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SOOSIANA, 32: 7, 2013 
 
 

Lectori salutem! 
 
 
 

Egy kiváló zoológus elődünk – Soós Lajos kortársa – a taxonómus munkájának 
eredményességéről folytatott beszélgetés során jegyezte meg, hogy aki az ő csoportjával fog 
foglalkozni az elkövetkezendő száz évben, az biztosan beleütközik a nevébe és nem fogja 
elkerülni, hogy idézze munkáit. Soós Lajos munkásságát áttekintve csak annyiban kell 
bővítenünk ezt a gondolatot, hogy távolról sem csak taxonómiai munkái maradandóak (és 
nem csak száz évre előre tekintve), hanem az zoológia szinte teljes körét áttekintő 
tevékenysége.  

Az olvasó kezébe kerülő kötet Soós Lajos halálának negyvenedik évfordulójára 
született. Nem a szokásos kerek, jubileumi évszám, de arra módot ad, hogy megtörténjék 
munkásságának az az összegezése, amely a szakmát művelő és szerető utódok eminens 
kötelessége. Soós Lajosban a modern malakológia megteremtőjét tiszteljük, akinek 
munkássága messze meghaladta az ország szűk kereteit. Kevés hasonló értékű mű született a 
tudomány-területen, mint „A Kárpát-medence Mollusca-faunája.” Hosszú alkotóélete során 
foglalkozott az ornitológiával, az evolúció elméleti kérdéseinek és összefüggéseinek 
kutatásával, fejlődéstannal, anatómiai és élettani vizsgálatokkal, paleontológiai kutatással, 
kidolgozta Magyarország állatföldrajzi felosztását. Kiváló gyűjtő volt, aki mintaszerű 
rendszerességgel gyűjtött Magyarországon és a környező területeken is, így a Kárpátokban, 
Horvátországban és Balkánon is. Az európai hírnévre szert-tett gyűjteménye a 
Természettudományi Múzeum 1956 novemberében, a forradalom napjaiban történt leégése 
során megsemmisült. Lelki nagyságára vall, hogy ezután, közel a nyolcvanadik életévéhez 
ismét megkezdte a gyűjtőmunkát és lefektette alapjait a Magyar Természettudományi 
Múzeum Állattára jelenlegi Mollusca-gyűjteményének. A Természettudományi Múzeum 
munkatársaként, majd az Állattár igazgatójaként, mint muzeológus is maradandó értékeket 
teremtett. „A négy évtized a Múzeum-körút mentén” című, kéziratban megmaradt naplója a 
legteljesebb apró részletekre és a jelentős szerepet játszott személyekre is kiterjedő 
múzeumtörténeti dokumentum a Magyar Nemzeti Múzeum és részlegeinek életéről. Soós 
Lajos munkásságát áttekintve nem lehet figyelmen kívül hagyni kiváló tudományos 
ismeretterjesztő tevékenységét. Szerkesztője és részben újra írója volt a nagyhírű, Alfred 
Brehm által írott, az „Állat és élete” sorozat magyar nyelvű kiadásának. Tanulmányi útjaira is 
építve írta meg Entz Gézával közösen az „Élet a tengerben” című ismeretterjesztő könyvet. 
Tudományos népszerűsítő munkáiban a modern faj fogalom, a fejlődéstörténet, a 
darwinizmus korszerű és mindenkihez szóló ismertetése jelenik meg. Az emlékkötet tanári, 
egyetemi oktatói működését is feleleveníti. 

A kezünkben tartott kiadvány egyrészt bepillantást enged Soós Lajos munkásságába, 
másrészt napjaink kutatási eredményeinek közzétételével az utókor tisztelgése emléke előtt.  
 
 
 

Matskási István 
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SOOSIANA, 32: 9-12, 2013 
 
 

Soós Lajos emlékezete 
 
 

ABSTRACT: (In memoriam Lajos Soós.) ‒ Dr. Lajos Soós FHAS, a true giant in the history of 
Hungarian malacology, passed away on August 28, 1972. His life started with hardships being 
partly orphaned and his family being poor. He studied in the liceum of Sopron with the help of the 
Evangelical Church, and later graduated in natural history. He was teacher in Déva (Transylvania), 
and he worked at the Hungarian Natural History Museum from 1903. He was the first malacologist 
in the museum after 50 years. Throughout his long life, he has published numerous scientific 
papers, most notably his monograph on the Mollusc fauna of the Carpathian Basin in 1943.  

He has built a collection and library that was widely appreciated in Europe. A Soviet bombing 
raid in 1956 brought destruction to this collection after the hard work of half a century. But Lajos 
Soós started from ground zero. An international network of researchers helped him rebuild the 
collection and library through devoted collecting expeditions and donations. At this time, his main 
task was identifying and cataloguing the incoming material.  

Taxonomist achievements were paramount describing 62 taxa new to science. Several exquisite 
snail species in the Carpathian Basin has been named after him, e.g. Soosia diodonta, and the 
clausiliid Alopia soosiana amongst others.  

His colleagues and even most members of the generation following his footsteps have passed 
away. The duty of our generation is to carry forward the heritage of Lajos Soós, and making sure 
that all following malacologists know and transfer the knowledge he founded. Generations of 
researchers to come will be inspired by his long and rich body of work throughout his life not 
lacking hardships. His work is commemorated by the periodical Soosiana, Hungarian 
malacological journal, published as new series since 2011 by the Hungarian Malacological Society 
founded in 2008.  

Lajos Soós, retired director of the Zoological Department of the Hungarian Natural History 
Museum, will be remembered by long lasting appreciation and respect.  

The Hungarian Malacological Society erected commemorative plaques at his place of birth, 
Magyargencs, and at his last place of residence in Budapest in 2012. 

 
Igen nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy egy ekkora kvalitású, nagy tudású és 

példamutató életű emberre emlékezhetek. 
Soós Lajosban, a Magyar Tudományos Akadémia 1989-ben rehabilitált rendes 

tagjában mi, mai malakológusok vitathatatlanul az eddig élt legnagyszerűbb elődöt tiszteljük. 
Nem csak kiváló nyelvezetű, óriási számú népszerűsítő és tudományos cikke íróját, korának 
Európa hírű szaktekintélyét, a Természettudományi Múzeum Mollusca osztályának vezetőjét 
és felvirágoztatóját, de kiváló állatanatómust, magántanárt és az akkori Állatorvosi Főiskola 
előadóját is. E felsorolás messze nem teljes Lajos bácsi – ahogy a Múzeumban 85 éves koráig 
szólították - segítőkész, emberséges és kollegiális oldala nélkül. Későbbi méltó utódja, Pintér 
László „Ernő atya” néha mesélt nekünk, kis gimnazistáknak a nagy elődről, de amikor először 
vehettük kezünkbe Soós Lajos egyik fő művét, a Kárpát-medence Mollusca-faunája című, 
1943-ban írt, de mindmáig használatos alapművét, el tudtuk képzelni a malakológia óriásának 
tudását. Pedig! Mind élete és később pályája nagyon nehezen indult és a sors, a későbbiekben 
sem kényeztette el, hosszú élete folyamán számos nehézség hátráltatta, mindhiába. 
Életbölcsessége, jellemszilárdsága, derűje és munkakedve átsegítette a problémákon. 

1879. február 6-án született a Vas megyei Magyargencsen (1. ábra). Édesapja 
idejekorán a Morbus hungaricus áldozatává vált, így a hét évesen félárva kisfiú gyerekkorára 
a nagy szegénység volt jellemző. Sok nélkülözés után, a soproni evangélikus líceumban 
kezdte és 1898-ban érettségivel be is fejezte középiskolai tanulmányait. 13 éves korától 
korrepetálással tartotta fenn magát, tehát korán kezdte a munkát, ami megacélozhatta erejét. 
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A budapesti egyetem történelem-latin szakán kezdett, de csalódott és átiratkozott a 
természetrajz szakra. Nyomasztó anyagi gondjai miatt díjnoki állást vállalt a Központi 
Statisztikai Hivatal Könyvtárában. Ezután 1900-ban Herman Ottó mellett, a Magyar 
Ornithológiai Központban vállalt munkát. Ekkoriban – ahogy önéletrajzában írja – „meleg 
ételt csak vasárnaponként ettem egy kifőzdében” és „a szórakozás fogalma ismeretlen volt 
előttem, az természetes, hiszen minden, a díjnokoskodástól szabad időmet előadások 
látogatására meg a tanulásra kellett fordítanom.” 

A sok nyomorgás és éhezés megtette hatását: súlyos tüdővérzést kapott, ezért az 
orvosok eltiltották Budapesttől. Így került Dévára tanárnak, de nem bírta a sok beszéddel járó 
munkát és a tüdőbaj újra elővette. 

Ekkor jött a „deus ex machina”: 1903-ban Daday Jenő helye megüresedett a Nemzeti 
Múzeumban és Soós elnyerte az állást, hamarosan II. osztályú segédőrré nevezték ki. Horváth 
Géza igazgató igencsak megörült, hogy Soós a puhatestűekkel kíván foglalkozni, mert 
Frivaldszky Imre nyugdíjba menetele, 1851 óta, ennek az állatcsoportnak nem volt gazdája. 

Már egy éven belül, 1904-ben megjelent első, igazán jelentős tudományos munkája, 
„Magyarország Helicidái” címmel. Végre tanulmányutakra mehet: Bécsbe és Zágrábba 
később Berlinbe, Frankfurtba, Brüsszelbe, Párizsba és Londonba. Így tanulmányozhatta 
korának legnagyobb gyűjteményeit, melyek segíthettek kialakítani elképzelését az itthoni 
gyűjtemény megtervezéséhez, melyet nem csupán rendbe hoz, de 1906-ra egy kis 
laboratóriumot is kialakít, megkönnyítve ezzel a szövet- és szervtani mikroszkópi, valamint az 
anatómiai-egyedfejlődéstani munkát. Ennek első eredménye egy, a maga korában igen 
jelentős mű: a Helix arbustorum hím csírasejtjének fejlődéséről. E tanulmányért 1910-ben az 
Akadémia Vitéz-féle pályázatán külön díjazásban részesült.  

1907-ben két nagy gyűjteményt kellett az eddigi anyagok közé beépítenie, az ifjabb 
József főherceg által adományozottat mintegy 30000 aranykorona értékűt és a Kornis Emil 
gyűjteményt.  A jövendő nagy gyűjtemény alapja volt még, a 10-es években vásárolt 
Brancsik-féle anyag. Ezekből Soós kiállítást is készített a Múzeumban, mely 30 évig állt fenn. 

Az első világháború után az állattan és a parazitológia előadója volt az Állatorvosi 
Főiskolán. 

A gyűjtemény fokozatos fejlesztését szolgálták Soós Lajos malakológiai gyűjtőútjai, 
elsősorban a Kárpátokban, Horvátországban és Dalmáciában. Mai utódjával, Fehér Zoltánnal 
2004-ben megismételtük az egyik, a Velebitbe vezetett útját és megállapíthattuk, hogy az 
akkori viszonyok között, a sokkal nehezebb közlekedés mellett, komoly gyűjtőeredményeket 
ért el. 

Soós Lajos volt az első, aki felismerte, hogy a ma élő Mollusca-fauna kulcsa a 
pleisztocén rétegekben keresendő és megállapításai a glaciálisok és interglaciálisok, valamint 
a posztglaciális időszak és a ma élő fauna térbeli elhelyezkedése, areája, mai életmódja a 
klíma és vegetáció, valamint a fauna dinamikus változásainak összefüggésében 
értelmezendők. Hasonló koncepció alapján alkotta meg a magyar fauna első, valóban 
tudományos alapú Magyarország és a Kárpátok területére vonatkozó állatföldrajzi felosztását. 
Munkája alapja lett korának szinte valamennyi, más állatcsoport alapján végzett zoogeográfiai 
felosztásnak.  

Erről a rendkívül alapos, hatalmas tényanyagon alapuló elméletről, azóta is viták 
zajlanak, de malakológiai szempontból kimondható, hogy fő vonalaiban igazak és még mára 
sem avultak el.  

Élete fő műve – mely könyvespolcomon most is szemez velem – a már említett 
Kárpát-medence Mollusca-faunája. Negyven év szakadatlan munkája gyümölcseként 
akadémiai nagydíjjal tüntették ki. Ez az első összefoglaló mű a Kárpátok és medencéinek 
Mollusca-faunájáról, melyben mindaz, amit az akkori időben hazánk és a Kárpátok 



 11 

vonulatainak puhatestű faunájáról tudtunk, főként Soós Lajos saját vizsgálatai alapján, 
monografikus feldolgozásban látott napvilágot. 
 
 

 
 
 

 
 

1. ábra. Soós Lajos szülőháza Magyargencsen 
(Foto: Sudár Soós Emőke). 

2. ábra. Soós Lajos sírja, Farkasréti temető 
27-es parcella (Foto: Sudár Soós Emőke). 

 
Taxonómiai munkásságáról csupán annyit, hogy azóta sincs magyar malakológus, de 

más nemzetiségbeli sem sok, aki 62 új taxont vezetett volna be a tudományba. Két 
legkedvesebb és legkülönösebb Kárpát-medencei csigánk, a Soosia diodonta és a Clausilidák 
közé tartozó Alopia soosiana több más faj között, méltóképpen viseli a Soós nevet. 

Egyik legszebb tanulmánya az akkori hazánk sajátos csiga neméről, az Alopia-
genuszról szól. Önálló vizsgálatokon nyugvó kritikai monográfia, amely nyugvópontra 
nyugtatta e sajátságos, sokszor ellentétesen (itt jobbos) csavarodású fajok, fajpárok 
rendszertani problémáit. Dean J. Davy a neves és azóta is komoly lapnak tartott Journal of 
Conchology 1932. évfolyamának 264. lapján azt írja Soós Lajos e munkájáról, hogy 
alkalmasint ez a leglenyűgözőbb monográfia, amelyet európai genuszról valaha is írtak.  

Munkásságának nem elhanyagolható része az ismeretterjesztő és közéleti tevékenység. 
Kiváló tollú író volt, de szerkesztette a Természettudományi Társulat jubileumi kiadványát, a 
Brehm-sorozatot és 1908-1918-ig valamint 1927-1944-ig az Állattani Közlemények nevű, a 
zoológusok számára máig fontos kiadványt. Entz Gézával közösen írt könyve, az Élet a 
tengerben, a magyar ismeretterjesztő irodalom korának egyik legsikerültebb alkotása volt. 

Az eddigiekben Soós Lajos munkásságát kívántam bemutatni, mint egy olyan ember 
életét, akinek hosszú 92 évét a lankadatlan munka töltötte ki. Ahova eljutott, különösen nagy 
hátrányból jutott, de a saját erejéből. Életének mélypontjainak bemutatása az utókor számára 
lehet hasznos: a gyermekévek szegénysége, az ifjúkor éhezése és betegeskedések, majd a 
Tanácsköztársaság utáni megtorlás és bosszúhadjáratok: fegyelmit kapott és a ranglétrán csak 
azért nem léphetett élőre soha többé, mert 1919-ben igazgatói utasításra, a munkásság 
számára szervezett előadás sorozatot és az elsőt Ő maga is tartotta. Ennek következtében, 56 
éves korában, ereje teljében, pályája csúcsán kényszerült nyugdíjba.  
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Az ennél is nagyobb csalódás a háború után érte. Az Akadémia ujjászervezése során 
nem rendes, csak jogfosztó jelleggel, tanácskozó tagként vették figyelembe. Ezt a súlyos 
igazságtalanságot, hibát, csak sok évvel a halála után hozta helyre és szolgáltatott legalább a 
családnak igazságot a Magyar Tudományos Akadémia, amikor fiát, Soós Árpádot levélben 
értesítette édesapja rehabilitációjáról. 

A feketeleves még csak ezután következett: 1956. november 5-én, a forradalom 
leverésének napjaiban, egy valószínűleg célirányos szovjet gyújtóbomba megsemmisítette 
mindazt, amiért Soós Lajos sok évtizeden keresztül élt és dolgozott. Megsemmisült az 
Európai hírű csodálatos és egyben soha nem pótolható gyűjtemény, a hozzá tartozó óriási 
mennyiségű, addig fel nem dolgozott és így soha meg nem ismert anyag, valamint a 
ládaszámra a gyűjteményben a feldolgozást váró, főként az alföldi fúrásokból származó 
fosszilis anyag. A tűz martalékává vált a rendkívül értékes malakológiai szakkönyvtár, 
valamennyi kéziratos anyag, rajzok és feljegyzések, köztük a Kárpát-medence pleisztocén 
csigafaunájáról írt és kiadásra előkészített 800 oldalas kézirat: szó szerint minden elpusztult. 

Soós Lajos mindent elölről kezdett. Segített neki ebben nemzetközi ismertsége, 
szolidaritásból számos külföldi kutató és több európai múzeum is támogatta, szervezett 
gyűjtés indult az anyag és a könyvtár pótlására. Ennek a gyűjteménynek az alapjait – csakúgy, 
mint a régit –Soós Lajos teremtette meg. Ekkor anyag híján, új tudományos anyag 
feldolgozása lehetetlen volt, a fő feladat a beérkező nagyszámú tétel meghatározása és 
rendezése volt. 

Ma már senki nem él Soós Lajos kortársai közül, azok is eltávoztak, akik a következő 
generációt alkották. Már az én korosztályom is inkább kifelé ballag. Feladatunk tehát nem 
lehet más, mint az olyan hatalmas elődök, mint Soós Lajos emlékének őrzése, műveinek 
megismertetése, hatalmas tudásanyagának továbbadása az új generációknak. Ők meríthetnek 
erőt és kaphatnak példát, ebből a küzdelmes, hosszú és gazdag életútból. A Soosiana nevű, a 
nagy elődnek, már a címben is méltó emléket állító malakológiai kiadványt 2011-től végre 
ismét a magyar malakológusok, a Magyar Malakológiai Társaság adja ki, reméljük nagyon 
sokáig. 

1969-ben a Munka Érdemrend Arany fokozatát kapta meg a kormánytól. 
Negyven esztendeje, 1972. augusztus 28-án hunyta le örökre szemét, szeptember 11-

én a Természettudományi Múzeum saját halottjaként temette el (2. ábra). Mi pedig a kései 
utódok, nem múló tisztelettel és megbecsüléssel emlékezünk a Magyar Nemzeti Múzeum 
Állattárának nyugalmazott múzeumi igazgatójára, a nagy malakológusra, Soós Lajosra. 
 
 
ERŐSS Zoltán Péter 
H-1151 BUDAPEST 
Bem u. 36. 
E-mail: erosspeter@hotmail.com 
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SOOSIANA, 32: 13-17, 2013 
 

Soós Lajos: Állattan és Parazitológia az állatorvostan hallgatók számára 
 

MATSKÁSI ISTVÁN 
 

ABSTRACT: (Lajos Soós : Zoology and Parasitology for Veterinary Students.) ‒ Lajos Soós was 
invited lecturer at the Veterinary High School, Budapest between 1917 and 1920. He offered a 
course of lectures on zoology and parasitology. His lectures were put down by his students, the 
manuscript was corrected by Lajos Soós and multiplicated by autolitography. The lecture notes 
served in this form for a long period the university education. The paper submits a detailed 
description of the content of the distributed lecture notes and evaluates it as up to the present up-
to-date work. 

