat, nívós szakmai továbbkép
zéseket rendeztek. Végül, de nem utolsó sorban erőteljesen ösztönözték a megyei
központokban és a megyei jogú városokban a természettudományos szakemberek
alkalmazását.
A tervek kidolgozásában és az országos természettudományos múzeumi háló
zat kiépítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Kovács István Endre, aki 1949
és 1951 között a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjában, 1954-től
1968-ig a Művelődésügyi Minisztériumban tevékenykedett (Gubányi 2002). 1970
után Természettudományi Múzeum vezető szakfelügyelőjeként folytatta tovább
hivatását. Informáltsága és problémalátása igazi profira vallott. Hihetetlen diplo
máciai érzékének köszönhetően szinte reménytelennek látszó ügyeket sikerült
megoldania. Hathatós támogatása nélkül sohasem jöhetett volna létre sem a zirci
Bakony Múzeum, sem a gyöngyösi Mátra Múzeum (de ez egy későbbi történet).
Kovács komolyabb feladatokra méretezett, működőképes egységek kialakítá
sára törekedett. Azok közé az emberek közé tartozott, akik szerettek valamennyi
felmerülő problémának személyesen a végére járni. Ahol nem ütközött túlzott el
lenállásba, ott a célkitűzéseit meg is valósította.
Szegeden a természettudományos munkacsoport létrejöttéhez a meglévő bota
nikuson (Csongor Győzőn) kívül szükség volt 1 főállású zoológusra és 1 prepara
tory. Kovács rábeszélése sikeresnek bizonyult, részlegünk 2 esztendő leforgása
alatt 2 új munkatársat kapott.
1957-ben az állattár gondozását dr. Marián Miklós herpetológus vette át, aki
1954-től a Rippl-Rónai Múzeumban tevékenykedett. Távozása után Kaposváron
egy ideig a „parkolópályára" került a természettudomány.
A természetvédelem számára ő fedezte fel a Somogy megyei Baláta-tó párat
lan természeti kincseit. 1959-ben (tehát már Szegeden) doktori disszertációját is e
témából készítette (Ábrahám-Juhász-Nagy 1998). A korai adatok összegzése a
Somogyi Almanachban jelent meg (Marián 1959).
A következő évben, a gyűjtemény fennállása óta először, Készei Péter szemé
lyében, preparátorral egészült ki a helyi szakembergárda.
A preparátorkapacitás jó ideje kulcskérdése volt a természettudományi szakág
to vábbfej lesztésének.
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A II. ötéves terv célkitűzései között81 szerepel, hogy ,,A még restaurált ma
dár, rovar, s egyéb állatok preparálása, kinevezendő szakpreparátor
segítségével.
A szakpreparátor a szegedi múzeum státusába kerül és ő végzi a Dél Alföld összes
múzeumaiban szükséges ilyen irányú , munkálatokat. "
Értjük, mondhatnánk erre, de megyénkben hol találhatók a többi természetraj
zi gyűjteménnyel rendelkező múzeumok? A helyes válasz egyenlőre sehol, de
Hódmezővásárhelyen hamarosan lesz ilyen szakág.

Amikor

még malacunk

is volt

Ritkán fordul elő, hogy aki átélte az 1950-es éveket ne meséljen valami disz
nóságról, ami történetesen a munkahelyén esett meg. Nem kivétel ez alól a Móra
Ferenc Múzeum sem, mert a képtári sertés híre még a Népművelési Minisztérium
ba is eljutott. Bár a főszereplő nem tartozott szorosabban a természettudományi
részleghez, mint élőlényről illik megemlékeznünk róla. A következőkben az üggyel
kapcsolatos 3 levelet adnánk közre időrendi sorrendben.
1. sz. levél
Címzettje Szeged mjv. Népművelési Osztálya, datálása 1955. 08. 02 .
,, Tudomásunkra jutott, hogy a Múzeumi Képtár udvarán (Horváth Mihály-u.
3.sz.) a közelmúltban disznóólat építettek. Az ólba már egy disznót be is telepitettek.
Eltekintve attól, hogy a Sztálin-köruton belül sertéstartásra
engedélyeket
vagy nem, vagy csak kivételes esetekben ad ki a közigazgatási hatóság, kérjük a
Népművelési Osztályt, hasson oda, hogy egy olyan kulturális intézmény udvarán
disznót ne tarthassanak, ahova százak, meg százak mennek kulturális igényeik
kielégítésére. "
2. sz. levél
Válaszlevél a Népművelési Minisztériumból a Móra Ferenc Múzeum vezető
jének, datálása 1955. 08. 08. 83
„Múzeumvezető Elvtárs nyilván tévedésből a Főosztálynak küldötte meg a
Képtár udvarán való disznótartással foglalkozó, eredetileg a Népművelési Osz-

81
A II. ötéves terv célkitűzései (piszkozati példány)
-in.: MFM Adattára isz.: 82
Levél disznótartás ügyben Szeged mjv. Népművelési Osztályának
-in.: MFM Adattára isz.: 471-1955
83
Válaszlevél a Népművelési Minisztériumból a Móra Ferenc Múzeum vezetőjének
-in.: MFM Adattára isz.: -(küldő szerv isz.: 8630-6443/1955)
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tálynak címzett ügyiratot. Az ügyirattal azonos szöveggel átiratot intéztem a
Népművelési Osztályhoz. "
3. sz. levél
Címzettje Szeged mjv. Egészségügyi Osztálya, datálása 1955. 10. 22.84
F.évi augusztus hó 2-án, 471/1955.szám alatt Szeged mjv. Népművelési Osz
tályához az alábbi átiratot intéztük:
,, Tudomásunkra jutott, hogy a Múzeumi Képtár udvarán /Horváth MihályU.3.SZ./ a közelmúltban disznóólat építettek. Az ólba már egy disznót be is
telepitettek.
Eltekintve attól, hogy a Sztálin-köruton belül sertéstartásra engedélyeket
vagy nem, vagy csak kivételes esetekben ad ki a közigazgatási hatóság, kérjük a
Népművelési Osztályt, hasson oda, hogy egy olyan kulturális intézmény udvarán
disznót ne tarthassanak, ahova százak, meg százak mennek kulturális igényeik
kielégítésére. "
Minthogy fenti iratukra választ még nem kaptunk, annak ellenére, hogy hivat
kozott ügyben a Népművelési Minisztérium intézett átiratot a Népművelési Osz
tályhoz, arra kérjük az Egészségügyi Osztályt, szíveskedjék az ügyet megvizsgálni
és utasítani a disznótartót, hogy hizlalását azonnal szüntesse meg a Képtár udva
rán. "
Mivel az ügyintézés abban az időben sem volt számottevően gyorsabb, mint
manapság, szívből reméljük, hogy a történet szerencsésen zárult, és valamennyi
érintettnek szép nagy malaca lett újévkor.

Az a bizonyos országút, amely jó szándékkal volt kikövezve,
megbotlottunk rajta avagy a hódmezővásárhelyi kudarc

mégis

Szegeden az 1952-től 1960-ig terjedő időszakban a természettudományos
részleg fejlődése annyira látványosnak bizonyult, hogy a hódmezővásárhelyi gyűj
teményszervezés kudarca (ennek fényében) jelentéktelen, kis epizódnak tűnik.
Nem is érdemelne több szót e történet, ha nem lenne tanmese jellegű. A krimibe
illő fordulatokban bővelkedő események ismét csak azt példázzák, hogy bölcsész
közegben, szakirányú végzettségű kezelő nélkül, minden természettudományos
anyag halálra van ítélve. Lényeges különbség legfőbb a pusztulás módozataiban
tapasztalható (lásd a Vellay-féle rovargyűjtemény megsemmisülését 1909-ben).

Levél disznótartás ügyben Szeged mjv. Egészségügyi Osztályának
-in.: MFM Adattára isz.: ad. 484-1955
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Az ötlet eredetileg Péczely Attila mb. múzeumvezetö helyettestől szárma
zott8 , aki szeretett volna Hódmezővásárhelyen is kialakítani egy természettudo
mányos gyűjteményt. Első lépésként megszerezte a Hódmezővásárhelyi Reformá
tus Gimnázium egykori szertárának az anyagát. 1951-ben kérte a MMOK-tól a
szegedi múzeum gyűjteményében található madárduplikátok átengedését. A
következő évben (1952-ben) az engedély birtokában, a vásárhelyi múzeum
megkapta a Beretzk Péter előtti idők madáranyagának túlnyomó többségét86'87.
A Csongrád megyei múzeumi szervezet II. ötéves tervében külön fejezet fog
lalkozik ezzel a témakörrel. Lapozzunk bele a dokumentumba.
,, A hódmezővásárhelyi múzeumban létesítendő természettudományi gyűjte
ménynél: a városi és megyei tanács, valamint a múzeumlátogató közönség kíván
ságának megfelelően, az ország egyik legnagyobb agrárvárosában, tájegységének
megfelelő és a városban igen jól bevált rizs-kultúra tanulmányozása, megfelelő
öntözési és művelési lehetőségek számbavételével. A múzeum elgondolása az, hogy
egy új művelési ág bevezetésével megváltozik a táj egész biológiai arculata, vala
mint az ezzel foglalkozó dolgozók életének néprajzi, társadalmi életfeltételei és
életmódja.
A Tornyai János Múzeum ezt, a napjainkban születő, könnyen figyelemmel kí
sérhető korszakot kívánja tudományosan feldolgozni, és eleven, mozgalmas kiállí
tásban bemutatni.
Felelős: kinevezendő term. tud. muzeológus.
(Hmv.) "
Ugyanitt a leendő természettudományos gyűjteményben folyó kutatásokról az
alábbiakat olvashathatjuk:
„4./A hmv-i rizskultúra kutatások. Hmv. Környékének biológiai arculatválto
zása a rizzsel foglalkozó dolgozók életének néprajzi és társadalomtudományi vizs
gálata.
Felelős /kinevezendő biológus, Hmv./"
A rizstermelés felfuttatása idején, ennél ügyesebben nem lehetett indokolni a
természettudományos gyűjtemény létesítését. Sajnos még ez diplomáciai bravúr
sem bizonyult elegendőnek.
A mindvégig szakszemélyzet nélküli hódmezővásárhelyi természettudomá
nyos gyűjtemény 1967-ben, meglehetősen furcsa körülmények között szűnt meg.
Péczely Attila felterjesztése ( 1951. 12. 15-én) a MMOK-hoz a madáranyag ügyében,
-in.: MFM Adattára isz.: 676/1951
86
A Hódmezővásárhely részére átadott madarak jegyzékének felterjesztése a MMOK-hoz
-in.: MFM Adattára isz.: 43-29 253/1952
87
A szegedi múzeum fölös madáranyagának átadása
-in.: MFM Adattára isz.: 69/1952
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A kiebrudalás előkészületei már az előző év végén (1966) megkezdődtek. A Tor
nyai János Múzeum igazgatója személyesen kérte, hogy múzeumi leltárkönyvében
szereplő Bodnár-féle madár- és rovargyűjtemény részben, vagy egészben letét
formájában kerüljön vissza a gimnáziumba. Itt pedagógiai célokat szolgálna. A
múzeumban azért nem lehet legalább a madár dermoplasztikákat bemutatni a
nagyközönségnek, mert azokat korábbi helyükről kiszorította a Szántó-Kovács
szoba89. A jól felépített nyomásgyakorlás ellenére, hivatalos helyen először elutasí
tó határozat született90. A Csongrád Megyei Tanács V.B. Művelődési Osztályának
1967. 01. 12-én kelt leirata számos lényegi kérdést érint:
,, Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága
Szeged
Fenti számra (480/1966) való hivatkozással közlöm, hogy megvizsgáltam a
hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum leltárkönyvében szereplő volt Bodnár
féle természettudományi /madártani/ gyűjteménynek az eredeti tulajdonosnak, a
hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium részére letétként történő átadásá
nak lehetőségét.
Az anyagot teljes egészében ismerő Marián Miklós muzeológus szerint az el
hanyagolt kezelés következtében a madártani anyag kiállítási célokra alkalmatlan,
azonban igen komoly tudományos jelentőséggel bír.
A múzeumnál megvannak a lehetőségei az anyag további jó karbantartásá
nak /évenkénti szénkénegezés/, viszont nem látjuk ennek lehetőségét a Bethlen
Gábor Gimnáziumban.
Fentiek alapján nem járulunk hozzá a gyűjteménynek a Bethlen Gábor Gim
náziumba letétként való elhelyezéséhez. Felhívjuk azonban a figyelmét a múzeum
igazgatójának, hogy közölje a gimnáziummal, a Bodnár gyűjtemény ugyan nincs
kiállítva, de olyan helyen /raktárban/ van kezelve, ahol az a tanulóifjúság által is
bármikor megtekinthető
Szeged, 1967. január 12.
Döme Mihály
Osztályvezető"

A hivatkozott raktárkiállítás léte erősen kétséges. Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha
azt szimpla raktárhelyiségnek tekintjük, ahova időnként benézhettek az érdeklődők is.
9
Dr. Dömötör Mihály elvi állásfoglalás kérése a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban
lévő Bodnár-féle anyag ügyében,
-in.: MFM Adattára isz.: 200/1966
90
A Csongrád Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztályának 1967. 01. 12-én kelt leirata a Bodnár
féle természettudományos gyűjtemény ügyében
-in.: MFM Adattára isz.. - Műv. Oszt. isz.: 6/1967
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A hozzáállás rövidesen megváltozott, a szakmai érveket félresöpörve július
28-án mégis sor került az átadásra. Ezen a napon könyvjóváírás útján 7 festett
fenyőszekrénnyel és 1 bogárszekrénnyel gazdagodott a Bethlen Gábor Gimnázi
um '. Az ügyintézés komolyságát minősíti, hogy írásos dokumentum kizárólag az
állóeszközökről készült, a szakanyagról mindenestől megfeledkeztek.
A hódmezővásárhelyi múzeum profiltisztítása (saját korában és közegében
szemlélve a történéseket) kétségtelenül indokoltnak tekinthető. Szántó Kovács
János emlékének ápolása taktikusabb lépés volt, mint egy természettudományos
anyagrész pátyolgatása. Sajnos nagy igyekezetükben alaposan túllőttek a célon. Az
átadáskor az alapgyüjteményhez hozzácsapták az ott lévő összes többi anyagrészt,
köztük a Szegedi Városi Múzeum teljes régi madáranyagát. Beszélgetéseinkből
tudom, hogy Gallé László személyes kudarcként élte meg a Móra Ferenc Múzeum
természettudományi részlegének mellőzését.
Marián Miklósnak csak nagy nehézségek árán sikerült a Bodnár-féle szertár
anyagából megszerezni egy lundát (Fratercula arctica) és egy cifra pehelyrécét
(Somateria spectabilis).
Mindkét madár eredetileg a sarkvidék lakója. A régi vásáhelyi diákok pengecsőrű rucáját a lundát az 1863. évi hírhedt lucanapi vihar sodorta távoli hazájából
erre a vidékre. Az egykori Tarjánvégen lehullott madarat Wagner Károly patikus jeles helyi omitológus- preparálta (Bodnár 1939). Faunisztikai értéket jelzi, hogy
napjainkig ez a példány a lunda előfordulásának egyetlen bizonyító erejű
hazai adata (Magyar-Hadarics-Waliczky-Schmidt-Nagy-Bankovics 1998).
A cifra pehelyrécét, a preparálási módból ítélve, Wagner valamelyik tanítvá
nya tömte (Bodnár 1939). A Nomenclator (Magyar-Hadarics-Waliczky-SchmidtNagy-Bankovics 1998) szerint ennek a fajnak 3 hazai előfordulása ismeretes:
Hódmezővásárhely (ez a mi madarunk), Békés és Visegrád.
A középiskolában az 1980-as évek végén egy műkedvelő preparátor „felújí
totta" a gerinces állatok dermoplasztikáit. A „munka" során vaskövetkezetességgel
leszedett és kidobott minden lelőhelycédulát. Lelkes, ám szakszerűtlen ténykedése
következtében a több, mint egy évszázadon át gondosan megőrzött adatok végér
vényesen elvesztek a tudomány számára.
Közben -ahogy az Marián Miklós szakvéleménye alapján az várható volt- a
raktári rágó kártevők (moly, múzeumbogár, szűcsbogár) sem maradtak tétlenek. Az
1980-as évek vége felé, a szebb napokat látott rovargyűjteményből egyedül a bo
gáranyagot találtuk használható állapotban. Ezt át is hoztuk Szegedre.
Bár a nevezetesebb madártojásokat és preparátumokat több publikáció
(Bodnár 1908, 1939, 1944^17, Sterbetz 1957, 1961) is említi, összességében véve
a madár és az emlősanyag is feldolgozatlan maradt. A többi taxon esetében még
rosszabb a helyzet.
Zárójelben jegyezzük meg, hogy az 1950-es évek végén a Makói múzeumban
is tároltak valamennyi természettudományos anyagot, de a preparátumok minősége
nem érte el a „közgyűjteményi szintet" (Csongor Győző szíves szóbeli közlése).
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Állóeszköz könyvjóváírással történő átadása
-in.: MFM Adattára isz.: - Müv. Oszt. isz.: 6-35/1967
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A megújult természettudományi
A Tisza-kutatás

részleg

(1957-1974)

hőskora és a Móra Ferenc Múzeum

1957-ben mindkét tudományos munkatársunk bekapcsolódott a Tisza völgy
komplex, ökológiai szemléletű kutatásába. A Tiszakutató Bizottság 1958. 01. 10én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve szerint a testület vezetősége az alábbi
személyekből állt :
Elnök: Dr. Kolosváry Gábor
Elnökhelyettes: Dr. Megyeri János
Titkár: Dr. Uherkovich Gábor
Tagok: Dr. Horváth Andor
Dr. Beretzk Péter
A kutatási program helyi résztvevőinek listája a következő volt:
I./ Munkatársak a biológiai

kutatásokban

sorszám
1./

Munkahely
egyetem (JATE)

Név
Kolosváry Gábor

2.1
3./

egyetem (JATE)
egyetem (JATE)

Horváth Andor
Uherkovich Gá

AJ

egyetem (JATE)

Székely Lajosné

5.1
6./

egyetem (JATE)
egyetem (JATE)

1.1
8./
9.

egyetem (JATE)
főiskola (JGyTF)
Móra Ferenc Múzeum

Bába Károly
Bodrogközy
György
Bartucz Lajos
Megyeri János
Csongor Győző

10./

Móra Ferenc Múzeum

11./

Középiskola

127
13./
14./
15./

Középiskola
Középiskola
tisztiorvosi hivatal
MAV főorvosi hivatal

tudományos szakterület
Bryozoa, Cnidaria,
Spongiaria
Mollusca
Algae

bor
Pisces, Coleoptera,
Vermes
Mollusca
Phytocoenologia

Anthropologia
Crustacea
Cormophyta,
Hemiptera,
Palingenia
Herpetofauna,
Marián Miklós
Mammalia
Gallé
László
Lichenes
(sen.)
Flagellatae
Szabados Margit
Protozoonok
Józsa Zoltán
Vetró János
Bacteria
Beretzk Péter
Aves

" A Tiszakutató Bizottság 1958. 01. 10.-én megtartott alakuló ülésének a jegyzökönyve
-in.: MFM Beretzk P. hagyatéka.
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II/ Munkatársak egyéb

Sorszám
17
27
37

kutatásokban

Név
Munkahely
Wagner Richard
egyetem (JATE)
Trogmayer Ottó
Móra Ferenc Múzeum
Móra Ferenc Múzeum (?) Trogmayer Ottóné

