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MÉHELY LAJOS EMLÉKEZETE

Horváth Csaba— Dr. Korsós Zoltán

Ö S S Z E F O G L A L J S

125 éve született a XIX—XX. század fordulójának legjelentősebb magyar zoológusa, a hazai barlangbiológia 
egyik úttörője, Méhely Lajos (1862—1953). Materialista természetszemléletével és a biológiai jelenségeknek 
mindig mélyére ásó, az okokat nyomozó kutatásaival a darwini evolúciótan legharciasabb magyar szószólójának 
tekinthetjük. A Magyar Nemzeti Múzeum herpetológusaként és emlős kutat óként kiemelkedő munkássága több 
ponton is kapcsolódik a barlangok állatvilágának feltárásához. A denevérekről szóló monográfiája mellett 
négy, a barlangok ízeltlábúival és más gerinctelenjeivel foglalkozó cikkében tárgyal új fajokat és világít rá az 
életmódbeli és származásiam összefüggésekre.

A tudománytörténeti kutatás egyik feladata, hogy 
megemlékezzen kulturális életünk nagyjairól, fel
idézve emléküket és életpályájukat. Feltárja áldoza
tos küzdelemben folytatott munkájukat, mellyel ki
tűntek a hétköznapi emberek soraiból, s ezzel tuda
tosan vagy tudattalanul hozzájárultak tudományos 
életünk haladásához és nemzetközi elismerést, te
kintélyt szereztek.

Ilyen nagy egyéniség volt a hazai barlangbiológia 
egyik úttörője, Méhely Lajos zoológus, akit a 
XIX—XX. századi biológiatörténet nagyon össze
tett alakjaként tartunk számon.

Úgy érezzük, hogy Méhely Lajosról kevesen hal
lottak szpeleológusaink közül. A vélemények, amik 
a különböző információk alapján kialakulhattak, 
valószínűleg meglehetősen ellentmondásosak. Ez 
mindenekelőtt abból fakadhat, hogy az illető férfiú 
különböző területeken végzett egymással nemcsak 
hogy ellentmondó, de értéküket, helyes megítélésü
ket tekintve is élesen szembenálló tevékenységet: 
nevezetesen a zoológia területén rendkívül haladó, 
kimagasló kutatást, ugyanakkor a politika és a 
közélet porondján kifejezetten negatív, kortársai és 
az utókor által is jogosan elítélt munkásságot. Fon
tos, hogy e két különböző irány időben is többé- 
kevésbé jól elkülönül. Tévedéseinek gyökereit elő
ször egy 1916-os dolgozatában fedezhetjük fel, s bár 
ezután is vannak kiváló zoológiái tárgyú munkái, 
írásainak többsége a 20-as, 30-as évektől kezdve ko
rának politikai, ideológiai áramába esik.

írásunk Méhely Lajosnak kizárólag az állattani, 
ezen belül is elsősorban a barlangbiológiai tudomá
nyos tevékenységével foglalkozik, s nem tárgya az ő

politikai pályafutása. Véleményünk szerint ezt a 
két dolgot feltétlenül külön kell objektíven értékelni. 
Mindezek előrebocsátásával ajánljuk az olvasó fi
gyelmébe megemlékezésünket.

Méhely Lajos mint egyetemi tanár 
Lajos Méhely as a university professor
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Egyik legjelentősebb munkájának címlapja 
The cover o f  one o f his most important works

Méhely Lajos 1862. augusztus 24-én a Zemplén 
megyei Bodrogkeszin (Kisfalud-Szögi) született. 
Édesapja a gróf Dessewffy család zempléni, majd 
Sáros megyei birtokain volt tiszttartó. Az ő szerető 
vezetése mellett otthon végezte az elemi iskola első 
három osztályát. A negyedik osztályt Kassán járta 
ki. Az első gimnáziumot Eperjesen végezte, s innen 
Lőcsére ment reáliskolába, ahol 1877-ben, még nem 
egészen 15 éves korában, letette az érettségi vizsgát. 
Már diákkorában kitűnt magyar nyelvi dolgozatai
val, s az ifjúsági önképzőkör főjegyzője is volt.