 
Soós Lajos munkásságának egyik érdekes, de napjainkra többé-kevésbé feledésbe 

merült része a Magyar Állatorvosi Főiskolán 1917-től 1920-ig folytatott előadói 
tevékenysége. A főiskolán az állattan és a parazitológia tantárgyakat adta elő. Előadóként 
nagy valószínűséggel Zimmermann Ágoston professzor meghívására került a főiskolára, aki 
az anatómia nagyhírű tanára volt. Az Állatorvosi Főiskolán az állattan és a parazitológia 
oktatása már az intézmény alapításától folyt, de ebben az időben nem rendelkezett önálló 
tanszékkel, így érthető Soós Lajosnak, mint külső előadónak a meghívása. Előadásairól ő 
maga nem készített egyetemi jegyzetet, vagy tankönyvet, hanem azokat a hallgatói jegyezték 
le és sokszorosították évfolyamtársaik, illetőleg az utánuk következő évfolyamok számára 
(valószínűleg innen ered a „kőnyomatos” jelző). A rendszeresített egyetemi jegyzet kiadását a 
hallgatók kezdeményezték, bemutatván a saját kézirataikat Soós Lajosnak, és kérvén 
engedélyét azok sokszorosításához. Soós Lajos naplójában leírja, hogy elolvasva a 
jegyzeteket abban számos hallgatói hibát és elírást talált, ezért úgy döntött, hogy saját maga 
korrigálja és dolgozza át a lejegyzett előadások anyagát, és ennek kiadását kezdeményezi. 
Mint írja, éjt nappallá téve dolgozott, hogy a Franklin Társulat nyomtatásban megjelentesse 
tankönyv formájában az előadási anyagokat. Mintegy kétharmada a könyvnek 
kefelenyomatban elkészült, ezeknek a korrektúráját még elvégezte. 1919-et írunk ekkor, 
megalakult a Tanácsköztársaság, és az ezt követő zavaros időszakban a korrektúrázott 
kefelenyomatok eltűntek, Soós Lajos is kegyvesztetté vált, így a tankönyv ebben a formában 
sosem jelent meg. Anyagának egy része azonban mégiscsak hasznosult, a Danubia 
könyvkiadó Tudományos Gyűjtemény sorozatában 1924-ben megjelent két kötetes 
„Rendszeres Állattan” című műben. A kéziratos jegyzetet a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Természettudományi Karán évekig használták a diákok, amiről Soós 
Lajos sem tudott. Jóval később a Rendszeres Állattanról írt könyvismertetés során szerzett 
erről tudomást.  

Nagyon valószínű, hogy az Állatorvosi Főiskolán is használhatták ezt a jegyzetet, mert 
a Soós Lajos által bekötve átadott és dedikált, már korrigált kézirat tartalomjegyzékét 
Zimmermann Gusztáv professzor 1929-ben egészítette ki saját kezűleg írt tartalomjegyzékkel.  
 
 

Az Állattan kéziratos jegyzete: 
 

A „Bevezetés”-t követően 11 fejezetben foglalta össze az előadó, Soós Lajos a 
szemeszterek anyagát. A „Bevezetés” az élő és élettelen fogalmának meghatározásával 
kezdődik. Az elhatárolást az életjelenségek magyarázatával teszi meg. Érdekes módon itt csak 
az anyagcsere fogalmát magyarázza, illetve az anyagcsere két alapjelenségének, az 
asszimilációnak és a disszimilációnak részletes kifejtésével foglalkozik. Sűrű 
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összehasonlításokat tesz az élettelen, bonyolult szerkezetű gép és az élőlény működése között. 
A fejezet végén a növényi és állati szervezeteket hasonlítja össze illetve tárgyalja a köztük 
lévő különbségeket. Itt tér ki az életjelenségek másik nagy csoportjára, az öröklődéssel 
kapcsolatos jelenségekre.  

Az I. fejezet alapismeretként a sejtet tárgyalja. Az amoebát mutatja be, mint konkrét 
példát, amelyből általánosítja a sejtek szerkezetét. Saját korának ismeretei alapján még csak 
sejtésként beszél a citoplazmában lévő szerkezetekről, amelyek pontos megismeréséhez az 
elektronmikroszkópos vizsgálatok vezettek. A sejtmagról, mitokondriumokról és egyéb 
fénymikorszkóppal is látható setjtszervecskékről azonban rendkívül pontos leírást ad. Ebben a 
fejezetben tárgyalja a sejtosztódást is, annak mindkét formáját, a mitózist, és az amitózist, a 
kromoszómák szerepét. Érdekes módon ebben a fejezetben kapott helyet a barázdálódás 
folyamatának tárgyalása, kitekintve az állati szövetek eredetére is.  

A II. fejezet az állati szervezet statikájával a védő és támasztó berendezésekkel 
foglalkozik. Mai felfogásunk és szóhasználatunk szerint az állati szervezetek vázaival, 
azoknak anyagával, ontogenezis során történő kialakulásukkal, kültakarójukkal kapcsolatos 
ismereteket tárgyalja. Végig viszi a protozoáktól a gerincesekig a teljes evolúciós sort. Az 
evolúciónak – bár ezt a szakkifejezést itt legalábbis nem használja – végig nagy szerepet 
tulajdonít. Ez nem csoda, hiszen tudjuk, hogy Soós Lajos, Darwin tanainak, az evolúciónak 
elkötelezett, meggyőződéses híve volt. Erőteljes és részletes szövettani ismereteket tartalmaz 
ez a fejezet, a hámszövet, a kötőszövetek, a porc- és csontszövet vonatkozásában.  

A III. fejezet az ” Anyagcsere és szervei” címet viseli. Itt ismét tárgyalja az 
asszimiláció és disszimiláció általános elveit különös tekintettel a légzésre. Az anyagcserét 
„négy fokozatra” bontja, és a fokozatoknak megfelelő szerveket is ebben a sorrendben 
tárgyalja. Az első fokozat a táplálkozást és a tápláló szerveket jelenti. Bevezetésként a 
tápanyagokról (szóhasználata szerint táplálóanyagokról) ad ismertetést. Érdekes, hogy az 
oxigént is tápláló anyagként tekinti, bár megjegyzi, hogy vannak egyszerűbb szervezetek, 
amelyek oxigén nélkül is megélhetnek. Sort kerít az emésztés és emésztő enzimek 
vizsgálatára. A továbbiakban az állatvilág nagy csoportjainak a táplálkozását taglalja, a 
protozoáktól kezdődően a metazoák valamennyi törzsét részletesen ismertetve. A táplálkozás 
szervrendszerét és szerveit az anatómiai alapoktól kiindulva valamennyi esetben a funkcióval 
összefüggésben mutatja be.  

A második fokozatot a lélegzés és szervei jelentik. Érdekes, hogy a lélekzés formát 
használja, ami a mai helyesírás szerint már nem fogadható el. Tartalmilag azonban rendkívül 
korszerű, mai ismereteinknek is megfelelő elemzését adja az oxigénfelvételnek, a légző-
szervek felépítésének, a légzési mechanizmusoknak. 

A harmadik fokozat a kiválasztás szerveit tárgyalja. A fejezet a kiválasztás élettanával 
és biokémiájával kezdődik, majd a korábban is alkalmazott tárgyalási módszer szerint az 
végigmegy az egysejtűek kiválasztásától és kiválasztó szervecskéitől a gerincteleneken 
keresztül a gerincesek kiválasztó szervrendszeréig. A szervek morfológiáját és 
szervrendszerét teljes összhangban mutatja be.  

A negyedik fokozat a vérkeringést és szerveit tárgyalja. Itt is teljes összhangban 
ismerteti valamennyi csoport keringési szerveit, azok szövettani felépítését, a keringés 
fiziológiáját.  

A IV. fejezet „A mozgás és a mozgásszervek” címet viseli. A bevezetésben ismételten 
összehasonlítja a növényi és az állati mozgás jellegzetességeit. Tárgyalja a különböző 
mozgásformákat. Röviden ismerteti az egysejtűek mozgását, majd nagyon részletesen az 
izomsejtek kialakulását, az izomszövetet és az izomműködést. Nagyon érdekes a vízben 
történő mozgás fizikájának bemutatása. Ez egy olyan interpretációja a mozgásnak, amellyel a 
mai tankönyvek sem foglalkoznak. Olyan jelenségeket tárgyal, mint a közegellenállás, a 
mozgó testen fellépő súrlódás, a lebegés, a fajsúly reflexes megváltoztatása.  
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Az V. fejezet az idegrendszer és az érzékszervek tárgyalását tartalmazza. A fejezet 
bevezetésében az ingerlékenységgel, mint a protoplazma „őseredeti tulajdonságával” 
foglalkozik. Ezt követi a legegyszerűbb idegrendszer (Csalánozók) bemutatásától kezdve a 
neuron elmélet részletes tárgyalásán keresztül, a gerincesek idegrendszere működésének 
bemutatásáig terjedő tanulmány. A jegyzetek készítésének korábban még vitatott volt a 
neuron elmélet azaz, a kontinuitás vagy kontiguitás létének igazsága. Jellemző, Soós Lajos 
tudományos felfogására, hogy mind a két elmélet ellen, és mellett szóló érveket és 
megfigyeléseket részletesen bemutatja, de jelzi a bizonytalanságokat is a magyarázatokban. 
Jól látja, hogy a vizsgálati módszerek tökéletlensége, és nehezen kezelhető volta az oka 
annak, hogy abban a korban még nem lehetett egyértelműen lezárni a vitát. Mint írja: „hogy a 
két elmélet közül melyik fog diadalmaskodni, az a jövő kutatásaitól függ.” Nyilván érdekelte 
az idegrendszer filogenezise a működés élettana, mert ez a fejezet rendkívül részletesen írja le 
az állatvilágban előforduló idegrendszereket és azok működését. Az idegrendszerhez 
kapcsolódóan az érzékszerveket, azok kialakulását, felépítését és működését is nagyon 
korszerűen és részletesen ismerteti. 

A VI. fejezet az ivarszerveket és a szaporodást mutatja be. Érdekes, hogy a fejezet 
bevezetésében az élő szervezetekről, mint „élő gépekről” beszél, amelyek a használat 
következtében fokozatosan elkopnak. Itt kitér az élettartamra és annak korlátozottságára és 
ebből vezeti le a szaporodást, mint életben maradó új egyed („fiókegyén”) létrejöttének 
szükségességét. A szaporodás tág lehetőséget ad az állatvilág rendkívül változatos 
szaporodási módjainak, a különleges eseteknek a bemutatására.  

A VII. fejezet az állatok fejlődése címet viseli. A tárgyalás az ivarsejtek képződésével 
kezdődik, majd a megtermékenyítés különböző módjait és típusait ismerteti. Itt a korábbiaknál 
is részletesebben elemzi a barázdálódás folyamatát, az egyes csoportok eltérő barázdálódási 
folyamatait, és azok magyarázatait. Kritikus szemlélete itt sem hagyja el, megjegyzi, hogy 
ezekben a tanokban nagyon sok a teoretikus elem.  

A VIII. fejezet ” A szervezetek öröklékenysége” címen tárgyalja az öröklődés 
jelenségét. A jegyzet születésének korában természetesen még csak az öröklődés 
legalapvetőbb lépéseit ismerték. Az „öröklékenység” a szerző szerint az egyik legfontosabb, 
de egyszersmind a legtitokzatosabb biológiai jelenség. Megállapítja, hogy az alapvető tény, 
amelyet mindennap látunk, nem visz bennünket közelebb annak a rendkívül bonyolult 
mechanizmusnak a megismeréséhez, amely által az öröklődés ténylegesen végbemegy. Hol 
volt ekkor még a génelmélet, a DNS, a génmódosítás, napjaink biológiai gyakorlata? Soós 
Lajos rendkívüli képzettségére és tudományos gondolkodására jellemző, hogy pontosan érzi 
ennek a biológiai jelenségnek a lényegét, felteszi a kérdéseket, kritikus pontossággal viszi 
végig korának ismeretanyagából adódó válaszait, de mindig megjegyzi, hogy az örökléstan 
csak feltevések, csak elméletek gyűjteménye. Materialista világnézetét támasztja alá, hogy 
olyan természeti folyamatnak tartja az „öröklékenységet” amelynek kell hogy legyen anyagi 
hordozója, vagyis a sejtben oly anyagi részeknek kell lenniük, melyek a szülők tulajdonságait 
átszármaztatják az utódokra. Szigorú logikával levezeti, hogy a csírasejteknek csak a 
magjában lehet az átörökítő anyag, és hogy a két csíra-sejtben egyenlő mennyiségben, és 
egyenlő értékben kell ennek lennie. Idézi a Weissmann-féle elméletet, azaz a gén elméletet, 
de kritikával. A művek megjelenésének évszámát is idézve hivatkozik „Mendel Gergely 
ágostonrendi szerzetesre” de hallgatóira is gondolva először megismerteti őket azzal a 
„műnyelvvel” amelyet a kutatás területén működő kutatók használnak. Bélyegpárok, allélok, 
heterozigóták, homozigóták, gének, szülő (P) és fiú (F) nemzedékek, domináns és recesszív 
gének valamint intermedier öröklésmenetek szemléletes levezetése szerepel ebben a 
fejezetben. Találkozunk a Mendel-féle borsó kísérlettel, Correns Mirabilis jalapa kísérletével, 
a kombinációkkal, a genotípussal, és fenotípussal. Mai szemmel nézve őszintén csodálható, 
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hogy Soós Lajos 1917-ben ugyanúgy tanította a genetikát, ahogy ma kezdjük a genetika 
alapjainak megismertetését.  

A IX. fejezet a” Külső tényezők hatása az állati szervezetre” címet viseli. Nem 
kevésbé csodálni való, akárcsak az előző fejezethez hasonlóan, Soós Lajos rendkívül 
széleskörű tájékozottsága amellyel, a környezethez való alkalmazkodást vizsgálta. Még nem 
ismerhette az ökológia tudományának felfedezéseit, de már világosan kifejtette a széles vagy 
szűk ökológiai tűrőképességű szervezetek létét. A hőmérséklet, a fény, a nedvesség, mint 
ökológiai tényezők kapnak szerepet ebben a fejezetben. Számos példát hoz fel az egyes 
állatcsoportok alkalmazkodására a különböző ökológiai feltételekhez. Különösen részletesen 
vizsgálja a vízi, beleértve az édesvízi és tengeri környezetben élő állatokat. Különösen 
szemléletesek a változó klimatikus tényezők között élő állatok alkalmazkodására vonatkozó 
példái. Megállapíthatjuk, hogy Soós Lajos kiválóan összegezte korának ökológiai ismereteit, 
sőt gondolatai messze előremutatnak, egészen a XX. század végéig.  

A X. fejezet az állatfajok származását taglalja. Tudjuk, hogy Soós Lajos a 
származástan kiváló szakértője volt, Lamarck és Darwin munkásságának alapos ismerője. A 
fejezetben nagyon közérthető módon (nyilván a diákoknak szánva) vezeti be a klasszikus 
történelmi példáktól kezdve a hallgatót és olvasót az evolúció törvényszerűségeibe. Számos 
példát hoz, amellyel közérthetővé és szemléletessé teszi az evolúció lépéseit. Ugyanakkor 
kritikusan jelzi is, hogy a „fajfejlődést”, azaz a speciációt nem lehet a darwinizmus 
mechanikus értelmezésével magyarázni.  

A XI. fejezet röviden tartalmazza az állatok rendszerének áttekintését.  
 
 

A Parazitológia kéziratos jegyzete. 
 

Az Állatorvosi Főiskolán és jogutódján az Állatorvos-tudományi Egyetemen alapvető 
tantárgy a parazitológia. Érdekes, hogy egy zoológust, Soós Lajost kérték fel a  parazitológia 
oktatására. A kéziratos jegyzetből kiderül azonban, hogy az élősködő szervezetek tekintetében 
Soós Lajos ugyanolyan tájékozott volt, mint az általános állattanban.  

Az előadások és a jegyzet, az élősködés meghatározásával a parazita szervezetek 
definíciójával kezdődik. Bemutatja az élősködő életmódhoz történő alkalmazkodás okozta 
szervezeti változásokat. Kitér az élősködők fiziológiájára, a táplálkozási, szaporodási 
törvényszerűségekre. Mai ismereteink fényében is imponáló, a gazda parazita viszonyra, 
annak evolúciós meghatározottságára kiterjedő elemzése. Természetesen – alkalmazkodva az 
oktatási intézmény követelményeihez – a paraziták kórokozó hatását is bemutatja.  

Az elméleti jellegű bevezetést követően az élősködő állatok rendszertani áttekintését 
adja. A protozoák részletes tárgyalása során különös hangsúlyt fektet az állatorvosi 
szempontból fontos csoportokra és fajokra. Ezek az ismeretek ma is helytállóak, különösen 
lenyűgöző, a bonyolult fejlődésmenetek leírása. Széles körű tudására vall, hogy a pathogén 
paraziták európai előfordulására is adatokat szolgáltat.  

A belső élősködő férgek (Platyhelminthes, Nemathelminthes) leírása szintén rendkívül 
alapos és a mai napig helytálló. A részletes anatómiai ismertetésen túl nagyon pontosan írja le 
a fejlődésmeneteket, itt is kiegészítve az előfordulási adatokkal és a kórokozó hatással. 
Természetesen nem csak a háziállatokban vagy a vadon élő állatokban élősködő fajokat 
említi, hanem felhívja a figyelmet a humán parazitózisokra is.  

A következő nagy fejezet az ízeltlábú parazitákat ismerteti. Valamennyi parazita 
életmódot folytató csoport helyet kap, és részletes ismertetéssel szerepel. A következő egység 
a Pókszabásúak, amelyek közül kiemelten foglalkozik a rühatkákkal. A kézirat a Féregatkák 
(Linguatulida) tárgyalásával zárul.  
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Mai ismereteink szerint a Monogenea csoport és egyes, Soós Lajos által csak 
megnevezett taxon részletesebb ismertetése hiányzik az előadás sorozatból és az annak 
alapján született jegyzetből, egyébként a parazitológiai előadások szerkezete és tartalma 
teljesen megfelel mai ismereteinknek is.  
 
MATSKÁSI István 
Magyar Természettudományi Múzeum 
H-1088 BUDAPEST 
Baross utca 13. 
E-mail: matskasi@nhmus.hu 
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SOOSIANA, 32: 19-26, 2013 
 
 

Soós Lajos szerepe a dunántúli pannon malakofaunájának 
kutatásában 

 
KATONA LAJOS 

 
ABSTRACT: (The role of Lajos Soós in the research of Pannonian malacofauna from the 
Transdanubian region of Hungary.) ‒ Lajos Soós was not only an eminent researcher of present-
day molluscs but he also paid special attention to the origin and evolution of Hungarian species.  
Studying the Pannonian mollusc material he concluded that the freshwater and terrestrial mollusc 
fauna of the Late Miocene and Pliocene was very similar to the modern one. He himself collected 
Pannonian fossil shells together with Tivadar Kormos, Ferenc Bartha and Béla Darnay. His 
publications about the Öcs (SOÓS 1934), Somló-hegy (DARNAY & SOÓS 1954) and 
Balatonszentgyörgy (BARTHA & SOÓS 1955) materials are often referred by malacologists even 
today. In his monograph „The mollusc fauna of the Carpathian Basin” he discussed the possible 
Pannonian ancestry of recent gastropods, and in some cases he found common species between the 
Pannonian and recent faunas. As a paleontologist, he described 10 new species and 3 new 
subspecies. A former student of Soós, Ferenc Bartha, named a Pannonian cockle after him 
(Lymnocardium soósi Bartha 1954), whereas Jenő Noszky dedicated him a new Oligocene bivalve 
subspecies ( Cytherea taurirugosa soosi Noszky, 1939).  

 
Rövid közleményemben Soós Lajos dunántúli pannóniai kutatásait foglalom össze. 