Tudományos szakterület
Klimatológia
Archeológia
Archeológia

A Tisza-kutató mozgalom ekkortájt még kifejezetten Szeged centrikus kuta
tóműhelynek számított. A más városokban élő szakemberek száma a felsorolás
alapján mindössze 14 fő, de ennek fele csak a részvételi szándékát jelezte.
A Tisza-völgy „intézményesített" kutatásának gondolata nem számított új
donságnak. Szükségességét néhány helyi biológus-professzor (pl. Kesselyák Ador
ján, Gelei József és Megyeri János) korábban már felvetette (Uherkovich 1964).
Kolosváry Gábor 1954-ben, а МВТ Szegedi Osztálya egyik ülésén kijelentette,
hogy (és most szó szerint idézzük Uherkovich Gábort - 1964 -)
,,a Tisza-kutatás többé vita és tépelődés tárgya nem lehet és hogy Szeged hi
vatott az intézményesített Tisza-kutatás központja lenni. "
1955 decemberében a MTA Hidrobiológiái Főbizottsága a Tisza-kutatás
komplex tervének szakmai előkészítésére „Tisza-bizottságot" létesített Szegeden
(Uherkovich 1964).
Az egyetem számára ez a projekt komoly kitörési lehetőséget jelentett az el
szigeteltségből, ezért foggal-körömmel ragaszkodtak hozzá. Semmiképp sem vol
tak irigylésre méltó helyzetben. Egyik szemüket a már akkor is túldimenzionált
vízügyi lobbin kellett tartaniuk, miközben a másikkal a fővárosi döntéshozókat
kémlelték.
Valószínűleg nem véletlenül került jegyzőkönyvbe az alábbi kitétel:
„ A Bizottság a MTA Biológiai Csoportjától kapott instrukciók alapján elha
tározza, hogy ellenez minden olyan kezdeményezést amelynek során akár egyes
személyek, akár más szervezetek óhajtanának a Tisza-kutatás szervezését is
irányatan i. "
A névsorból kitűnik, hogy intézményünk a kezdetektől fogva részese ennek az
időközben nemzetközivé bővült programnak. Az alapítók közül nemcsak azok tar
toznak hozzánk, akiknek a neve előtt munkahelyként a Móra Ferenc Múzeum ol
vasható. Beretzk Péter és később Gallé László -senior- is meghatározó jelentőségű
szereplője volt természettudományi részlegünk történéseinek.
Marián Miklós kétéltűek, hüllők és madarak után kutatva végigjárta a teljes
hazai Tisza-völgyet. Különösen az érintetlen észak-alföldi tájak vonzották, ahol
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még előfordultak kedvenc állatai, a keresztesviperák (Vipera berus). Gyűjtőútjain
több alkalommal elkísérte Készei Péter preparátor.
A munkahely-változtatás miatt számos kutatási témát kellett lezárnia. Ezek
közé tartozott a Somogy megyei Baláta-tó környékén honos fekete vipera (Vipera
berus var. Prester) szaporodásbiológiájának tanulmányozása. Ténykedését a kolle
gák egy része némi aggodalommal szemlélte. A szobájában lévő terráriumban
ugyanis egy „kismama" fekete vipera lakott. A nagy becsben tartott hüllő etetésé
ről Lődi Ferenc (1958/a), a Dél m agyarország újságírója az alábbiakban számolt be:
„A vipera ágaskodik, s szinte ugrana a kis jószágért. A terrárium tetejét fel
emelve vipera őnagyságát (mert nőstény) nyakánál fogva „földre" parancsolják
egy görbített vashuzallal. A fekete veszedelem meglapul, s meg se moccan, amikor
a „siralomházba" pottyan a kisegér. A gyanútlan jószág ide-oda furikázik, majd a
kígyó ivóedényéhez érve megtorpan, s szembenézve a viperával már fordulna is
vissza, de ekkor egy pillanat ezredrésze alatt lecsap rá a hüllő. Ijedt egérvisítás
hallatszik, s a kicsi állat menekül kényszerű börtönéből, testében a halálos hara
pással. A vipera továbbra is mozdulatlanul figyeli áldozatát, várva, hogy az kimúl
jon. Három perc s tíz másodperc múlva az egér felbukik, s megmered, a hüllő pe
dig lihegő nyelvvel megindul feléje, s megkezdődik a kegyetlen falás. Hol a felső,
hol az alsó álkapcsát mozgatja, valósággal maga-magát húzza rá az egér fejére, s
így gyömöszöli befelé áldozatát. Jó húsz perc múlva az egér farka is eltűnik a hüllő
szájában. "
Lődi megkedvelte a hüllőt, mert többször is ellátogatott a kígyós szobába.
Legközelebb a csinos vipera hölgy „új ruhát öltött" a jó tollú újságíró tiszteletére.
Lássuk, hogyan festett benne (Lődi 1958/b):
„A balátai régebbi „ismerős" már kibújt a tavalyi ruhájából, s a terrárium
tetejére helyezett csillogó, átlátszó hámréteget kézenfogva végigsimogatom a teljes
kígyóhosszban. Viselve még a ruhát, a fene simogatná meg a tulajdonost, a hüllőt.
Viszont most az új kosztümben pompázik: bőre színe, fénye ilyenkor a legszebb és
legerősebb. "
Csongor Győző az első Tiszakutató expedíción (1956-ban) a kérészeket és a
vízi poloskákat tanulmányozta (Beretzk-Csongor-Horváth-Kárpáti-KolosvárySzabados-Székely 1957), a másodikon (1957-ben) már csak az utóbbiakat
(Beretzk-Csongor-Horváth-Káфáti-Kolosváry-Marián-Szabados-Sz. M. FerenczVásárhelyi-Zicsi 1958). Ahol megfordult, mindent gondosan lefotózott. Kiváló mi
nőségű, dokumentum értékű felvételei közül több, mint 200 dia intézményünk fotótá
rát gazdagítja.
Az 1956-tól 1962-ig terjedő időszakban tanyahajóval, ladikkal, motorcsó
nakkal, kerékpárral és gyalogosan keresztül-kasul bejárta a folyó szinte teljes ha-
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zai szakaszát. Herbáriumi cédulái az alábbi helységneveket őrizték meg (Csongor
1985): Tiszabecs, Szatmárcseke, Kömörő, Penyige, Fehérgyarmat, Matolcs,
Panyola, Vásárosnamény, Gergelyiugornya /Szamos/, Eszeny, Tuzsér, Dombrád,
Vencsellő, Tiszadada, Tiszadob, Polgár, Tiszacsege, Szolnok, Tiszavárnyok,
Besenyszög, Vezseny, Tiszaföldvár, Cibakháza, Ókécske, Tiszakürt, Tiszaug,
Szolnok és Szeged.
A tanyahajós korszak után felméréseit a középső és a déli Tisza szakaszra
koncentrálta. A helyszínek kiválasztását minden bizonnyal a feladat jellege moti
válta. Botanikusként továbbra is az árterek virágos növényzetét kutatta, zoológus
ként folytatta mesterének, Czógler Kálmánnak vízipoloska felméréseit93. Az utóbbi
munkát a vizsgáknál lényegesen hosszabb folyamszakaszon kellő alapossággal
képtelen lett volna elvégezni.

Nem biztos, hogy tréfának szánták, de vicc lett belőle
(A takarékossági mozgalomban elért eredményeinkről)
A személyi fejlesztések időszakát minden pozitívuma ellenére sem tekinthet
jük tejjel-mézzel folyó Kánaánnak. Az eredményes munkát a maradékelven csor
gatott anyagiak gátolták. A minden tartalékot nélkülöző rendszert újabb megszorí
tásokkal próbáltak hatékonyabbá tenni. Az 1963-ig nyomon követhető takarékos
sági mozgalmat a Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Osztályának
83.048/1959 sz. körlevele indította el. Megfogalmazói mindössze egy (számukra)
lényegtelennek tűnő tényt hagyták figyelmen kívül. Ahol nincs semmi, oda legfőbb
vinni lehet, elvenni nem. így azután a nagy hanggal meghirdetett mozgalom, vala
mennyi célkitűzésével egyetemben, már a kezdet-kezdetén rutinból kivitelezhető
bűvészmutatvánnyá szelídült. Először idézzük fel, hogy a Múzeumok Központi
Gazdasági Igazgatósága szerint mit is kellett volna a jó ügy érdekében cseleked
nünk, majd lássuk miként takarékoskodott a természettudományi részleg két tudo
mányos dolgozója, Csongor Győző és Marián Miklós.

93

Uherkovich, G.-Kolosváry, G. /1958/ A Tisza biológiai kutatásának 1958-1960. évi terve
- Kérzirat Szeged.
-in.: MFM Adattára isz.: -
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A célkitűzésekről :
„A közelgő év végére való tekintettel a takarékosság terén végzett munkáról a
Minisztérium vezetősége részére tájékoztatót kell adni. Ezért kérem Főigazgató,
Igazgató kartársat, hogy 1959. december hó 31.-ig beérkezően szíveskedjék a
Gazdasági Igazgatóságnak jelentést adni, hogy a Múzeum takarékossági feladat
tervet készitett-e, a tervet a Múzeum hogyan teljesiette, a mozgalomban milyen
konkrét számokkal is alátámasztott eredményt ért el. A jelentésben összesíteni és
értékelni kell a mozgalom eredményét. A teljesítéseket össze kell hasonlítani a
felajánlásokkal és meg kell Ítélni, hogy a felajánlások reálisak voltak-e. Feltétle
nül meg kell jelölni azt a konkrét megtakarított összeget, amely ténylegesen a moz
galom eredményeként jelentkezett.
A jelentés térjen ki arra is, - különösen az Országos nagyobb létszámmal
rendelkező muzeumoknál, - hogy a mozgalom érdekében a helyi tömegszervezet
annakidején mozgósítva lett-e és milyen segítséget nyújtott. "
Csongor Győző és Marián Miklós ténykedése
1960 első félévében95:
Csongor Győző
,,Rovarpreparálásra használt alkoholt alkalmazott. Megtakarítás 1.5 liter al
kohol, ára 240 Ft. Növénykartonok megírására meglévő régi katalóguscédulák
hátát használta fel. Felhasználta a régi herbáriumi itatósokat. Megtakarítás 800
Ft.
Gyűjtőtubusoknak kimosott orvosságos tubusokat használt fel. Megtakarítás
300 Ft."
Marián Miklós
,,Igyekezett a múzeum dolgozóinak takarékossági törekvését ébren tartani.
Gondoskodott a múzeum kerékpárjainak felügyeletéről, karbantartásáról, így min
dig használható kerékpárok álltak a dolgozók rendelékezésére, ami idő- és kiszál
lási díjak megtakarítását tette lehetővé.
A herpetológiai anyag előzetes preparálásához felhasznált 3 liter denaturált
szeszt, ami ugyanannyi alkohol megtakarítását jelenti. Megtakarított összeg 480
Ft."
1961 első félévében:96
A Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Osztályának 83.048/1959 sz. körlevele
a takarékosságról
-in.: MFM Adattára isz.: 95
Jelentés a Takarékossági mozgalom jelentés 1960. I. félévéről
-in.: MFM Adattára isz.: 175/60, ad 1666/1960
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Csongor Győző
„ Futómunkáknál régi anyagot használt fel, fényképezőgépet
megjavítana
/300,-/ Rovargyűjtéshez használt alkoholt, a herbáriumhoz használt lapokat al
kalmazott /300,-/
600-Ft
Marián Miklós
,, Takarékossági felelős; igyekezett a dolgozók takarékossági törekvését ébren
tartani, összehangolni.
Gondoskodott a kerékpárok és porszívók jokarbantartásár ól, házijavitásáról.
/200,-/ „Érdekességek a termtud. gyűjteményből" kiállítás rendezésénél anyag
mozgatás, kisebb asztalosmunkák
végzése /300,-/ Folyadékos
készítmények
előállításánál, ahol lehetett, denaturált szeszt használt /200,-/
700,-Ft"
A fenti összegek valószínűleg nem mentették meg a művelődési tárcát az öszszeomlástól, ráadásul még ez a kevéske megtakarítás sem hihető. Az éves jelentés
szerint 1961-ben Csongor Győző 300 forintot spórolt meg az államnak '. Az adat
azért meglepő, mert kollégánk az első félévben már 600 forintnál tartott.
Nem természettudomány ugyan, de jói hangzik: 1960 első félévében „Börcsök
Pál fűtő-gépész 10 q szénport fűtésre használt fel. Megtakarítás 280 Ft. " (Vajon a
múzeumban mire lehetett volna még a szénport felhasználni? Faragásra aligha, bár
a szén, mint tudjuk, fából keletkezett.)
1961 első félévében a leghatékonyabbnak Sándor Mihályné hivatalsegéd és
Szabó Imréné házgondnok munkája bizonyult.
„Gondoskodtak a villanyvilágítás takarékos használatáról és ezt ellenőrizték.
Takarékossági törekvéseinket jelentékenyen elősegítették. A megtakarított összegei
pénzben kifejezni nem tudjuk. "
(Léteznek érzések, melyeket nem lehet pénzben kifejezni. Ennek az ősi bölcses
ségnek az érvényességét terjesztette ki a jelentés írója egy újabb fogalomkörre.)

Jelentés a Takarékossági mozgalomban 1961. I. felében elért eredményről
-in.: MFM Adattára isz.: 159/61
97
Jelentés a Takarékossági Mozgalomban 1961. évben elért eredményekről
-in.: MFM Adattára isz.: 38/1962

89

Gaskó Béla

A szegedi múzeum természettudományi részlegének története

A botanikai részleg önállósodása és profiljának
m egváltozása (1963-19 74)
Csongor Győző gyakran vizsgált olyan természettudományos határterületeket,
ahol elengedhetetlenül szükséges volt néhány társtudomány ismeretanyaga. Az
irodalom, a történettudomány és a numizmatika legalább annyira érdekelte, mint a
botanika. Tevékeny szerepet vállalt a helyi eszperantista mozgalomban, képesla
pokat, ásványokat és bélyegeket gyűjtött. Gazdag (egykor 20.000 kötetes) könyvtá
rában, mint egy modern varázsló mindig talált néhány irodalmat, melyek az adott
kérdés megválaszolásához támpontot jelentettek. Tőle hallottam először Vei lay
Imréről és Stiller Viktorról. Ezeket a zseniális entomológusokat még a szűkebb
szakmának is sikerült teljesen elfelejtenie.
Szerteágazó érdeklődési körére nem is annyira írásai, mint előadásainak témái
utalnak a leghitelesebben. Reguli Ernőné (1985) nyomán tekintsük át annak az
évnek az előadásait, amikor az avatatlan szemlélő számára úgy tűnhetett, hogy
Csongor Győző kizárólag florisztikával és faunisztikával foglalkozik. A kiválasz
tott 1955-ös esztendő előadásainak a címei (esetleg témái) a következők voltak:
-

Babonák és a vallás keletkezése
Csodák és természettudomány
Dankó Pistáról
Az élet keletkezése
A Fehér-tó élővilga
Hogyan keletkezett a vallás
József Attiláról
A mikroszkopium élővilága
Szeged műemlékeiről
A szegedi fauna- és flórakutatás hagyományai
A vér mikroszkopikus bemutatása

A „Tisza élővilága" c. állandó kiállításunk befejezése után, anélkül, hogy a
botanizálást végleg abbahagyta volna, Csongor Győző érdeklődése egyre inkább a
várostörténet felé fordult. Az előzmények ismeretében, ez semmiképp sem nevez
hető váratlan eseménynek.
1963-ban megkezdte az e tárgykörbe tartozó, felgyülemlett anyag leltározását
(Zombori 1999). A szervezeti elkülönülés akkor vált véglegessé, amikor 1965-ben
kinevezték a helytörténeti csoport vezetőjévé. (A csoportvezetői beosztás mellett Bálint Alajos megbízása alapján- ő volt a múzeum igazgatóhelyettese is (Gaskó
1999/b). A jól hangzó titulus nem jelentett sem több pénzt, sem önálló munkakört.)
1963-ban a részmunkaidőben foglalkoztatott Gallé László (senior) középisko
lai tanárra bízzák a gazdáját vesztett herbáriumot. Az új munkatárs elismert
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lichenológusnak számított. 1930 óta sorra jelentek meg tanulmányai Magyarország
zuzmóiról (Lichenes) és zuzmótársulásairól (P. Verseghy 1980).
Pedagógusi munkássága mellett ezekben az években ellátta a Magyar Biológi
ai Társaság Szegedi Osztályának a jegyzői tisztségét. Az előadóülésekről készült
jegyzőkönyvek tanúsága szerint (Gallé 1962, 1963) intézményünk természettudo
mányos szakemberei, a Tisza-kutató mozgalomhoz hasonlóan, ebből a munkából
is alaposan kivették a részüket. A szakosztály rendezvényein többnyire Beretzk
Péter elnökölt, az előadók között gyakran találkozhatunk Csongor Győző és
Marián Miklós nevével.
Gallé László a kezdetektől fogva aktív résztvevője volt a Tisza-kutató prog
ramoknak. Doktori disszertációját a Tiszamente zuzmócönózisairól írta, 1967-ben.
Ugyanebben az évben jelent meg a Tisza-Maros közének zuzmó vegetációját tár
gyaló írása (Gallé 1967/a).
A soron következő esztendők eredményes munkája a tárgyak gyors gyarapo
dásán is lemérhető. Szűk két évtized alatt létrehozta a vidék legjelentősebb zuzmógyüjteményét. Közel 10000 tasakból álló, korrektül határozott és lelőhelyezett
anyagára méltán lehetünk büszkék. A zuzmótársulások értékelésére olyan rendszert
alakított ki, amely egyesítette a korábban használt Klement és Barkman-féle fel
osztások előnyeit. Számos új társulást is leírt. „Terratológia vizsgálatok virágtalan
és virágos növényeken" с értekezésével 1979-ben elnyerte a biológiai tudomá
nyok kandidátusa címet.
Különösen értékesek azok a lichenológiai tanulmányok, amelyek vidékünk
természetes, vagy természetközeli állapotban megmaradt élőhelyeiről készültek.
Az 1950-es évek végén - amennyiben ilyenről egyáltalán beszélhetünk - Gallé
László az intézményünk kutatási profiljába illeszthető felméréseket folytatott.
Csongrád megye korabeli védett területei közül kettőnek dolgozta fel a zuzmófló
ráját: a szegedi Fehér-tónak (Gallé 1957), és a Zsombói-láperdőnek (Gallé 1960).
Az elsők között ismerte fel az izolátum-kutatásokban rejlő lehetőségeket.
Részletesen ismertette 3 botanikus kertnek, a szegedinek (Gallé 1966), a tiszakürti
nek (Gallé 1967/b) és a szarvasinak (Gallé 1970/a) a zuzmóflóráját. Nem kerülték
el figyelmét a szegedi temetőkertek fajgazdag, kőlakó társulásai sem (Gallé
1970/b). A szegedi vár falának (Gallé 1941) és a Körtöltésnek (Gallé 1939, 1973,
1979/a) a felmérése szintén ebbe a kutatási csoportba sorolható. (A taxon hazai
szakemberei, az ilyen speciális élőhelyeket, korábban legfőbb érintőlegesen tanul
mányozták.)
Az eddigieken kívül az alábbi területekről készített összegző tanul
mányt: Vajdaság, Balaton-felvidék, Mátra-hegység, Belső-Somogy, barcsi
ősborókás, Duna-Tisza közi fehérnyarasok és Tőserdő környéke.
Két nagyobb terjedelmű, napjainkig alapműnek számító írását külön is ki kell
emelnünk. Bár kandidátusi értekezését a növényi teratomákból írta (Gallé 1976),
főművének az 1979-ben megjelent „Magyarország zuzmócönózisai"-t tartják
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(Gallé 1979/b). Hasonló horderejű publikáció a Simon Tibor-féle növényhatáro
zóban napvilágot látott „Zuzmók" с fejezet (Gallé 1968).

Az állattár történései 1965 és 1974 között
Profilbővítés, új részgyűjteményekkel
A természettudományos részleg 1965-ben dr. Bátyai Jenőnével bővül. Készei
Péter 1968-ban történt távozása után ő marad az egyedüli preparátorunk.
Marián Miklós a zoológián belül a gerinces taxonokkal foglalkozott, ami
gyüjteményfejlesztési koncepciójában is tükröződik. Az őslénykövületekre, némi
emlősanyagra, de mindenek előtt, felállított madárpreparátumokra épülő korábbi
struktúrát madárbőr-, emlősbőr-, herpetológiai- és (recens) csont részgyűjtemé
nyek kialakításával igyekezett korszerűsíteni. 2423 példányból álló herpetológiai
anyaga hosszú ideig az egyetlen ilyen jellegű vidéki gyűjteménynek számított. A
főleg Amerikából származó trópusi-, szubtrópusi fajok Boros J. Antal és Janisch
Miklós fővárosi terraristák ajándékai. A kárpát-medencei kollekció céltudatos
gyűjtőmunka eredménye. Nagyobb lelőhely csoportjai (Tisza-völgy, Bakonyhegység, Somogy megye, Baranya megye, Alpokalja) megfelelnek azoknak a regi
onális programoknak, amelyekben Marián Miklós részt vállalt.
Kooperáció házon belül (is)
Mind Beretzk Péter, mind Marián Miklós gyakran írt társszerzőként is tanul
mányokat. Ennek ellenére csak 1962-ben került sor az első közös munkájukra
(Beretzk-Keve-Marián 1962), melyben a nádisármány (populáció évszakos válto
zásairól értekeztek.
Az ok roppant egyszerű. Mikor Marián Miklós hozzánk került elsősorban (bár
koránt sem kizárólagosan) a Herpetofaunával foglalkozott. Amikor csatlakozott a
Tisza-kutató Munkacsoporthoz, e közösségből nagyon hiányzott a kígyókhoz
békákhoz értő szakember. Új ornitológus viszont már aligha kellett, hiszen mada
rásznak ott volt Beretzk Péter és Kárpáti Árpád. Következésképp munkatársunk
kutatási profilját elsődlegesen a „hiányszakma iránti kereslet" határozta meg. Ter
mészetesen szó sincs arról, hogy akárcsak átmenetileg is lemondott volna az
Avifauna tanulmányozásáról.
Beretzk Péter és Kéve András 1957 óta dolgozott együtt különféle témákon
(Beretzk-Keve 1957). Az „állandónak tekinthető szerzőpár" több neves szakember
(Kaszab Zoltán, Nagy Barnabás, Schmidt Egon, Sterbetz István stb.) bevonásával
az 1960-as években főként a madárfajok hazai elterjedését és néhány faj táplálko
zás-biológiáját vizsgálta. Az évtized vége felé egyre inkább előtérbe kerültek a
rendszertani alapkutatások. Ezek közé tartozott a Kárpát-medencében élő és átvo
nuló zöldike (Carduelis с chloris) populáció alfajainak a kérdésköre.
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A különféle alfajokhoz tartozó példányok az első látására kísértetiesen hason
lítanak egymásra. Elkülönítésükhöz nehéz igazán jó határozó bélyegeket találni. A
mindenki számára megnyugtató szétválasztáshoz sok hazai és külföldi preparátu
mot kellett átnézni, ami rengeteg utánajárást, és széles körű anyaggyűjtést igényelt.
A munka gördülékenyebbé tétele érdekében Marián Miklós is csatlakozott a prog
ramhoz. Az alapelveket és az eredményeket két tanulmányban tették közzé
(Beretzk-Keve-Marián 1969/a, Beretzk-Keve-Marián 1969/b), melyeket a szak
mabeliek a mai napig gyakran idézgetnek.
A szegedi egyetem adományai
1968-ban, a JATE Általános Állattani és Biológiai Intézetének átszervezése
kapcsán, dr. Fehér Ottó docens a nélkülözhető madáranyagot minden ellentételezés
nélkül felajánlotta a Móra Ferenc Múzeumnak98. Ez alkalommal számos olyan
dermoplasztikához jutottunk, melyek már csak a gyűjtő személye miatt is komoly
értéket képviseltek". Ilyenek például a Gelei József professzor által, 1925 és 1927
között, gyűjtött madarak. Közülük az alábbiak származnak a szegedi Fehér-tóról:
nagy póling (Numenius a. arquata)
batla (Plegadis f. falcinellus)
piroslábú cankó (Tringa t. totanus)

- 1925 - 1925 - 1925 -

A dátumok azért különösen érdekesek, mert ebben az időben Beretzk Péter még
nem járt ki erre a vidékre. (Elképzelhető, hogy Gelei József volt az a személy, aki fel
hívta a neves ornitológus figyelmét a Fehér-tó csodálatos természeti értékére.)
Az egyetemről kapott preparátumok tetemes hányada ún. röpkép, amiből ko
rábban mutatóba is alig akadt a gyűjteményünkben. Külön öröm, hogy a kiter
jesztett szárnyú dermoplasztikák között szép számmal találhatók vágómadáralkatúak (Accipitriformes) és sólyomalkatúak (Falconiformes).
Ebben az évben két újabb, jelentős tárgy-együttest adott át nekünk az egye
tem. Áprilisban megkaptuk dr. Kolosváry Gábor akadémikus mohaállat (Bryozoa)
gyűjteményének második részét (57 fiolát és 17 kőbevonatot), majd az ő segítsé
gével szert tettünk 46 madárbőrre, 53 emlősbőrre és 103 doboz emlőscsontvázra100.