1880-ban Budapesten szerezte meg középiskolai 
tanári diplomáját. Ezután az akkori Műegyetem 
zoológia tanszékén Kriesch János professzor asz- 
szisztense lett. Tanársegédként az állatbonctani 
gyakorlatokat vezette. Egyetemi teendői mellett 
szerkesztette a Méhészeti Lapokat. Sok előadást tar
tott a Méhészeti Egyesület havi estélyein. A Mű
egyetemen állatbonctani preparátumokat is készí
tett, melyekért a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium külön jutalomdíjban részesítette. Az 1885. 
évi Országos Kiállításon a házi méh bonctanából ki
állított mikroszkópi készítményeiért elnyerte a ki
állítás nagy érmét és díszoklevelét. A Műegyetemen 
töltött 5 éves időszak, nyilvánvalóan főként Kriesch 
professzor hatásaként, Méhely egész életére befo
lyással volt. Ekkor lett a materialista természet

szemlélet hirdetője, ekkor vált azzá a nemcsak a fel
színen mozgó jelenségeket leíró, hanem az élet
megnyilvánulások okait fáradhatatlanul kereső, a 
törvényszerűségek mélyére lehatoló zoológussá, aki 
szinte iskolát teremtett jellegzetes írásaival.

A továbbiakban Trefort Ágoston miniszter ki
nevezte a brassói főreáliskola tanárává. Tizenegy 
éves tanári működése alatt teljes erejével szolgálta a 
magyar közművelődés ügyét, és nagy odaadással 
foglalkozott tudományos búvárkodással is. A reál
iskolának a semmiből teremtett természet rajzi gyűj
teményt, amelyhez hasonló nem is volt az akkori 
Magyarországon. Munkássága közmegbecsüléssel 
találkozott a brassói társadalomban és tanári kö
rökben, s nemcsak a magyar, hanem a szász szak
emberek soraiban is.

1896-ban, főként kiemelkedő herpetológiai kuta
tásai nyomán a Magyar Nemzeti Múzeum Állat
tárába helyezték át „szolgálattételre” , mégpedig a 
múzeum kérésére. Brassóból való eltávozásával éle
tének egyik nevezetes időszaka záródott le. Sike
rekben gazdag évtized volt, az egész város a tenye
rén hordozta, tanítványai szerették, tanártársa 
megbecsülték és tudományos munkássága külföldön 
nagy elismeréssel találkozott.

A Nemzeti Múzeum lett az az intézmény, ahol a 
Méhely Lajos által annyira óhajtott oknyomozó ál
lattan művelése kibontakozhatott. Az itteni kör
nyezet tovább lendítette tudományos pályafutásán.
A közel két évtizedes „múzeumi élet” alatt tudomá
nyos dolgozataiban a járt ösvényekről letérve min
dig új utakat taposott önmagának és másoknak. Ez 
legtöbbször nem várt eredményekkel jutalmazta fá
radozását. Nem ismert nehézséget, melyet akaratá
val és szívós kitartásával legyőzni ne tudott volna. 
Ezek az egyéni jellemvonások magyarázzák meg 
azokat az eredményeket, amelyek Méhelynek lelki 
gyönyörűséget szereztek, a tudományt gazdagítot
ták, és a magyar névnek külföldön dicsőségére vál
tak. Tudományos tevékenységének elismeréseként a 
legrangosabbak közé számító szakmai testületek, 
mint a londoni Királyi Zoológiái Társaság, a majna- 
frankfurti Senckenbergi Természetkutató Társaság, 
s végül a magdeburgi Természettudományi Társulat 
tagjának választotta. 1899-ben, 37 éves korában 
— tehát aránylag fiatalon —, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia is, méltányolva az ajánlók szerint is 
feltüntetett indokokat: „hazai és nemzetközi vonat
kozásokban végzett s nagyon értékes munkásságot, 
valamint a külföld részéről irányában kifejezésre 
juttatott elismeréseket” , levelező tagjává választotta. 
1915-ben a Budapesti Tudományegyetemen az álta
lános zoológia és összehasonlító anatómia profesz- 
szora lett.

Tárgya iránti rajongó szeretetéből adódott, hogy 
nagy koncepcióval, széles látókörrel megírt munkáit 
nagyfokú lelkiismeretesség és kritikai szellem jelle
mezte. Kötelességszerűen és kíméletlenül irtotta a 
szakirodalomban időnként felburjánzó „fattyúhaj
tásokat” . A mindig szigorú tárgyilagosságot élete 
második felében azonban sajnálatos módon felvál
totta a sokszor személyeskedő hangnem. Az érzelmi 
szférájában bekövetkezett változás, amely korábbig
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világos logikáját és éleslátását bizonyos vonatkozás
ban elhomályosította, s amely arra késztette, hogy a 
biológia törvényszerűségeit az emberi társadalomra 
is alkalmazza, és ezzel a természettudós számára ál
talában oly veszélyes politikai pályára lépjen, min
den bizonnyal az I. világháborút követő esemény- 
sorozatok utáni bűnbakkeresési hadjárat számlájára 
írható. Méhely érzelmi világának és bizonyos poli
tikai követelményeknek engedve a fajelmélet támo
gatója, magyarázója lett. 1931-ben személyes okok 
miatt visszalépett akadémiai tagságától, és ezután a 
tudományos élettől szinte teljesen visszavonult. 
A II. világháború utáni változások bekövetkeztével 
azonban számot kellett adnia cselekedeteiről, s így 
ismeretlen, nyomorúságos körülmények között, 
háborús bűnösként hunyt el 1953-ban.