Nem foglalkozom tehát Soós Lajos, 1932 püspökfürdői pliocén és TASNÁDI-KUBACSKA & 
SOÓS, 1935, gombaszögi pleisztocén és felső-pliocén molluszkafaunájával, annak ellenére, 
hogy ezzel teljesebbé válna Soós Lajos neogén munkásságának megismertetése. E két 
dolgozat mellőzése prózai okokra vezethető vissza ─ kronológiai beosztásuk kérdéses. A 
pannon korszakból (1. táblázat) kevés, és főleg társszerzőkkel együtt készült cikkei jelentek 
meg (Bartha Ferenc, Darnay Béla). A pannóniai emeletről szóló publikációs listája ugyan 
nagyon rövid, de ezen munkái hiánypótlóak, és iránymutatóak. Sajnos a mai napig nincs 
megoldva a pannóniai korszak édesvízi és szárazföldi csigafaunájának pontos korrelációja a 
ma élő fajokkal. Rövid bevezetőm után rátérek publikációi jellemzésére. Első – és talán 
legnagyobb – önálló munkája az öcsi pannóniai (régen: felső-pontusi) rétegek molluszkáinak 
meghatározásával foglalkozott (SOÓS, 1934). Irodalmi áttekintéséből kiderül, hogy bár sokan 
gyűjtöttek előzőleg Öcsön és közvetlen környékén (HALAVÁTS, 1902; LŐRENTHEY, 1905), az 
addig publikált faunalista igen szegényes volt. Az általa feldolgozott anyagot Kormos Tivadar 
gyűjtötte, melyből Soós Lajos 74 fajt határozott meg. Bár az anyag nem réteg szerint lett 
gyűjtve, malakológiai szempontból mégis alapmunkának számít (BARTHA, 1971). A 
meghatározott fajokról nemcsak faunalistát készített, hanem fajleírásokat is adott. Több olyan 
példányt is talált, melyek morfológiailag teljesen megegyeznek néhány ma is élő fajjal. 
Néhány pannóniai csigánál nem talált teljes morfológiai egyezést, de a nagy hasonlóság 
alapján a pannóniai formákat a ma is élő fajok őseinek tudta be (SOÓS, 1934): 
Pannóniai ősmaravány     Recens faj megfelelője 
Valvata obtusaeformis Lőrenthey    Valvata (Borysthenia) naticina (Menke) 
Carychium sandbergeri Handmann   Carychium minimum O. F. Müller 
Aplexa subhypnorum Gottschick    Aplexa hypnorum (Linneaus) 
Armiger geniculatus Sandberger    Anisus (Gyraulus) crista Linnaeus 
Anisus confusus Soós     Anisus spirorbis (Linnaeus) 
Segmentina loczyi Lőrenthey    Segmentina nitida (O. F. Müller) 
Vallonia subpulchella Sandberger  Vallonia pulchella (O. F. Müller) 
Vertigo callosa Reuss     Vertigo antivertigo (Draparnaud) 
Vertigo angustior öcsensis Halaváts   Vertigo angustior Jeffreys 
Oxychilus procellaria Jooss    Oxychilus cellarius (O. F. Müller) 
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Fruticicola striataformis Lőrenthey   Fruticola erjaveci leptolasia A. J. Wagner 
Cepaea silvestrina Etelkae Halaváts   Cepaea nemoralis (Linnaeus) 
Cepaea Neumayri Brusina    Cepaea hortensis (O. F. Müller) 

 
Megfigyelte, hogy a mai Dunántúlon jóval gyérebb a szárazföldi csigafauna, mint a 

pannóniai korszakban volt. Úgy vélte, hogy az akkori fauna nagy rokonságot mutat a mai illyr 
faunával. A cikkben 8 új fajt és 1 alfajt írt le [Valvata (Valvata) simplex öcsensis, Bulinus 
(Pyrgophysa) kormosi, Anisus (Anisus) confusus, Monacha (Monacha) lőrentheyi, Helicigona 
(Kosicia) pelissae, Helicigona (Kosicia) gracilenta, Helicigona (Campylaea) gaáli, 
Helicigona (Campylaea) orbis, Helicigona (Helicigona) wenzi]. További fajokat pedig 
elsőként említett az ország területéről (pl.: Melanopsis krambergeri Brusina). 

Azt feltételezte, hogy komoly kapcsolat állhat fenn a mai és a pannóniai szárazföldi és 
édesvízi csigák és kagylók között. Ezt azzal 
igazolta, hogy több fajnak „megtalálta” ősi 
rokonát, továbbá 9 fajt talált, ami a ma élő 
csigákkal azonos. 9 új fajjal bővítette a 
pannóniai korú csigafaunát, és kritikusan 
megjegyezte, hogy „… a Balaton környéki 
pontusi-pannóniai rétegek faunája még távolról 
sem tekinthető ismertnek, de ismerete most az 
öcsi faunával minden esetre jelentékenyen 
kibővült…” 

Következő munkája inkább térképező, 
mint malakológiai jellegű volt. A Somló hegy 
és környékének kutatásaihoz adtak némi adalékanyagot, melyet Darnay Bélával közösen írt 
(DARNAY & SOÓS, 1954). Kétoldalas közleményükben, 1-1 oldalon összefoglalták a késő-
miocénből (pannóniai) és pleisztocénből gyűjtött molluszkákat és térképezésük új 
eredményeit.  

Munkájukban olvashatjuk, hogy az adott területtel foglalkozó kutatók eddig (vagyis 
1954-ig) nem nagyon foglalkoztak a pannóniai 
képződményekkel, kizárólag a somlói bazalt 
kialakulását és annak ásványi összetételét 
vizsgálták. Ez alól kivétel VITÁLIS (1911), aki a 
balatoni kecskekörmös cikkében külön fejezetet 
szánt a „somlyóhegyi” (ma helyesen Somló-hegyi) 
kecskekörmöknek. A Vitális által leírt feltárásokat 
megtalálták, sőt több kisebb új foltot is jelöltek, 
melyeket a közeljövőben  próbálunk megtalálni. 

 
 
 
 

Segítségünk lehet az a térképvázlat, melyet a 
cikkhez mellékeltek. Az új foltokat, ahogy 
akkoriban szokás volt, az éppen aktuális 
tulajdonosok nevével látták el: „Czuppon 
Erzsébet szőlője”, „Esterházy-présház és a 
mélyút között”. Eredményeik nem 
elhanyagolhatóak, hiszen az addigi gyűjtések 
alapján határozott 9 fajból álló faunalistát 
megduplázták. Következtetéseik az akkori 

 
1. ábra Anisus confusus  
lelőhely: Öcs, 1x4 mm 

 
3. ábra Valvata (Valvata) oecsensis  

lelőhely: Öcs, 1x2 mm 

 
2. ábra Monachoides lorentheyi  

lelőhely: Öcs, 5x9 mm 
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kornak megfelelőek, 2 szintet különböztettek meg az általuk megtalált fauna alapján: egy 
Congeria balatonica-s és – az alatta települő – Congeria ungulacaprae-s szintet. Ez a 
felosztás jelen ismereteink szerint már elavult, tudjuk, hogy ezek a Congeria fajok azonos 
időben, csak más környezetben éltek.  

Egy év múlva jelent meg utolsó, pannonnal foglalkozó, Bartha Ferenccel közösen írt 
munkájuk, ami a Balatonszentgyörgyön (BARTHA & SOÓS, 1955) feltáródó „pliocén” (ma 
pannóniai) üledéksor puhatestű ősmaradványait dolgozta fel. Bartha Ferenc – aki egyébként 
Soós Lajos tanítványa volt – főként a magyarországi pannóniai emelet kutatásával 
foglalkozott. A feltárásból 5 réteg szolgáltatott ősmaradványokat, melyekből 42 fajt 
határoztak, ebből nyolcat genusra. A faunából kiderült, hogy a legalsó rétegekben brakkvízi 
molluszkákat találtak, és a falon felfele haladva egyre inkább mocsári és szárazföldi 
környezetet feltételeztek a csigák alapján. A további következtetések tévesnek bizonyulnak, 
mert a korukat a még divatos levantei időszakra tették. Másrészt a tó feltöltődését máshogy 
értelmezték, nem a mostani „deltás modellel”. Ugyanakkor a molluszkák határozása Soós 
Lajos jelenlétének köszönhetően megbízhatónak és alaposnak mondható. Az öcsi 
értekezésében leírt fajok közül előkerült az Anisus confusus faj. Ebben az értekezésben 1 új 
fajt és 1 új alfajt közölt: Valvata (Cincinna) molnarae; Strobilops tiarula pachychila.  

BARTHA 1955-ös várpalotai munkájában 
találkozunk egy új alfajjal, melyet Soós Lajostól 
kapott közlésre: Melanopsis pygmaea 
subaudebardi. Az alfaj jellemzéséből kiderül, hogy 
Várpalotán kívül Láziból, Tüskevárról, 
Zalaegerszegről, Somlójenőről és Kocsról is 
előkerült. Nevét a ma is élő Fagotia acicularis 
audebardi után adta, azzal a megjegyzéssel, hogy 
ez lehetett az őse.  

Egy évvel később BARTHA 1956-ban 
megjelent tabi munkájában egy új kagyló leírását 
találjuk, 
melyet 

szintén Soós Lajos végzett el: Unio quadruus. 
A „Kárpát-medence Mollusca-faunája” c. 

művében az öcsi cikkében leírtakat mintegy 9 év 
múltán is fenntartotta. Monográfiájában (SOÓS, 
1943) a fajok jellemzésén kívül paleontológiai 
kutatásait is közreadja. Korábbi eredményei alapján 
bizonyítani tudta, hogy nem az elmúlt pár ezer 
évben alakult ki a jelenleg is itt élő molluszka-fauna, 
hanem visszanyúlik a miocén kor közepéig. Például 
az Abida (Granaria) frumentum Draparnaud faj 
leírásánál külön kitért arra, hogy Öcsön az A. f. 
hungarica (M. Kimakowicz) élt. Egyébként az öcsi 
cikkre több külföldi kutató is hivatkozott, ezeket az 
általa leírt fajok szinonim listájánál említem.  

Soós Lajos nem csak publikációival (10 új fajával és 3 új alfajával) véste be magát 
örökre a pannon-tavi kutatások történetébe, hanem egykori tanítványa, Bartha Ferenc egy 
pannóniai korú kagylót (Lymnocardium soosi Bartha, 1954), Noszky Jenő pedig egy oligocén 
korú kagyló alfaját (Cytherea taurirugosa soosi Noszky, 1939) nevezett el róla.  
 

 
4. ábra Helicigona wenzi 
lelőhely: Öcs,  4x7,5 mm 

 
5. ábra Strobilops (Strobilops) pachychila 

lelőhely: Öcs, 1x2 mm 
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1 sz. táblázat: Soós Lajos és Bartha Ferenc a LŐRENTHEY-féle (1905) kronosztratigráfiai beosztást használta. (*: 
Magyar Rétegtani Bizottság) 
 
 

Általa leírt fajok és szinonim listájuk: 
 
Familia: Melanopsidae H. & A. Adams, 1854 
Subfamilia: Melanopsinae H. & A. Adams, 1854 
Genus:   Melanopsis Férussac, 1807  
 

Melanopsis pygmaea subaudebardi Soós, 1955 
 

 1955 Melanopsis pygmaea subaudebardi Soós – BARTHA, p. 297, Tab.: 2. Fig.: 5.  
 1971 Melanopsis pygmaea subaudebardi Soós – BARTHA et al. Tab.: 15. Fig.: 12 

 
Familia: Valvatidae J. E. GRAY, 1840 
Genus:  Valvata O. F. MÜLLER, 1773 
Subgenus: Valvata O. F. MÜLLER, 1773 
 

Valvata (Valvata) oecsensis Soós, 1934 
 

 1934 Valvata simplex öcsensis n.sp., SOÓS, p. 189, Fig.: 1. 
 1942 Valvata (Valvata) öcsensis Soós – WENZ & EDLAUER, p. 83, Tab.: 4. Fig.: 1-2. 
 1951 Valvata (Valvata) öcsensis Soós – PAPP, p. 166, 171, 184. 
 1953 Valvata öcsensis Soós – PAPP, p. 109, Tab.: 4. Fig.: 12, 13. 
 1959 Valvata simplex öcsensis Soós – BARTHA, p. 162, Tab.: 4. Fig.: 7-9. 
 1971 Valvata simplex öcsensis Soós – BARTHA, Tab.: 17. Fig.: 1-3. 
 1978 Valvata (Valvata) oecsensis Soós – SCHLICKUM, p. 246, Tab.: 18. Fig.: 1. 



 23 

 2004 Valvata oecsensis Soós – HARZHAUSER & BINDER, p. 10, Tab.: 3. Fig.: 9-11. 
 
 
Subgenus: Cincinna Hübner, 1810 

 
Valvata (Cincinna) molnarae Soós, 1955 

 
 1955 Valvata (Cincinna) molnarae Soós n. sp. – BARTHA & SOÓS, p. 58, Tab.: 5. Fig.: 

5-7. 
 
Familia: Planorbidae Rafinesque, 1815 
Subfamilia:  Planorbinae Rafinesque, 1815 
Genus:  Anisus S. Studer, 1820 
 

Anisus confusus Soós, 1934 
 

 1934 Anisus (Anisus) confusus n. sp., SOÓS, p. 194, 205, Fig.: 5. 
 1942 Anisus (Anisus) confusus Soós – WENZ & EDLAUER,  p. 86. 
 1954 Planorbis confusus (Soós) – BARTHA, p. 178. Tab.: I. Fig.. 15. 
 1955 Planorbis confusus Soós – BARTHA & SOÓS, Tab.: 5. Fig.: 1-4. 
 1971 Planorbis confusus Soós – BARTHA, Tab.: 34. Fig.: 19, 22, 25. 
 2004 Anisus confusus Soós – HARZHAUSER & BINDER,  p. 12-13, Tab.: 4. Fig.: 7-10. 

 
Subfamilia: Bulininae P. Fischer & Crosse, 1880 
Genus:   Bulinus Müller, 1781 

 
Bulinus (Pyrgophysa) kormosi Soós, 1934 

 
 1934 Bulinus (Pyrgophysa) kormosi n. sp., SOÓS, p. 192, Fig.: 4. 

 
Familia:  Strobilopsidae Wenz, 1915 
Genus:  Strobilops Pilsbry, 1893 
 

Strobilops (Strobilops) pachychila (Soós, 1955) 
 

 1955 Strobilops tiarula pachychila Soós – BARTHA & SOÓS, p. 65, Tab.: 5. Fig.: 11-
13. 

 1979 Strobilops (Strobilops) pachychila Soós – SCHLICKUM, p. 409, Tab.: 23. Fig.: 8. 
 2004 Strobilops (Strobilops) pachychila Soós – HARZHAUSER & BINDER, p. 16, Tab.: 

7. Fig.: 7-8. 
 
 

Superfamilia: Helicoidea Rafinesque, 1815 
Familia: Helicidae Rafinesque, 1815 
Genus:  Helicigona Férrusac, 1821 
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Helicigona (Helicigona) wenzi Soós, 1934 
 

 1934 Helicigona (Helicigona) Wenzi n. sp., SOÓS, p. 201-202 (210.?), Fig.: 12. 
 1951 Helicigona wenzi Soós – PAPP, p. 184. 
 1955 Helicigona wenzi Soós  – BARTHA, p. 311. Fig. 14-15. 
 1959 Helicigona wenzi Soós  – BARTHA, Fig.6. 
 1981 Helicigona wenzi Soós  – LUEGER, p. 66. Tab. VIII. Fig.9-10. 
 1993 Helicigona wenzi Soós, 1934 – RÖGL et al., p. 509. 
 1990 Helicigona wenzi Soós, 1934 – STOJASPAL, p. 652. 
 2004 Heilcigona wenzi (Klein) – HARZHAUSER & TEMPFER, p. 61. 

 
Familia: Hygromiidae Tryon, 1866 
Genus:  Monachoides Gude & Woodward, 1921 
 

Monachoides (Monachoides) lorentheyi Soós, 1934 
 

 1934 Monacha (Monacha) Lőrentheyi n. sp., SOÓS, p. 197-198, Fig.: 7. 
 1951 Monacha (Monacha) cf. lőrenthey Soós – PAPP, p. 184. 
 1954 Monachoides (Monachoides) lörentheyi Soós – BARTHA, p. 184. 
 1981 Klikia (Apula) goniostoma (Sandberger) – LUEGER, p. 68.,Tab.X. Fig.3. 

 
Familia: Unionidae Rafinesque, 1820 
Genus:  Unio Philipsson, 1788 

 
Unio quadruus Soós, 1956 

 
 1956 Unio quadruus Soós n. sp. – BARTHA, p. 520, Tab.: 5. Fig.: 5. 

 
Azóta összevonásra került fajok: 
 
Bartha 1955: 
Helicigona (Kosicia) gracilenta Soós,1934 = Helicigona pontica (Halaváts, 1923)  
 
Schlikum 1979: 
Helicigona (Kosicia) gracilenta Soós,1934 = Helicigona pontica (Halaváts, 1923)  
Helicigona (Kosicia) pelissae Soós,1934 = Klikia (Apula) goniostoma (Sandberger, 1875) 
Helicigona (Campylaea) orbis Soós, 1934 = Klikia (Apula) goniostoma (Sandberger, 1875)  
Helicigona (Campylaea) gaáli Soós, 1934 = Klikia (Apula) goniostoma (Sandberger, 1875) 
Helicigona (Kosicia) gracilenta Soós, 1934 = Klikia (Apula) goniostoma (Sandberger, 1875)  
 
Lueger 1981: 
Apula (Steklovia) goniostoma (Sandberger, 1875) = Klikia(Apula) goniostoma (Sandberger, 
1875) 
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Soós Lajos és Krolopp Endre emlékére 

 
A magyarországi negyedidőszaki malakológiai kutatások 

áttekintése 
 

FŰKÖH LEVENTE 
 

ABSTRACT: (History of the Quaternary Malacological Research in Hungary.) ‒ The paper gives an 
overview of the works of a great number of outstanding palaeontologists, geologists, biologists 
through 130 years of Hungarian research history. The two most important reseachers of the above 
are Lajos Soós and Endre Krolopp, who was the student of Soós. In his 1943 monograph Soós 
describes all quaternary data which was known that time about the area of the Carpathean Basin. 
Endre Krolopp, as the founder of the field of Quaternary malacology in Hungary, worked out the 
the method of biostratigraphic research based on malacological data. 

 
Talán első pillanatra furcsának tűnik, hogy a Soós Lajos emlékkötetbe készült dolgozat ajánlásába miért kerül 
egy másik név is. Ennek egy nagyon emberi oka van, a kötet tervezésekor ennek a dolgozatnak az elkészítését, 
mint Soós tanítvány, Krolopp Endre vállalta, azonban hirtelen bekövetkezett halála ebben megakadályozta, és a 
stafétabotot, már csak a tisztelet jogán is nekem, mint legidősebb Krolopp tanítványnak kellett átvennem. 
 
 Ha Soós Lajos munkásságát elemezzük, nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy 
gyűjtéseinek jelentős része irányult a hazai negyedidőszaki fauna megismerésére. Tette ezt 
faunisztikai megfontolásokból, de főleg a hazai recens fauna történetiségének minél alaposabb 
megismerése vezérelte.  Nem lenne azonban teljes a kép, ha nem vázolnánk fel azt a 
környezetet, melyben ezek a munkák megszülettek, ha nem ismernénk meg az előzményeket, 
s nem vennénk tudomást Soós Lajos munkásságának máig ható eredményeiről. Egyszóval, 
akkor adózunk leginkább Soós emlékének, ha felvázoljuk a hazai kvartermalakológiai 
kutatások rövid történetét. Nagy segítség ebben a munkában az az összefoglaló bibliográfia, 
mely 2004-ben jelent meg a Malakológiai Tájékoztató 22. kötetében. Ez a mű 120 év irodalmi 
munkásságát ismerteti. Helyesen akkor járunk el, ha a megjelent publikációk alapján 
valamiféle szakmai csoportosítást alakítunk ki, mert így könnyebben át tudjuk tekinteni a 
hazai kvartermalakológiai kutatások egyes korokhoz kötődő irányzatait, s jobban tudjuk 
jellemezni, értékelni a művek szerzőinek tevékenységét. A dolgozatban meghivatkozott 
munkáknak igyekeztem a teljes bibliográfiáját megadni, így elkerülhető volt a dolgozat végén 
a részletes irodalom felsorolása, ugyanakkor az érdeklődő számára adott a lehetőség a 
visszakeresésre.  