Dr. Fehér Ottó tszv. docens levele Marián Miklósnak az egyetem természettudományos anyagáról
(Datálása 1968. 01. 08.)
-in.: MFM Adattára isz.: Bálint Alajos válaszlevele Fehér Ottóhoz
-in.: MFM Adattára isz.: 16/1968
99
Bálint Alajos köszönőlevele Fehér Ottó tszv. docensnek
-in.: MFM Adattára isz.: 147/1968; Lista a természettudományi szakleltár 2. kötetében
100
Bálint Alajos köszönőlevele Kolosváry Gábornak az átadott tárgyanyagért
-in.: MFM Adattár isz.: 148/68
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Később101 újabb „fölöslegessé vált" csontanyaghoz jutottunk. (Ennek mennyisége
kétséges, mert az első résszel együtt leltározták be.) A leltárkönyvben gyűjtőkként
a következő nevek olvashatók: dr. Anghy Csaba, dr. Bába Károly, Bankovics Atti
la, dr. Beretzk Péter, dr. Csizmazia György, Dely Mátyás, Gorzó György, dr.
Havranek László, dr. Kolosváry Gábor, Nagy István, Povázsay László, Sára János,
Soós I. József, Szabó József, Szalafai István, Varga József és dr. Vértes László.
A felsoroltak tetemes hányada kizárólag az egyetemhez kötődött, de a névsor
ban olyan személyeket is találunk, akik mindkét intézmény tárgyanyagát szépen
gyarapították.
Beretzk Péter tudományos öröksége
1973-ban elhunyt gyűjteményünk második megalapítója, dr. Beretzk Péter.
Özvegye intézményünkre hagyományozta a sokoldalú tudós kézirat-, publikáció-,
fotó- és diagyüjteményét. A pontos felsorolás dr. Trogmayer Ottó köszönőlevelé
ben olvasható102:
,,A gyűjteményünknek ajándékozott ornitológiai adattömeg /a Szegedi Fehér
tavon 43 éven át végzett rendszeres madártani megfigyeléseket tartalmazó 7 kötet,
a 3 madárgyürüzési napló, a Beretzk Péter tanulmányait, cikkeit tartalmazó 7 kö
tet, a Fehértó történetére vonatkozó levél és akta anyag, a Fehértó madarairól
készült mintegy 3500 madárfotó, és a mintegy 1400 db-ból álló madártani színes
diapozitív felvétel/ pénzben fel nem becsülhető értéket jelent a magyar kultúra
szamára.
Az adomány jelentőségét növeli az a tény, hogy Beretzk Péternek fent emiitett
megfigyelései - az évtizedek alatt végbement környezetváltozás miatt - többé meg
nem ismételhetők. A jórészt publikálatlan adatok a Dél-Alföld összehasonlító ma
dártani tanulmányozásához nélkülözhetetlenek. "
A vadászati naplók feldolgozásához eddig 3 elismert szegedi madarász kez
dett neki, de a hihetetlen mennyiségű adat feldolgozásával eddig egyik sem boldo
gult. Sajnos e páratlan értékű kordokumentum létrehozóját a sors meggátolta ab
ban, hogy megírja élete fő müvét, a (szegedi) Fehér-tó monográfiát.
Néhány szó azokról, akik 1965 és 1974 között a legtöbbet segítettek nekünk

,0i

A természettudományi szakleltár 2. kötetében a teljes anyag beleltározva 1972-ben, az utolsó
gyűjtési év 1971.
-in.: MFM Adattára isz.: 12
Trogmayer Ottó köszönőlevele özv. Beretzk Peteméhez
-in.: MFM Adattára isz.: 375/ 1973
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Ha végignézzük a leltárkönyvek lapjait, elég gyakran találkozhatunk
Kolosvary Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (1960-tól a MTA levelező tagja)
nevével. Adományozóként és gyűjtőként egyaránt számottevő tárgy-együttessel
gyarapította gyűjteményünket. Mindazon kétéltűek (Amphibia) hozzánk kerültek,
melyeket 1956-ban és 1957-ben, a Tisza-völgy bejárása során talált. Ezekre az
állatokra neki személy szerint semmi szüksége sem volt, de mint igazi kultúrember,
szívesen segített másoknak. 195 8-5 9-ben feldolgozta a Móra Ferenc Múzeum
fosszilis és recens kőkorall (Madreporaria) anyagát (Kolosvary 1960).
Ha a Tisza-kutatás során kialakuló kapcsolatrendszert figyelmen kívül hagy
juk (ami természetesen csak egy elméleti lehetőség), akkor is elmondhatjuk róla,
hogy segítségére és tanácsaira a múzeum természettudományos csoportja minden
kor számíthatott.
Kérésemre Marián Miklós 2000-ben összeírta múzeumi éveinek történéseit
úgy, ahogyan azokat ő látta. Ebből a dokumentumból (Marián 2000) idézünk:
„A gyűjtemény munkáját Dr. Kolosvary Gábor és Dr. Horváth Imre egyetemi
tanárok (Szegedi Egyetem) - JATE, most SZTE -, Dr. Megyeri János főiskolai
tanár (Szegedi Tanárképző Főiskola) - JGYTF, majd SZTE J. Gy. T. Főisk. Kara
-, Dr. Kéve András ornitológus (Madártani Intézet, Budapest), Dr. Horváth Lajos
ornitológus és Dr. Dely Olivér herpetológus (Természettudományos Múzeum, Bu
dapest) jelentős mértékben támogatták. "
A felsorolás akkor válik teljessé, ha néhány szó erejéig két olyan segítőtársá
ról is megemlékezünk, akik hosszabb időn keresztül kötődtek intézményünkhöz.
Bemutatásuk az időrendet követi.
Dr. Horváth Andor docens - vagy ahogyan az egyetemen (JATE) a végtelenül
jóságos és szerény tudóst mindenki nevezte, „Csiga bácsi" - 1957-től 1972-ben
bekövetkezett haláláig gondozta a Móra Ferenc Múzeum csiga- és kagylógyűjteményét. A rábízott anyagrészről 2 cikket publikált (Horváth 1962, 1963).
A Czógler Kálmán és Rotarides Mihály nevével fémjelezhető „ szegedi
malakológus iskola" tagjaként, 1940-ben „A szegedvidéki kagylók forma változatai
és jelentőségük" címmel készítette el doktori disszertációját, 1955-ben lett kandi
dátus (Bába 1994).
Fő kutatási területe a hazai pleisztocén és recens puhatestűek (Mollusca) vizs
gálata volt. Adriai-tenger csigáit és kagylóit szintén jól ismerte (Gaskó 2002).
Több alkalommal ajándékozott intézményünknek tengeri és szárazföldi csigákat. A
legnagyobb tételszámú tárgy-együttest 1971-ben kaptuk tőle, ez 30 faj, 240 példá
nyából állt103.
Mint a felsőoktatásban dolgozó szegedi zoológusok többsége, ő is aktív részt
vevője volt Tisza-kutatásnak. Több éven keresztül technikai szerkesztőként műköKöszönölevél Horváth Andornak
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dött közre a „Tiscia" с periodika állattani részének az összeállításában. Itt kerülhe
tett szorosabb kapcsolatba gyűjteményünk akkori vezetőjével Marián Miklóssal.
Ha valakire ráillik még Csiga bácsi jellemzése, az csak egyetlen ember lehet,
Jakab Béla. A nemzetközileg elismert madártojás specialista több, mint 3 évtize
den keresztül külsősként segítette intézményünk munkáját.
Ténykedését a múzeum ásatásain előkerült avarkori tojásmaradványok azono
sításával kezdte (Jakab 1975). Ezután az avar- és a középkori tojáshéj leletek öszszehasonlító analízise következett (Jakab 1978/a). A sort longobárd és avar kori
leletek feldolgozása zárta (Jakab 1980).
Beretzk Péter irodalmi munkásságát ismertető kiadványa (Jakab 1995) lénye
gesen bővebb és pontosabb, mint a korábbi bibliográfiák (Csongor 1954, PappRéthy 1980) e kulcsszót tárgyaló részei.
A harmadik témakör, melyben Jakab Béla maradandót alkotott a gólyakatasz
ter vezetése és annak különféle vizsgálatokkal történő továbbfejlesztése volt. Ezt a
megtisztelő, ám hihetetlen szorgalmat igénylő feladatot, csakúgy, mint később a
TIT (akkor már Beretzk Péterről elnevezett) Madártani és Természetvédelmi Szak
körének vezetését, Marián Miklóstól vette át. A gólyakutatásról publikált írásai
(Jakab 1978/b, 1977, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1989, 1991, 1992/a, 1992/b,
1996), a határainkon túl is hírnevet szereztek számára.
A tojáshéj szerkezetéből kimutatta (Jakab 1998), hogy a szennyezett környe
zet és táplálék nagymértékben csökkenti a madarak életképes utódainak a számát.
(Azt már korábban is tudtuk, hogy a különféle mérgek és nehézfémek a táplálkozá
si láncon keresztül a csúcsragadozókban törvényszerűen felhalmozódnak. Ami a
közvetett hatás egyéb veszélyeit illeti, gondoljunk például a szeméttelepeken gube
ráló sirálycsapatokra, vagy a nagy forgalmú autóutak, autópályák mellett fészkelő
egyedek sorsára.)
Molnár Gyulával közösen 2 fejezetet írt a „Dél-Alföld madárvilága" с
könyvben (Marián -szerk- 1980), Oszeszéket és Makraszéket (Jakab-Molnár
1980/a, 1980/b). Ugyanitt az egyik társszerzője a „Szeged madárvilága" с résznek
( Jakab-Molnár-Albert-Bogdán-Kasza-Magyar-Mihályné 1980).
Gyűjteményfejlesztési stratégia, és a hozzá kapcsolódó
tudományos tevékenység
A kislétszámú gyűjtemények előtt két út áll, vagy szép csendben elsorvadnak,
vagy kitörnek az elszigeteltségből. Marián az utóbbi lehetőséget választotta. A
Tiszakutatás és a határokon átnyúló egyéb (főként avifaunisztikai) célfeladatok
révén sikerült a regionális kutatásokba bekapcsolódnia. A szegedi múzeum (akkor
is) csekély gyűjtő és feldolgozó kapacitását a szakág iránt elkötelezett „külsősök"
bevonásával kívánta megsokszorozni.
1962-ben egy maroknyi lelkes madarász a TIT Csongrád Megyei Szervezeté
nek keretein belül ismeretterjesztő, tudományos és (nem utolsó sorban) nevelési
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célzattal létrehozta a Madártani Szakkört. Ennek első vezetője Magyar Levente
volt (Beretzk 1964/a), de a vezetőségben kezdettől fogva helyet kapott Marián
Miklós is.
A főleg szakköri tagokból álló „múzeumbaráti kör" eredményesen gyarapítot
ta intézményünk madár-, fészek és herpetológiai anyagát.
A leltárkönyvben (Tt. leltk. 2.) legtöbbet előforduló nevek a következők:
Csizmazia György, Puskás Lajos, Pál fi György, dr. Rékássy József, Sára János,
Tóth Sándor, Tráser György és Urbán Sándor. A neveknél a doktori címek szándé
kosan maradtak le, hiszen a bejegyzések az ajándékozás időpontját rögzítik.
Dr. Csizmazia György főiskolai docens első ajándékáról például az alábbiak
olvashatók: „Mustela putorius (görény) bőr, adomány, 1958. VIII. 31., Csizmazia
tanuló". A természet minden apró rezdülését megfigyelő, egészséges gyűjtőszen
vedéllyel megáldott középiskolás számos tárgyat ajándékozott a múzeumnak, amit
Marián Miklós alábbi köszönőlevele bizonyít104.
„ Kedves Gyurka!
Fogadd köszönetünket a múzeumnak ajándékozott kis madárfészek gyűjtemé
nyért.
Kérlek, hogy a jövőben is ilyen lelkesen támogasd munkánkat.
Szeged, 1959. VIIII. 24.
/Dr. Marián Miklós/
a gerinces-gyűjtemény
vezetője "
Tóth Sándor azonos dr. Tóth Sándorral, a zirci Bakony Múzeum későbbi
igazgatójával. Dr. Tráser György ma docens a soproni Erdészeti és Faipari Egye
temen.
1966. 10. 06. fontos dátum az egyesület életében. Ekkor határozták el, hogy
tevékenységüket a természetvédelem területére is kiterjesztik, ami névváltozásban
is megnyilvánult. Az új név: Madártani és Természetvédelmi Szakkör (Marián
1982).
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy nyugállományba vonulása után
(1974-től) a szakkör lett az a biztos hely, ahová Marián Miklós vissza tudott hú
zódni anélkül, hogy tudományos ambícióit feladja. Az eredményes munkához (el
sősorban a tagok számára, hiszen Marián dolgozatait mindenütt szívesen leközöl
ték) a publikációs lehetőséget is meg kellett valahogyan teremteni. Erre 1971 de
cemberében került sor, amikor megjelent a Puszta című periodika első száma. Az
anyagiakat a TIT Csongrád Megyei Szervezete biztosította. Az egyszerű szerox
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másolatos lap írásai magyar és angol nyelven tájékoztattak a TIT Madártani és
Természetvédelmi Szakkörének eredményeiről. Céljuk a beköszöntő szerint:
„Szakkörünk egyik főfeladata Csongrád megye, ill, a Dél-Alföld szikesein és
folyói mentén élő madárvilág rendszeres megfigyelése, népesség-változásának
nyomon követése, a nyert adatok rögzítése.
Intenziven foglalkozunk e terület természetvédelmi kérdéseivel is. Figyeljük a
rezervátumok állapotát. Segítjük az ősi élőhelyek változatlan formában való fenn
maradását olyan helyeken is, amelyek ma még nem védett területek.
Munkánkat az országos szinkron madárállomány-felvételek, a Duna-Tisza
közi madárvizsgálatok, a nemzetközi vizivadkutatás tervével összehangolva és az
Országos Természetvédelmi Hivatal, az IWRB és az ICBP programjával
együttműködve végezzük.
Hat éves működésünk alatt több száz értékes adat birtokába jutottunk, ame
lyek a néhány év múlva elkészülő, Csongrád megye madárvilágát bemutató munka
alapját képezik. Addig is szeretnénk azonban megfigyeléseink eredményeit az ér
deklődők számára hozzáférhetővé tenni. Jelenleg hazánkban nem jelenik meg
olyan kiadvány, amely madártani, vagy természetvédelmi megfigyelések eredmé
nyét rendszeresen, vagy gyakrabban publikálná. Ezért határoztuk el, hogy a jelen
formában közöljük azokat.
Ez alkalommal a Dél-Alföldön, az 1971 év tavaszán lezajlott madármozgalom
jellemző adatait tárjuk az olvasó elé. Következő híradónkban a mennyiségi adatok
mellett, a madárvilág és a természetvédelmi területek életében tapasztalt érdeke
sebbjelenségekről is beszámolunk.
Híradónkat abban a reményben bocsájtjuk útjára, hogy adataink közlésével is
hozzájárulunk a magyar madártan és természetvédelem ügyének előbbreviteléhez. "
A szerox másolatos forma egészen az 1975 decemberében megjelent 6. szá
mig fennmaradt. A kétsoros megfigyelésektől a teljesség igényével fellépő fauna
munkákig sokféle cikket közöltek. A szerzők között olyan nevek találhatók, mint
dr. Beretzk Péter, dr. Marián Miklós, dr. Magyar Levente, dr. Rékási József, dr.
Endes Mihály, dr. Bod Péter, Jakab Béla, Bankovics Attila, Traser György, Sára
János, Hadnagy Béla, és Széli Antal.
1978-ban a Puszta átkerült a Tiszakutató Bizottsághoz. A következő három
szám a Tiscia szupplementumaként látott napvilágot. 1979-ben meghalt Horváth
Imre professzor, aki mindvégig a lap legfőbb támogatójának számított. Ezt követő
en a zoológus szekcióban a „magasökológia" vált az egyedüli alapmércévé, így
1980-ban a kiadvány megszűnt. (Az esemény azért sajnálatos, mert a kissé mosto
ha gyerekként kezelt fauniszikai cikkek, a napjainkban folyó élőleltár készítéshez
fontos adalékok lehetnének.)
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A következő (10.) kötet már Budapesten jelent meg, mint a Magyar Madártani
Egyesület önálló évkönyve.
A TIT-es korszakra a korai Aquilla évkönyvek szerkesztési alapelvei a jel
lemzőek. Egy nagy faunisztikai cikk mellett sok apróbb közlés található. Ezek né
melyike alig hosszabb a címénél, de egy átfogó revízióhoz meghatározó jelentősé
gű adat lehet. Nézzünk néhány faunisztikai ritkaságot:

A faj neve

Adatközlő

fekete gólya (Ciconia nigra)

Lőricz(1978/a, 1978/b)
Szabó (1978):
Wollemann (1980)
Molnár-Széli (1980):
Mészáros (1975)
Wollemann (1975)
Bod (1979)
Széli (1979)

gödény (Pelecanus sp.?)
flamingó (Phoenicopterus ruber)
réti fülesbagoly (Asio flammeus)
füleskuvik (Otus scops)

A „központi" cikkek sora a klasszikus vonulási adatokkal kezdődött (Magyar
(1971, 1971), majd a fészkelési periódus megfigyelései következtek -Magyar
(1973), Magyar-Jakab, (1973), Molnár-Puskás (1975), Rékási (1974)-.
A kiadók és a szerkesztőbizottság tagjainak gyakori változásai hűen tükrözik
Marián Miklósnak a periodika életben tartásáért folytatott harcát.
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Az új profillal bővült Madártani és Természetvédelmi Szakkör eredményes
működését bizonyítja, hogy 1980-ban a szakkör külön kötetben összegezte az álta
lukjellemzőnek tartott dél-alföldi élőhelyek madárvilágát (Marián 1980). A könyv
27, túlnyomórészt amatőrnek számító szerző bevonásával készült. Ez elvileg okoz
hatna némi egyenetlenséget, de hála a szerkesztő (Marián Miklós) vasszigorának,
az írások kivétel nélkül színvonalasak.
Azt csak sajnálni tudjuk, hogy a kötet megjelenése után nem készültek a for
mai követelményeknek eleget tevő védelmi javaslatok. Az egyes fejezetek nagyon
csekély átalakítással alkalmassá tehetők erre a célra. Bár a szerzők több helyen
jelezték ebbéli óhajukat, a kívánság megfogalmazása nem azonos a javaslat be
nyújtásával. A hazai természetvédelem ezen felfelé ívelő szakaszában (talán?) több
esély lett volna megyénk rohamosan fogyatkozó természeti kincseinek a megmen
tésére. Ma már ez a feladat (a sokféle érdek miatt) szinte reménytelen.
1980-tól kezdve nem kísérjük nyomon a szakkör történetét, mivel az már a
múzeumtól független történet.
Kapcsolattartás bel- és külföldi szervezetekkel és kutatókkal
E kérdéskör tárgyalásánál Marián Miklós utolsó teljes évét, 1973-at vesszük
alapul. Célszerűnek tűnik az évi jelentést105 szó szerint idézni, nehogy az értelme
zés során valami számukra fontos információ más jelentést kapjon.
„ Gallé László tagja a M. Biológiai Társ. Szegedi Osztálya Intézőbizottságá
nak, a „British Lichen Society" és az „American Lichen Society" társaságoknak.
Marián Miklós titkára a MTA Tiszakutató Bizottságának, elnöke a TIT Ma
dártani és Természetvédelmi Szakkörének, vezetőségi tagja a TIT Csongrád me
gyei Biológiai Szakosztályának, intézőbizottsági tagja a M. Biológiai Társaság
Szegedi Osztályának, tagja a Szegedi Akadémiai Bizottság Környezetvédelmi Bi
zottságának, a Csongrád megyei Természetvédelmi Bizottságnak, a Magyar Hid
robiológiái Társaságnak. Tagja az Österreichische Gesellschaft für Vogelkundenek és a World Wildlife Found-nak- Szerkeszti a Puszta с. periodikát, tagja а
Tiscia szerkesztőb izottságának.
Nemzetközi kapcsolatok:
Gallé László és Marián Miklós mintegy 70 külföldi kutatóval áll különlenyo
mat cserében. "