Méhely Lajos zoológiái szemléletmódja, amely- 
lyel minden tudományos kérdést megközelített, kü
lönösen egyedülállónak és úttörő jellegűnek tekint
hető, ha figyelembe vesszük a kortárs magyar és 
nemzetközi állattan helyzetét. Darwin tanai, a szár
mazástan szelekciós elmélete nem elfogadott elmé
let, sokan a vezető tudósok közül alapjaiban meg
kérdőjelezik, túlhaladottnak tartják és elvetik. És 
ebben az időszakban lép fel Méhely a darwinizmus 
mellett. Teljes tudományos munkásságát az élőlé
nyek evolúcióját szabályozó törvényszerűségek 
funkcionális és morfogenetikai alapokon való ki
derítésének szándéka hatja át. Az akkoriban divatos 
rengeteg hamis állásfoglalás, zavaros vélemény- 
nyilvánítás ellenére megszilárdul benne a felismerés, 
hogy a fajok keletkezésének kérdésében egyedül a 
darwinizmus a helyes és követendő magyarázat. 
E meggyőződését nem késik bátran hangoztatni, jó 
írói készségét igénybe véve, meglehetősen éles kriti
kai érzékét is kimutatva.

Elsőnek a herpetológia területén alkalmazta az 
újszerű, oknyomozó biológiai szemléletét. A két
éltűekkel és hüllőkkel foglalkozó monográfiái (Ma
gyarország kurta kígyói” , azaz viperái; „Magyar- 
ország barna békái” ; „A magyarországi farkos két
éltűek álczái” , stb.) ma is kiemelkedő tudományos 
értékük, pontosságuk mellett első megközelítésben 
különösen a megragadó szépségű, nyugodtan 
mondhatjuk művészi értékű festett színes táblákkal 
tűnnek ki. Mindezeket sajátkezűleg készítette, és ha 
tudjuk, hogy e viszonylag kis területet tanulmányozó 
írásmunkák mellett Méhelynek elkészült egy hatal
mas, Magyarország teljes herpetofaunáját felölelő, 
39 színes táblát tartalmazó munkája („Herpetologia 
Hungarica”), amellyel 1897-ben megnyerte az 
Akadémia pályázatát, akkor csak sajnálhatjuk, 
hogy ezt a művet már nem forgathatjuk, ugyanis az
I. világháború és az azt követő zavaros időszak alatt 
titokzatos körülmények között nyoma veszett.

A tudós Méhely Lajos azonban nemcsak a her
petológia területén végzett kiváló munkát. Sok köz
leménye jelent meg az emlősök témaköréből is, 
hasonló lelkiismeretességgel és tudományos éles
látással (pl. „Magyarország csíkosegerei” ; „A földi 
kutyák fajai” ). Ez az egyik pont, ahol kutatásai be
kapcsolódnak a hazai barlangok biológiai feltárásá
ba. A kevéssé ismert állatcsoportok feldolgozásának

Myolis nivotis Bechst. XlUáftte

Méhely rajzai denevérmonográfiájából 
Méhely''s drawings from his monograph on bats

sorozatában 1900-ban írta meg a „Magyarország 
denevéreinek monographiáját” , több mint 300 ol
dalon. Az alapos ismereteket nyújtó mű megírása 
előtt Méhely éveken át fáradhatatlanul gyűjtött, mú
zeumokat látogatott, szakirodalmat tanulmányo
zott. Újonnan meghatározott — revideált — min
den egyes frissen gyűjtött és régi múzeumi példányt, 
20 fajt mutatva így ki az akkori Magyarország 
területéről. A két részből álló könyv — mely 
egyébként Méhely akadémiai székfoglalója is volt 
egyben — első felében általános áttekintést ad a 
denevérek anatómiájáról, életmódjáról és elter
jedéséről, míg a második részben részletesen tár
gyalja a fajokat, gondosan illusztrálva mondani
valóját. A munka értékét jól mutatja, hogy Hermán 
Ottó recenziójában példaképül állítja a magyar 
zoológusoknak a magyar állatvilág alaposabb 
megismeréséhez vezető úton. Méhely Lajos e nagy 
monográfiája mellett több kisebb cikkben is fog
lalkozik a magyar denevérekkel, összeállítva iro
dalmukat, névjegyzéküket is.