A korai munkák egy része, nem specialista által végzett adatközlés. Legtöbbjük 
Magyarország földtani feltárásával függ össze, ahol többnyire csupán egy-egy szórvány, de 
igen fontos adat található. Ebbe a körbe sorolható az első hazai kvartermalakológiai adatot 
közlő mű is, SCHAFARZIK Ferenc munkája: Jelentés az 1883. év nyarán a Pilis-hegységben 
eszközölt földtani részletes felvételről.– Magyar Királyi Földtani Intézet Évi Jelentése 1883-
ról: 91-114. Ugyancsak ebbe a körbe tartoznak LÓCZY Lajos. 19. századi térképező munkáiról 
készült hivatalos jelentések, mint például, a Jelentés az 1885. év nyarán a Marosvölgyben és 
Temes megye északi részében eszközölt földtani részletes fölvételről. Bericht über die 
geologischen Detailaufnahmen im Maros-Thale und im nördlichen Teile des Temeser 
Komitates im Sommer des Jahres 1885.– Magyar Királyi Földtani Intézet Évi Jelentése 1885. 
évről: 69-92, (80-107) (1887) valamint a Jelentés az 1886. év nyarán Arad, Csanád és Temes 
megyékben eszközölt földtani részletes felvételekről. Bericht über die geologischen 
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Detailaufnahmen im Arader, Csanáder und Temeser Comitate im Sommer des Jahres 1886.– 
Magyar Királyi Földtani Intézet Évi Jelentése 1886. évről: 99-116, (114-134). 
 Az első jelentős fordulatot HALAVÁTS Gyula munkássága eredményezte. Az Alföldi 
területen végzett artézi kút fúrásokat ZSIGMONDY Vilmossal. A geológiai szelvények 
ismertetésekor kitért az előkerült pleisztocén csigafaunára is, mint például 1888-as 
dolgozatában, A szentesi artézi kút.– Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve, 8: 157-186. 
A kútfúrások során előkerült pleisztocén malakológiai anyag a Földtani Intézet 
gyűjteményébe került, s azt 93 évvel később KROLOPP Endre revideálta és publikálta több 
cikkben, melyek közül itt most csak az 1976-ban megjelent munkát emeljük ki: Alföldi 
fúrások Zsigmondy–Halaváts-féle Mollusca anyagának revíziója. I. A szentesi artézikút-
fúrás.–Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1973-ról: 195-211.  

Újabb állomása a hazai kvarter kutatásoknak, mikor már közvetlen a fauna 
megismerése a cél. Ilyen munkának tudhatjuk TÓTH Mihály dolgozatát, Adatok Nagyvárad 
környéke diluvialis képződményeinek ismeretéhez.– Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
25. Vándorgyűlése Munkálatai, p: 474-479. (1891).  A célzott kutatások egyik kiemelkedő 
alakja volt HORUSITZKY Henrik. Munkássága során nagy hangsúlyt fektetett a negyedidőszaki 
kutatásokra. Ezek eredményeiről több dolgozatban számolt be, mint az 1903-ban megjelent: A 
diluviális mocsárlöszről.– Földtani Közlöny, 33: 209-216.; Újabb adatok a löszről és a 
diluviális faunáról.– Földtani Közlöny, 39: 135-143.(1909). Talán egyik legjelentősebb 
munkája volt, s a tudománytörténet fő művének tekinti, az 1910-ben megjelent: Kísérlet a 
Pleisztocén-korszak felosztására. In.: Magyarország negyedkori klímaváltozásairól.– A 
Magyar Királyi Földtani Intézet Népszerű Kiadványai, 3: 77–79. 

A 20. század elején vált a magyar negyedidőszaki paleontológiai kutatások 
kiemelkedő alakjává KORMOS Tivadar. Őslénytani munkásságának jelentős időszaka 
kapcsolódik össze a kvartermalakológiával, közel 30 dolgozata ismert, melyek között több 
taxonómiai jellegű is található, mint például legelső munkái Adatok a Nagyváradi 
Püspökfürdő hévvizi Melanopsis-fajainak ismeretéhez.– Földtani Közlöny, 33:10–12.(1903), 
vagy az 1904-ben megjelent A Succinea (Lucena) oblonga Drap. eredetéről. – Állattani 
Közlemények,3: 184., A püspökfürdői és tatai Neritinák kérdéséhez. – Állattani Közlemények, 
4: 39–44.(1905). Püspökfürdő és a meleg vízben található fauna különösen foglalkoztatta, ezt 
bizonyítja A Püspökfürdő hévvizi faunájának eredete (Über den Ursprung der Thermenfauna 
von Püspökfürdő). – Földtani Közlöny, 35: 375–402.(421–450). című 1905- ös dolgozata is. 
Aktív részt vállal Lóczy Lajos Balaton monográfiájában is. A kötetsorozat függelékei között 
találjuk többek között a Fejér megyei Sárrét holocén faunájának ismertetését, A fejérmegyei 
Sárrét geológiai múltja és jelene. – Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei, 
1.1., Paleontológiai Függelék, 3: 1–67. A gyűjtött anyag a Földtani Intézetbe került, s ez 
képezte alapját a mintegy 70 évvel később újrakezdődött kutatásoknak. Munkásságának 
eredményeként számos addig, a hazai negyedidőszaki faunára nézve új fajt ismertetett, mint 
például a Magyarországi új pleisztocén csigák. – Földtani Közlöny, 39: 4–7., vagy a 
Campylaea banatica (Partsch) Rm. és Melanella Holandri Fér., a Magyar Birodalom 
pleisztocén faunájában. – Földtani Közlöny, 39: 144–149. című munkáiban.  A fauna minél 
alaposabb ismeretének birtokában kísérletet tett a kvarterfauna történetiségének 
rekonstruálására is: A magyarországi preglaciális fauna származástani problémája. – Koch 
Emlékkönyv, p: 47–58. Budapest. Munkásságát ebben a rövid áttekintésben nehéz lenne 
részletesen bemutatni, annyit azonban érdemes még megemlíteni, hogy dolgozatai között több 
is foglalkozik barlangi és régészeti feltárásokhoz kapcsolódó faunavizsgálatokkal. S ezen a 
ponton, a barlangi faunák vizsgálatánál tudjuk tevékenységét összekapcsolni Soós Lajos 
munkásságával.   

Soós első kvarterfaunát feldolgozó értekezése, a Barlangkutatás c. folyóiratban jelent 
meg 1916-ban, A brassói Fortyogó-hegy praeglacialis csigafaunájáról.– Barlangkutatás, 4: 
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141-150. Ekkor már elismert malakológus volt, jelentős, 1904-től kezdődő publikációs 
tevékenységgel, ennek ellenére még további egy évtizedet kellett várni, míg a felgyűlt 
ismeretek birtokában megkísérelte fölvázolni a hazai fauna kialakulásának történetét, A 
magyar Mollusca-fauna múltja.– Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 
24: 392-421.(1926). Bár fosszilis anyagot feldolgozó dolgozatainak száma nem sok, 
mindösszesen öt ismeretes, (a már említetteken kívül A brassói praeglaciális Mollusca-
fauna.- Természettudományi Közlöny, 50: 207. (1908); A bátorligeti ősláp Mollusca-faunája 
és az Alföld múltjának kérdése.– Állattani Közlemények, 25: 103-113. (1928); A püspökfürdői 
pliocén Mollusca-faunája. On the Pliocene Mollusc Fauna of Püspökfürdő.– Állattani 
Közlemények 29: 64-72. (1932)) mégis azt kell mondani, hogy munkássága alapvetően 
határozta és határozza meg napjainkban a negyedidőszaki malakológiai kutatásokat, s ezt nem 
másnak köszönheti, mint a napjainkig ható összefoglaló monográfiájának, A Kárpát-medence 
Mollusca-faunája. In: Magyarország Természetrajza. p: 1-478. Budapest, 1943. Ebben a 
műben minden egyes faj leírásának, élőhely ismertetésének végén kitér az addig ismertté vált 
kvarter lelőhelyek felsorolására, s ezzel ezt, az alapjában a recens hazai faunát feldolgozó 
művet évtizedeken át a kvartermalakológusok elsőszámú információs adatbázisává tette. 

1935-től a Szegedi Egyetemről került a Természettudományi Múzeum Állattárába 
ROTARIDES Mihály, aki szerteágazó munkássága mellett a pleisztocén csigafauna 
tanulmányozásával is foglalkozott, amiben feltehetően nagy szerepe volt Soós Lajosnak, aki 
szintén múzeumőr volt ebben az időben. A pleisztocén faunákat feldolgozó munkáinak száma 
kilenc, de ezek között olyan alapművet is találunk, mint az 1942-ben megjelent, A pleisztocén 
puhatestű-fauna értékelése.– Földtani Közlöny, 72: 171-180.; vagy A lösz csigafaunája, 
összevetve a mai faunával, különös tekintettel a szegedvidéki löszökre.– Állattani 
Közlemények, 8: 1-180.  Soós Lajoshoz fűződő szakmai kapcsolatát mi sem jelzi jobban, mint 
az 1949-ben megjelent fotóanyaga, melynek címe Mollusca of the Carpathian Basin by Soós. 
Plates I–L. Photographs by M. Rotarides.- Monographs on Natural Science VI. 1. Hungarian 
Museum of Natural Sciences. – Budapest 1–19. + 50 fotótábla. 

Ha a hazai kvarter és recens malakológiai irodalmakat áttekintjük, látható, hogy a 
Szegedi Egyetem, több ciklusban is, mint a hazai malakológiai kutatások egyik központja 
jelenik meg. Rotaridesz mellett CZÓGLER Kálmánt nevesíthetjük, aki elsősorban a szegedi 
múzeum régészeinek, többek között Móra Ferencnek a feltárásaiból előkerült kagyló 
anyagokat dolgozta fel. A szegedi malakológusok között iskolateremtő szerepe volt HORVÁTH 
Andornak.  A pleisztocén malakológiai anyagok feldolgozásának eredményeit hét részletben 
publikálta az Acta Universitatis Szegedensis, Acta Biologica c. folyóiratban, Mollusca-
periods in the sediments of the Hungarian Pleistocene. (I-VII.–1962-1972). A pleisztocén 
fauna mellett igen jelentősnek mondhatók a fiatal lápok üledékeiben előforduló csiga faunák 
közlését tartalmazó dolgozatai, melyek közül talán a legtöbbet idézett munka Az Alföldi lápok 
puhatestűiről és az Alföld változásairól.– Állattani Közlemények, 44: 63-70. (1954). 

A hazai kvartermalakológia legkiemelkedőbb egyénisége, KROLOPP Endre büszkén 
vallotta magát Soós Lajos tanítványának, ahogy megemlékező tanulmányában (Soós Lajos 
1879 -1972 – Soosiana 1:4-6 (1973)) írja : „Mint kezdő malakológus, magam is az ő 
irányításával ’kóstoltam bele’ a tudományos kutatómunkába és ő számlálta kezembe első 
dolgozatom honoráriumát.” Első dolgozata 1958-ban jelent meg A Budai-hegység 
csigafaunájának kialakulása.- Állattani Közlemények 46:245-253. Ezt a munkát azután a 
következő ötven évben több mint 120 további feldolgozás és számtalan konferencia előadás 
követte. Szinte nincs az országnak olyan része, ahol ne tanulmányozta volna a negyedidőszaki 
üledékek malakológiai anyagait (a teljesség igénye nélkül néhány kiragadott címrészlet: Buda 
környéki alsó-pleisztocén, a tihanyi felső-pleisztocén, a Dorog-Esztergomi-medence, a 
Mecsek hegység, az Alföld, de jelen volt az Északi-középhegység barlangi üledékeinek 
feltárásánál is). Példaadó szorgalommal állította fel a Földtani Intézet kvartermalakológiai 
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gyűjteményét. E munka során rendszeres vizsgálatnak és revíziónak vetette alá a korábban 
begyűjtött anyagokat (Alföldi mélyfúrások Zsigmondy-Halaváts-féle Mollusca anyagának 
revíziója). Döntő érdeme volt a negyedidőszak modern rétegtani értelmezésének 
kidolgozásában, nem véletlen, hogy éveken keresztül a Magyar Rétegtani Bizottság Kvarter 
Albizottságát vezette. Szerteágazó munkáját itt most részletesen bemutatni szinte 
lehetetlenség. Azonban mindenképpen említést kell tennünk a tudományterületet 
meghatározó, s máig jelentős alapvetéseket tartalmazó munkáiról, mint a Kretzoi Miklóssal 
közösen írt dolgozata Az Alföld harmadkor végi és negyedkori rétegtana az őslénytani adatok 
alapján. – Földrajzi Értesítő, 21: 133–156 (1972), vagy a másik, önállóan jegyzett 
alapmunkája, Quaternary malacology in Hungary.– Földrajzi Közlemények, 21: 161-166. A 
rétegtani munka mellett igen nagy hangsúlyt fektetett a faunisztikára is, amit számos új 
(Ferrissia pleistocaenica, Gastrocopta moravica oligodonta, Gastrocopta sacraecoronae, 
Parmacella kormosi, Helicigona vertesi) , vagy a hazai faunára nézve új faj leírása is 
bizonyít: Helicella obvia (Hartmann 1840) a magyarországi pleisztocénből.– Soosiana, 3: 7-
9. (1975), Melanoides tuberculata (O. F. Müller 1774) a magyarországi pleisztocén 
képződményekből.– Soosiana, 4: 51-56. (1976), A Gastrocopta moravica (Petrbok, 1959) újra 
megtalált holotípusa– Malakológiai Tájékoztató, 14: 5-6. (1996).  Jelentősek a hazai régészeti 
feltárások malakológiai anyagait feldolgozó munkái. Az egyes lelőhelyek anyagai mellett 
dolgozataiban olyan általános érvényű megállapításokat is megfogalmazott, melyek nem csak 
a csigákkal, hanem a régészeti leletek feldolgozásával foglalkozó szakemberek számára is 
útmutatóul szolgáltak: Régészeti malakológia.– IV. Magyar Malakológus Találkozó, 
Gyöngyös, p: 13. (1979), A malakológia régészeti felhasználása.– Régészeti Továbbképző 
Füzetek, 1: 28-30. (1982). Munkásságának végső nagy rendszerezését abban az adatbázisban 
képzelte el, melyek elméleti és szoftveres hátterét az OTKA támogatásával dolgozta ki - 
(Krolopp, E., Sümegi, P.& Fűköh, L. (2007): Magyarországi kvartermalakológiai adatbázis.- 
Malakológiai Tájékoztató, 25:79-81; KROLOPP, E.  & PÁLFI, K. (2009): A 
kvartermalakológiai adatbázis kiépítésének tapasztalatai.- Malakológiai Tájékoztató, 27:5-
8.)- azonban váratlan halála miatt az adatbázis feltöltése befejezetlen maradt. Végezetül szólni 
kell iskolateremtő munkásságáról. Talán Krolopp Endre az a magyar kvartermalakológus, 
akiről elmondhatjuk, hogy a legnagyobb hatással volt tanítványaira. Oktatói munkáját nem 
csak katedráról (éveken keresztül a szegedi József Attila Tudományegyetem oktatója volt), 
hanem sokkal inkább a terepen eltöltött évek alatt fejtette ki. A tanítványok felsorolására itt 
nem térünk ki, a hazai irodalom áttekintése egyértelművé teszi, hiszen számos esetben vállat 
velük társszerzőséget. Csupán egy igen gyakran hivatkozott monográfiát emelünk ki, melyet 
két legidősebb tanítványával készített: FŰKÖH, L., KROLOPP, E. & SÜMEGI, P.: Quaternary 
Malacostratigraphy in Hungary.– Malacological Newsletter, Suppl. 1: 17-78.(1995). 

A hazai kutatásokban jelentős helyet foglalnak el a régiókhoz kötött kutatások. Már 
korábban is említettük, hogy a szegedi iskola több olyan kutatót is adott a hazai tudománynak, 
akik munkásságuk egy jelentős szakaszát töltötték az Alföld kutatásával. Ezek közé tartoznak 
Mucsi Mihály és Szónoki Miklós, vagy a fiatalabb korosztályból Fényes József. Dolgozataik 
között találjuk az alábbiakat: MUCSI, M. (1963): Finomrétegtani vizsgálatok a kiskunsági 
édesvízi karbonátképződményekben.– Földtani Közlöny, 93: 373-386; SZÓNOKY, M. (1963): A 
szegedi téglagyár lösz-szelvény finomrétegtani felbontása.– Földtani Közlöny, 93: 235-243.; 
FÉNYES, J. (1983): A Duna-Tisza-közi tőzeges tavak fejlődéstörténete a Mollusca-fauna 
vizsgálata alapján.– Alföldi Tanulmányok, 7: 7-26. A Duna menti területek löszfaunáival 
foglalkozott Wagner Mária, a Dél-Dunántúlon található negyedidőszaki faunákkal Gebhardt 
Antal, Újvári Gábor, Hum László. Az ország délkeleti régiójában DOMOKOS Tamás végzett 
kvartervizsgálatokat: Adatok Doboz (Kettős-Körös-völgye) felső pleisztocén 
malakofaunájához és őskörnyezeti viszonyaihoz két sekélyfeltárás alapján.– A Békés Megyei 
Múzeumok Közleményei, 20: 5-18. (1999); Vestia turgida (Rossmassler, 1836) előfordulása a 
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bélmegyeri Szolga-erdő (Békés megye) infúziós löszéből.– Malakológiai Tájékoztató, 16: 13-
16. (1997). 

Egy speciális kutatási terület, a molluszka héjak elemzése kapcsolható a Debreceni 
Egyetemen oktató SZÖŐR Gyula nevéhez: Molluszkahéjak elemzése derivatográfiás 
fingerprint módszerrel.– Földtani Közlöny, 102: 54-73.(1972). Vizsgálatait, melyekről 
önállóan vagy társszerzőkkel közösen számolt be, alkalmassá tette kronológiai kérdések 
tisztázására is: Paksi löszcsigák kronológiai értékelése termoanalitikai módszerrel.– Acta 
Geographica, Geologica et Meterologica Debrecina, 18-19: 185-196. (1981). 

Nem előzmények nélküli (lásd Kormos, Horváth, Krolopp munkássága), de alapvetően 
az 1970-es évek elején indult el a hazai legfiatalabb negyedidőszaki üledékek, a holocén 
vizsgálata. Krolopp Endre javaslatára, tanítványa Fűköh Levente végezte ezeknek az 
üledékeknek a feltárását és malakológiai anyaguknak az elemzését. Napjainkig közel 100 
dolgozata született a vizsgálatok nyomán. A széles spektrumú dologozatok (faunisztika, 
taxonómia, zoogeográfia, sztratigráfia, archeomalakológia, környezetrekonstrukció) 
információs bázisát két nagy csoportra bonthatjuk. Az egyik, a magyarországi középhegységi 
területeken, különösen a Bükkben végzett barlangi üledék feltárásaihoz kapcsolódik: Észak-
magyarországi barlangok holocén üledékeinek kvarter-malakológiai vizsgálata.– Soosiana, 8: 
85-88. (1980), Evolution of the Mollusca fauna of the Hungarian Uplands in the Holocene. 
In: PÉCSI, M.-KORDOS, L. (ed.): Holocene Environment in Hungary.– Geographical Research 
Institute Hungarian Academy of Sciences, Theory-Methodology-Practice, 41: 49-56.(1987). A 
vizsgálatok másik területe, a fiatal negyedidőszaki süllyedékek üledékei és faunájuk: 
Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén.– Folia Historico-
Naturalia Musei Matraensis, 25: 25-40. (2001), Malakostratigraphische Untersuchung der 
Bodenablagerungen im Fertőseebecken II.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 13: 
23-36. (1988), Untersuchungen der holozänen Molluskenfauna im Gebiet des Balatons 
(Balatonederics, Lesence: Nádas-tó).– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 13: 15-
24. (1988). A feltárt faunák elemzése során lényeges szempont volt azok biosztratigráfiai 
értékelése is: A Fejér megyei Sárrét holocén Mollusca-faunájának biosztratigráfiai 
vizsgálata.– Soosiana, 5: 17-26. (1977). A nagyszámú biosztratigráfiai adat tette lehetővé, 
hogy kidolgozásra kerüljön a hazai holocén fauna fejlődéstörténetének alapvetése, 
Examinations on Faunal-history of the Hungarian Holocene Mollusc fauna (Characterization 
of the Succession Phase).– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, l6: 13-28. (1991), 
Main features of the development of the Hungarian Holoene Mollusc fauna.– Malakológiai 
Tájékoztató, 12: 15-19. (1993). A sztratigráfiai munkák mellett elkészült állatföldrajzi 
elemzések, mint például a Zoogeographical investigations of the Hungarian Holocene 
mollusc fauna of the medium high mountain ranges.– Iberus, 15: 67-74. (1997, tették 
lehetővé, hogy napjainkra felvázolhatóvá vált a holocén Mollusca fauna fejlődése a Kárpát-
medencében: Main characteristics of development of gastropod fauna of the Carpathian 
Basin during the Late Quaternary.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 24: 31-38. 
(2000). 