Beszámolójelentés a Természettudományi Csoport 1973. évi működéséről (évi munkajelentés)
-in.: MFM Adattára isz.: -
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Л dél-amerikai gyűjtemény továbbfejlesztése

(1955 és 1989 között)

Gyűjteményünkben található néhány anyagrész, amely annyira hosszú idő
alatt szaporodott fel, hogy legfőbb a gyarapodás arányait figyelembe véve köthető
egyik, vagy másik korszakhoz. Az ilyen típusú tárgy-együttesekre talán a legtipi
kusabb példa a dél-amerikai gyűjteményünk.
Kialakítása már Reizner igazgatósága alatt elkezdődött. Az 1896-ban megvá
sárolt Praznovszky-féle gyűjteményben, a világ minden tájáról egybegyűjtött lep
kék között, szép számban akadnak csodálatos színű és mintázatú dél- és középamerikai pillangók is. Az 1918-ban államsegélyből vett Brancsik Károly-féle
csiganyag szintén tartalmaz erről a kontinensről származó példányokat. 1925-ben
Ecuadorból, a szegedi származású Rosenfeld Richárd ajándékaként, nagyobb tétel
számú madárpreparátum és néhány tengeri csiga érkezett. A küldemény legértésesebb részének a kolibrik tekinthetők.
Az Uruguay fővárosában, Montevideoban élő, szegedi származású Deák Áb
rahám Ferenc adományaival hosszú évtizedeken át, támogatta intézményünket. Ha
hihetünk a legendákban, akkor az adakozási kedv Móra egyik beszédét hallgatva
ébredt fel benne, valamikor az 1920-as években. Adjuk át a szót az adomák atya
mesterének, Csongor Győzőnek (1960/b):
„A 20-as években egy derék szegedi kárpitosmester hallgatta egyik előadását,
amelyen Móra - mint mindig -, akkor is szívvel-lélekkel fordult az egyszerű embe
rekhez. Kérte hallgatóit, hogy aki tud valamiről, vagy talál valamit, hozza be a
kultúrpalotába. ,,Ha valaki még szegényebb a szegedi múzeumnál, egy pár kraj
cárt is kaphat érte ..." Deák Ábrahám Ferencnek hívták ezt a kárpitosmestert, aki
lelkébe véste ezeket a szavakat. Régi vágya volt, hogy valamit ő is adhasson szülő
városának. Egy harcos munkásélet után - néhány évvel ezelőtt - 25 évi távollét
után Montevideóból személyesen hozta haza a délameri-kai ritkaságokat a szegedi
múzeumnak. így még a legutóbbi éveknek ez a legjelentősebb adománya is Móra
Ferenc személyes varázsának köszönhető. "
Csongor Győző maga is feltétlen rajongója volt Mórának, így könnyen szót
értett messzire szakadt honfitársunkkal. Személyes kapcsolatuknak is betudható,
hogy 1955-ben Deák Ábrahám Ferenc 20 dél-amerikai ásványt küldött múzeu
munknak. A következő évben (1956-ban) az Uruguayi Természettudományi Mú
zeum ajándékaként újabb 25 ásvány érkezett106.
Az utóbbi csomagban 8 madár is volt. A Dél-Brazília, Parguay és Uruguay
mocsaraiban élő csaja (Chauna torquata) faunisztikai ritkaságnak számít. Rend-

A MFM természettudományos leltárkönyve II. (1953-2000).
-in.: MFM Adattára isz.: -
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szertanilag a tüskésszárnyú madarak (Anhimidae) közé tartozik, amely a lúd- és
récefélékkel áll rokonsági kapcsolatban .
Nem árt tudni, hogy Deák Motevideoban is szegény ember maradt. így nem
meglepő, hogy közel 3 évtized elteltével hallunk ismételten róla. 1982-ben és
1983-ban újabb tárgyakkal lepett meg bennünket. Küldött néhány ásványt, 2 nan
dutojást, 2 tarisznyarákot, rovarokat, tengeri csigákat, 4 tatut, 7 fókafogat, 1 tenge
ri csillagot, 1 amazóniai íjjat, melyhez 2 vessző társul, 1, a pampákon használatos
bolát és 1 Észak-Brazíliából származó porcoshal kövületet. Az utóbbi máig legfél
tettebb kincseink közé tartozik.
Az 1986-ban kapott 22 tárgy108 felsorolást ezúttal mellőzzük, mindössze 2
madárpreparátumra szeretnénk felhívni a figyelmet. A „Csak egy Földünk van" с
állandó kiállításunkban, a látogatók tekintete először rendszerint a nandukakason
(Rhea americana) akad meg. Mellette egy fióka és néhány tojás látható (valamenynyien Uruguayból származnak). A tűzföldi pingvin (Spheniscus magellanicus)
azok számára is meghökkentő látvány, akik a különféle természetfilmekből jól
ismerik ezt a fajt109.
Deák Ábrahám Ferenc valamennyi adományát a Magyarok Világszövetségén
keresztül juttatta el intézményünkhöz. 1988-ban e szervezet meghívására hazalá
togatott szülővárosába. Szegedi programját Moldovay Gézáné és Gaskó Béla állí
totta össze.
Hidasi József, a madártan professzora Makón született, 1950 óta él Brazíliá
ban. Az általa létrehozott Museum de Omitholgia Goiania egyike a legjelentősebb
dél-amerikai madárgyűjteményeknek. 1969-ben félig cserébe, félig ingyen 37 dél
amerikai madarat küldött a Móra Ferenc Múzeumba. Ezt később kisebb volumenű
cserék is követték111. Marián Miklós láthatóan arra törekedett, hogy a Rosenfeld
Richárd-féle anyagot a a Hidasitól beszerzett példányokkal „kiállításkész" állapot
ba hozza. (A megszaporodott dermoplasztikakból készült többek között a „Repülő
drágakövek" с időszaki kiállítás.)
Ha Szeged nem is tekinthet nagy mecénásként Hidasira, a megyei múzeumi
szervezet igen. Az 1980-as évek elején (több alkalommal) közel félezer prepará
tumot ajándékozott szülővárosának. Mivel Makón nincs természettudományos
gyűjtemény, a szóban forgó tárgyanyag Szegedre került.
A véletlenek szerencsés egybeesésének köszönhető, hogy a Szegedi
Vadaspark szintén kiemelt feladatként kezeli a dél-amerikai állatvilág bemutatását.
Ettől kezdve már csak a preparáltatási költségek korlátozhatják lehetőségeinket.

MFM természettudományi leltárkönyve 2.
A MFM nyugtázó levele a Külügyminisztérium Emigrációs Politikai Osztályának
-in.: MFM Adattára isz.: 674/25/86
109
Deák Á. F. 1986. évi küldeményeinek összegzése.
-in.:MFM Adattára isz.: 674/25/86
1988. évi természettudományi munkajelentés
111
MFM természettudományi leltárkönyve 2.
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Az 1974-től napjainkig tartó időszak eseményei
Személyi és szervezeti változások 1974 és 2000 között
Az 1970-es évek elején a természettudományi osztályon belül alapvető sze
mélyi változások történtek Az elmúlt évtizedek 3 meghatározó személyisége szinte
egyszerre vált meg intézményünktől. 1973-ban elhunyt gyűjteményünk második
megalapítója, Beretzk Péter. Marián Miklós 1974. július 31-én, Csongor Győző
1975. február 20-án vonul nyugállományba.
A váltás - mint az egy hosszú és sikeres korszak után általában lenni szokott egyáltalán nem bizonyult zökkenőmentesnek. A hogyan tovább kérdésében két,
egymástól alapvetően eltérő szemlélet csapott össze.
Dr. Trogmayer Ottó megyei múzeumigazgató - felismerve az új idők tudomá
nyos trendjeit - a régészet szakmai vertikumát ki akarta terjeszteni az alkalmazott
természettudományos kutatások irányában is. Erre a lépésre tulajdonképp már Mó
ra korában szükség lett volna. A (szakember híján) esetenként ballasztként kezelt
csontok, növényi és állati maradványok ugyanis, a hajdani emberek mindennapjai
ról meghatározó jelentőségű háttér információkat rejtegetnek.
E nem elhanyagolható jelentőségű határterületek kutatása szervezett csoport
munkát feltételez. Egymaga még a xylotomia hazai atyamesterének tartott Greguss
Pál professzor sem tudott csodát tenni.
A lehetőségekhez képest, a szegedi egyetem embertani tanszékének kutatói
kapacitása sem tekinthető optimálisnak. Az intézmény megalakulása óta egyike a
legkisebb létszámú tanszékeknek, ráadásul nem minden antropológus foglalkozik
történeti csontanyaggal.
A profilváltás idején (tehát az 1970-es években) a Csongrád megyei múzeumi
szervezet ásatásain előkerült csontanyag feldolgozása akár több főállású antropo
lógust is elláthatott volna munkával. (Egyet, amennyit a megyei múzeumigazgató
javasolt, mindenképp.)
Más kérdés, hogy a régészeti ásatásokra épülő háttérkutatásokat az egyetemek
keretein belül lehet(ne) leghatékonyabban művelni. Egy humánbiológiai, archeobotanikai és archeozoológiai kutatóintézet (vagy akár múzeum) gyakorlatilag min
den problémát megoldana. így a hagyományos természettudományi profil sem
sorvadna el, és a régészek is hozzájuthatnának a szükséges információkhoz.
Kovács István (Endre) vezető szakfelügyelő ügyesen felállított csapdát sejtett az
utódlási tervezetben. Nem kellett különösebb jóstehetség ahhoz a felismeréshez, hogy
amennyiben az ország legdinamikusabban fejlődő vidéki régészcentrumában a „klaszszikus" zoológia és botanika helyét az archeológiához kapcsolódó interdiscip-linális
kutatások veszik át, rövidesen azok jelentik az egyedüli természettudományt.
Az imént vázolt, nem túl biztató jövőképet Kovács a Beretzk Péter és Marián
Miklós nevével fémjelzett madártani kutatások folytatásával kívánta megakadá-
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lyozni. Idézzünk egy jellemzőnek tekinthető részletet az 1973. évi szakfelügyeleti
jelentésből112:
„Jelentős változás: Marián Miklós a Csoport vezetője 1974 márciusával
nyugdíjba vonul, felszabaduló illetményére egy kezdő anthropológust és egy kezdő
zoológust terveznek alkalmazni. Ez a megoldás egyenlőre nem erősíteni, hanem
gyengíteni fogja a megyei természettudományi munkát. Ennek elkerülése érdeké
ben a szakfelügyelet javaslatot tett X. Y., magasszintű zoológiai tevékenységet is
felmutató ( Z. helységbeli) -35 év körüli korban lévő- gimnáziumi tanár alkalma
zására, akinek tevékenységétől az eddigi tudományos szint tartása mellett az isme
retterjesztő tevékenység jelentős fejlesztése lett volna várható. A két fiatal számára
is szerencsésebb lett volna egy tapasztalt szakember mellett elkezdeni a múzeumi
munkát. "
Ismerve a kérdéses jelölt tudományos eredményeit és emberi tartását mindaz,
amit a vezető szakfelügyelő leírt róla, szóról szóra igaz. Mivel semmiképp sem
szeretnénk megbántani az általunk is tisztelt zoológust, neve helyett két általánosí
tó karaktert használtunk. Ami a két fiatal betanítását illeti - a merőben eltérő profi
lok miatt - már korántsem ennyire egyértelmű a helyzet.
A klasszikus (tehát nem interdisciplinális jellegű) természettudományos szak
ágnál a taxonváltást Trogmayer a korábban elhanyagolt gyűjteményrészek fejlesz
tésével indokolta. A profilváltáshoz megszerezte Dr. Kaszab Zoltánnak, a Termé
szettudományi Múzeum főigazgatójának a támogatását is113.
A szakfelügyelet és a helyi intézményi vezetés között apróbb feszültséget ger
jesztő kérdésben végül kompromisszumos megoldás született. Elsőként (az
anthropológiára szakosodott) Hajpál Aranka biológus került intézményünkhöz, aki
1973 júniusától 1974 májusáig dolgozott nálunk. A meglehetősen rövid idő mind
össze arra volt elegendő, hogy lerakja a halcsontváz gyűjtemény alapjait. Munkás
ságával kezdődött el az a hosszú ideig (az éves munkatervek és jelentések tanúsága
szerint egészen 1997-ig) tartó kísérlet, amely a természettudományon belül az
interdisciplinális profil kialakítását célozta. Az elképzelés valószínűleg azon bu
kott meg, hogy az ilyen jellegű kutatásokhoz több szakember kellett volna.
A szakdolgozata alapján bogarász (entomológus) irányultságú Gaskó Béla
munkaviszonyának kezdete 1974. január 1. (Az új munkatársak csoporttársak vol
tak a JATE biológius szakán.)

"" Jelentés szakfelügyeleti kiszállásról (1973. 11. 27-28.) készítője: Kovács István (Endre)
-in.: MFM Adattára isz.: 113
Trogmayer Ottó megyei múzeumigazgató levele Kaszab Zoltán akadémikushoz
a MFM természettudományi részlegén tervezett profilváltásról
-in.: MFM Adattára isz.: 7/28-2/74
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A természettudományos szakfelügyelő személye 1975-ben megváltozott.
Csongrád megyét Kovács Istvántól dr. Mészáros Ferenc vette át, aki támogatólag
tudomásul vette az időközben véglegessé vált taxonómiai profilváltást.
Kovács István (Endre) a történtek ellenére sem érzett (éreztetett) sértődöttséget. Nem tudtunk olyankor felkeresni, hogy „ne ért volna rá". Ha kellett rovartűket
és ragasztócédulákat szerzett teljesen ingyen, máskor erősen önköltségi áron ki
nyomtatta a lelőhely- és a determináló címkéinket stb. Ezek így utólag apró dol
goknak tűnhetnek, de akkoriban nagyon fontosak voltak számunkra.
A múzeumi természettudományos profil „önmeghatározó helykeresése" sem
miképp sem tekinthető szegedi specialitásnak. Az 1980-as évek közepén, az elhí
resült Kiss Tamás-Papp Jenő Jegyzékváltásban" már nem a munkáltató és a
szakma képviselője győzködi egymást, hanem két méltán elismert biológusmuzeológus fejti ki véleményét a hogyan tovább kérdésköréről.
Kiss Tamás (1983) véleménye az alábbiakban összegezhető:
\.l A természettudományos múzeológiai tevékenység terén fundamentális
módszertani és szemléletbeli változásokra lenne szükség.
2.1 Nem tagadva, hogy a régmúltban (Borbás Vince korában) a múzeumok
gyűjtőtevékenysége alapvető fontosságú volt, napjainkra azonban ez a feladat
sokadrendű tényezővé degradálódott.
3./ A fenti tények egyenes következménye, hogy a muzeológusok nem tudnak
megfelelő választ találni a környezetvédelem (természetvédelem ?) felmerülő kér
déseire. Szó szerint idézve Kiss Tamás (1983) véleményét:
,, Valójában kétféle viselkedési mód jelent meg: egyesek eltemették - és több
nyire még ma is temetik - az élővilágot az emberiséggel együtt, mások a - környe
zetvédelmi alapelvek hangoztatása mellett - ugyanolyan nagyságrendben gyűjtöt
ték a növények és az állatokat, mint a „ régi szép időkben ". "
4./ A biocönozisok szempontjából a múzeumi gyűjtőmunka ugyanolyan
antropogén ártalom,
„mint például a gyomosodás és a levegő szennyeződése". Önmagában tudo
mányos tevékenységnek sem nevezhető, mert „A kutatásokban a tudományos tevé
kenység, a meghatározott anyag korszerű módszerekkel történő feldolgozását je
lenti. "
5./ A jövő útja a megőrzés, továbbá a célirányos gyűjtés, melynek elméleti bá
zisa az általános ökológiai szemlélet.
6./ Az amatőr kutatók munkája többnyire színvonaltalan, következésképp az
igazán korszerű projektekben (a jelenlegi mértékben) nincs is szükség rájuk.
7./ A szakmúzeológusi gárda sem sokkal különb az amatőröknél.
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8./ A jövő útja a fotódokumentáció, a speciális szakképzetség és a team szem
lélet.
Papp Jenő válasza
A sokak számára provokatív jellegűnek tűnő vitairatra Papp Jenő (19851986) higgadt hangnemben, meggyőző érveléssel válaszolt. Vegyük sorra írása
lényegesebb pontjait.
1./ Általános érvényű szentenciák megfogalmazásának csak akkor van értel
me, ha egyidejűleg figyelembe vesszük lehetőségeinket is. Különösen igaz ez a
megalapítás az ún. „kismúzeumokra".
„Saját magam is tapasztaltam és éreztem azt a tényt, hogy vidéki múzeumban
azok a társadalmi és gazdasági folyamatok, melyek természettudományos
muzeo
lógusi munkánkat érintik, befolyásolják, vagy éppen keresztezik, sokkal jobban
átalakítják mindennapos és speciális entomológiai, továbbá általános természet
védelmi, illetve újabban környezet- és természetvédelmi munkánkat, mint Buda
pesten. "
2.1 h szakember ellátottság nemhogy a team munkához nincs meg, de az egy
személyes múzeumokban a munkajellegét is meghatározza.
„ Vidéken tehát az 1960-as évek végéig, az 1970-es évek elejéig egyetlen mu
zeológus volt kénytelen elébe menni, majd „elvállalni" és megoldani valamennyi,
„az élet" által felvetett természettudományos problémát. Aki csak valamennyire is
jártas a természettudományi muzeológia szakterületén, az tudja, hogy szinte átte
kinthetetlenül sokféle szaktudományhoz kellett legalább „konyítani" az illető mu
zeológusnak. "
3./ A célirányos gyűjtést nem új találmány, hiszen Kitaibel Pál óta (közel 200
esztendeje) minden tudományos kutató ezt teszi.
„Mindnyájan nagyon is átgondoltan végeztük és végezzük egyik leglényege
sebb muzeológusi kötelességünket, éspedig a természettudományi gyűjtést, ki-ki a
maga szakterületének megfelelően, de - és ezt a de-t nyomatékosan mondanám sohasem feledkeztünk meg arról, hogy saját érdeklődési körünkön kívül általában
is van kötelezettségünk gyűjteni. Ez következett abból a tényből, hogy egyedül vol
tunk valamely vidéki múzeumban, tehát számos szakterület gyűjtési kívánalmainak
kellett eleget tennünk. Ha más indíték nem volt, akkor legalább egy-egy elterve
zett, vagy éppen készülő természetrajzi kiállítás részére végeztünk gyűjtést, amit ha úgy tetszik - nevezhetünk úgy, hogy „ mindent gyűjteni kell. "
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4./Az amatőr kutatók nélkül nem lennének olyan regionális programok, mint a
Bakony, természeti képe, a Mecsek-, az Alpokalja- és a Mátra-kutatás. Munkáik
többsége megüti, sőt meghaladja a „nemzetközi szintet", már ha egyáltalán létezik
ez a kategória.
5./ A tudományos munka nem a feldolgozásnál kezdődik, ugyanis
„A gyűjtést nem önmagáért végezzük! Meggyőződésem, hogy a mi tudomá
nyunkban a gyűjtés a tudományos munka első szakasza. "
A természettudományos gyűjtőmunka, mivel egyaránt tág teret enged a félre
értéseknek és a szándékos értetlenkedésnek, azóta is neuralgikus pontnak számít.
Szegeden sincs ez másképp. A Beretzk-féle periódusban az volt házon belüli slá
gerkérdés, hogy minek az a sok madár. Marián idejében hasonló vehemenciával
firtatták, mire jó nekünk a rengeteg kígyó-béka. Manapság -minő meglepetés
néhány kollégánk arra kíváncsi, hogy a sok apró bogár helyett miért nem gyüjtünk(!?) madarakat.
A magukat zöldeknek vélő „mozgalmárok" között -szerencsére nem túl gyak
ran- szintén hallani olyan szirénhangokat, miszerint a múzeumi preparátumok a
vadászösztön kielégítését szolgálják. Kissé sarkítva a kérdést, mondanivalójuk az
alábbiakban összegezhető: „Azért kell a muzeológusoknak az a sok rovar, mert
egymás mellé rakva jól mutatnak a dobozban". (A madarak a szekrényekben, a
kígyók-békák a „befőttesüvegekben" stb. Mindenki kiválaszthatja a kedvére való
taxont, de akár egyszerre az összest is.)
Az effajta „értékes" megnyilatkozások cáfolatára nem szabad túl sok energiát
szentelni. A kérdések és a felvetések minden esetben magát a véleményalkotót
minősítik. (Akkor is, ha ő ezt másképp érzékeli.)