A másik szakterület, ahol Méhely munkássága 
szorosan kapcsolódik a barlangok élővilágához, 
az alsóbbrendű ízeltlábúak kutatása. Négy ilyen
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tárgyú cikke Magyarország barlangjaiban élő, 
újonnan fölfedezett vakrákokkal és férgekkel 
foglalkozik. Az Abaligeti-barlangban talált fehér 
vak ászka (Protelsonia hungarica) ősi anatómiai 
bélyegei alapján „élő kövületnek” bizonyult. 
Legközelebbi rokona a franciaországi Jura-hegység 
barlangjaiban él. A Niphargus vakrákokról szóló 
vastag tanulmányában olyan új morfológiai jellem
zőkre hívta fel a figyelmet, melyek segítségével 
ennél a nehéz állatcsoportnál a megrekedt rend
szerezés előtt új távlatok nyíltak. Ebben a cikkében, 
egy új faj (Niphargus páter) leírása mellett mindjárt 
le is vonta ezeknek a barlangi vizekben élő kis 
méretű felemáslábú vagy bolharákoknak (Arnphi- 
poda) a származásiam kapcsolataira vonatkozó 
következtetéseit.

1927-ben megjelent cikkében („Új férgek és 
rákok a magyar faunában” ) a Mecsek Kő-lyuk 
nevű barlangjából írt le új alakokat: két vizi lapos- 
féregfajt — planáriát —, egy bolharákot (Niphar
gus molnári), és végül a már említett Protelsonia 
hungarica viziászka egy új alfaját. Ebben az írásá
ban is szembeötlik a morfológiai és anatómiai 
részletesség mellett a mindig a funkcióval való 
összefüggések feltárására, a jelenségek magyará
zatára való törekvés. Egy másik figyelemre méltó 
dolog az, hogy szinte kivétel nélkül minden dolgo
zatát két nyelven, vagy legalábbis kimerítő német 
összefoglalóval adta közre; ezzel is biztosítva, hogy 
munkái mindig a nemzetközi tudományos vér
keringésbe való bekapcsolódásra készen álljanak.

Amint megemlékezésünkből is kitűnik, Méhely 
Lajos barlangbiológiai munkái, bár nem képvisel
nek túlságosan nagy mennyiséget, jelentőségüket 
tekintve mégsem elhanyagolhatóak. Az az új 
szemléletmód, melyet kutatási témáinak megkö
zelítésekor alkalmazott, termékenyítőén hatott a 
későbbi zoológusokra, és a barlangok élővilágát 
elemző dolgozatai alapján, a figyelem felkeltése 
mellett, méltó előfutára a későbbi magyar szpeleo- 
biológiai kutatások olyan nemzetközi hírnevet 
szerző képviselőinek, mint Bokor Elemér, Gebhardt 
Antal vagy Dudich Endre.
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IN MEMÓRIÁM LAJOS MÉHELY

The most outstanding zoologist of the turn of the 
19thand 20th centuries, Lajos Méhely (1862—1953), 
was alsó a pioneer of research intő cave biota. With 
his materiálist attitűdé to natúré and deep-reaching 
investigations searching fór explanations in biology, 
he is regarded one of the most militant exponent of 
Darwinian evolution theory. As a herpetologist and 
expert of mammals in the National Museum his 
life-work is outstanding and related in many points 
with the exploration of cave biota. In his 300-page 
monograph on bats he provided a generál overview 
of the anatomy, life and distribution in Hungary of 
these animals, describing 20 species in detail and 
showing illustrations drawn by himself. In other 
four papers on the arthropodes and other inverte- 
brates of caves he described new Platyhelminthes, 
Isopoda and Amphipoda species, throwing light 
on relationships in mode of life and genetics. Since 
the 1920s and 1930s he became involved in politics 
and ideology and in his papers moved away from 
the Science of zoology. This, however, should nőt 
prevent us from appreciating him as a great fore- 
runner of the later representatives of speleobiology 
(Elemér Bokor, Antal Gebhardt and Endre Du
dich).
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