Miután Krolopp Endre munkásságának eredményeként kidolgozásra került a hazai 
kvarter biosztratigráfiájának alapvetése, s hasonlóan elkészült a holocén malakosztratigráfiai 
tagolása is, időszerűvé vált, hogy részletesen megismerjük a felső pleisztocén, alsó holocén 
változásokat, s az azt tükröző Mollusca faunát. E munka szintén egy Krolopp tanítvány, 
SÜMEGI Pál nevéhez fűződik. Sümegi önálló, és régészeti kutatásokhoz kapcsolódó feltárásai, 
a társtudományok eredményeivel alátámasztott elemzések eredményeként elkészült dolgozatai 
tartalmazzák ezeket az adatokat. Kezdetekben, a debreceni egyetemi oktató évek alatt az 
Észak-kelet- magyarországi területek fiatal pleisztocén faunáinak feltárásait készítette el: A 
hajdúsági löszterület pleisztocén végi Mollusca faunája.– Malakológiai Tájékoztató, 6: 40-47. 
(1986), A bátorligeti láp fejlődéstörténete.– Calandrella, 10. 1-2: 151-160. (1996), majd a 
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Szegedi Egyetem tanszékvezetőjeként teljesedett ki munkássága, melyet már az egész Kárpát-
medence fejlődéstörténetére vonatkozó komplex kiértékelések jellemeznek: Quaternary 
Malacological Analyses for modelling of the Upper Weichselian Palaeoenvironmental 
Changes in the Carpathian Basin.– Geolines, 11: 139-142. (2000), A Kárpát-medence 
őskörnyezeti állapota a felső-würm egy éghajlati eseménye során I.– Soosiana, 21(?28): 25-
49. (2000), A Kárpát-medence őskörnyezeti állapota a felső-würm egy éghajlati eseményei 
során II.– Soosiana, 22(?29): 31-48. (2001). Oktatási, iskolateremtő munkásságának jelentős 
állomása volt, a kutatási eredmények egyetemi jegyzetekbe rendezése: A negyedidőszak 
földtanának és őskörnyezettanának alapjai.– JATEPress, Szeged, p:1-262. (2001), A régészeti 
geológia és a történeti ökológia alapjai. Szeged : JATEPress, p:1-223. (2003). A fenti rövid 
áttekintés során már említést tettünk a régészeti feltárásokhoz kapcsolódó vizsgálatokról 
(Czógler, Kormos, Krolopp, Domokos, Fűköh), de a legrészletesebb, a társtudományok 
eredményeire leginkább támaszkodó dolgozatokat SÜMEGI munkái között találjuk: 
Environmental archaeology in north-eastern Hungary.- Archaeological Institute of the 
Hungarian Academy of Sciences,. p: 1-426. (2005), Environmental archaeology in 
Transdanubia.-  Institute of Archaeology of the Hungarian Academy of Sciences, p: 1-390 
(2007).  

A fentiekben röviden összefoglalt áttekintés koránt sem teljes, számos, a 
magyarországi kvartermalakológiában dolgozó biológus, geológus, paleontológus, geográfus 
nevét nem említettük, de ezek, az utolsó hét évet leszámítva megtalálhatók a FŰKÖH, L. & 
KROLOPP, E. (2004): Magyarország negyedidőszaki malakológiai bibliográfiája (1883–2002) 
– Quaternary Malacological bibliography of Hungary (1883–2002).– Malakológiai 
Tájékoztató, 22: 5–38. összeállításban. Célunk az volt, hogy Soós Lajos előtt tisztelegve 
bemutassuk, ha csak vázlatosan is, annak a tudományterületnek az eredményeit mely 
jelentősen hozzájárult, hogy egyre árnyaltabb képet kapjunk a Kárpát-medence 
csigafaunájának kialakulásáról, arról a folyamatról, melynek kutatására Soós egy egész életet 
áldozott.  
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Soós Lajos és Az Alopia nem 
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ABSTRACT: (Lajos Soós and The genus Alopia.) ‒ Az Alopia nem - The genus Alopia, Lajos 
Soós's bilingual monograph of an endemic Carpathian group of clausiliids (Gastropoda: 
Clausiliidae), was published in 1928. Due to its complex methodology, nomenclatural 
precision and valuable distribution data this work continues to be a major source of 
information on a challenging genus with several, still unsolved taxonomic problems. Here 
the innovative approaches and scientific impact of this monograph are assessed, and placed 
in context with Hungary's politically tumultuous late 1920s. 

 
Közel nyolc és fél évtizeddel ezelőtt, 1928-ban jelent meg Soós Lajos egyik 

legfontosabb, máig mértékadónak számító dolgozata a Kárpátok jellegzetes 
orsócsigáinak, az Alopia H. & A. Adams 1855 génusz alakjainak rendszertani 
helyzetéről (SOÓS, 1928). Az orsócsigák (Clausiliidae) Soós egyik különösen kedvelt 
csoportjának számítottak, melyekről már korábban is több cikket publikált. E család 
tagjainak jellemzően orsó alakú, középen kiöblösödő háza a szárazföldi csigák 
többségével ellentétben nem jobbra, hanem rendszerint balra tekeredik, és olyan 
jellegzetes, lemezek és redők által megtámasztott, rugalmas nyelű zárólemezzel 
(clausilium) rendelkezik, mely az állat visszahúzódott állapotában lezárja a héj bejáratát. 
 Az európai orsócsigák között az Alopiák mindig is problematikus csoportnak 
számítottak, és rendszerezésük máig komoly szakmai viták tárgya. Ez a balkáni eredetű 
nemzetség a Déli- és Keleti-Kárpátok, valamint az Erdélyi Szigethegység endemizmusa. 
Fajai meghatározóan mészkősziklákon (ritkán más, magas mésztartalmú kőzeten) 
fordulnak elő. E specializáltság következtében az Alopia fajok elterjedése erősen 
tagolódott, és a populációk izolálódása számos helyi alfaj kialakulásához vezetett. A 
már Soós vizsgálatai idején is százon felüli leírt alak rendszerezését több körülmény is 
nehezítette. Mivel az Alopiák körében a családra jellemző balra csavartság mellett 
jobbra tekeredő alakok is előfordulnak, komoly problémát jelentett a csavarodási irány 
rendszertani jelentőségének megítélése. Különösen élesen vetődött ez fel néhány 
szomszédos, de elkülönült elterjedésű tükörszimmetrikus formánál, melyek csupán 
csavarodási irányukban tűntek különbözőnek (1. ábra). Tovább bonyolította a képet a 
morfológiai összehasonlításhoz legfontosabb támpontot adó zárókészülék redukciója a 
magashegyi alakoknál, valamint a szomszédos, de gyakran nagyon különböző 
megjelenésű formák közt előforduló természetes hibridizáció. Az állatföldrajzi 
tagozódás is kevés fogódzót kínált a rokonsági viszonyok felderítéséhez, mert az újabb 
kutatások szerint az Alopiák elterjedési területüket több expanziós hullámban 
népesítették be (FEHÉR és mtsai, 2013). Mindezek a megoldandó problémák Soós 
számára komoly kihívást jelentettek. Végül sokévnyi tapasztalatgyűjtés és több, 
kudarccal végződő próbálkozás után állt össze 165 oldalas monográfiája, Az Alopia 
nem (2. ábra). 
 Az Alopia fajok rendszerezésével elsőként Eduard BIELZ próbálkozott az erdélyi 
malakofaunáról írt 1861-es előtanulmányában. A morfológiai összehasonlításoknál az 
érdemi különbségekre összpontosított, és figyelembe véve az egymás közelében 
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előforduló balos és jobbos alakok nagyfokú hasonlóságát úgy ítélte meg, hogy ellentétes 
irányú csavarodottság közel rokon, egy fajba sorolható alakok esetében is előfordulhat. 
Ugyanerről ezzel ellentétesen vélekedett az erdélyi szász malakológia következő 
generációját képviselő Mauritius KIMAKOWICZ (1883). Ő a fajok határait szigorúan a 
csavarodási irányok mentén jelölte ki, ami sokszor egységes alakcsoportok csavarodási 
irány szerinti kettéosztását eredményezte. Elképzeléseire erősen hatott Darwin 
evolúciós elmélete (1859), melynek hatására az Alopia formákat fejlődési sorokba 
rendezte. Elmélete szerint a redukált zárókészülékű alakok a Déli-Kárpátok csúcsi 
régióiban alakultak ki, majd a törzsfejlődés folyamán a völgyekben külön balos és 
jobbos leszármazási vonalak mentén szétterjedve egyre fejlettebb zárókészülékre tettek 
szert (KIMAKOWICZ, 1883). Ezt az evolúciós hipotézist az Alopiákról igen alapos 
áttekintést közreadó Antoni WAGNER (1914) is elfogadta, viszont nem értett egyet a 
fejlődési sorok csavarodás irány szerinti szétválasztásával. Úgy gondolta, hogy az 
Alopia alakok rokonsági viszonyainak rekonstruálásában igen fontosak az állatföldrajzi 
szempontok, mindenek előtt az előfordulási helyek közelsége. Feltételezve, hogy a 
Kárpátok hegyeit az Alopiák fokozatosan népesítették be, rendszere alapvetően 
hegytömbönként elkülönült fajokra épült, melyek többsége jobbra és balra csavarodó 
lokális változatokat egyaránt magába foglalt. Alopia rendszerének megalkotásakor 
Soósra nagy hatással volt Wagner munkája, csakúgy mint az az éles hangú válaszcikk, 
amelyben KIMAKOWICZ (1914) szakmailag elfogadhatatlannak minősítette a fajok 
csavarodási iránytól független értelmezését. Széleskörű irodalmi tájékozottsága révén 
jól ismerte azokat az eredményeket, amelyeket a csavarodási irány örökletességét 
igazolták. Különösen CRAMPTONnak (1894) a tahiti Partulákról írt közleményét találta 
gondolatébresztőnek, elsősorban az izolációs és fajképződési folyamatoknak az 
Alopiákéval való összehasonlíthatósága alapján. Ekkor már a csavarodási irány 
öröklődésének megfejtése is a levegőben volt: Az Alopia nem megjelenése mindössze 
négy évvel előzte meg STURTEVANT (1932) ezzel kapcsolatos közleményét. 
 Soósnak az Alopiákról írt dolgozata a két világháború közti igen nehéz 
történelmi időszakban született. A trianoni békeszerződés nyomán meggyengült és 
nemzetközileg elszigetelődött ország gazdasága épp kezdett újraszerveződni a küszöbön 
álló 1929-1933-as nagy világgazdasági válságot megelőző néhány nyugodtabb évben. 
Ekkor kerülhetett sor a Magyar Nemzeti Múzeum felújítására és átszervezésére, 
melynek során önállósult az Országos Természettudományi Múzeum, és az állattári 
gyűjtemények annak Baross utcai épületében nyertek elhelyezést. A békekötéskor 
elcsatolt területek elvesztése meghatározó motívuma volt az ország mindennapjainak az 
élet szinte minden területén. Az Állattár rangos kutatói gárdája számára így kiemelt 
fontosságúvá vált a szomszéd államokhoz került területek minél alaposabb faunisztikai 
feldolgozása, és ezzel az ott végzett magyar kutatások meghatározó jelentőségének a 
világ előtti demonstrálása. Ebből a szempontból is fontos eredménynek számított egy 
olyan monografikus közlemény közreadása, amely egy, az erdélyi Kárpátokra jellemző 
nemzetséget dolgozott fel. Még akkor is, ha az Alopiák kutatásában korábban játszott 
magyar szerep meglehetősen szerény volt. Eredményei elsősorban az erdélyi szász 
kultúrkörhöz kötődő Bielznek és Kimakowicznak, valamint a rendkívül jól működő 
Erdélyi Természettudományi Egyesületnek voltak köszönhetők. Soós monográfiájából 
és később A Kárpát-medence Mollusca-faunájából (SOÓS, 1943) ki is derül, hogy 
szerzőjük viszonylag szűkös Alopia anyagra támaszkodhatott, és néhány alakot nem is 
volt lehetősége személyesen tanulmányozni. 
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1. ábra. Tükörszimmetrikus Alopia alfajok együttes előfordulása elterjedési területeik határán. Két jobbra 
csavarodó A. lischkeana cybaea (M. Kimakowicz 1894) és egy balra csavarodó A. lischkeana boettgeri 
(M. Kimakowicz 1883) példány a Királykő (Piatra Craiului) északi oldalán. 
 

 
2. ábra. Az Alopia nem fejléce a szerző Streda Rezsőnek szóló ajánlásával. 
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 Az Alopia nem jelentőségét az adta, hogy a nemzetség ismert alakjait az akkor 
legkorszerűbb szemlélet és módszertan segítségével rendszerezte. Soós látta, hogy a 
leszármazási kapcsolatok felismeréséhez a héjmorfológiai bélyegek nem adnak elég 
biztos támpontot, ezért vizsgálatait a leszármazási viszonyok feltárására alkalmas 
anatómiai jellegekre is kiterjesztette. Elsőként végezte el számos alak ivarszerveinek 
összehasonlítását, előre vetítve, hogy a génusz ezek alapján két elkülönült fejlődési 
vonalra lesz osztható (SZEKERES, 1969). Egy tükörszimmetrikus alakpár esetében 
idegdúcaik összehasonlításával is megerősítette, hogy az eltérő csavarodás ellenére a két 
forma messzemenő morfológiai egyezést mutat. Mindazonáltal Soós ebben a művében 
Kimakowiczhoz hasonlóan úgy vélte, hogy az egyes Alopia fajokon belül a csavarodási 
irány csak egységes lehet. Osztotta továbbá Kimakowicz azon elképzelését is, hogy az 
Alopiákon belül a redukált zárókészülékű alakok tekintendők ősi jellegűnek, és 
elképzelhetőnek vélte, hogy végső soron valamennyi orsócsiga ezektől származtatható. 
E ma már meghaladott elképzelések mellett viszont következetesen törekedett a 
korszerű zoológiai nevezéktan alkalmazására, a kétes értelmezéseken alapuló korábbi 
névhasználat precíz felülvizsgálatára. Műve máig számos olyan fontos és megbízható 
szakmai és elterjedési adat forrása, amelyek a korábbi irodalomban nem szerepeltek, 
vagy csak német nyelven voltak elérhetők. 
 Bár Soós Alopia monográfiája a Nemzeti Múzeum évkönyvében jelent meg, 
viszonylag széleskörűen ismertté válhatott azáltal, hogy a magyarral szinte megegyező 
részletességű angol nyelvű részt is tartalmaz. Soós kortársainál korábban felismerte a 
német nyelvterületen kívüli malakológiai irodalom jelentőségét, és hogy a korszerű 
eredmények széleskörű megismertetését angol nyelvű publikálásuk jelentősen 
elősegítheti. Így már 1909-től rendszeresen jelentetett meg közleményeket angolul, és 
idővel egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy ez kitörési lehetőséget jelenthet a 
tradíciók és az aktuális viszonyok teremtette kulturális elszigeteltségből. Ezért próbálta 
minden lehetséges módon elérni A Kárpát-medence Mollusca-faunájának - végül a 
háborús összeomlás miatt meghiúsult - angol nyelvű kiadatását, és vett részt 1947-ig a 
világ felé a magyar kultúrát népszerűsítő Hungarian Quarterly munkájában is. 
 A megjelenése óta eltelt bő nyolc évtized ellenére Soós monográfiáját bőséges 
és pontos adatanyaga, valamint nyelvi hozzáférhetősége máig az Alopia kutatás 
meghatározó forrásmunkájává teszi. Időtállóságát úgy is sikerült megőriznie, hogy 
közben használatát a taxonómiai és földrajzi nevek alapvető változásai nagymértékben 
megnehezítették. Soóst a dolgozat megjelenése után is élénken érdekelték azok a 
problémák, amelyeket az apja nyomdokába lépő Richard Kimakowicz által 1931-ben és 
1933-ban leírt számos új Alopia alak vetett fel. Igen kevés tereptapasztalata ellenére 
egyre több kétely támadt benne a Kimakowicz-féle, csavarodási irányon alapuló 
fajfelfogással szemben. Megfontolásai eredményeként A Kárpát-medence Mollusca-
faunájában már korábbi véleményének megváltozásáról írt, és a fajokat nem csavarodási 
irány, hanem morfológiai és elterjedési szempontok alapján definiálta. Sajnos ez a 
jelentős könyve csak magyarul jelenhetett meg, így a nemzetközi irodalomban Soós 
nevéhez mindmáig elsősorban Az Alopia nem fajkoncepciója kötődik (GROSSU, 1983; 
NORDSIECK, 2008). 
 Az Alopiák rendszerezése SOÓS 1928-ban és 1943-ban publikált munkái óta is 
megoldatlan maradt (SZEKERES, 1976; GROSSU, 1983; SZEKERES, 2007; NORDSIECK, 
2008). A legújabb molekuláris filogenetikai adatok ugyanakkor egyértelműen igazolják 
azt A Kárpát-medence Mollusca-faunájában képviselt véleményét, miszerint az Alopiák 
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kialakulása során a csavarodási irány a faji hovatartozástól függetlenül, több 
alkalommal is megváltozott (FEHÉR és mtsai, 2013). Bár ezek az új ismeretek választ 
adnak a csavarodás irányának rendszertani fontosságát érintő másfél évszázados 
kérdésre, azt is nyilvánvalóvá teszik, hogy az Alopiák teljes körű rendszerezése, 
kialakulásuk és elterjedésük megértése változatlanul számos megválaszolandó kérdést 
tartogat. 
 Az Alopia nem bevezetőjében Soós visszaemlékszik ennek a problematikus 
csoportnak a rendszerezésére tett többszöri sikertelen kísérletére, melyeket idővel újabb 
és újabb próbálkozások követtek. „Ismereteim gyarapodtával - írja - szempontjaim 
határozottabban kialakultak, s ami bizonyára nem a legkisebb fontosságú körülmény, 
meggyarapodott a rendelkezésemre álló anyag is. Ennyi előny birtokában tettem meg 
legújabb kísérletemet, melynek termése a jelen dolgozat. Mennyi ideig élnek az 
eredményei, nem tudom. Én megtettem a tőlem telhetőt.” Ma már nyugodtan 
hozzátehetjük: igazán maradandóan. 
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A Kárpát-medence állatföldrajzi tagolódása  
 

VARGA ZOLTÁN 
 
 

ABSTRACT: (Zoogeographical subdivision of the Carpathian basin.) ‒ The Carpathian basin is a 
nearly perfect biogeographical unit, surrounded by high mountains which act as filters and 
barriers of faunal dynamics. As a consequence of different intensity of effects on mobile vs. 
stationary animal groups, the zoogeographical subdivision of this region was differently outlined 
by the specialists, depending on the focal group of their surveys. The zoogeographical subdivision 
of the Carpathian basin, given by L. Soós had, however, a different character than most of these 
surveys, since he could also consider the faunal historic aspect of the regionalisation. The fossil 
evidence has shown that a considerable amount of species was present in the Carpathian basin 
since the Upper Miocene („ancient runk of the fauna”), e.g. the relicts of the ancient Pannonian 
inland sea/lake. The survival of numerous forest endemisms strongly supports the forest refuge 
character of several parts of Carpathians in the Upper Pleistocene; a fact which was repeatedly 
demostrated by the recent palaeobotanical and molecular phylogeographic surveys, as well. As a 
consequence of the archipelago character of the Carpathians, the level of endemism is here, as 
Soós formulated, „similarly high as it can only characterise the insular faunas”. 