Múzeumi tudományos

előadóülések

E rövid kitekintés után térjünk vissza Szegedre, ahol a személycserékkel ter
helt időszakban az állandóságot, szakmai tekintélyével és hihetetlen munkabírásá
val, egyedül Gallé László (sen.) képviselte. 1973-ban ő kezdeményezte a múzeumi
tudományos ülésszakok évenkénti megrendezését.
A cél eredetileg egymás kutatásainak megismerése volt. Azzal, hogy rendezvé
nyünkre minden érdeklődőt meghívtunk, az információ belső áramoltatása mellett az
ülésszak egyfajta tudománynépszerűsítő szerepet is betöltött.
Hasonlóval már próbálkoztak korábban is, de ezek a kísérletek alapkoncepció
híján elhaltak. 1962-ben a Múzeumi Hónap során például az alábbi előadásokat
hirdették meg114:
114

Jelentés a Csongrád megyei múzeumok által rendezett Múzeumi Hónap jelentőségéről (1962).
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téma megjelölés
megjegyzés
A (Szeged) Tápé-szénégetői ásatás Trogmayer Ottó helyett
bemutatása
Az avarok hazánkban
László Gyula
Csongor Győző Csongrád megye természettudomá
nyos kutatásának a múltja és termé
szetvédelme
Marián Miklós A középiskolai természettudományos Érdeklődés hiányában elmaradt
nevelés és a múzeumi kiállítás kap
csolata

Sorszám az előadó neve
1
Bálint Alajos
2
3

4

Az 1973. évi Gallé-féle javaslatból 115 érdemes néhány gondolatot szó szerint
idézni:
„Az ülésszak tárgya: A feldolgozó munka, vagy az erről készülő dolgozat
szakelőadás formájában való ismertetése; ásatások eredményeinek
ismertetése;
beszámoló tanulmányutakról; a kartársak munkássága eredményeképpen
megje
lent könyv /ek/ ismertetése. "
„Az ülésszak résztvevői: A megyei múzeumok minden tud. munkát
gozója számára a részvétel legyen kötelező, de megjelenhetik mindenki
múzeumok állományából, aki az előadások vagy ismertetések iránt
Kapjanak meghívót az illetékes megyei felettes szervek és Művelődési
illetékes előadói, továbbá a társmúzeumok. "

végző dol
a megyei
érdeklődik.
Osztályok

Az ötlet igazából 1974-ben valósult meg, amikor sikerült a teljes megyei mú
zeumi szervezetre kiterjedő rendezvényt tartani. A napirend a meghívó alapján az
alábbiak szerint alakult:

-in.: MFM Adattára isz.: 115
Javslat múzeumi tudományos ülésszak tartására
Készítette: Gallé László, datálása 1973. 08. 12.)
-in.: MFM Adattára isz.: -
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„Meghívó"
a Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága által 1974. évi október hó 28án, hétfőn d. e. 9 órai kezdettel a szegedi Móra Ferenc Múzeum épületében rende
zendő nyilvános
II tudományos

előadóülésre

Tárgysorozat:
ÍJ Dr. Dömötör János: Hódmezővásárhely
műemlékei
2./ Dr. Csongor Győző: Szeged régi címere és pecsétjei
3./Dr. Juhász Antal: Adatok a szegedi tanyák kialakulásához
4.Í Tóth Ferenc: A makói parasztházak telke
5./Nagy Katalin: Népi motívumok középkori kályha csempéinken
6./ Tóth Klára: A ,,Kubikusok" с csongrádi állandó kiállítás bemutatása
Üléselnök Dr. Trogmayer Ottó
Szünet
L/ Dr Trogmayer Ottó: A pusztaszeri ásatások újabb eredményei
2./ Hegedűs Katalin: Új kőkori áldozati együttes
Vésztő-Mágoron
3./'Kürti Béla: A finnugor őshazakutatás jelenlegi állása
4./ Dr. Gallé László: Lichenológiai adatok a jugoszláviai Vajdaság
5./ Gaskó Béla: Szeged környékének Cerambycidae faunája
6./ Felföldi László: Szeged-vidéki
gyermekjáték-kutatás
Üléselnök Dr. Dömötör Mihály

flórájához

Az előadások 10-12, a hozzászólások 2-3 percesek
Vendégeket és érdeklődőket szívesen látunk"
A rohamosan bővülő kutatói létszám hamarosan szétfeszítette az eredetileg
„kismuzeumra méretezett" kereteket. Napjainkban az egyes tudományágak szek
cióüléseken számolnak be legújabb eredményeikről. Az előadások többsége kifeje
zetten a kérdéses tudományág művelőinek szól.
Az elmondottak érzékeltetésére nézzük meg, hogy 1999-ben milyen szekciók
voltak és ezeken hány előadást hallgathattak meg az érdeklődők" 6 :

116

Az 1999. évi Múzeumi Előadóülés meghívója
-in.: MFM Adattára isz.: -
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Tudományág

Az elhangzott
Az összes előadásból
előadások száma
a meghívott szakemberek
előadásainak a száma

Régészet
Műtárgyvédelem
Történeti kutatások
Néprajz
Irodalom és művészettörténet
Természettudomány

6
2
12
14
5
4

3
1
6
7
3
2

Nagyfokú szakági elkülönülésre utal, hogy a meghívott előadók száma 5 tu
dományágban elérte, l-ben meghaladta az 50%-ot.
Az 1980-as évek végén a felszaporodott és gyakran elhúzódó előadások miatt
nem lehetett tudni, hogy ki, mikor kerül sorra. Mivel a természettudományos elő
adásokat következetesen legutoljára tették, leszámítva (és ez nem túlzás!) a 3-4
főből álló, félálomban lévő hallgatóságot, az előadó, ha nem is magában, de magá
nak beszélt. A szervezés lehetetlenné tette, hogy szakmai közönséget hívjunk meg
a (különben nyílt) rendezvényre.
Ha valamire, akkor a vitákban kikristályosodó kontrollra, égetően szükségünk
lett volna. 1990-ben úgy határoztunk, hogy a korábbiakkal szakítva, a természettu
dományos osztály saját előadóülést rendez. 1990 október 11-én a nemrégen elké
szült „Csak egy Földünk van" c. állandó kiállítás termében az alábbi előadások
hangzottakéi 117 :
/ . / Gaskó Béla: A Maros-part Cerambycidáiról (cincér)
2./Moldovay Gézáné: A múzeumi archeobotanikai labor céljairól
3./ Antal Tamás: Színek és formák a természetben
Csizmazia György előadását (Fehét-tavi tanösvény és az inherens közművelő
dés) a levezető elnök, Gaskó Béla olvasta fel.
Ezen a délutánon akkora hallgatóság gyűlt össze (madarászok, amatőr környe
zet- és természetvédők, a KNP munkatársai közép- és főiskolások stb.), hogy még
a lépcsőkön is ültek. - Nem azért, m c nem vittünk be elegendő széket. - Ami a
kölcsönös tájékozódást illeti, intézményünkből senki sem volt kíváncsi az eredmé
nyeinkre.
Sajnos a következő évben visszatért a közös rendezvény és a megszokott ér
deklődés. Az önálló előadóülés sikere jól példázza a már említett szakági elkülönü
lést és azt, hogy eredeti cél és forma felett eljárt az idő.

A természettudományos előadóülés meghívója
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Alapvető változás az állagvédelem terén 1974 után
1974 előtt minden jelentős korszakváltás azzal kezdődött, hogy a szakszerűt
len kezelés és tárolás következtében tönkre ment anyagrészeket leselejtezték. Saj
nos erre mi is rákényszerültünk, de ténykedésünk kizárólag a leromlott állapotú
rovargyűjteményre terjedt ki, és a megsemmisítésre ítélt preparátumok mennyisége
sem volt túlzottan jelentős.
Mivel a korábbi melléfogások megismétlődésének még a lehetőségét is ki
akartuk zárni, állagvédelemi koncepciónkat új alapokra helyeztük. Elképzeléseink
között első helyen szerepelt a biztonságos és lokalizálható mérgezések megterem
tése.
A változások szükségességét érzékeltető történet szálai 1970-ig nyúlnak viszsza. Ekkor a természettudományi raktárt nuvánozással, vagy ciánozással (UrogánD ciángáz) kívánták fertőtleníteni118.
A mérgezéssel kapcsolatos biztonsági előírások annyira tanulságosak, hogy
azokat teljes terjedelemben közre adjuk.
„NYILATKOZAT
Alulírott ezennel tudomásul veszem, és hivatalosan kötelezem magamat arra,
hogy az alábbi pontokban foglaltakat maradéktalanul betartom, és /gondnokságom
alá tartozókkal/ betartatom.
ÍJ A gázosításra kerülő helységekből dohánynemüt, testápolószert, gyógy
szert eltávolitok.-Ha ezek közül valami mégis a gáztérbe maradna, gázosítás után
azokat haladéktalanul összegyűjtöm, és megsemmisítem.
2./ Ugyancsak eltávolítók a gázosításra kerülő helységekből minden élő álla
tot. /Kutya, macska, baromfi, akvárium./
3./A helységek zárókulcsait a helyszínen átadom, létrát biztositok az esetlege
sen szükséges és el nem érhető ablakok megnyitásához. Tudomásul veszem, hogy a
gázosítást végző személyek az életbiztonságot oly módon is biztosithatják, hogy a
szabad visszatérésre megálapitott időpont későbbre való kitolásával a helységeket
továbbra is zárva tarthatják, a szükség szerinti időre. Ezen intézkedésből kifolyóan
a Termelőszövetkezet segédüzemága semmiféle kártérítési kötelezettséget nem
vállal.
4/ A visszatérésre vonatkozó óvórendszabályokat maradéktalanul betartom és
betartatom. A szabad belépést követő napon, és azt követő éjszakán ahol személyek
tartózkodnak, vagy munkát végeznek, bentartózkodásuk idejére az ablakokat szel
lőztetés céljából nyitva tartják.
5./ A gázosítás és a szellőztetés idejére éjjel őrség állításáról gondoskodom.
118

Ciánozás (Marián Miklós értesítése Kovács István főigazgató helyettesének)
(Datálása: 1970. 03. 19.)
-in.: MFM Adattára isz.: 156/1970
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6./ A gázosítási szemlejegyzőkönyvön szereplő műszaki hiányosságokat /pl:
ablak rósz, kitört, vagy nem nyitható/ saját költségemen kiküszöbölöm, a gázosítás
megkezdéséig.
7/ A helységekben található szekrények, ládák, fiókok megnyitásáról a
gázosítás megkezdése előtt gondoskodom.
8/. Közvetlen a gázosítás előtt a telefonokat, valamint az összes elektromos
berendezéseket kikapcsoljuk központi kapcsolóval a gázosítás időszakára.
9./ Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a gázosításra kerülő
épület bejárati ajtainak száma db.és ezek összes kulcsainak szá
ma: db.melyet,ill.melyeket a gázosítás és szellőztetés idejére a munkát végző
dolgozók rendelkezésére fogok bocsájtani.
Szeged. 1970
hó
-ón
Fertőtlenítő, és Féregirtó
Üzemág részéről:
/gázmester/
(Szani Zoltán -senior-) "'

A megrendelő részéről:
(Dura Dezső és Trogmayer Ottó)

Az ilyen követelményekre szokták mondani, hogy a gázmester igazán
lehetett volna szigorúbb is, hiszen a fenti vegzatúra (évi rendszerességgel )
úgyse teljesíthető. A mérgezés ideje alatti (1970. 08. 24-től 1970. 08. 27-ig
tartó ) zárva tartásról az érdekelteket természetesen értesíteni kellett120. Bár
a citált nyilatkozat szövegéből nem derül ki, milyen szert használtak, a kol
légák egybehangzó állítása szerint ez nuvángáz volt.
Az épület gázosításával még nem fejeződtek be az állagmegóvással kap
csolatos kellemetlenségek. A mai alsó bejáratnál lévő portásfülke helyén
kialakítottak egy mérgezőkamrát. Itt tartották többek között a szénkénegező
ládát, és „rothasztották", majd főzték a csontpreparátumokat. Az ablaktalan
helyiségben nem éppen par-fümillat fogadta az óvatlan látogatót. A Csong
rád Megyei Tanács VB. Művelődési Osztályának munkavédelmi jelentése
1972-ben több dolgot szóvá is tett121. Idézzük:

1,9

Nyilatkozat -a gázosítás alatti teendőkről(Datálása 1970, a többi nem olvasható)
-in.: MFM Adattára isz.: 156-3/1970.
120
Értesítés az Idegenforgalmi Hivatalnak az épület zárva tartásáról
(Datálása 1970.08.22.)
-in.: MFM Adattára isz.: 156/1970.
121
A Csongrád Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztályának
munkavédelmi jelentése
-in.. MFM Adattára isz.: 300-2/1972
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„ L/Az új mérgező helyiségekben:
a./ Vízvezetéki víz biztosítása a kadáverek mosásához,
/régi helyiségből a kagyló áthelyezhető/
b./ elszívó berendezés ventillátorára védőrács.
c/ A kadáverek főzése a helyiség /ráccsal elválasztott/ előterében történik
/bűz/. A főzőlap üzemeltetéséhez időlegesen felszerelhető földkábel szükséges /kb.
8 т./ a hideg padozat miatt
Marián Miklós nyugállományba vonulása után véglegesen megszűnt a szénkénegezés. 1974-ben az egész raktárt globollal mérgeztük le, ami az emberi egész
ségre ártalmas ugyan, de a rágókártevőkre (moly, múzeumbogár, szücsbogár) ke
vésbé hatékony. Az MTM-töl kapott kioktató intelmek ellenére Trogmayer Ottó
úgy döntött, hogy a félig (sem) sikerült kísérletezgetések helyett, ideje lenne végre
hosszú távú megoldást találni a kardinális jelentőségű állagvédelmi problémára.
Szorgalmazására a természettudományi raktárt és az állandó kiállítást
BIOSTRIP kazettákkal mentesítettük a potenciális kártevő rovarok (molyok, mú
zeumbogarak, szűcsbogár, kenyérbogár stb.) ellen. A fő gondot továbbra is az je
lentette, hogy a kiállítást az intenzív gázosítás idejére be kellett zárnunk. így a
szilárd halmazállapotú átvivő előnyeit nem tudtuk maradéktalanul kihasználni,
hiszen a méregkockákat a látogatás megindulásakor el kellett távolítanunk a te
remből.
1979-ben a BIOSTRIP kazetta véglegesen eltűnt a piacról, ezért arra kénysze
rültünk, hogy visszatérjünk a permetezésekre. Gázosító folyadékként a széles kör
ben elterjedt UNIFOSZ 50 EC-t használtuk, melyhez hamarosan csak méregenge
déllyel lehetett hozzájutni. Ezért, és a szigorú biztonsági előírások miatt a fertőtle
nítéseket id. Szani Zoltán gázmesterre bíztuk.
A hatóanyag (DDVP) gőze rendkívül gyorsan ölt, a gázosítások a peték kivé
telével minden más fejlődési alakot (szemaforontot) nagy biztonsággal elpusztítot
tak. Sajnos (a kötelező átszel lőztetés következtében) a hatás nem bizonyult eléggé
tartósnak.
Az 1980-as elejétől különböző fantázianevek alatt (DELTASTRIP, CATCH
stb.) lehetett kapni szilárd átvivőjű, kazettás diklórfosz-t, így visszatértünk az ere
deti módszerünkhöz.
Az igazi áttörést a piretroid alapanyagú szerek megjelenése jelentette. Ma már
kizárólag ezeket használjuk.
A teljes légtér elgázosítása BIOREZMETRIN-nel történik, az ablakok réseit és
szekrények előtti sávokat COOPEX-B porzóval kezeljük, a dobozokba és a szekré
nyekbe légterüknek megfelelő méretű, PROTECT-B kockák kerülnek.
A permetezéseket és a porzásokat immár több, mint egy évtizede ifj.
Szani Zoltán végzi. A két mérgezés közötti holt időben a folyamatos méreg
szintet piretroid hatóanyagú kazettákkal tartjuk fenn.
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A természettudományi raktárban, továbbá a múzeum főépületében lévő állan
dó kiállításunkban évente 2 alkalommal végzünk teljes körű, preventív1"" mérge
zést. Ez gyakorinak tűnhet, de számolnunk kell azzal a lehetőséggel, hogy a
pufferolt körülmények között fejlődő múzeumbogarak generációváltása felgyorsul.
Mivel a télen gyakorlatilag fűtetlen ópusztaszeri kiállításainkban ilyen veszély nem
fenyeget, ott elég az egyszeri fertőtlenítés.
Az utóbbi évtizedben mindössze egyetlen alkalommal került sor UNIFOSZ-al
történő permetezésre. 1996-ban az „Avarnak mondták magukat" с régészeti állan
dó kiállításban arra figyeltünk fel, hogy a háttérborításként használt filcet rágja a
múzeum- és a szűcsbogár. A fertőzés tovaterjedését úgy kívántuk megakadályozni,
hogy a tényleges gócon kívül minden veszélyeztetett termet elgázosíttattunk. (Az
eset óta több-kevesebb rendszerességgel a régészeti osztály szintén fertőtlenítteti
kiállításait.)

A polihisztorság korától a természettudományi
Kiből lesz a jó néprajzos?

osztály

megalakulásáig

Az 1970-es évek vége felé furcsa helyzet állt elő. Gallé László megrendült
egészségi állapota miatt gyakorlatilag két főre olvadt a korábbiakban szebb napo
kat megélt természettudományos részleg. Mivel a létszámot egyelőre nem lehetett
fejleszteni, a munkatársakat (a szakági szerkezet korszerűsítésére hivatkozva)
1978-ban, önálló csoportként beolvasztották a néprajzi osztályba. Irányításunkat
dr. Juhász Antal vette át. Az együtt töltött évek alig jelentettek érdemi változást.
Trogmayer Ottó megyei múzeumigazgató támogatásával hallgatólagosan megma
radtak a korábbi természettudományos kutatási profilok.
A helyzetünk így sem tűnt túlzottan rózsásnak. Mindinkább szűkülő lehetősé
geinket illúzió lenne a Bakony, vagy a Mátra Múzeuméval összevetni. A
gyűjtőutak szinte kizárólag kerékpárral és gyalogszerrel folytak. Felszereltségünk
lényegesen alatta maradt az átlagos amatőrökének. (Itt nem a budapesti „nagyok
ra", hanem a helyi, lényegesen „kisebbekre" gondolunk.) A határozásokhoz úgy
kértünk kölcsön az egyetemtől binokulárist.
Ezekben az esztendőkben a szomszédos Békéscsabára is irigységgel vegyes
csodálattal tekintettünk (fel). Míg mi azzal múlattuk a drága időnket, hogy „kitöltsük tartalommal a megváltozott szervezeti kereteket", - némi képzavarral élve Réthy Zsigmondék megvadult üstökösként zúgtak el mellettünk. Mészáros Ferenc
szakfelügyelő 1984. évi jelentésében ekképp összegezte a látottakat:

122

Azért preventív, mert 1974 után nem észleltünk Anthrenus fertőzést.
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„A csoport szakmai tevékenységének feltételei jelenleg igen mostohák. Az or
szágos irányelvek szerint e részlegnek a teljes Dél-Alföldre kiterjedő feltáró és
feldolgozó munkát kellene folytatnia a botanika, a zoológia és az antropológia
területén, ill. kutatási centrumként szerveznie kellene ezt a kor sürgette tevékeny
séget. Csekély létszámánál fogva ezt a feladatot a csoport nem tudja teljesíteni. Az
erőteljesebb szakmai tevékenységet tárgyi feltételek hiánya is nehezíti: a
gyűjtemény igen nagy - az anyag állagát is veszélyeztető - helyhiánnyal és
tárolóbutor-hiánnyal küzd s egyéb felszerelése is korszerűsítésre és kiegészítésre
szorul.
A két munkatárs szakmai felkészültsége jó, előirt feladataikat hozzáértéssel,
lelkiismeretesen teljesitik.
Szerencsére egyszer minden véget ér, még a kényszerű „polihisztorság" ideje
is lejár. Trogmayer Ottó megyei múzeumigazgató (akárcsak 1974-ben) ismét part
nernek bizonyult a fejlesztések megvalósításában.

Megalakul a természettudományi

osztály

1985-ben két új munkatárssal bővült a természettudományi részleg. Először
Tóth László került hozzánk raktárkezelőnek. A státust nem kellett véres verejték
kel kiókumlálni, hiszen egy ekkora gyűjtemény rendben tartása (és fejlesztése)
önmagában is legalább 2 ember teljes munkaidejét leköti.
Munkába állásával a nyilvántartási és rendszerezési munkák (az egyedileg lel
tárköteles tárgyak kartonozása, lelőhely és determináló cédulák gépelése, sokszo
rosítása, elhelyezése, felvágása stb.) érzékelhetően felgyorsultak.
Legalább ennyire lényeges, hogy elvégzi mindazt a nem túl látványos, ám lét
fontosságú állagvédelmi háttérmunkát, ami a gyűjtemény fennmaradásához szük
séges. Figyelemmel kíséri a tárolt anyagrészek állapotát, a raktárban és a kiállítás
ban felügyeli a rágókártevők (múzeumbogár, molyok, szűcsbogár...stb.) elleni
mérgezéseket. (A fertőtlenítések napjainkban elsősorban a megelőzést szolgálják,
mert raktárunk és kiállításaink kártevőmentesek.) Izoproil alkohollal rendszeresen
feltölti a herpetológiai gyűjtemény folyadékos preparátumait.
Raktárkezelői teendői mellett a kezdetektől fogva aktívan közreműködik a kü
lönféle terepmunkákban. Ellenőrzi a rovarkineveléseket, rögzíti (naplózza) azok
adatait.
A részmunkaidőben foglalkoztatott dr. Moldovay Gézáné munkaköri leírásban
rögzített feladatai (pollenanalízis, faminták meghatározása) szervesen kapcsolód123

A Csongrád Megyei Múzeumi Szervezet természettudományi szaktevékenységéről
-szakfelügyeleti jelentés(Készítette: dr. Mészáros Ferenc szakfelügyelő, datálása Budapest, 1985. január 17.)
-in.: MFM Adattára isz.:-(TTM isz.: 123/1/1985)
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tak a régészeti feltárásokhoz. Megfelelő anyagi háttér nélkül a pollenanalízis ha
marosan lekerült a napirendről. A kevésbé költségigényes faszerkezet vizsgálat
biztatóbb lehetőségnek tűnt. Moldovayné rengeteg utánajárással, gyakorlatilag a
semmiből létrehozott egy xylotómiai labort. Ennek felszerelésekor a Kőbányai
Gyógyszergyártól, az Igazságügyi Orvosi Intézettől, továbbá a Szegedi Élelmiszer
ipari Főiskolától, eszközökben és vegyszerekben tetemes összegű támogatást szer
zett intézményünknek.
Elsajátította az alapvető szakmai fogásokat és a meglehetősen kezdetleges
műszerezettség mellett olyan technológiát dolgozott ki, amellyel kifogástalan fa
metszeteket tudott készíteni. 1991-ben dél-alföldi fafajokból megkezdte az össze
hasonlító metszet-gyűjtemény kialakítását.
A metszetek tárolása (a probléma újszerűsége miatt) nyilvántartási gondokat
okozott. Az alábbi részlet az 1992. évi munkajelentésből származik124:
„A mikrotommal készült fametszetek leltározása speciális problémát vet fel,
hiszen elvileg nem tartozik sem az egyedileg leltárköteles, sem a szekrénykataszteres nyilvántartása anyaghoz. Célszerűnek tűnik a metszetek szekrénykataszteres
kezelése, de úgy , hogy azokhoz minden háttér információ rendelkezésre álljon .
így "leltárkészen "felvihetők számítógépre is. "
1992-ben a megyei múzeumi szervezet tudományos előadóülésén „A
klárafalvi avar temető koporsómaradványai" címmel tartott referátumot. A temető
ről írásos jelentést is készített.
Terepbotanikusként átvette Csongor Győző kedvenc területeinek (DorozsmaNagyszék, Zsombói-láperdő, Mórahalom, Csipak-semlyék, Ásott-halom, Kiss
Ferenc Emlékerdő) a vizsgálatát. 1993-tól részt vett Csongrád megye természetes
és természetközeli területeinek feltérképezésében.
1994-ben őszinte sajnálatunkra megvált a múzeumtól.
A személyi állomány fejlesztését követően 1986-ban végre osztállyá szerveződtünk.
A konzervátori munka hatékonyabbá tétele érdekében, a gerinces taxonok specialistájának
számító Készei Péter preparátor 1988-ban visszatért intézményünkhöz. Főleg a terep
munkákban és a „Csak egy Földünk van" с állandó kiállítás elkészítésében nyújtott nél
külözhetetlen segítséget. Munkaviszonya 1996-ban szűnt meg.
Mint osztálynak, tágabb lehetőségünk nyílott arra, hogy szövetségesek után
nézzünk. Az 1986-tól 1990-ig tartó múzeumi középtávú tervidőszak idejére
együttműködési megállapodást létesítettünk az OKTH Dél—Alföldi Felügyelőségé
vel . 1987-ben Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Biológiai Tanszékével kötöt-

A természettudományi osztály 1992. évi munkajelentése
-in.: MFM Adattára isz.: 125
A természettudományi osztály 1986. évi munkajelentése
-in.: MFM Adattára isz.: -
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tünk hasonlójellegű megállapodást 126 , majd Tury Géza szorgalmazására 1988-ban
a Szegedi Vadaspark következett 12 .
A gyűjteményben korábban mindössze egyetlen revízió történt. Először
(1967-ben) az ásványokat, a kőzeteket, a kövületeket, valamint a gerinces
taxonokat nézték át, utána (1968-ban) a puhatestűeket és a szekrénykataszteres
nyilvántartású tárgyanyagot. Mi két teljes körű revíziót hajtottunk végre, az elsőt
1987-ben, a másodikat 10 év múlva, 1997-ben. Érdemes betekinteni az 1987-es
revízió ütemtervébe, mert az egyben a szakterületek leosztását is jelzi. ~ :
ÍJA szekrénykataszteres növényanyag revíziója
1987. 07. 01.-07. 31. Témafelelős: Moldovay Gézáné
Hitelesítő:
Bátyai Jenőné
2.Í A szekrénykataszteres rovaranyag és a csontgyűjtemény revíziója
1987. 08. 01.-08. 31. Témafelelős: Gaskó Béla
Hitelesítő:
Tóth László
3./A puhatestű- , valamint az ásvány- és kőzetgyűjtemény revíziója
1987. 09. 01.-09. 30. Témafelelős: Gaskó Béla
Hitelesítő:
Tóth László
4./ A kövületek, továbbá az emlősök revíziója
1987. 10. 01.-10. 31. Témafelelős: Gaskó Béla
Hitelesítő:
Tóth László
5./ A madár gyűjtemény és a herpetológiai anyag revíziója
1987. 11. 01.-12. 30. Témafelelős: Gaskó Béla
Hitelesítő:
Tóth László
6./ A revízió jegyzőkönyvének az elkészítése
1987. 12. 01.-12. 31. Témafelelős: Gaskó Béla
Hitelesítő:
Tóth László
Az átépítés miatt kerítésmászással megközelíthető raktárban az ütemezést
csak külső munkaerő bevonásával tudtuk tartani. A rovarok és az apróbb csigák
számolásánál sokat segített Rudner József (akkor) középiskolai tanuló és Pópity
János természetvédelmi őr.
1989 újabb nevezetes dátumnak számít a természettudományos osztály életé
ben. Az év során (1985-höz hasonlóan) 2 újabb munkatárssal bővült a személyi
állomány. A 100 esztendős története során mindvégig kezelő nélküli ásvány- és
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Megállapodás (MFM és JGYTKF között)
-in.: MFM Adattára, isz.: 426/26/22
'" A természettudományi osztály 1988. évi munkajelentése
-in.: MFM Adattára isz.: 128
A természettudományos gyűjtemény 1987. évi revíziójának ütemezése
Csatolva a revízióról készült jelentéshez.
-in.: MFM Adattára isz.: -
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kőzettár fejlesztését Varga András geodéta vette át, aki 2000-ig ellátta a megyei
múzeumi szervezet számítástechnikai rendszergazda feladatait is.
Antal Tamás a kiállításrendező csoportból került át hozzánk. Feladatköre kez
detben ugyanaz volt, mint 1974-ben Hajpál Arankának. Folytatta az összehasonlí
tó halcsontváz gyűjtemény gyarapítását, különös tekintettel Csongrád megye jel
lemző vízi élőhelyeire. Az így nyert összehasonlító anyag az ásatásokból előkerült
halmaradványok azonosítását hivatott szolgálni. Az eredeti elképzelések szerint
1990-re kellett volna a determinált alapgyűjteményt kialakítani. Ezzel egyidejűleg
rá testálták a Marián Miklós által létrehozott madár- és emlőscsont gyűjtemény
kezelését és fejlesztését. Feladatai 1998-tól az osztály fotó- és diatárának gondo
zásával egészültek ki.
Moldovayné, Varga András és Antal Tamás munkába állításával kétpólusúvá
vált a természettudományi osztály, ami a munkajelentésekben és a tervekben is
tükröződik. Ezekben elkülönítve tárgyaltuk az ökofaunisztikai-természetvédelmi,
illetve a régészethez kapcsolódó (interdisciplinális) profil problémáit. 1989 és
1994 között a két munkacsoport egyaránt 3-3 főből állt.
Az 1990-es évek közepétől jórészt csak papíron létező „interdisciplinális kö
tődés" 1997-ben véglegesen megszűnt. E kísérlet sorsa igazolja az 1974. évi szer
kezeti váltás kapcsán leírtakat. Megfelelő intézményi és anyagi háttér nélkül, a
segédtudományok kudarcra vannak ítélve.
A néhai szakág lényegesebb eredményei között említhetők Varga András dél
amerikai útjai. 1993-ban és 1994-ben Peruban Thor Heyerdahl ásatásán vett részt
az agyagpiramisok fúrással történő szerkezeti kutatásában. 1996-ban 1997-ben és
1998-ban Bolíviában a Cochabamba völgy inka és preinka településszerkezetét,
valamint ennek öko-antrolpológiai sajátosságait tanulmányozta. Kint tartózkodása
alatt szoros munkakapcsolatot épített ki a Cochabamba Antropológiai és Régészeti
Múzeummal. Több alkalommal segítkezett a megyei múzeumi szervezet régészeti
előfelméréseiben.
Antal Tamás 1994-ben jelentést készített a Csongrád-Ellésmonostori sírok
ban talált állatcsontokról, valamint a pitvarosi víztározó helyén folytatott ásatás
madárcsontjairól és tojásmaradványairól.
Mivel Moldovay Gézáné a régészektől nem kapott határozásra váró famintákat, tudományágat váltott. A néprajzi gyűjteményben lévő, 1906-ban
beleltározott hegedű anyagvizsgálatával (Moldovay 1993-1994) sikerült a
kétkedőket meggyőznie a xylotómia létjogosultságáról.
1997 után Antal Tamás abbahagyta a halcsontvázak készítését, helyette az
osztály igencsak megszaporodott kiállításaiban vállalt kivitelezői feladatokat. Var
ga András megmaradt az ásványok gyűjtése mellett. Alapfeladataikon túl, eseten
ként mindketten rész vesznek a természetvédelmi alap felmérések terepmunkáiban.
A Mészáros Ferenc 1984. évi szakfelügyeleti jelentésében nehezményezett
dolgok közül a zsúfoltság szűnt meg legkésőbb. 1989-ben, a rendszeres mérgezést
és feltöltést nem igénylő tárgyak tetemes hányadát kiköltöztettük a Csongrád me-
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gyei múzeumi szervezet algyői raktárbázisára. Először mindössze 2 szobát kap
tunk, ami hamarosan 5 helyiségre bővült. Az áttelepüléssel elhelyezési gondjaink
jórészt megoldódtak, de a probléma azért nem szűnt meg teljesen. Speciális (cél
irányos) tárolóeszközöket (pl. rovarszekrényeket, vagy rovardobozokat) továbbra
is csak igen korlátozott mennyiségben sikerült beszereznünk.

Az egyes részgyűjtemények helyzete 1974 és 2000 között
1./Ásvány, kőzet és

kövületgyüjtemény

A számottevő ásvány- és kőzettárak gyűjtőköre sehol a világon nem lokali
zálható egy szűkebb tájegységre. Néhány kisebb tájmúzeumot kivéve, hazai köz
gyűjteményeinkben a helyi ásványok és kőzetek mennyisége (főként a limitált
kínálat miatt) alárendelt szerepet játszik. További jellemzőként említhetjük, hogy a
tárgyak lelőhelyei sem esnek szükségszerűen egybe a tudományos feldolgozás
helyszíneivel. Az eddig elmondottak vonatkoznak olyan, hegyekhez „kapcsolódó"
múzeumokra is, mint amilyen a zirci, a gyöngyösi, vagy a miskolci.
Ásványgyüjtemény ott alakul ki, ahol ennek hagyománya van, és ahol létezik
megfelelő szakember. Szegeden mindkettő adott.
Ami az első feltételt illeti, hivatkozhatunk a Szegedi Tudományegyetemen
látható dr. Koch Sándor-féle gyűjteményre. A helyi neves amatőr ásványgyűjtők
közül -a teljesség igénye nélkül- Francia Péter, Fábián Tamás, Gimesi István és
Stanczel Antal neve említhető.
Varga András kollégánk évek óta folytatja a hazai megszűntetett kő- és érc
bányák anyagának a felgyűjtését. Az utóbbiak esetében a meddőhányókat nézi át.
Főbb gyűjtőhelyei: a Bükk-hegység, a Mátra, a Zempléni-hegység és a Mecsek.
Eddig anyagi megfontolásokból nem folytattunk nagyobb mérvű, szisztemati
kus gyűjtéseket. Meglévő anyagunkat azonban -részben kiállítási, részben tudo
mányos célokból- mindenképp bővíteni kívánjuk.
Jelenlegi személyi

állomány

A részgyűjtemény fejlesztését 1989-től saját szakemberünk, Varga András
végzi, ami garancia lehet a jövőre nézve. Ez a megoldás lényegesen kevesebb
pénzbe kerül, és használhatóbb adatokat szolgáltat, mint a vásárlás.
2./ Herbárium
A herbárium virágos növényeinek a példányszáma gyakorlatilag 1965 óta
stagnál. (Ekkor nevezték ki korábbi floristánkat a helytörténeti csoport vezetőjévé.)
Csongor Győző 1975-ben történt nyugállományba vonulása után végképp gazda
nélkül maradt e szakterület.
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Bár Gallé László - senior - megrendült egészségi állapota miatt, az 1970-es
években alig járt terepre, a zuzmók (Lichenes) gyarapodása változatlan dinamiká
val folyt tovább. Az ország számos helyéről küldtek neki meghatározásra váró
anyagot, ami a későbbiekben a szegedi gyűjteményt gazdagította.
Az, hogy nem rágta szét az egész herbáriumi anyagot a múzeumbogár, szintén
az ő bölcs előrelátásának köszönhető. Kovács István (Endre) vezető szakfelügyelő
segítségével, - központi alapból - annyi fémből készült herbáriumi szekrényt kap
tunk, amiben az összes (virágos és virágtalan) növény elfért. Többségük légmente
sen záródik, ami -ha a bekerülő anyag rágókártevő mentes- megakadályozza a
fertőződést. Gallé László 1980-ban bekövetkezett halála után a gyarapodás leállt,
az itteni munka az állagvédelemre korlátozódott.
1985-ben Moldovay Gézáné vette át a herbárium kezelését.
Jelenlegi személyi állomány
1994-től - áthidaló megoldásként - Gaskó Béla viseli gondját a botanikai
részgyűjteménynek.
3./ Allait ár
Az 1974. évi profilváltás személyi vonatkozásai
és a törvényi háttér változása
- Személyi vonatkozások
Az 1974-es személyi változások a zoológiában karakterisztikus profilváltást
eredményeztek. Az intézménynek méltán hírnevet szerző madártani kutatások le
álltak. Az egyetlen zoológus rovarász volt, aki - erre szakosodott preparátor nélkül
- egyszerűen képtelen volt felvállalni a gerinces részgyűjtemények gyarapítását is.
Anyagiak híján a külsősök segítségére sem lehetett támaszkodni. A személyi válto
zások hatására minden átmenet nélkül végérvényesen megszűntek azok a sokéves
személyi kapcsolatok, melyeket Marián Miklós oly mesterien kamatoztatott. A
„régiek" közül mindössze ketten, Jakab Béla és dr. Kasza Ferenc, kötődtek tovább
ra is intézményünkhöz.
- A törvényi háttér alakulása
A szigorodó természetvédelmi előírások mindinkább behatárolták a mozgáste
rünket. A gyűjtéseket már 1974-ben sem lehetett a korábbi „vadászgató" módszer
rel folytatni. Kizárólag az elhullott állatok tetemeire szorítkozhattunk, de a védett
fajok egyedeinek preparáltatását és a dermoplasztikák megtartását már ekkor enge
délyhez kötötték. A legutóbbi időkig a papírok megszerzése nem jelentett különö
sebb problémát. Szívből reméljük, hogy e téren a jövőben sem történik semmi vál
tozás, bár ebben egyáltalán nem lehetünk biztosak. A hatályos természetvédelmi
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törvények szerint ugyanis már 1982-ben ugyanabba a kategóriába kerültünk, mint
a magángyűjtők, vagy bárki más megátalkodott természetkárosító.
- Madár- és emlősgyűjtés
a megváltozott körülmények között
A madarak és emlősök kadáverei 1974 és 2000 között többféle úton kerültek
intézményünkhöz. Ezek a következők:
1./ A Szegedi Vadasparkkal még az 1980-as évek végén kötött szerződésünk
alapján, mindazokat az elhullott egyedeket megkapjuk, amelyek gyűjteményünk
fejlesztéséhez szükségesek. Adományaik elsősorban dél-amerikai gyűjteményünk
kibővítéséhez jelentenek nélkülözhetetlen segítséget, de európai fajokat is kaptunk
tőlük. Az utóbbiak közül a már említett hiúz (Lynx 1. lynx) és a hóbagoly (Nyctea
scandiaca) a legértékesebb.
27 A hazánkban élő madarak tetemeinek jelentős hányadát a különböző civil
kezdeményezésű környezetvédő szervezetek (pl. Kiss Ferenc Természetvédelmi
Egyesület - CSEMETE -, MME Csongrád megyei Csoportja) tagjai juttatták el
hozzánk.
3./ Számos elhullott és elkobzott madarat maguk a nemzeti parkok (a KNP és
a KMNP) engedtek át a múzeumnak. Munkakapcsolatunk mindkét területileg ille
tékes intézménnyel kifejezetten jónak mondható.
Gyűjteményünk gyarapításáért e helyen szeretnénk köszönetet mondani
- a MME Cs. M. Csoportjából:
Barkóczi Csabának, Lovászi Péternek és Siprikó Sándornak,
- a Szegedi Vadaspaspark munkatásai közül:
dr. Gősi Gábornak és Veprik Róbertnek,
- a KNP munkatársai közül:
Bakacsi Gábornak, Várvölgyi Pálnak és Pópity Jánosnak,
- a KMNP munkatársai közül:
Tirják Lászlónak, Láng Katalinnak, Sallai Zoltánnak és Széli Antalnak.
A különböző helyekről kapott kadávereket mélyhűtőben tároljuk, de ez csak
ideig-óráig jelent megoldást. Ha a túlterhelt hűtőgép meghibásodik, az a teljes
anyag elvesztéssévei járhat. Bizonyos idő után, a lefagyasztva tárolt bőrök és tete
mek „elöregednek". Merevvé, töredezetté válnak, vagyis alkalmatlanok a preparáltatásra.
Mivel gerincesekhez értő preparátorunk jelenleg sincs, minden létező pályáza
ti lehetőséget igyekszünk kihasználni.
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Részgyüjteményeink
a./ Kétéltűek és hüllők (Herpetolofauna)
Ilyen jellegű gyűjteményfejlesztés jelenleg nincs, kizárólag állagvédelmi fel
adatokat végzünk.
b./Madarak (Aves)
A madáranyag tervszerű bővítésére a szegedi múzeum természettudományi
részlegének több évtizedes hagyományai köteleznek bennünket. Ha a profilváltás
utáni tényleges gyarapodást nézzük, az időszak két részre osztható. 1974 és 1983
között a gyűjtemény stagnál, új beszerzés nincs. Még az „Ember és környezet" с
állandó kiállítás kapcsán sem sikerül új preparátumokat kiharcolni.
A fejlesztés újraindítását nem kis mértékben motiválta az a szempont, hogy
meglévő, vagy tervezett kiállításainkat csak a meglévő dermoplasztikákra tudtuk
építeni. Ilyen célokra a zárt egységet alkotó Beretzk Péter-féle madárgyűjteményt
semmiképp sem kívántuk felhasználni. Ez túlzottan nagyjelentőségű kultúrtörténeti
érték ahhoz, hogy a kiállításokkal törvényszerűen együtt járó károsodásnak kite
gyük, így azután amit csak lehetett igyekeztünk új beszerzésekből megoldani. Saj
nos 1995 előtt - különösen a tematikus kiállításoknál - ezt az alapelvet nem min
dig tudtuk maradéktalanul megvalósítani.
Ami a teljességre való törekvést illeti szintén akadt némi pótolni valónk. Mi
vel a madarak túlnyomó többsége egy csekély kiterjedésű tájegységről (Szeged,
Fehér-tó) származott, a gyűjtemény - minden erőssége ellenére - viszonylag fog
híjas volt. Főleg az erdei, a montán és a szuburbán biotopok fajai hiányoztak belő
le.
Az átgondolt fejlesztés megindításához az adta a végső lökést, hogy megoldó
dott a preparáltatás személyi feltétele. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Bio
lógia Tanszékére új preparátor került, Siprikó Sándor személyében, akinek a hob
bija megegyezett a munkájával. Hibájául legfőbb az róható fel, hogy sohasem fog
lalkozott emlősökkel. Első lépésként az otthonában tárolt dermoplasztikákat vásá
roltuk meg129, majd 1983-tól egészen 1999-ig, szinte kizárólag ő végezte a múze
um madáranyagának preparálását. 1999-től fokozatosan tanítványa, Barkóczi Csa
ba vette át ezt a feladatot130. (2000-ben a 44 kitömött madárból mindössze 3 dara
bot készített Siprikó.)

129
A MFM természettudományos leltárkönyve I. (1953).
-in.: MFM Adattára isz.: 130
A természettudományi osztály munkajelentései 1986 és 2000 között
-in.: MFM Adattára isz.: -
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c/ Emlősök (Mammalia)
A speciális szakmai ismereteket igénylő emlős dermoplasztikák kidolgozását
(mivel Siprikó Sándor nem vállalta) a Természettudományi Múzeum szakemberei
re bíztuk.
Jelenlegi személyi állomány
1974-től Gaskó Béla viseli gondját a gerinces részgyűjteménynek. 1999-től
Barkóczi Csaba külső munkatársként (kadáverek gyűjtésével és preparátumok ké
szítésével) segíti a fejlesztést.
4J

Rovargyüjtemény

A kezdeti lépések
A rovargyűjtemény fejlesztése 1974 után a selejtezésekkel kezdődött, vagy
még inkább folytatódott. Móczár László, Velez Zsigmond és Csongor Győző
1953-54-ben számos lelőhelycédula nélküli, teljesen szétrágott példánynak is
megkegyelmezett. A bizonytalan eredetű, rágások lyuggatta 2-3 lábú bogarak, 2
szárnyú és potrohnélküli lepkék egyetlen közgyűjteménynek sem válnak díszére. A
selejtezések jegyzőkönyvei131 alapján tevékenységünk számszerűsíthető:
A selejtezések dátumai
1975.09.04
1976.01.08.
1976.01.16.
1976.01.20.
1977.08.29.
Összesen:

bogár
db.
553
120
23
188
817
1701

lepke
db.
32
30

poloska
db.
41
20

egyéb rovar
db.
33
4
6

28
90

120
181

13
56

A tárolásra végképp alkalmatlannak ítélt példányok eltávolítása után is jócs
kán maradt olyan anyagrész, amelynek -a korábbi lecímkézések miatt- nincs
semmiféle tudományos értéke. Megőrzésüket egyetlen dolog indokolja, ezek
kultúrtörténeti szempontból rendkívül fontos kordokumentumok.
Mivel a gyűjteménybe kerülő bogarak terepfelméréseink dokumentatív anya
gai, érdemes vázlatosan megismerkedni a főbb gyűjtőhelyekkel és a gyűjtési stra
tégiánkkal.