 
 

1. A Kárpát-medence életföldrajzi helyzete – történeti áttekintés 
 
 „A Kárpát-medence a szárazföld belsejében szokatlanul tökéletes, kerek földrajzi 
egységet jelent” – e szavakkal kezdi SOÓS Lajos (1943) monografikus könyvének „A Kárpát-
medence Mollusca-faunájának általános képe” c. fejezetét. Életföldrajzi képét az határozza 
meg, hogy szinte minden oldalról hegyvidékek veszik körül, amelyek az errefelé irányuló 
faunamozgásokat korlátozzák és megszűrik, ám izoláló hatásuk révén azt is lehetővé teszik, 
hogy az itt megtelepedő élőlények és együtteseik a továbbiakban a maguk önálló evolúciós 
útját járják. Ezért az állatföldrajzi területi beosztások a Kárpát-medencét és a vele nagyrészt 
azonosítható történelmi Magyarországot (vö. SOÓS 1943: 444) szükségképp önálló egységként 
kezelik, ellentétben Magyarország jelenlegi területével. E tekintetben DUDICH (1953: 188) 
BULLA és MENDÖL (1947 ill. 1999) felfogásához csatlakozik, akik megállapítják: „Az Európa 
szívében helyet foglaló Kárpát-medence földrajzi egységessége... nem a földrajztudomány 
műhelyében mesterségesen kikristályosított elmélet..., hanem a természet erőinek nagyszerű 
harcából megszületett, mindenki által érzékelhető, szemmel látható tény.” A hazai 
szakirodalom, DUDICH (1953) alapján – az Euro-Turáni faunavidék részeként – Középdunai 
faunakerületről ír, míg az újabb európai szakirodalom és az Európai Unió élőhelyvédelmi 
irányelve is (Habitat Directive, Council of Europe, 1997) a Kárpátok gyűrűjével körülvett 
medence belső területeit, a Pannon térséget tekintik önálló életföldrajzi egységnek. 
 A Kárpát-medence és ezen belül Magyarország területe, körülvéve a Kárpátok számos 
magassági övezetre tagolódó magashegységi ívével, a közép-európai lomberdő-övezet és a 
kontinentális erdőssztyepp övezet határán fekszik, jelentős (szub-) mediterrán és – elsősorban  
nyugaton – atlanti hatásokkal. Mindenképp leegyszerűsítés volna azonban itt csupán övezetek, 
zónák találkozásáról és hatásaik átfedéséről beszélni. Tájföldrajzi tanulmányok bizonyítják, 
hogy a Kárpát-medencére az jellemző, hogy itt megtörik az egyveretű kelet-európai régiókra 
jellemző nagyléptékű, zavartalan övezetesség, és azt az egyedi sajátosságú tájak változatossága 
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váltja fel (TELEKI 1936; KÁDÁR 1965, 1975; KONDRACKI 1966). Természeti sajátosságaikat, 
élőviláguk sokféleségét a klimatikus és a hidrográfiai-talajtani sajátságokat egyaránt tükröző 
életközösségeik egymáshoz illeszkedése, térbeli és működésbeli összerendeződésük sajátságai 
határozzák meg.  
 Nem meglepő tehát, hogy a különböző állatcsoportok kutatói vállvetve törekedtek a 
Kárpát-medence minél pontosabb állatföldrajzi beosztásának megalkotására, többnyire szem 
előtt tartva DUDICH (1953) alábbi intelmét: „Minden magasabbrendű csoportra, a rendektől 
felfelé, külön-külön kell kidolgozni...az állatföldrajzi felosztást. Tudományos szempontból nem 
jelent kárt, hogy minden csoportra külön-külön felosztást kell készíteni, mert a rideg tényeknek 
ez felel meg.” Ennek szellemében született meg SOÓS Lajos (1934) felosztása a puhatestűekre, 
KOLOSVÁRY Gáboré (1936) a pókokra, KASZAB Zoltáné (1938) a gyászbogarakra, SZENT-
IVÁNYI Józsefé (1938) a lepkékre, végezetül MÓCZÁR Lászlóé (1939, 1943) a redősszárnyú 
darazsakra és a méhfélékre alapozva. Ehhez a sorhoz csatlakozott e sorok írójának korai 
munkája is (VARGA 1964), melyben az előbbiekhez képest nagyobb hangsúlyt kapott a 
növényföldrajzi szempontokkal való egyeztetés. A legtöbb felosztás egységesen az adott 
csoport jelenlegi elterjedési képei alapján elkülönített ún. faunaelemekre, illetve az ilyen alapon 
megállapított jelenlegi faunaképre (alapfauna vs. színezőelemek) vonatkozik.  
 Voltak azonban ezeknek a munkákban az adott csoport sajátosságait tükröző egyéni 
vonások is. SOÓS Lajos (1934, 1943) bőségesen élt azzal a faunatörténeti rekonstrukciós 
lehetőséggel, amelyet már ekkor biztosított számára a Kárpát-medence fosszilis puhatestűinek 
kutatottsága. Számos fajnak a f. Miocénig (a Szarmatáig) való vissza-nyomozhatósága a 
„faunánk ősi törzsét” képviselő fajcsoport felállítására, és az alábbi megállapításra ihlette: 
„Annyi bizonyos, hogy Mollusca-faunánk képe már a jégkor előtt kialakult, s azon a jégkor 
csak aprólékos változtatásokat végzett egyes fajok kigyomlálásával”, jóllehet ennek a 
mondatnak a szófűzése még a régi monoglacialista szemléletre utal. A Kárpátok 
endemizmusokban való gazdagságára pedig az egyetlen plauzibilis magyarázatként a Kárpátok 
(ill. ezt megelőzően a Tisia-tömb) szigetfauna jellegét találta meg. A fossziliákkal nem 
nyomonkövethető csoportokban pedig vagy az edafikus és klimatikus adottságok (KASZAB 
1938; MÓCZÁR 1939, 1943), vagy pedig a vegetációs és vegetációtörténeti viszonyok (SZENT-
IVÁNYI 1938; VARGA 1964) fokozott figyelembe vétele nyilvánult meg. 
 Valamennyi munka azonban abból az elemi tényből indul ki, hogy bármely terület 
faunája különböző elterjedésű és eredetű állatfajok együttese. Az állatföldrajzi szempontból 
hasonlónak minősülő fajok csoportjait faunatípusnak (faunakörnek), a csoportok egyes tagjait 
pedig faunaelemeknek nevezzük. Megkülönböztetésük és jellemzésük alapja a fenti munkákban 
(sőt a növényföldrajzi elemzésekben még ma is!) a jelenlegi elterjedési terület alakja és 
kiterjedése volt, jóllehet a nagy lepidopterológus H. REBEL (1931) már évtizedekkel korábban 
meglátta, hogy az európai fauna lényegében egy autochton (holothermikus) és egy hidegtűrő, 
kontinentális (holopsychrikus) komponensre tagolódik. Ugyanez a kettősség tükröződik G. DE 
LATTIN (1967) nagyívű munkájában, aki összehasonlító chorológiai módszerrel, a szűk 
elterjedésű, ill. kiterjedt áreaformák egymásba látszólag folyamatosan átmenő, szinte végtelen 
sokféleségét véges számú, közös gócterülethez hozzárendelhető faunatípusra (faunakör, 
Faunenkreis) vezeti vissza. Ezért ma a közös földrajzi gócterülettel jellemezhető fajok 
összességét tekintjük egy faunatípushoz tartozónak. Az adott faunatípust képviselő egyes 
taxonokat: fajokat, esetenként az önálló elterjedésű alfajokat nevezzük faunaelemeknek. A 
gócterületek meghatározása az ún. areografikus (elterjedés-elemző) módszerrel történik, több 
lépésben. Először az adott gócra leginkább jellemző, szűk elterjedésű (stenochor, endemikus) 
fajok révén, majd a megszakított (diszjunkt) elterjedésű, több alfajra tagolódó (politipikus) 
fajok alfajainak gócterületei alapján, végül fajgazdag törzsfejlődési egységek (nemzetségek, 
alnemzetségek) faj-sokféleségi gócai alapján; mindezen gócterületek többszörös egyezésének 
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bizonyító erejére alapozva (DE LATTIN 1967; MÜLLER 1977, 1981; VARGA 1977, 2003). Ezért a 
faunatípusok sokfélesége az adott terület faunájának történeti kialakulásáról, evolúciójáról 
értékes információkat szolgáltat, olyan esetekben is, ahol fosszíiliák híján a genetikai markerek 
mutatják meg az evolúciós változások tér-időbeliségét (pl. HEWITT 1999, 2000, 2004; 
TABERLET et al. 1998; SCHMITT 2007).  
 
 

Faunatípusok és faunaelemek a Kárpát-medencében 
 
 A Kárpát-medence életföldrajzi képének fontos vonása a faunaelemek sokfélesége, a 
különböző földrajzi eredetű fajok összetorlódása. Ebből a szempontból a széles elterjedésű, 
Eurázsia nagy részén elterjedt fajok kevésbé jellemző értékűek, bár kétségtelen, hogy adott 
terület fajkészletének jelentős hányadát teszik ki. Többségük széles tűrőképességű, szinte csak 
az Alföld erdőtlenné vált kultúrtájai vagy a Kárpátok alpin-szubnivális övezetei jelenthetnek 
számukra idegen életközeget. Nagy számban fordulnak elő viszont az ember által mérsékelten 
befolyásolt élőhelyeken, így pl. az üde lomberdőkben, kaszálóréteken, hagyományos művelésű 
területeken. Bár az ilyen fajok gyakran még ma is nagy elterjedésűek, vannak közöttük 
olyanok, amelyek, főleg a nagy térigényűek, emberi hatásra erősen visszaszorultak (pl. daru, 
túzok, hód, európai bölény), elterjedésük szakadozottá vált; óriási területekről kipusztultak 
vagy kipusztulástól veszélyeztetettekké váltak. Ez jellemző a csúcsragadozókra is (hiúz, farkas, 
barna medve), amelyeket korábban drasztikus eszközökkel irtottak, újabban viszont, 
mindenekelőtt Közép-Európa több országában, igyekeznek a meglévő állományt gyarapítani ill. 
a kipusztultakat visszatelepíteni. 
 Mint ezt az alábbi táblázatos áttekintésekből láthatjuk, minden állatcsoportban vannak 
olyan domináns faunatípusok, amelyek együttesen a teljes fajkészlet 50-80 %-át teszik ki. Ezek 
általában nagy areájú palaearktikus vagy holarktikus fajok, amelyek elterjedése az európai vagy 
eurázsiai mérsékelt klímaövezet nagyrészét lefedi. Elterjedésük a mai általános éghajlati 
övezetességet tükrözi, bár egyik részük elterjedésének északi határa inkább a nyári izotermákat 
követi (a tenyészidőszak hőösszegére igényes fajok), míg másik részük elterjedési határvonala 
inkább a téli izotermák szerint alakul (fagyérzékeny atlantikus és atlanto-mediterrán, illetve 
éppen ellenkezőleg, a hideg, havas telet igénylő kontinentális, „szibériai” fajok). Az ilyen, nagy 
areájú fajok aránya természetesen a nagyobb mozgékonyságú állatcsoportokban a jelentősebb 
(pl. madarak, szitakötők, lepkék), de a kevéssé mozgékony, inkább élőhelyükhöz kötött 
állatcsoportok (csigák, százlábúak, ikerszelvényesek, futóbogarak stb.) esetében is meghaladja 
a fajkészlet felét. Ezeknek a faunaelemeknek az összességét szokás "alapfaunának" nevezni, 
hiszen ők határozzák meg a fauna általános jellegét, pl. azt, hogy mediterrán, középeurópai-
lomberdei vagy boreális-tajga jellegű faunáról van-e szó.  
 A faunaelemek másik jelentős csoportjára viszont az jellemző, hogy korlátozott 
elterjedésűek, és áreájuk az adott régió valamelyik szűkebb területegységéhez kapcsolódik. Bár 
nincsenek jelentős fajszámmal képviselve, arányuk néhány %-tól legfeljebb 10-15%-ig terjed, 
jelenlétük mégis sajátos színezetet ad a faunának; mutathatja pl. egy közép-európai területen az 
atlantikus, a mediterrán, a sztyeppei stb., tehát nem a klímazonális alaphelyzetből adódó 
hatásokat. Őket nevezzük összefoglalóan állatföldrajzi színezőelemeknek. Sokszor a környező 
területek kevéssé terjedőképes fajai, így pl. a Kárpát-medencében az alpi, a kárpáti, balkáni 
stb. fajok ilyen színezőelemek, másszor távolabbi eredetű (pl. turáni-ürömpusztai) fajok 
ideszakadt maradvány-populációiról van szó. Jelenlétük nem az általános klímazonális 
viszonyokat tükrözi, hanem sokkal inkább az adott élőhelyen, helyileg, szűkebb léptékben ható 
tényezőkkel hozható összefüggésbe.  
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 Különösen a változatos domborzatú, mikroklimájú és növényzetű területeken fordulhat 
elő együtt sokféle színezőelem. A Magyar Középhegység alacsonyabb hegyvidékeire jellemző, 
hogy jelentőssé válik az égtáj szerinti kitettség és az alapkőzet hatása. Ez teszi lehetővé, hogy 
egy-egy klímaváltozást a fajok jórésze csekély elterjedésváltozással, az adott régión belüli 
élőhelyváltással vészeljen át. Igy pl. az a hidegtűrő csiga-együttes, amely az Aggteleki-karszton 
az utolsó eljegesedési fázis (Würm) hideg éghajlata alatt a Nagyoldal sziklás tetőjén élt, ma a 
tőle légvonalban mintegy 2 km-re, É-ra fekvő hideg szurdokvölgy alján található meg, szinte 
változatlan faji összetételben. Számos melegigényes faj a hideg éghajlatú szakaszokat a déli 
kitettségű lejtőkön vészelte át, és innen terjedhetett szét az eljegesedések utáni felmelegedések 
(interglaciálisok, interstadiálisok) során. Ezért a Kárpát-medence élővilágának a kialakulásában 
nemcsak a hosszú távú, nagy léptékű benépesedési folyamatok a lényegesek, hanem a fínomabb 
léptékű helyi hatások is. Ezt bizonyítják azok a korábbi adatok, amelyek a negyedidőszak több 
fázisában látszólag ellentétes igényű, erdőlakó és nyílt területekhez ragaszkodó emlősfajok 
jelenlétét igazolták, eltérő arányokban a medence különböző tájain (KRETZOI 1969, 1977; 
JÁNOSSY 1961; KORDOS 1977; KROLOPP & SÜMEGI 1998; SÜMEGI & KROLOPP 2000), és azok 
a modern molekuláris vizsgálatok is, amelyek hidegtűrő kétéltű-, hüllő- és emlősfajok Würm-
refugiumaként és posztglaciális terjedési gócterületeként jelölték meg a Kárpát-medencét 
(BABIK et al. 2004; DEFFONTAINE 2005; KOTLÍK et al. 2006; SOMMER & NADACHOWSKI 2006; 
URSENBACHER et al. 2006; VÖRÖS et al. 2006; HOFMAN et al. 2007; SCHMITT et al. 2007; 
GRATTON et al. 2008; STEWART et al. 2010; VARGA 2010) A paleoökológiai vizsgálatok is a 
hidegpusztai és a tűlevelű erdei vegetáció váltakozó előretörését-visszahúzódását mutatták ki 
Würm eljegesedés során (BENNETT et al. 1991; WILLIS et al. 1995, 2000; FARCAŞ et al. 1999, 
2004; RUDNER & SÜMEGI 2001; WOHLFAHRT et al. 2001; MAGYARI et al. 2002; BJÖRKMAN et 
al. 2003; TANŢAU et al. 2003, 2006; WILLIS & VAN ANDEL 2004; FEURDEAN et al. 2007; 
BIRKS & WILLIS 2008; MAGRI, D. 2008).  
 A korlátozott elterjedésű faunaelemek nagy változatossága különösen jellemző a 
Kárpát-medence peremterületeire, amilyen például az Alpok-alja, ahol a kelet-alpesi, a nyugat-
balkáni (illír) és a medence belsejére jellemző (pannon) hatások találkoznak, de ilyenek a Dél-
Dunántúl domb- és hegyvidékei (pl. a Villányi-hegység és a Mecsek), ahol erős a mediterrán és 
az illír hatás is; a Bánát hegyvidékei és az Erdélyi-szigethegység, ahol a pannon, a mediterrán, 
a balkáni és a kárpáti hatások ütköznek, de sajátos hatások torlódnak össze a Gömör-Tornai 
karsztvidéken (Aggteleki- ill. Szlovákiai-karszt), ahol a kárpáti, az északi-kontinentális 
(boreális) és a száraz-hegyvidéki (xeromontán) faunaelemek találkoznak a medence alacsony-
középhegységi részeire jellemző pannon- és szubmediterrán jellegűekkel. Hasonló elterjedési 
átfedések színtere a Kárpátoktól területileg jobban izolált Bükk-fennsík, vagy a más geológiai 
sajátosságú Zempléni-hegység is, különösen Tokaj-Hegyalja, ahol a pannon jelleg a 
kontinentalitással párosul. Az Alföldnek is vannak nagy fajváltozatosságú peremterületei: ilyen 
a Dráva-sík és a Bereg-Szatmári-sík, amelyek a környező hegyvidékek hatásait közvetítik az 
Alföldre. A medence jellegű kontinentális hatások a belső, síksági területeke jellemzőek. 
Számos faj a pontuszi sztyeppekkel és erdőssztyeppekkel közös, de vannak Dél-Szibériáig és 
Mongóliáig húzódó elterjedésű, hidegtűrő-kontinentális fajok is. Utóbbiak főként a 
löszpusztákra jellemzőek. Mások, főként a szikesek és a nyílt homokpuszták fajai, viszont már 
a turáni félsivatagi jellegű ürömpuszták felé mutatják a kapcsolatot. 
 A Kárpát-medence egésze jóval kiterjedtebb és változatosabb domborzatú terület, mint 
a medence belső, alacsonyabb tengerszintfeletti magasságú részeire korlátozott Magyarország. 
Mind a boreális és alpin elemekben gazdag magasabb kárpáti régiók, mind pedig az élővilág 
jégkorszaki túlélése szempontjából leginkább számításba jöhető menedékterületek kívül esnek 
Magyarország területén. Ezért mind a Kárpát-medencére leginkább jellemző szűk elterjedésű, 
ún. bennszülött (endemikus) fajok száma, mind pedig a fauna általános sokfélesége a Kárpát-
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medence egészét tekintve jóval nagyobb, mint a jelenlegi Magyarországon. Azokban az 
állatcsoportokban, ahol a fauna zömét nagy mozgásképességű, jól röpülő fajok alkotják 
(szitakötők, bagolylepkék; kisebb mértékben a nappali lepkék is), ott a fauna mintegy 80%-át a 
nagy elterjedésű, domináns faunaelemek képezik ("alapfauna"), a biogeográfiai színezőelemek 
össz-aránya pedig 20% alatt marad. Ahol viszont a fajállomány nagy részét meghatározott 
élőhelyekhez szigorúan ragaszkodó, korlátozott mozgásképességű fajok alkotják (szárazföldi 
csigák, talajlakó ízeltlábúak, röpképtelen egyenesszárnyúak, tápnövény specialista lepkék, 
stb.), az alapfauna/színezőelemek arány egyenletesebb; definíció szerint a fauna változatosabb, 
diverzebb (VARGA 1995, 2003, 2006). 
 