1

Selejtezési jegyzőkönyvek
-in.: MFM Adattára 197 5. 09. 04.isz.: 21/39-4/75, 1976 01. 08. isz.: -,
1976.01. 16. isz.:-, 1976. 01.20. isz.:-, 1977 08. 29. isz.: -
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Entomológiai felmérések 1974 és 1984 között
- Fénycsapdák
Az 1970-es években az egyik fő szempont a gyors fejlesztés volt. Céljaink el
éréséhez óriási segítséget jelentett az, hogy több éven keresztül megkaptuk a hód
mezővásárhelyi Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás teljes Csongrád megyei
fénycsapda anyagát. A székkutasi és a nagytőkéi csapdák bogarai között számos
ritka, esetenként a Dél-Alföldre új fajra bukkantunk.
A kapott anyag gazdagságán felbuzdulva 3 helyen is állítottunk fel saját üze
meltetésű készüléket. Ezek ugyanolyan módosított „Jermy-féle" fénycsapdák vol
tak, amilyeneket akkoriban a növényvédelmi és az erdészeti előrejelző szolgálat
használt. A kötvélyesi Répás-féle gátőrháznál lévő csapdát a Tiszakutató Munka
csoport fizette. Asotthalmon a Dugonics-erdészlaknál működtettünk egy fény
csapdát, amely később átkerült a Bedő Albert Erdőgazdasági Szakmunkásképző
Iskolába. Gyűjtőhelyeink közül az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark sem
maradhatott ki.
1985 táján a növényvédelmi szolgálat csapdaanyagát mások kapták meg. Rög
zített fénycsapdáink közül legtovább az opusztaszeri üzemelt, de 1989-re azt is
felszámoltuk.
Szabadtéri gyűjtések
- Szeged tágabb értelemben vett környéke
A Szeged környéki élővilág kutatását hagyománynak tekinthetjük, hiszen mú
zeumi elődeink közül mind Czógler Kálmán, mind Csongor Győző bőséggel foly
tatott ez irányú kutatásokat. A helyi bogarászok (Vellay Imre, Stiller Viktor,
Biczók Ferenc és Erdős József) szinte egyöntetűen a könnyen (hosszadalmas uta
zás és gyaloglás nélkül) elérhető területeket részesítették előnyben. Adataik leg
alább 70, de Biczók és Erdős esetében 100 %-a ma már beépített részek 5 kilomé
teres sugarú körzetéből származik.
Nagy előny, hogy e szakemberek írásai (Biczók 1936, Czógler 1920, Erdős
1935, Stiller 1926, 1934/a, 1934/b, 1935, 1939, 1942, Vánky-Vellay 1894) össze
hasonlító adatbázisul szolgálnak, melyre alapozva legalább részlegesen nyomon
követhetjük azokat a változásokat, amelyek 1894-től napjainkig zajlottak ezen a
vidéken.
Az 1974-től 1985-ig terjedő időszakban, a városban illetőleg annak vonzás
körzetében az alábbi területeket vizsgáltuk tüzetesebben:
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- A szegedi Körtöltés és az azt övező erdőfoltok.
Gaskó Béla doktori disszertációja e terület cincérfaunájából (Cerambycidae)
készült. Leközölve a Móra Ferenc Múzeum évkönyvében (Gaskó 1979).
- Tisza-menti hullámterek
A jobb parton az Algyői hídtól az országhatárig, a bal parton a Belvárosi híd
tól az országhatárig terjedő sáv.
- Maros-menti hullámterek
A jobb parton a városhatártól a torkolatig, a bal parton a teljes deszki és sze
gedi szakasz.
- A Kiskundorozsma-szatymazi szikes kismedence komplex
Hosszúhát-Jánosszállási körzet, Rózsa-laposa, Nagyszék. (E területek vizsgá
lata 2000-ig kiemelt feladataink közé tartozott.)
- Egyéb fontosаЪЪ gyűjtőhelyek
Zsombói-láperdő, Opusztaszer, Asotthalom környéke, Új szentiván, Tiszaszi
get, Hódmezővásárhely-Körtvélyes, Mártély.
Az 1985-1992 közötti tevékenység
- Tápnövényből történő kinevelések
Ebben az időszakban váltak általánossá a tápnövényből történő kinevelések. A
hazai múzeumi vonal munkatársai közül valószínűleg mi voltunk az elsők, akik (az
alap felmérés részeként) xylofág bogárfajokra alkalmazták ezt a lepkészek körében
régóta elterjedt és kedvelt módszert. Az elsőség nem vonatkozik az amatőrökre.
Gaskó Kálmán például már az 1960-as években rendszeresen élt a kitenyésztés
nyújtotta előnyökkel.
Kezdetben az eredeti közegéből kiszedett cincérlárvákkal próbálkoztuk. A pa
pírból készült különféle „kinevelő csövek" csak akkor hoztak elfogadható ered
ményt, ha közvetlenül a bábulás előtt álló anyaggal (prepuppa) dolgoztunk. Min
den egyéb esetben siralmasan rossznak bizonyult a kelési arány. Ezen úgy kíván
tunk segíteni, hogy vittünk be olyan tápnövény darabokat, melyekben a lárvák
tovább rághattak, és elkészíthették a bábbölcsőiket. A fokozott sérülésveszély (a
lárvák összerágják egymást) miatt minden egyes példányt külön Petri-csészébe
raktunk. A tápnövény-kockát időnként megnedvesítettük (pl. kivéve megfújtuk
vízzel, nedves papírvattát terítettünk rá stb.). Kényszerből üres gyufásdobozban is
neveltünk ki prepuppakat. Ilyenkor a jószágok mellé nedves papírvatta csomócska
került.
1987-től a kinevelésekhez egy külön helyiséget kaptunk. Ettől kezdve
többnyire magát a tápnövényt, vagy az abból kivágott kockákat hoztuk be. Az
egyes minták a növényfaj, a bekerülési dátum és a lelőhely figyelembe vételé
vel, külön viváriumokba kerültek. (Pl. 1. minta: kocsányos tölgy 1999. 01. 23.,
Asotthalom Tanulmányi-erdő = 1. vivárium; 2. minta: kocsányos tölgy 1999. 01.
23., Asotthalom Rívó-erdő = 2. vivárium stb.)
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Az Salgó polcokon elhelyezett, téglatest alakú viváriumok főbb szerkezeti
elemei fából és falemezből készültek. Összesen 2 alaptípust használunk. A kiseb
bek hozzávetőlegesen másfél rovardoboznyi méretűek. A nagyobbak éppen akko
rák, mint a Salgó polcok közei (átlagos méret 85 cm X 45 cm X 75 cm).
Az utóbbiak „fogadó felületére" kétszárnyú, üvegezett ajtócskákat szereltünk,
rövid oldalaikon és a tetejükön tüllháló (esetenként tüll- és szúnyogháló) akadá
lyozza meg a bogarak idő előtti távozását. A hálóval fedett részek egyben a szellő
zést is biztosítják.
A kinevelt példányok zömét a fákban fejlődő (xylofág) fajok adják. Technikai
okokból lényegesen ritkábban kísérleteztünk a lágyszárú- és az évelő növényekben
élő (caulofág) lárvákkal. Az utóbbi csoportnál elsősorban az „unikális" fajok táp
növény-spektrumát igyekeztünk pontosítani.
Néhány esetben előfordul, hogy valamely cincérből csak kinevelt egyedeink
vannak (pl Saperda octopunctata, Saperda scalaris, Semanotus russicus), máskor a
kitenyésztésekhez viszonyítva a szabadtéri adatok rendkívül gyérek (Saperda
perforata, Saperda punctata, Phymatodes glabratus).
A kinevelések 2000-ig teljes intenzitással folytatódtak.
- Szabadtéri gyűjtések
A személyi állomány gyarapodásával megszűnt a korábbi 1 (tudományos) + 1
(szakaikamazott) fős felállás, ami lehetővé tette az átgondoltabb, egyszersmind a
differenciáltabb tervezést. A rovartani felmérések ezentúl 2, viszonylag jól elkülö
níthető irányban haladtak tovább.
1./ Bizonyos taxonok szisztematikus feltérképezése
A bogarak (Coleoptera) élőleltárának pontosítása Csongrád megyében és a
hozzá közvetlenül csatlakozó területeken (az egykori Csanád megye, Bács-Kiskun
megye délkeleti része) alapvető feladat, hiszen a rengeteg részeredmény ellenére
sem lehet összeállítani egy (közel) teljesnek mondható faunajegyzéket. Mivel az
összes rendszertani csoportot egyetlen ember képtelen kellő mélységben feldol
gozni, bizonyos referencia-taxonokat választottunk ki. Ezek a cincérek
(Cerambycidae), a futrinkák (Carabidae) és a lemezescsápúak (Lamel-licornia). A
felmérések 2000-ig folyamatosnak tekinthetők. Az ismétlések elkerülése végett, e
tevékenységet a továbbiakban nem említjük.
2./ Területekre koncentrált felmérések
Ezeket az élőhelyeket (élőhely-komplexeket) főleg természetvédelmi szem
pontok alapján igyekeztünk minél alaposabban kikutatni. Ebben az időszakban
kizárólag a bogárfaunára koncentráltunk.
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Főbb tájegységek:
- Maros-vidék
- Hullámterek
Mindkét part hullámtereit bejártuk az országhatártól a torkolatig. Kiemelt je
lentőségű gyűjtőhelyek: Landor (Makó és Maroslele), Csiga puszta (Nagylak és
Magyarcsanád), Kiszombor, Deszk, Ferenc szállás.
- Az egykori közös árterület (Tisza és Maros),
továbbá a hajdani Maros ártér
Legtöbb meglepetést a Torontáli-sík (Újszeged, Szőreg, Deszk, Klárafalva,
Ferecszállás és Kiszombor) természetes és természetközeli biotópjainak a fajgaz
dagsága okozta.
A Maros-vidék vizsgálata napjainkban is kiemelt témakörnek számít. 1997ben a temesvári Bánát Múzeum (Muzeul Banatului) szakemberével, M Kiss And
rással közösen, e tárgykörben készítettünk egy hosszú távú kutatási tervezetet,
melyhez PHARE támogatást is kaptunk. 1998. december 11-én Szegeden a „Csak
egy Földünk van" с állandó kiállítás termében konferenciát tartottunk az addig
végzett munkáról, és az előttünk álló feladatokról .
Sajnos az ígéretesen induló kutatás ezután meglehetősen akadozott. Úgy tűnik
a Maros projekt megrekedt az információcsere szintjén. A magyar oldal eredmé
nyeit Gaskó Béla (1999/c) a megállapodásban rögzített időben publikálta. (Való
színűleg ez a legtöbb, amit napjainkban kis létszámú kutatóhelyek szakemberei
összefogásukkal el tudnak érni.)
- Nagymágocsi és derekegyházi erdők
Csongrád megye tiszántúli részén itt találhatók legnagyobb kiterjedésű telepí
tett tölgyesek (Quercetum roboris cultum), melyeket a környező gyepekkel
(Ördöngös, Kéktó) együtt vizsgálunk. A felmérések átnyúlnak a 2000 utáni időkre
is.
Az 1993 és 1998 közötti évekről
Szabadtéri gyűjtések
- Az általunk védettségre javasolt Csongrád megyei területek
A szóban forgó időszakban a gyarapodás döntő hányada azokról az élőhelyek
ről került ki, melyeket védelemre javasoltunk. Ezek a következők: Ásotthalom
(Rívó-erdő, Süveg-Magyari-erdő, Rívói sömlyékes, Átokházi tőzegbánya, Bogárzó, Bilisicsi—dűlő), Deszk és Szeged (Deszki-puszta), Földeák (Kornél-erdő),
Kelebia (Kelebiai-halastó), Mórahalom (Csipak-semlyék, Tanaszi-semlyék, Ma
darász-tó, Nagyszéksós-tó), Pusztamérges (Mérgesi-láperdő, Mérgesi-puszta),
Öttömös (Baromjárás), Zákányszék, Domaszék és Rúzsa (Zákányi-medence).
132
Az előadóülés kétnyelvű meghívója
-in.: MFM Adattára isz.: -

128

/. fejezet

A termézettudományi gyűjtemény

1998 után
- M5-ÖS autópálya Csongrád megyei nyomvonala
Itt a felmérések centrális helyei az alábbiak voltak:
1./ Domaszék, Börcsök tanya melletti sömlyékes
2.1 Szeged, Kiskundorozsma Subasa
3./ Szeged, Kiskundorozsma Nagyszék
47 Szeged, Kiskundorozsma Rózsa-laposa
5./ Szeged, Kiskundorozsma Hosszúhát
6.1 Balástya, Őszeszék
1.1 Balástya, Kapitányság
8./ Balástya, Kömpöc-puszta
9.1 Kistelek, Perceii-tanyák
10./ Csengelei-puszta, a Dong-értől délre
- Speciális biotópok vizsgálata
Egyéb témakörök
Három fontos, bár egymástól igencsak elkülönülő témakörben folytattunk ku
tatásokat, melyek a következők:
1./ Csongrád és az egykori Csanád megye árvédelmi és egyéb töltéseinek ta
lajfelszínen mozgó bogarainak tanulmányozása.
2.1 Ugyanitt az utak és az árokpartok löszgyep (Salvio-Festucetum rupicolae)
sávjainak talaj csapdákkal történő felmérése.
3./ A délkelet-alföldi fenyő izolátumok cincérfaunájának (Cerambycida)
vizsgálata.
(Törzsterületeink: nagymágocsi kastélypark, SZTE Füvészkertje (Újszeged),
Szarvasi Arborétum.)
Jelenlegi személyi állomány
1974-től Gaskó Béla viseli gondját a gerinctelen fajokból álló részgyűjte
ménynek. Tóth László 1985-től dolgozik itt. A preparálás dr Bátyai Jenőné felada
ta, aki 1994 óta részfoglalkozású munkatárs. 1996-tól Csehó Gábor külsősként
segíti a bogáranyag gyarapítását.
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Nagyobb jelentőségű tárgy-együttesek
(adományozások, vásárlások, cserék) 1974 és 2000 között
1974 után szinte teljesen megszűntek a korábbi esztendők gyarapodását elfo
gadható szinten tartó, „klasszikus" adományozások. Ez azt jelenti, hogy közel 30
esztendő alatt, mindössze az Uruguayban élő Deák Ábrahám Ferenctől és a szegedi
dr. Kasza Ferenctől kaptunk beleltározható állapotú tárgy-együttest.
A késztermékek (dermolasztikák) helyett, az alapanyagok (elhullott állatok
kadáverei) ajándékozása vált meghatározóvá133. Ezek a gyűjteményfejlesztéshez
létfontosságú segítséget jelentenek, de a múzeum részéről minden esetben további
anyagi ráfordítást igényelnek.
A kezdeti évek ilyen szempontból problémamentesek, hiszen egészen 1983-ig
semmilyen tárgyvásárlás sem történt. Bár ezután jó néhány értékes anyagrészt sike
rült ily módon megszerezni, korántsem érkeztünk el lehetőségeink határaihoz.
A cserék révén hozzánk került bogáranyag példányszáma meglehetősen cse
kély. Ismerve a Csongrád megyei kínálatot, ez a fejlesztési út, egyelőre járhatatlan.

1976
A Czógler-féle bogárnyag maradékának megszerzése cserével
1976 decemberében a Radnóti Miklós Gimnáziumtól cserével megszereztük
az ott lévő Czógler-féle részgyűjtemény Szeged környékéről származó bogarait.
Összességében nem túl jelentős anyagrészről van szó, a példányszám alig haladja
meg a százat. A középiskola csereanyagként Gaskó Béla által gyűjtött bogarakat
kapott134.
1983
Siprikó Sándor madáranyagának a megvásárlása
Siprikó Sándortól egy tételben 37 madár dermoplasztikát vásároltunk. A leg
első gyűjtési adat 1960-ból, a legkésőbbi 1982-ből való. A preparátumok legfőbb
értéke az, hogy megyénk északi feléből (Mártély, Hódmezővásárhely, Szentes
(Fertő, park, Berek, Fertőpuszta) Árpádhalom, Tömörkény-Csaj-tó) származnak. A Mártélyi TK-t kivéve, ezekről a területekről korábban alig rendelkeztünk tárgy
anyaggal .-

Az ajándékozás itt nem jogi kategória, hiszen az elhullott állatok az tulajdonosa a magyar állam,
preparáltatásukra és fenntartásukra a területileg illetékes természetvédelmi szervek adhatnak ki enge
délyt.
134
Engedély (a Czógler-féle) rovaranyag cseréjére
-in.: MFM Adattára isz.: 20/32-30/1976
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1987
Dr. Antalfalvi Béla lepkegyűjteményének a megvásárlása
1987-ben Balázs Tibortól megvásároltuk, a neves fővárosi lepkész, dr.
Antalfalvi Béla gyűjteményének kárpát-medencei anyagát, amely közel 4000,
kifogástalanul preparált és Ielöhelyezett példányból áll. A kárpát-medencei bog
lárkalepke (Lycenidae) anyag a legteljesebb, de ezen felül még számos értékes
araszoló -lepke- (Geometridae) is található a gyűjteményben. Feltűnően szép a kis
pávaszem (Eudia pavonia) sorozat, amelyben 14 nőstény és 10 hím található.
1988
Dr. Biczók Ferenc bogárgyűjteményének megszerzése cserével
1988-ban dr. Bába Károly hathatós segítségével a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolától -közel 10 esztendő várakoz(tat)ás után- végre sikerült megszereznünk
Biczók Ferenc (akkor már nyugállományú egyetemi docens) 1932 és 1936 között
gyűjtött bogáranyagát. Cserébe -az éppen aktuális tanterv alapján- a biológia sza
kos hallgatók számára hasonló mennyiségű bogarat tartalmazó tanulógyűjteményt
állítottunk össze.
A gyűjteményhez mellékelt térkép szerint kizárólag Szeged környékéről szár
mazó Biczók-féle gyűjtemény, eredetileg egy pályamunka dokumentatív anyaga
volt (Biczók 1936). Az átvételkor 1210 példányt számláltunk össze. Korábban sem
lehetett jóval több ennél, bár a tanárképző főiskolán még az 1980-as évek elején is
találtunk különféle helyeken (pl. az ún. terepgyakorlati anyagban és a Vángel-féle
gyűjteményben) Biczók által fogott, kallódó bogarakat. Annyi bizonyos, hogy az
egyes fajokból nem szedett össze nagyobb sorozatokat. (Összehasonlításképp
ugyanebben az évben intézményünk bogárgyűjteményének gyarapodása 11224
darabot tett ki.)
Legbecsesebb preparátum az a törpe hengercincér (Gracilia minuta), melyet
Biczók a kor legnagyobb szegedi entomológusától, Stiller Viktortól kapott. A pél
dány gyűjtési adatai: Szeged, 1936. 06. 20.
1990
Vásárlások a „ Csak egy Földünk van " с állandó kiállítás kapcsán A kiállítás
egymásra épülő témakörei között, súlyának megfelelő szerepet kapott az élettelen
természet bemutatása is. Mivel meglévő gyűjteményünkből nem sikerült 3 tárlónyi
dekoratív (vagyis kitehető) ásványt összeszedni, az új beszerzés mellett döntöt
tünk. Varga András közvetítésével, Fábián Tamástól 100 darab, Erdélyből szárma
zó ásványt vásároltunk. A 100000 forintos vételár csekély töredéke annak az öszszegnek, amit ezért az egyedülállóan szép összeállításért az ásványbörzéken elkér
tek volna.
Az ásványok főbb lelőhelyei: Kapnik, Herzsa, Óradna, Sasar, Felsőbá
nya, Erzsébetbánya, Poiana Batiz, Veresvíz, Dés.
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A másik nem elhanyagolható tétel 2, nagyobb méretű emlős preparáltatása
volt. Hosszú évek óta először sikerült az emlősgyűjteményünket gyarapítani, rá
adásul mindjárt 1 hiúzzál (Lynx 1. lynx) és 1 vadkannal (Sus s. scrofa). (Részlete
sebb információk a kiállításokkal foglakozó fejezetben találhatók.)
1991
Bodnár Bertalan bogárgyűjteményének visszaszerzései?)
1991-ben a természettudományi osztály jelentős kultúrtörténeti értékű tárgy
együttessel gyarapodott. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumtól meg
kaptuk Bodnár Bertalannak (és tanítványainak) 1892 és 1926 között gyűjtött bo
gáranyagát. A bogarak túlnyomó többsége Hódmezővásárhely egykori területéről
került elő. A város akkoriban lényegesen kiterjedtebb volt, mint manapság. Kele
ten hozzátartozott a tanyaközpontnak számító Székkutas (Vásárhelykutas) és az
Orosháza-Békéssámson közötti puszták jókora darabja. A következő nagyobb
tételt a Kárpátokban és a Kárpát-medence egyéb helyeiről származó Coleopterák
jelentik. Az egzóták száma jelenleg 421 (1926-ban 487 volt). A felsorolt nagyobb
egységekről viszonylag részletes leírás található Bodnár (1939) „múzeumismerte
tőjében".
A teljes Coleoptera anyag az 1926. évi záráskor 4403 faj 8252 példányából
állt. Ez a szám akár végleges értéknek is tekinthető, hiszen a későbbiek során nem
történt jelentősebb gyarapodás (Bodnár 1939). Sajnos az elmúlt évtizedek szaksze
rűtlen kezelése megtette romboló hatását. A Szegedre áthozott anyagból sok boga
rat azonnal selejtezni kellett. A megmaradt példányok száma: 7316.
A determinálások - kevés kivétellel - pontosak, ami (a korábban már részlete
zett XX. század eleji állapotokat ismerve) dicséretes teljesítmény. Minden egyes
példány lelőhelyezett, bár a cédulák elég kevés információt tartalmaznak. Bodnár a
gyűjtések időpontjait sehol sem tűntette fel, csak a gyűjtőhelyet és a gyűjtemény
összeállítóját (pl. Hódmezővásárhely Bodnár).
A hiányzó adatokat a kor szokásainak megfelelően a gyűjtési napló tartalmaz
ta. Sterbetz István szóbeli közlése szerint ez a dokumentum a hódmezővásárhelyi
Tornyai János Múzeumba került, de ott minden próbálkozásunk ellenére, (eddig)
nem sikerült a nyomára bukkanni. Elkallódása azért pótolhatatlan veszteség, mert
Bodnár soha sem közölt teljes bogár faj listát. Mindössze néhány, számára jelen
tősnek tűnő faj és új(nak tartott) színváltozat ismertetésére tért ki (Bodnár 1939).
Egyetlen családot dolgozott fel részletesebben, a katicabogarakat - Coccinellidae (Bodnár 1913).
Az elmondottakból következik, hogy a háttér-információk (csaknem) teljes
hiánya miatt elengedhetetlen az adatok utólagos pontosítása. Ez bármilyen formá
ban történik is, legfőbb részleges lehet. (Az általunk Hódmezőváshely környékén
gyűjtött anyag, egyedül a hajdani előfordulás tényét valószínűsíti.)
Tekintsük referenciacsoportnak a „Bodnár Hódmezővásárhely" lelőhelyezésű
Coleopterák közöl azokat, amelyek jelenleg egyedi védettséget élveznek. Az egyes
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élőhelyeket és élőhely-komplexeket Bodnár Béla (1983) földrajzi nevei, a jelenle
gi növényzet és saját felméréseink alapján igyekeztünk behatárolni. Eszerint :
Faj név