 

Bennszülött fajok (endemizmusok) a Kárpát-medencében és Magyarországon 
 
 "Bennszülött"nek a köznapi szóhasználat valamely földrész őslakóit nevezi, szemben a 
bevándorlókkal, akik jelenleg már gyakran az adott térség lakóinak többségét alkotják. Az 
„őslakosság” azonban maga is viszonylagos fogalom. Tudjuk, hogy Amerika „őslakói” a 
Bering-szoroson át, Ázsia felől érkeztek, tehát ők csak az újabb, pl. az európai vagy kínai, 
indiai stb. bevándorlókhoz képest „ősibbek”. Hasonlóan vagyunk az életföldrajzban széles 
körben használt „bennszülött (endemikus) faj” megjelöléssel is. A név azt sugallja, mintha ezek 
a fajok ott jöttek volna létre, ahol ma is élnek. Ez azonban egyáltalán nem biztos, hogy így van. 
Csak kevés esetben állnak rendelkezésünkre olyan fosszilis maradványok, amelyek az egyes 
fajok keletkezésének helyét és idejét viszonylag pontosan megállapíthatóvá teszik.  
 Valószínű például, hogy – legalább részben – itt alakultak ki azok a kárpát-medencei 
bennszülött csigafajok, amelyeket SOÓS Lajos (1943) fent idézett klasszikus művében „faunánk 
ősi törzseként” jellemzett. Közülük a legkorábban (f. Miocén) megjelenő fajok egyike az 
endemikus bánáti csiga (Chilostoma banaticum), de a kárpát-medencei elterjedési súlypontúak 
a SOÓS által a Pannon beltenger „maradékfajaiként” jellemezett Theodoxus fajok (Th. 
danubialis, Th. transversalis, Th. praevostianus; molekuláris filogenetikai viszonyaikról lásd: 
BUNJE 2007; BUNJE & LINDBERGH 2007; FEHÉR et al. 2007), a termálvizi Melanopsis parreysi, 
és mellettük sok szélesebb elterjedésű faj, mint pl. Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, V. 
naticina, Planorbis cornea, Limnaea stagnalis, Vertigo angustior, Clausilia dubia. A levantei 
rétegekben jelenléte miatt sokáig hasonlóan régi faunaelemünknek vélték a keleti ajtóscsigát 
(Pomatias rivulare) is (SOÓS 1943; VARGA 2003), azonban erről az újabb genetikai 
vizsgálatok azt valószínűsítik, hogy a medence peremein északi irányba terjedése újabb, 
posztglaciális eredetű.  
 Az endemikus fajok a Földön egyenlőtlen eloszlásúak. A legtöbb bennszülött faj a 
trópusi esőerdők endemizmus-forrópontjaira koncentrálódik, de jelentős arányú endemizmust 
találunk számos óceáni szigetcsoportban, sőt a kontinensek szigetszerű élőhelyein, főként a 
magashegységekben. Sürgető feladat az endemizmus-központok feltérképezése, fajkészletük 
megismerése, de ez önmagában még kevés. A genetikai sokféleség megőrzésében játszott 
szerepük megismerése, evolúciós jelentőségük feltárása nagyrészt még a jövő feladata. Ehhez a 
filogenetikai elemzés módszereit kell igénybe vennünk. Ismeretes pl., hogy a Bükk, az 
Aggteleki- és Szlovákiai-karszt bennszülött forráslakó csigája, a kárpáti forráscsiga 
(Sadleriana pannonica) a legközelebbi rokonságban a Dinári-karszton és a Déli-Mészalpokban 
élő Hauffenia-fajokkal áll. A Szádelői-völgyre és a Szlovákiai-karszt szomszédos területeire 
nézve endemikus Alopia chlathrata orsócsiga-faj filogenetikai testvérfaja az erdélyi Alopia 
bielzii. Az Aggteleki-karszt barlangjaiban élő Vágvölgyi-szálfarkú (Eukoenenia vagvoelgyii) 
legközelebbi rokona (Eukoenenia austriaca) az Északi-Mészalpok egyik, a jégkorszakok alatt 
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csak részben eljegesedett hegységének, a Totes Gebirge-nek a karsztüregeiben él. További 
rokonságuk trópusi elterjedésű. A felsorolt fajok filogenetikai testvérfajai, elterjedésük 
összefüggései jégkorszak-előtti (preglaciális), harmadidőszaki kapcsolatokra utalnak.  
 A Kárpát-medence, bár Európa fiatal kialakulású, az alpi orogenezis által meghatározott 
részéhez tartozik, bizonyos állatcsoportokban bővelkedik bennszülött (endemikus) elemekben. 
SOÓS Lajos (1943: 453) a Kárpát-medence Mollusca-faunájának állatföldrajzi elemzése 
kapcsán megjegyzi: „Mollusca-faunánk endemizmusa olyan váratlanul magasfokú, amilyen 
csak a szigetfaunákat szokta jellemezni” (29,16%). Jelentős köztük a kárpáti-erdőlakó 
endemizmusok száma, mint pl. Speleodiscus triarius, Macrogastra bielzi, Cochlodina cerata, 
Vestia gulo, V. turgida, Lozekia transsylvanica, Trichia lubomirskii (FEHÉR et al. 2007). 
Hasonló a helyzet egyes talajlakó ízeltábú-csoportokban (pl. kaszáspókok – Opilionida: 28 %, 
ikerszelvényesek – Diplopoda, faji szinten: 7,3 %, alfaji szinten további 13,5 %; vö. KORSÓS 
1994), sőt a röpképtelen rovarcsoportok egyrészében is (pl. csökevényes szárnyú szöcske- és 
sáska-nemek: Isophya, Poecilimon, Odontopodisma, vö. KIS 1980 futóbogarak, pl. a 
Morphocarabus alnem szűk elterjedésű fajai: Carabus /M./ obsoletus, C. /M./ zawadskyi, C. 
/M./ hampei, az Otiorrhynchus nembe tartozó ormányosok; részletesebben lásd: VARGA 2003, 
2006).  
 Endemizmusaink jelentős része valamilyen módon kötődik a karsztvidékekhez. Az 
Erdélyi-szigethegység (Mt. Apuseni) nagytestű, bennszülött Octodrilus földigilisztái kizárólag 
a hegység déli, karsztos területein fordulnak elő (CSUZDI & POP 2007; CSUZDI et al. 2010), és 
alpin-balkáni taxonokkal állnak kapcsolatban. Ezt jól magyarázza az a geológiai összefüggés, 
mely szeint a fenti terület a Vardar-tömb északra rotálódott lemeztöredéke, amely vulkánikus 
tevékenység során tovább fragmentálódott, lehetőséget adva vikariáns taxonok kialakulására. 
Szintén régi reliktumok a specializált életmódú barlangi-vízi csigák (pl. a mecseki karsztok 
bennszülött vak-csigája, a Bythiospeum hungaricum), az Északi-Kárpátok és a Gömör-Tornai-
karszt számos barlangjában több helyi alakra tagolódó Niphargus tatrensis; az Aggteleki-
karszt barlangjaiban élő, Frivaldszky Imre által leírt szemcsés vakászka - Mesoniscus graniger; 
ikerszelvényesek, pl. az Abaligeti-barlangban élő Haasea hungarica, Brachydesmus troglobius 
és Hungarosoma bokori; barlangi futóbogarak: Duvalius, Neotrechus, Typhlotrechus, 
Anophthalmus fajok, pl. az Aggteleki-karszt barlangjaiban élő Duvalius hungaricus). Ezekre a 
preglaciális maradvány-endemizmusokra („ereklyefajokra”) az jellemző, hogy csak ott 
maradhattak fenn, ahol a különleges élőhelyi viszonyok egyenletes, fagymentes hőmérsékletet 
biztosítottak számukra. Megjegyzendő azonban, hogy a nagy mértékű endemizmus bármelyik 
említett állatcsoportban csupán a Déli- és Keleti-Kárpátokra, a Bánát hegységeire és az 
Erdélyi-szigethegységre, illetve hegyvidékeink közül a Mecsek, a Bükk, az Aggteleki-hegység 
karsztjaira jellemző. A Kárpát-medence belső részein, a Pannonicum jellemző élőhelyein 
többnyire csak alfaji szintű, fiatal negyedidőszaki kialakulású neoendemizmusokkal 
találkozhatunk, amelyek többsége keleti-mediterrán, balkáni ill. kontinentális, sztyeppei-
félsivatagi kapcsolatú fajoknak a Kárpát-medencében izolálódott népességeiből alakult ki.  
 
 

Glaciális refugiumok, reliktumok és regionális tagolódás 
 
 A Kárpát-medence éghajlati szempontból nemcsak ma átmeneti helyzetű, megvolt ez a 
sajátossága a fiatal negyedidőszaki eljegesedések idején is. Míg a medence belső részén a 
lápokkal, folyómenti mocsarakkal és hidegtűrő fákból álló, ligeterdő-foltokkal tarkított hideg-
kontinentális löszsztyep („mamutsztyep”) uralkodott, belső-ázsiai sztyepplakó és tundrai-tajgai 
fajok együtteseivel, addig a medencét délnyugatról-délkeletről szegélyező hegyvidékek már 
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erdő-menedékterületek voltak, és a medence kedvezőbb éghajlatú peremterületein is 
megmaradt a fás vegetáció. Benne, legalábbis az utolsó eljegesedéseket, a tűlevelű erdei fajok 
mellett a hidegtűrő lomberdei elemek is átvészelhették (BENNETT et al. 1991; WILLIS et al. 
1995, 2000; BIRKS & WILLIS 2008). A jégkorszaki erdő-refugiumok helyzetét, a pollen-
elemzések bizonyítékai mellett, legjobban a talajfauna és az erdei aljnövényzet endemikus fajai 
jelzik. Vannak ilyenek a Magyar-középhegységben is, de méginkább a Kárpát-medence 
délnyugati részén (Illyricum), a Keleti-és Déli-Kárpátokban. A Keleti-Kárpátokra és Erdély 
hegyeire jellemző nagy számú un. dacikus faj közül némelyek az Északi-középhegység keleti 
részére ill. a Bereg-Szatmári síkra is átterjednek, pl. a vésett orsócsiga (Clausilia dubia), az 
erdélyi tarsza (Isophya stysi), az erdélyi avarszöcske (Pholidoptera transsylvanica). Jellemző 
erdőtalaj-lakó endemizmusok az Erdélyi-szigethegységben az Entomobielzia gaetica, 
Karpathophilon dacicus ikerszelvényesek, Protracheoniscus politus, Hyloniscus 
transsylvanicus ászka-fajok.  
 Az előbbieknél fiatalabbak, a negyedidőszak valamelyik korábbi, jégközi (interglaciális) 
időszakából erednek azok az endemizmusok, amelyek a Földközi-tenger melléki vagy belső-
ázsiai száraz hegyvidékek fajaival közeli rokonok. Száraz sziklás és bokorerdős élőhelyeink 
bennszülött lakója több bagolylepkefaj hazánkból leírt nevezéktani törzsalakja ill. alfaja (Euxoa 
vitta vitta, Chersotis fimbriola fimbriola, Ch. fimbriola baloghi, Polymixis rufocincta isolata, 
Cucullia mixta lorica) stb. Szintén a negyedidőszak jégközi fázisaira vezethető vissza azoknak 
a bennszülött, általában alfaji rangú taxonoknak az eredete, amelyek legközelebbi rokon fajai 
ill. alfajai a Balkán-félsziget kevésbé eljegesedett magashegységeiben honosak. Ilyen pl. a 
szurokfekete szerecsenlepke keleti-kárpáti és erdélyi-szigethegységi két alfaja (Erebia melas 
carpathicola ill. E. melas runcensis), a balkáni szénalepke déli-kárpáti alfaja (Coenonympha 
rhodopensis schmidtii) stb. Hasonlóképpen fiatal negyedidőszakiak azok a bennszülött fajok 
vagy alfajok, ahol a földtörténeti mértékkel mérve rövid izolációs időszak csupán csekély 
mértékben differenciálódott taxonok kialakulását tette lehetővé. Ilyeneket bőven találhatunk a 
Kárpát-medence Pannonicum flóratartományának (ill. faunakörzetének) jellegzetes sziki, 
homoki, löszpusztai és sziklagyep-lakó, valamint szárazerdő-lakó fajai között. Néhány 
kiragadott példa: szikeseinken a bennszülött halofitonokra specializált zsákhordó-molyok (pl. 
Coleophora hungarica, C. peisoniella), a sziki ürömbagoly (Saragossa porosa kenderesensis), 
a Kiskunság homokterületein több bennszülött pókölő-darázs faj, pl. Tachyagetes dudichi, 
Cryptocheilus szabopatayi, C. richardsi ill. az endemikus Dictyna szaboi hamvaspók; meleg 
tölgyeseink balkáni-kis-ázsiai kapcsolatú bennszülött alfajai a Dioszeghiana schmidtii 
schmidtii, Asteroscopus syriacus decipulae bagolylepkék. Endemikus fajok vannak a Vörös 
Könyv által kipusztult vagy eltűnt fajokként említett rovarok között is (pl. budai fürgefutonc - 
Limnastis dieneri, budai laposfutó – Cymindis budensis), számos további pedig a kipusztulás 
közelébe került (pl. 8 endemikus rovarfaj ill. alfaj). 
 A Kárpát-medence regionális tagolódása szempontjából jelentősek azonban azok a 
reliktumjellegű csoportok és fajok is (földigiliszták, páncélosatkák, ikerszelvényesek; vö. 
KORSÓS 1994; CSUZDI & POP 2007; CSUZDI et al. 2010; MAHUNKA 1993, 2007), amelyek 
elterjedése a medence-peremi gócterületekkel függ össsze. Ilyenek például a kelet-alpesi, az 
illír, a mőziai és a dácikus fajok. Az illír fajok legnagyobb gyakorisággal a Dinári-
hegységrendszer és a hozzá csatlakozó dombvidékek-síkságok fajgazdag lomberdeiben 
fordulnak elő (illír bükkösök és gyertyános-tölgyesek), innen sugároznak át a Dunántúl és az 
Alpok-alja határos területeire ("Praeillyricum"), ilyenek pl. a Helicigona illyrica, Trichia 
erjaveci csigafajok, Mastigona bosniense, Brachydesmus attemsi ikerszelvényesek; az 
egyenesszárnyúak közül néhány csökevényes szárnyú, röpképtelen faj: Isophya modesta, 
Odontopodisma schmidtii. Vannak illír faunaelemek a Dráva és a Száva vízgyűjtő területének 
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édesvizi faunájában is, pl. a tegzesek közül Chaetopteryx rugulosa, Platyphylax frauenfeldi, az 
illír-keletalpi elterjedésű Cordulegaster heros szitakötő, stb.   
 Kárpáti fajok ill. alfajok mindenekelőtt azokban a korlátozott mozgásképességű állat-
csoportokban vannak, amelyekben a Kárpátoknak ill. a Kárpátok bizonyos részterületeinek, 
önálló evolúciós jelentősége állapítható meg(VARGA 2006; SCHMITT & VARGA 2009). Ilyenek 
pl. a szárazföldi csigák (Gastropoda, Pulmonata: Stylommatophora, pl. Spelaeodiscus, 
Laciniaria, Trichia genusok), futóbogarak (Coleoptera: Carabidae), bizonyos lepke-genuszok 
(Lepidoptera, Geometridae: Psodos, Satyridae: Erebia - csak alfaji szinten!), hideg forráslakó 
csigák, rovarok (pl. álkérészek, tegzesek) stb. Kárpáti fajok Magyarország mai területén, 
zömmel reliktumjelleggel, csupán az Északi-Középhegység néhány magasabb (pl. Bükk-
fennsík) ill. a Kárpátokhoz közvetlenül csatlakozó területén (Zempléni-hg., Aggteleki-karszt, 
Beregi-sík) fordulnak elő, zömmel extrazonális (pl. zónainverzió révén létrejött), hideg 
mikroklímájú élőhelyeken (pl. kárpáti kékcsiga - Bielzia coerulans, kárpáti forráscsiga - 
Sadleriana pannonica, pompás futrinka - Carabus obsoletus, kárpáti szélesfutó - Abax 
schueppeli stb.). 
 Tágabb értelemben véve a dacikus fajok is kárpáti elemeknek tekinthetők, azonban két 
okból célszerű őket különválasztani (VARGA 2006; SCHMITT & VARGA 2009). Egyrészt sok 
esetben elterjedésük góca nem maga a kárpáti ív, hanem a Bánát hegyvidékei vagy a Ny-
Erdélyi-Szigethegység, és ezek nem is igazán a magas hegyvidékek lakói (pl. erdélyi ajtóscsiga 
- Pomatias rivulare, bánáti csiga - Chilostomum banaticum, erdélyi avarszöcske - 
Pholidoptera transsylvanica, piroslábú hegyisáska - Odontopodisma rubripes, Zubovski-
hegyisáska - Zubovskia banatica, erdélyi futrinka - Carabus hampei), másrészt bizonyos 
genuszokban a fajgazdagság annyira a Keleti- vagy a Déli-Kárpátok meghatározott 
részterületeihez (pl. az Alopia orsócsiga-nem esetében a Keleti-Kárpátok belső mészkő-
övezetéhez) kötődik, hogy ezt az általános "kárpáti" megjelölés csak elkenné. Ezeknek a 
faunaelemeknek az önállóságát az is aláhúzza, hogy esetenként endemikus genuszokról van szó 
(pl. a Mischtschenkotetrix tövishátú-sáska-nem). Vannak emellett a Keleti- és Déli-Kárpátok 
(Nagy-Hagymás1, Bucsecs2, Királykő3 ill. Fogarasi-havasok4, Szebeni-havasok5, Retyezát6) 
magas régióira jellemző endemizmusok is, amilyen néhány röpképtelen sáskafaj (Miramella 
ebneri5, Podismopsis transsylvanica4) ill. alfaji szinten a szerecsenlepkék (Erebia epiphron 
transsylvanica2,3,4,6, E. manto traianus2,3,6, E. cassioides neleus6, E. gorge fridericikoenigi2,3,6, 
E. melas carpathicola1) és a magashegységi araszolólepkék (Glacies coracina dioszeghyi2,3,6, 
G. noricana carpathica2,6, G. canaliculata schwingenschussi2,3,6) számos képviselője. A 
dacikus faunaelemek Magyarországon az Északi-középhegység keleti-északkeleti részére és az 
Alföld humidabb éghajlatú keleti-északkeleti peremterületeire jellemzőek, pl. .(Bielzia 
coerulans+, Balea stabilis*, Laciniaria plicata, Monacha carthusiana, Oxychilus inopinatus, 
Perforatella dibothryon*, Ruthenica filograna*), az egyenesszárnyúaknál (Leptophyes 
discoidalis+, Isophya stysi*, Pholidoptera transsylvanica*, Odontopodisma rubripes+). 
 A kelet-balkáni (mőziai) fajok a jégkorszakokat a Balkán keleti részének refugiális 
területein vészelték át, és késő glaciális-posztglaciális terjedésük révén a Déli-Kárpátok és a 
Bánát hegyei felől érték el a Kárpát-medencét. Terjedőképesebb fajaik a Ny-Erdélyi-
szigethegység peremén át elérték a Nagy-Alföld DK-i, K-i peremterületeit illetve Kárpátalját és 
az Északi-Középhegység keleti részét. Ilyen elterjedésűek pl. a Chondrula tridens, Laciniaria 
plicata, Vitrea inopinata, Monacha carthusiana csigafajok. Ilyen elterjedési típusú talajlakó 
páncélos-atkát (Oribatida) Bátorliget környékén is találtak (MAHUNKA 1993, 2007), ami az 
Alföld keleti peremterületeinek a kelet-balkáni-erdélyi erdő-refugiumokkal való összeköttetését 
bizonyítja. 
 Az alpin és arktikus-alpin fajok előfordulásai környékünkön az Alpok, a Kárpátok és a 
Balkán-félsziget magas, erdőhatár fölötti (alpin-szubnivális) övezeteire jellemzőek (VARGA & 
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SCHMITT 2008; SCHMITT & VARGA 2009). Nálunk csak különleges, hideg mikroklímájú, 
reliktumőrző élőhelyekre korlátozódnak. Elterjedésük egyik oldalon az Alpok-aljától a Magas-
Bakonyig tart; ilyen pl. a tarka hegyisáska (Miramella alpina), araszolólepkék: Perizoma 
didymata, Euphya scripturata, az alpesi gőte (Triturus alpestris), a másik oldalon az Északi-
középhegységnek a Kárpátokkal összefüggésben álló részeire terjed ki. Egy-egy faj a Börzsöny 
és a Mátra magas részein is előfordul, pl. a tarka hegyisáska (Miramella alpina), a hegyi 
fehérlepke (Pieris bryoniae); több ilyen faj ismert a Bükk-fennsík zónainverziós 
szurdokvölgyeiből (Melampophylax nepos, Drusus trifidus tegzesek, Entephria cyanata 
araszolólepke; utóbbit a Bükkben bennszülött alfaj, E. cyanata gerennae képviseli), az 
Aggteleki-karsztról (Drusus trifidus tegzes, Vertigo alpestris csiga) és a Zempléni-hegység 
magas tömbjeiből. Faunánkban glaciális reliktumoknak tekinthetők. 
 