Valószínűsíthető előfordulása
Hódmezővásárhelyen belül

Calosoma inquisitor
Calosoma sychophanta
Calosoma maderaea auropunctaum

Belterület, esetleg hullámtéri tölgyes.
Belterület, esetleg hullámtéri tölgyes.
Elvileg bármely gyepterület, lucernás
vagy borsóföld.
Székkutas környéke és attól keletre,
az adat mindenképp megerősítést igényel.
Tisza-menti hullámtér és egykori ártér.
Tisza-menti hullámtér és egykori ártér.
Az egykori Tisza ártértől keletre.
Tisza hullámtere.
Az egykori Tisza ártértől keletre.
Belterület, esetleg hullámtéri tölgyes.
Gyakorlatilag a város egész területén.
A legelők homokos talajú részein.
Gyakorlatilag a város egész területén.
Belterület, esetleg hullámtér.
Valószínűleg hullámtéri füzes, bár
az adat mindenképp megerősítést igényel.
Az elmúlt 70 évből nincs
adata, mindenképp megerősítést igényel.
Belterület és hullámtér egyaránt.
Belterület és hullámtér egyaránt.
Belterület, esetleg hullámtéri tölgyes.
A legelők homokos talajú részein.
Minden bizonnyal tűzifával behurcolt faj,
amely nem tudott megtelepedni. Bodnár
(1939) utal Halász Árpád egy levelére, misze
rint a Morimus funereus ebben azidőben „ha
nem is volt túl gyakori, de előfordult Csanád
megyében." Ennek a közlésnek ellent mond,
hogy Halász (1902) összegző művében ezt a
fajt még az időközben kipusztult vagy eltűnt
speciesek között sem említi.
Védtöltéseken esetleg löszpusztán.

Carabus violaceus mehelyi /?/
Carabus granulatus granulatus
Carabus cancellatus tibiscinus
Carabus ullrichi planitiae
Carabus clathratus auranienseis
Carabus convexus simplicipennis
Lucanus cervus
Dorcus parallelepipedus
Scarabaeus affinis
Copris lunaris
Oryctes nasicornis holdhausi
Osmoderma eremita
Potosia hungarica
Potosia aeruginosa
Megopis scabricornis
Cerambyx cerdo
Dorcadion decipiens
(Morimus funereus)

Pilemia hirsutula
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A nem védett bogarak között számos olyan faj található, amely valamilyen
természetes vagy természetközeli társuláshoz köthető. Más fajok az ezeken folyta
tott művelési, gazdálkodási módokhoz kapcsolódnak. (Például a szikes vagy lösz
pusztai legeltetésre épül az adott terület ganaj túró faunája.) Az pedig már szinte
közhelyszerű igazság, hogy a XX. század eleje óta jórészt kultúrsivataggá vált,
vagy erősen degradálódott élőhelyek fajgazdagsága alaposan lecsökkent.
Összegzésképp megállapítható, hogy a Bodnár-féle gyűjtemény -minden hiá
nyossága ellenére- pótolhatatlan tárgyi dokumentuma a (XX.) századelő dél
alföldi faunakutatásának. Sajnos információtartalma a már részletezett okok miatt
némiképp behatárolt.
1991-1992
Csigák és cserepes teknősök vásárlása
dr. Tánczos József közvetítésével
Állandó kiállításunk (Csak egy Földünk van) tárgyanyagát már a megnyitást
követően szerettük volna néhány látványos tengeri csigával és főként teknősökkel
kibővíteni. (Erre végül 2000-ben került sor.) Dr. Tánczos József ny. főiskolai do
cens segítségével először 2 cserepes teknőst (Eretmochelys imbricata) vásároltunk
dr. Bui Thi Que-től (egy vietnami doktornő), melyek 1987-ben, Vietnam partjai
közelében pusztultak el. (Lelőhely: Bai Chay-Vinh Halong.)
Ezt követően, két részletben 98 (1991-ben 23, 1992-ben 75), csodálatos szép
ségű tengeri csigát vettünk tőlük, melyek jórészt hiányoztak Mollusca gyűjtemé
nyünkből.
1995
A mikófalvi faopálok megszerzése
Az ÓNTE területén lévő „Erdő és ember" с állandó kiállításunkhoz
Mikófalváról szereztünk be 3, miocén kori, kövült fenyőtörzset. Ezúttal nem ap
rócska, de mindamellett rettentően tudományos tárgyakhoz jutottunk. A legna
gyobb rönk hossza meghaladja a 2 métert. A felderítő „expedíción" (ami a kiállítás
rendezése közben, azzal párhuzamosan folyt) a múzeum részéről Varga András
vett részt. A felmerülő költségeket a Kecskeméti Erdőfelügyelőség finanszírozta.
Önzetlen segítségéért köszönettel tartozunk dr. Göbölös Antal igazgatónak, aki a
nem csekély súlyú faopálok kiemelését és elszállítását megszervezte.
Az I. pavilon közepén térosztóként funkcionáló törzsek látványos elemei a ki
állítás-komplexumnak. A fák oldalán jól kivehetők a gyantafolyások és az egy
kori fakárosítók kővé dermedt rágásképei. Ugyanazt a képet látjuk magunk előtt,
mint amikor az erdőben lekérgezünk egy elszáradt erdeifenyőt.
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1997
Dr. Kasza Ferenc fészekgyűjtemény adománya
Kasza Ferenc madarászként hosszú évtizedeken át kutatta Dél-Újszegedet,
Szőreget, továbbá Újszentiván és Tiszasziget egyes részeit. Ezekről a területekről
132 fészket gyűjtött be, melyeket a Móra Ferenc Múzeumnak ajándékozott. Jól
lelőhelyezett, és korrekt módon határozott anyaga elsősorban énekesmadár fész
kekből áll. Az adomány azért kivételes jelentőségű, mert teljesebbé teszi a Beretzk
Péter és Marián Miklós által létrehozott, zömmel vizes élőhelyekről származó
alapgyűjteményt.
1987-1999
Dr. Bába Károly csiga- és kagylógyűjteményének (Mollusca) megvásárlása
A tárgyi gyarapodás legnagyobb tételét 1987-ben, a dr. Bába Károly féle
Mollusca (csiga-kagyló) anyag jelentette. 1996-ban újabb jelentős vásárlás történt
(53441 db), majd 1998-ban és 1999-ben egy-egy kisebb anyagrész következett. A
beszerzések eredményeképp apránként ugyan, de intézményünk tulajdonába került
a nevezetes csiga- és kagylógyűjtemény tekintélyes hányada.
Mindez elképzelhetetlen lett volna a Csongrád Megye Önkormányzatáért
Alapítvány anyagi segítsége nélkül, amelyért e helyen is szeretnénk köszönetet
mondani. Régi hagyományt folytattunk, amikor a vásárlás mellett döntöttünk. (In
tézményünk csiga és kagylógyűjteményének alapjait a Praznovszky-féle gyűjte
mény megvásárlásával 1896-ban rakta le Reizner János könyvtár és múzeumigaz
gató.)
A szerződés alapján külön egységként kezelt Bába-féle gyűjtemény, az alábbi
2 nagyobb csoportokra osztható:
1./ Kárpát-medencei cönológiai gyűjtemény.
2.1 A Martinus De Smit által gyűjtött indonéziai csiga és kagylóanyag, továb
bá dr. Bába Károly ún. „rendszertani" gyűjteménye.
1./ A cönológiai gyűjtemény Bába Károly több, mint három évtizedes (alföldi
és a környező peremhegységekben folytatott) kutató munkájának a dokumentatív
anyaga. A gondosan fiolázott és determinált anyagrész az alábbi területi egységek
ről származik: Duna-Tisza köze, Békés megye, Hajdúság, Gödöllői-dombvidék,
Bükk-hegység, Erdély (a Szamos és a Maros folyók völgye), valamint kisebb meg
szakításokkal a Tisza-völgy teljes hazai szakasza.
A felmérések tudományos értékét növeli, hogy azok többnyire teljes szukceszsziós sorokra terjednek ki.
2./ Martinus De Smit Mollusca anyaga az Indonéziát alkotó szigetek 15 gyűj
tőhelyéről származik. A látványos és jól határozott gyűjteményben a kagylók közül
az Arcidae, Cardiidae, Veneridae családok fajai, a csigák közül a Trochidae,
Neritidae, Strombidae, Cypraeidae, Olividae, Mitridae és a Conidae családok fajai
a meghatározók. A rendszertani gyűjtemény többi része cserék útján beszerzett
világanyag.
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A Bába Károly által vételre felajánlott csigák és kagylók faunisztikailag szer
vesen kapcsolódnak a meglévő Mollusca anyagunkhoz. A cönológiai felvételezé
sek során előkerült kárpát-medencei fajok elég jelentős része hiányzott gyűjtemé
nyünkből és a trópusi csigák között szintén akadtak meglepő újdonságok.
2000
Csongor Győző ásvány-, kőzet- és kövület-gyűjteményének megvásárlása
2000-ben 2 sikertelen NKA pályázat után, Rockenbauer Zoltán segítségével
külön miniszteri pénzalapból sikerült 500.000 Ft-ért megvásárolni egykori munka
társunk, Csongor Győző 623 tételből álló ásvány-, kőzet- és kövület gyűjtemé
nyét, mely alapvetően két nagyobb egységre tagolható. Az ún. „világanyaghoz" a
hajdani tulajdonos cserék útján jutott hozzá. Az ennél jóval nagyobb tudományos
értékű közép-európai tárgy-együttes zömét saját maga gyűjtötte.
Az Erdélyből származó ásványok és kőzetek többsége pótolhatatlan kincsnek
számít, mert olyan bányákból került elő, melyeket időközben bezártak.
Mivel a több, mint 100 esztendős múltra visszatekintő ásvány- és kőzet
gyűjteményünkben szép számban találhatók Kárpátokból előkerült ásványok, az új
szerzemények hiánypótló jellegűek.
A Csongor Győző-féle anyag legfőbb értékei a lelőhelyekre jellemző
hidrotermás kristály társulások. A tárgyak közül egyedi szépségükkel kiemelked
nek a kvarc, a szfalerit, a tetraedrit, a gipsz és a kalcedon képződmények.

A természettudományi

részleg

publikációiról

Mivel a legtöbb munkatársunkról jelent már meg bibliográfia, nem érdemes
ismétlésekbe bocsátkozni. Ahol csak lehet, mindenütt az irodalmi összegzésekre
hivatkozunk. Nem feltétlenül szakirányú kutatás esetén a főbb témakörök felsoro
lására szorítkoztunk. Bibliográfia híján, az arányosság elvét úgy igyekeztünk ér
vényrejuttatni, hogy a szerző által legfontosabbnak tartott 10 munka adatait ismer
tetjük. Áttekintésük el kíván kerülni mindenfajta rangsorolást, ezért a betűrendet
követi.
Bátyai Gitta
Amellett, hogy művészi szinten felpreparálta a „Vidék-Magyarország" legna
gyobb példányszámú bogárgyűjteményét, Bátyai Jenőné (Bátyai Gitta néven) szá
mos nagy sikerű helytörténeti tanulmány és könyv szerzője. Az 1999-ben megje
lent „A Liget" (Bátyai 1999) olyan hiánypótló alapmű, melyet a történészek meg
lehetősen gyakran idéznek.
Kutatási területe meglehetősen széles spektrumú. Főbb témakörei 1992 és
2000 között az alábbiak voltak:
1./ A Csongrád megyei vadászat története
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2.1 A Móra Ferenc Múzeum természettudományos gyűjteményének a törté
nete
3./ Szeged környéki fürdők
4./ A szegedi főkertészek élete és munkássága
5./ Szeged parkjai
6./ Szeged és környékének preparátorai
1.1 Szeged és környékének vadászati emlékei
8./ A tiszai úszóházak
9.1 A Kass szálloda története
10./ Újszeged története
11./ Az ipar és kereskedelem története Csongrád megyében
12./ Szeged és környékének színes üvegablakai
Beretzk Péter
A tejesség igényével fellépő bibliográfiát Jakab Béla (1995) készítette el, de
tanulmányainak és cikkeinek csaknem teljes jegyzéke megtalálható a Papp JózsefRéthy Zsigmond-féle (1980) „Magyar madártani bibliográfia" 505-től 821-ig
terjedő sorszámai alatt is. Csongor Győző (1954) bibliográfiája Beretzk Péter 60.
születésnapjáig tartalmazza a megjelent írásokat.
Csongor Győző
Bibliográfiáját a 70. születésnapjára Reguly Ernőné (1985) állította össze.
További munkái néhány kivételével megtalálhatók a Gaskó-féle (1999/b) életrajz
ban.
Czógler Kálmán
Teljes bibliográfia olvasható Bába Károly (1998), Csongor Győző (1977) és
Timár Lajos (1957) megemlékezéseiben.
Gallé László
Lichenológiai bibliográfiáját P Verseghy Klára (1980) állította össze.
Gaskó Béla
Legfontosabb 10 munkája:
Gaskó (1979, 1982/b, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1999/b, 1999/c, 1999/d)
Lakatos Károly
Bár teljes Lakatos bibliográfiáról nincs tudomásunk, irodalmi munkássága
adatait az alábbi művek tartalmazzák: Daday (1891), Papp-Réthy (1980) és
Szilády-szerk-(1903).
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Lányi Béla
Bibliográfiáját Timár Lajos (1956) közölte.
Lukács Dezső
Kádár Zoltán (1991) nekrológjában teljes irodalomjegyzék található.
Marián Miklós
írásainak a jegyzéke 1998-ig jelent meg (Ábrahám-Juhász-Nagy 1998).
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Egykori munkatársaink, akik már nincsenek közöttünk.

Lakatos Károly (Győr 1853 - Budapest 1914).

Lányi Béla (Sándorfalva 1879 - Trencsén 1918).
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Czógler Kálmán (Szeged 1884 - Szeged 1952).

Dr. Beretzk Péter (Szeged 1894 - Szeged 1973).
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Dr. Lukács Dezső (Szászváros 1913 -Budapest 1989).

Dr. Hazslinszky Bertalan (Budapest 1902 - Budapest 1966).
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Dr. Csongor Győző (Szeged 1915 - Szeged 1997).

Dr. Gallé László - senior - (Zenta 1908 - Szeged 1980).
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Legszebb tárgyainkból.

Parlagi sas (Aquila h. heliaca)
Szeged-Alsótanya, Domaszék
1889. 10. 13.
Pápai Zoltán felvétele 1997

Kerecsensólyom (Falco cherrug)
Szeged, Fehér-tó 1890. 03. 17.
Zsótér László ajándéka.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Fakó keselyű (Gyps f. fulvus) Szeged, 1904. 11. 16.
Pápai Zoltán felvétele 1997

A Praznovszky- és a Szinnyei-féle gyűjteményből származó csigák a „Csak egy Földünk
van" с állandó kiállításban.
Antal Tamás felvétele 2003
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A Praznovszky- és a Szinnyei-féle gyűjteményből származó kagylók a
„Csak egy Földünk van" с állandó kiállításban.
Antal Tamás felvétele 2003

Osbölény (Bison priscus) koponyarész. Minden bizonnyal a XX: század elején
került a gyűjteménybe.
Antal Tamás felvétele 2003
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Mamut (Mammuthus primigenius) állkapocsdarab őrlőfogakkal. Az előző fosszíliával
egyidőben tettünk rá szert.
Antal Tamás felvétele 2003

Szürkegém
(Ardea с cinerea)
Szeged, Fehér-tó
1937.01.02.;
gyűjtötte Beretzk Péter.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Nagykócsag
(Egretta alba)
Szeged, Fehér-tó
1941.05.04.;
gyűjtötte Beretzk Péter.
Pápai Zoltán felvétele 1991

Jeges sirály
(Larus hyperboreus)
Szeged, Fehér-tó
1941.01. 15.;
gyűjtötte Beretzk Péter.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Székicsér
(Glareola p. pratincola)
Szeged, Fehér-tó
1935.07. 11.;
gyűjtötte Beretzk Péter.
Pápai Zoltán felvétele 1997

Partifecske
(Riparia r. riparia)
-albino !Szeged, Fehér-tó
1942. 07. 19.;
gyűjtötte Beretzk Péter.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Bölömbika
(Botaurus s. stellaris)
Szeged, Fehér-tó
1947. 06. 14.;
gyűjtötte Beretzk Péter.
Pápai Zoltán felvétele 1997

Énekes hattyú
(Cygnus с. су gnus)
Szeged, Fehér-tó
1949. 02. 19.;
gyűjtötte Beretzk Péter.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Tiszavirág (Palingenia longicauda).
(Csongor-Móczár 1954)

Tisza-kutató expedíció Tápé-Vesszős.
Csongor Győző felvétele 1957
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Tisza-kutató expedíció, Lúdvár.
Csongor Győző felvétele 1957

Tisza-kutató expedíció, Csongrádi-holtág.
Csongor Győző felvétele 1957
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Tisza-kutató expedíció, Kolosváry Gábor professzor munka közben.
A felvétel 1957-ben készült

Dr. Horváth Andor (Csiga bácsi) gyűjtőúton a Tisza mellett.
Bába Károly felvétele az 1960-as években
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Dr. Marián Miklós a körtvélyesi juhásszal.
A felvétel 1973-ban készült

Részlet a herpetológiai gyűjteményből.
Antal Tamás felvétele 2003
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Tóth László (balról) és Gaskó Béla (jobbról) cincérrágás keresése közben.
Toppantó Istvánné felvétele 1986

A nagyobb méretű cincérkinevelö.
Antal Tamás felvétele 2003
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Gödrösnyakú cincér (Arhopalus rusticus) rágásképe.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Egérszínű darázscincér (Xylotrechus rusticus) rágásképe.
Pápai Zoltán felvétele 1997

Amerikai darázscincér (Neoclytus acuminatus) rágásképe.
Pápai Zoltán felvétele 1997

/. fejezet
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Bőrfutrinkák (Carabus coriaceus rugifer) az 1974 utáni bogárgyűjteményből.
Pápai Zoltán felvétele 1997

Orrszarvúbogarak (Oryctes nasicornis holdhausi) az 1974 utáni bogárgyűjteményből.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Szarvasbogarak (Lucanus cervus) az 1974 utáni bogárgyűjteményből.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Szemfoltos cincérek (Mesosa curculionides) az 1974 utáni bogárgyűjteményből.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Díszes nyárfacincérek (Saperda perforata) az 1974 utáni bogárgyűjteményből.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Siprikó Sándor preparátor munka közben.
Pápai Zoltán felvétele 1997
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Lemezescsápú bogarak (Lamellicornia) a Bodnár Bertalan-féle gyűjteményből.
Toppantó Istvánné felvétele 1989

Aranysakál (Canis aureus) Komló, 2002. 06. 21.; gyűjtötte és preparálta Izsák Imre.
Antal Tamás felvétele 2003

162

/. fejezet

A termézettudományi gyűjtemény

Nyest (Martes f. foina) Szeged, 2001. 06. 09.; gyűjtötte Veprik Róbert,
preparálta Izsák Imre
Antal Tamás felvétele 2003
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