 

A Kárpát-medence területi állatföldrajzi tagolódása – rövid összegzés 
 
 Korábban az állatföldrajzi kutató munka mintegy végcéljaként hierarchikus elvű területi 
beosztás megalkotását tekintették. Holott tisztában voltak vele, hogy az életföldrajzban 
bármilyen határ csupán pillanatfelvétel értékű, és hogy a különböző élőlénycsoportok alapján 
készített területi beosztások határai szükségképpen nem esnek egybe. Különösen nyilvánvaló 
ez egy olyan átmeneti jellegű éghajlatú területen, mint a Kárpát-medence, amelynek medence-
jellege és klímájának átmeneti jellege valamilyen mértékben az egész negyedidőszak folyamán 
érvényesült. Logikus azt állítani, hogy az a terület, ahol kárpáti elterjedésű és a boreális 
tűlevelű övezetre jellemző fajok határozzák meg a fauna képét, azt kárpáti jellegűnek: 
Carpathicum-nak tekintjük, ahol pedig a meleg-száraz tölgyesekre és erdőssztyepp-
társulásokra jellemző fajok dominálnak, azt pannóniai jellegűnek, Pannonicum-nak mondjuk. 
Igen ám: de a kétféle terület érintkezik és térben-időben átfedi egymást. Ha az Aggteleki-
karszton a déli oldalon felhágunk a Nagyoldal fennsíkjára, akkor a sziklás, meleg déli lejtőn és 
a tető sekély talajú tölgyeseiben a Pannonicum-ra jellemző állategyüttest találunk. Ha viszont a 
hegy északi oldalán ereszkedünk le a Ménes-völgybe, ott már a kárpáti faunaelemek bősége 
fogad bennünket. Átmeneti klímájú területeken jelentőssé válik az égtáj szerinti kitettség és az 
alapkőzet hatása, és ez lehetővé teszi, hogy egy-egy klímaváltozást a fajok jelentős része 
minimális elterjedés-változással, az adott régión belüli élőhely-váltással vészeljen át. Az egyes 
konkrét népességek elterjedése állandóan változik, a sokféle fajú együttesek alapján megvont 
határok viszont csupán többé-kevésbé hasznos absztrakciók. 
 Ezért van az, hogy ugyanazon területeket a különböző állatcsoportokkal foglalkozó 
szerzők más- és más módon értékelik. Azokban az állatcsoportokban ahol a kárpáti jellegű 
fajok száma jelentős, és az Északi-középhegység faunaképét is még ezek jelenléte határozza 
meg, ott az Északi-középhegységet a Carpathicum legdélebbi, már némileg elszegényedett 
faunájú nyúlványának lehet tekinteni (csigák, főleg hegyi patakokban fejlődő rovarcsoportok: 
kérészek, álkérészek, tegzesek). Azokban az állatcsoportokban, ahol viszont erősebb terjedő-
képességük vagy a növényzethez-kötöttségük miatt az Északi-középhegységben erős a délies: 
szubmediterrán és pannon hatás, pl. a hártyásszárnyúaknál, lepkéknél, ott ezt a területet inkább 
a Pannonicumhoz tartozónak véljük. Hasonló kérdéseket kell megválaszolni, ha a medence 
nyugati peremterületeit tekintjük, ahol a Pannonicum hatásai találkoznak a kelet-alpesiekkel 
(Noricum) és a nyugat-balkániakkal (Illyricum). Az illír refugium hatása erős pl. a szárazföldi 
csigáknál, de jelentéktelen a mozgékony rovarcsoportokban, stb. Ezért az alábbiakban mi olyan 
területi beosztást vázolunk fel, ahol megjelöljük az átfedési területeket is, majd felvázoljuk a 
Kárpát-medencébe behatoló különféle faunaelemek inváziós irányait is. 
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Fő egységek Átfedések Átfedési terület neve 

Pannonicum   
 Pannonicum-Carpathicum Matricum 
Carpathicum   
 Pannonicum-Illyricum Praeillyricum 
Illyricum   
 Illyricum-Noricum Vendicum 
Noricum   
 Carpathicum-Moesicum Dacicum 
Moesicum   
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1. ábra: Európa Würm-glaciális extra-mediterrán refugium területei  
(1) „Channel” kontinentális talapzat (STEWART et al. 2010) 
(2) Az Erebia medusa nyugati genetikai ága (SCHMITT et al.2007) 
(3) Kaiserstuhl-Schwarzwald mikro-refugium (SCHMITT &VARGA, mscr.) 
(4) Würm-kori elegyes erdő-refugium (WILLIS et al. 2000) 
(5) Számos faj kárpáti gócterülete (pl. Vipera berus, Chlethrionomys rutilus, Ursus arctos, P. mnemosyne; 

URSENBACHER et al. 2006, KOTLÍK et al. 2006, VALDIOSERA et al. 2007, GRATTON et al. 2008). 
(6) Bátorliget környékének erdő-refugiuma (WILLIS et al. 2000) 
(7) Az Erdélyi szigethegység (Mt. Apuseni) erdőrefugiuma (SCHMITT et al. 2007; FEURDEAN et al. 2007, 

MAGRI 2008) 
(8) A Keleti-Kárpátok déli részének refugiuma (Chlethrionomys rutilus, Bombina variegata, KOTLÍK et al. 

2006, VÖRÖS et al. 2006, HOFMAN et al. 2007) 
(9) A Déli-Kárpátok déli oldalának erdőrefugiuma (Bombina variegata, E. medusa; VÖRÖS et al. 2006, 

HOFMAN et al. 2007, SCHMITT et al. 2007) 
(10) Észak-balkáni erdőrefugiumok, több foltban (pl. Ursus arctos, P. mnemosyne, Erebia spp., KOTLÍK et al. 

2006, VALDIOSERA et al. 2007, GRATTON et al. 2008) 
(11) Prae-Noricum és Prae-Illyricum erdőrefugiumai (több foltban, számos fajjal, pl. Vipera berus, Rana 

arvalis, E. medusa, TABERLET et al. 1998, BABIK et al. 2004, URSENBACHER et al. 2006, VALDIOSERA et 
al. 2007, SCHMITT et al.-2007) 

(12) Dinári refugiumok (több foltban, számos fajjal) 
(13) Macedoniai refugiumok (több foltban, számos fajjal) 
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2. ábra: A Kárpát-medence belső faunadinamikája (VARGA 2006 után átrajzolva) 
Ferdén vonalkázott terület szaggatott vonallal határolva, peremén nyilakkal: Carpathicum (incl. Dacicum) és 

kárpáti + dacikus hatások 
Vízszintesen vonalkázott terület: Noricum 
+ jelekkel kitöltött területek: pontuszi-pannon sztyeppei (részben lösz-sztyepp) területek 
Vastag hálózatú keleti-kárpáti területek: boreo-kontinentális jellegű keleti-kárpáti medencék 
Sűrűn pontozott területek: szubmediterrán és mőziai hatású területek 
Vékony szaggatott nyilak: preillír-prenorikus hatások 
Vastag szaggatott nyilak: keleti-kárpáti öszefüggések 
Vékony folytonos nyilak: szubmediterrán és ősmátrai kapcsolatok 
Vastag folytonos nyilak: kárpáti-pannon („Praecarpathicum”) peremfluktuációk 
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A Banaticum állatföldrajzi értékelése és jelentősége 
 

DELI TAMÁS 
 

ABSTRACT: (The significance of the Banaticum subregion (Romania) and its zoogeographical re-
evaluation.) ‒ The Banaticum as a district of the Carpathian zoogeographical region, was 
originally defined by Lajos Soós in 1934 as the area bordered by the Danube river to the south, the 
Jiu river to the east, the Strei river to the north and the Great Hungarian Plain to the west. Beside 
the predominance of Carpathian fauna elements, Banaticum is characterized by its own endemic 
species, as well as the presence of Balkan – both western (Illyrian) and eastern (Moesian) – 
species. Based on recent findings, the author reconsidered the geographical range of the 
Banaticum, i.e. extended its eastern and northern borders to the Olteţ river and to the Mureş river / 
the Zărandului mountains, respectively. Distribution patterns of four genera, Aspasita, Graciliaria, 
Troglovitrea and Agardhiella, are discussed in detail. 

 
 

Kelet Magyarország biogeográfiai viszonyait a Balkán és a Kárpátok, valamint kisebb 
részben a keleti sztyepp területek határozzák meg. Mindezen területek állat és növény fajainak 
jelentős része a Kárpátok délnyugati részét képező Bánáton keresztül érik el a Kárpát-
medencét. Ezen lenyűgözően gazdag élővilágú tájegységnek a jelentőségét egy viszonylag 
helyhez kötött állatcsoport - a szárazföldi csigák - vizsgálatán keresztül tártuk fel. 
 

Kevés olyan helye van Európának, amely olyan izgalmas faunatörténeti és 
állatföldrajzi érdekességekkel bír, mint a Bánáti-hegyvidék. Jégkorszakok meleg 
periódusaiból származó, ma már csak itt fennmaradt fajok mellett itt találkoznak délkelet 
Európa három nagy fajképződési gócának (fauntartományainak) elemei. A Kárpátok 
bennszülött (endemikus) fajai közé a nyugat balkáni és a kelet balkáni faunarégiók fajai 
keverednek, de számos a világon csak itt élő, úgynevezett bánáti endemizmust is leírtak innen 
a kutatók. A legújabb kutatásaink az új fajok, alfajok felfedezésén túl rávilágítottak a térség 
jelentőségére, többek között hazánk faunafejlődésének szempontjából is. 
 
 

A Carpathicum első leírása 
 
 A Kárpátok csigafaunájának legfontosabb jellemzője a bennszülött fajok magas 
száma. Ezek főleg erdő- és sziklalakó endemizmusok, amelyek közül hazánkban is sok 
előfordul. A Kárpátok állatföldrajzának, azaz a Carpathicum faunatartományának első jól 
értékelhető leírása - a puhatestű fauna alapján - SOÓS Lajos (1934, 1943) tollából való. Ő volt 
az, aki először összegezte az 1940-es évekig felhalmozódó gyűjtéseket és információkat. A 
leírás főbb vonásai alapján ma is megállja helyét az állatföldrajzi elemzések sorában. SOÓS 
(1943) öt faunakerületere osztotta a Carpathicumot a puhatestű-fauna alapján. A kerületeket 
bizonyos fajok, sőt génuszok elterjedése és feltételezett kialakulási területe alapján különítette 
el. A kerületek határai természetesen nem húzhatók meg élesen, hanem a különböző 
elterjedési képek fedettségéből következtethetünk meglétükre. 

A Charpathicum faunatartományának felosztása SOÓS (1943) szerint: I. Északi-
Kárpátok kerülete, II. Keleti-Kárpátok kerülete, III. Bánsági kerület (Banaticum), IV. Bihari 
kerület, V. Erdélyi-medence kerülete 
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A Banaticum, ahol délkelet Európa faunatartományai keresztezik egymást 
 
 SOÓS (1943) a Bánsági kerület (Banaticum) legfontosabb vonását abban látta, hogy 
endemizmusai mellett nagyon jellemző a balkán felől bejövő fajok sokasága. Ezen túlmenően 
részletesebb elemzésre azonban nem vállalkozott, de nem is vállalkozhatott. A történelmi 
határainkon túli olténiai hegyvidék akkoriban szinte teljesen ismeretlen volt a kutatók előtt, 
mint ahogy bizonyos speciális életterű csoportok, mint amilyenek például a kascsigák 
(Agardhiella) is, alig voltak a gyűjtemények fioláiban. 
 
 

 
 
1. ábra: A Banaticum faunakerületének határai SOÓS (1943) és a jelenlegi kutatások (2011) alapján. Folytonos 
fekete vonallal jelöltük délkelet Európa endemizmus gócainak a Kárpátokban húzódó határait. 
 
 

SOÓS (1943) abban látta az elkülöníthetőséget, hogy kárpáti endemizmusok mellett a 
balkán felől beszűrődnek fajok, illetve olyan önálló endemizmusok is élnek itt, amelyek 
átlépik a Kárpátok déli határát képező Duna vonalát. Az újabb kutatások tükrében, sok 
megválaszolatlan kérdés mellett, már sokkal pontosabban meg tudjuk fogalmazni a Bánsági 
kerület lényegét. A Banaticum az egyetlen olyan térsége Európának, ahol a kárpáti endemikus 
fajok a balkánról származó elemekkel együttesen fordulnak elő (1. ábra). Tovább színezi a 
képet, hogy balkáni elemeinek egy része a nyugat-balkáni (Illyricum), míg más része a kelet-
balkáni (Moesicum) faunatartományból (fajképződési gócból) származik. Ezen túlmenően 
ráadásul a Kárpátok bennszülött fajokban (ezek a bánáti endemizmusok) leggazdagabb, de 
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viszonylag kicsiny kiterjedésű területe és egyben több interglaciális relitkumfaj (jégkorszakok 
felmelegedési periódusainak maradvány fajai) utolsó menedékterülete. Tudománytörténeti 
szempontból is érdekes ilyen maradványfaj a rendkívül ritka Soosia diodonta (Férussac, 
1821), amely génusz nevét SOÓS Lajosról kapta. 

Önálló, csak a Banaticumra jellemző bennszülött csigafajaik rendkívül változatosak, 
több családon belül is találunk ilyeneket, sőt ebből a térségből leírtak néhány eddigi 
ismereteink szerinti endemikus génuszt is (Aspasita, Graciliaria, Troglovitrea). Más 
génuszok, mint amilyenek a kascsigák (Agardhiella) legnagyobb változatossággal és 
fajszámmal éppen a Banaticumra jellemzők, így ezt a területet a csoport géncentrumának 
tekinthetjük.  
 
 

Legújabb kutatási eredményeink 
 

A Banaticum mint állatföldrajzi egység feltárása és minél alaposabb megismerése 
érdekében tanulmányoztuk a román és a régebbi magyar irodalmakat. Az elmúlt 5 év alatt 
számos gyűjtőutat szerveztünk Romániába, elsősorban a Bánát és Észak-Olténia 
mészkőhegyei közé. Kutatóútjaink során legfőbb céljaink a korábbi adatok igazolásán 
túlmenően az új adatok, információk gyűjtése, illetve többé-kevésbé ismert vagy éppen a 
tudomány számára ismeretlen faj(ok) felfedezése, elterjedési területeinek megállapítása volt.  

Felfedezéseink közül eddig két új kascsigafaj az Agardhiella tunde Deli, 2010 és az 
Agardhiella domokosi Subai, 2011, egy új gyöngycsigafaj a Vitrea szekeresi DELI & SUBAI, 
2011 és két új kárpáti orsócsiga taxon, az Alopia subcosticollis ssp. tamasorum Szekeres, 
2007; Alopia grossuana ssp. nemethi DELI & SZEKERES, 2011 neve vált érvényessé.  

Gyűjtéseinkkel hatékonyan hozzájárultunk több szárazföldi csiga génusz revíziójához. 
A Kárpátok gyöngycsiga (Vitrea spp.) fajainak revizíója (DELI & SUBAI, 2011) mellett SUBAI 
(2011) részben a közös bánáti kutatásaink kapcsán végezte el a kárpátokban és a Kelet-
Balkánon élő kascsigák (Agardhiella spp.) revízióját. Továbbá elkezdtük a bizonytalan 
státuszú Aspasita taxonok taxonómiai és genetikai vizsgálatát is. 

A revíziók és határozások során több faj esetében derült ki, hogy Románia, de egyben 
a Kárpátok faunájára nézve is új előkerülésről van szó. Az új faunelemek közül az eddig csak 
a mediterrán illyr tengerparti részekről ismert Platyla wilhelmi (Wagner, 1910) és Vitrea 
botterii (Pfeiffer, 1853), valamint a nyugat balkáni elterjedésű Vitrea erjaveci (Brusina, 1870) 
(korábban V. densegyrata M. Kimakowicz, 1890) fajok számos lelőhelyről való előkerülése 
(BOETERS et al. 1989; DELI & SUBAI, 2011) igen meglepő és állatföldrajzilag egyenlőre 
nehezen magyarázható jelenség.  
 
 

Réslakó életforma a szárazföldi csigáknál 
 

A Banaticum csigái közül kétségkívül a kascsigák (Agardhiella spp.) a 
legérdekesebbek, amelyek kizárólag a Balkánon és a Kárpátokban fordulnak elő. Az ismert 
fajok száma 23 (SUBAI, 2011), aminek majdnem a fele (10 faj, ebből 8 endemikus, csak 
Banaticum területéről ismert) él a bánáti és nyugat olténiai hegyvidékek karsztterületein. A 
közelmúltig a legritkább csigáknak számítottak, mivel több leírt fajból mindössze 1-2 példány 
volt ismert a világ számára. Ritkaságukat azzal magyarázták, hogy barlangokban élnek, ahol 
zoológusok ritkán szoktak kutatni. A kascsigák vizsgálata során kiderült, hogy nem feltétlenül 
barlanglakók, hanem egy kevéssé ismert és vizsgált élőhelyet lakják. Ráadásul ezeken az 
élőhelyeken nemcsak ezek a kascsigák élnek, hanem más fajok egyedeinek tucatjai is. Mai 
ismereteink szerint az ide kapcsolható fajok elsősorban a Balkánon és a csatlakozó kárpáti 
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területek karsztvidékein fordulnak elő és a legnagyobb ritkaságoknak számítanak (pl.: az 
Agardhiella, Virpazaria, Klemmia, Gyralina, Troglovitrea, stb. genusok fajai). Az már 
korábban is nyilvánvaló volt, hogy nem a felszínen tenyésznek ezek a csigák, hiszen vak és 
pigment nélküli állatokról van szó. Mint, ahogy más állatcsoport esetében (pl. rákok, 
szöcskék, futrinkák, stb.) a csigáknál is sokáig troglofil (=barlanglakó) állatoknak gondolták 
ezeket a vak fajokat (GROSSU et NEGREA 1968; GROSSU 1987; GITTENBERGER 1975). A terepi 
munkák során azonban mi nem gyűjtöttünk barlangokban, sőt többnyire ilyen üregek 
környékén sem, mégis viszonylag nagy számban gyűjtöttük többek között Agardhiella 
fajokat. A legjobb gyűjtőhelyeknek, a többségében felszínközeli, talajjal fedett köves területek 
bizonyultak. Néhány helyen, ahol élő egyedek is előfordultak, a kövek közötti réseket nem 
töltötte ki a talaj és ezen rések oldalában meg is figyelhettünk mászkáló állatokat. Ebből a 
megfigyelésből kiindulva neveztük ezt réslakó életformának, lakóit pedig réslakóknak (DELI 
& SUBAI, 2011). Úgy gondoljuk, hogy ezen rések mérete rendkívül változatos és tágabban 
értelmezve maguk a barlangok is ide tartoznak, így természetesen a réslakó fajok 
barlangokból is előkerülhetnek. A kőgörgetegek és kőfolyások mindig jó búvóhelyül 
szolgálnak a csigafajok számára. Ezeket idővel talaj fedi be, de a kövek közötti rések hálózata 
sokáig fennmarad. Itt sokkal temperáltabb hőmérsékleti és páraviszonyok alakulnak ki, ideális 
helyet adva a hűvös és nedvességkedvelő állatoknak. Idővel sok faj alkalmazkodhatott ehhez 
az életmódhoz, sokuk oly mértékig specializálódott, hogy elvesztették színüket és szemüket.  
 
 

A Banaticum határai 
 

SOÓS (1943) a Banaticum határait a délkeleti Kárpátok nagyobb folyói mentén jelölte 
meg. Délen a Duna, északon a Sztrigy és a Nyugati-Zsil, keleten a Zsil folyó, míg nyugaton 
az Alföld sík vidéke képezte az elképzelése szerinti határt. Az már az irodalmi adatokból 
látszott, hogy a Zsiltől keletre és a Sztrigytől északra is találtunk olyan csoportokat, fajokat, 
amelyeket bánáti endemimzusoknak tekinthetünk (KIMAKOWICZ 1884, 1890; SOÓS 1943, 
GROSSU & NEGREA 1968; GROSSU 1986, 1987, 1993). A pubikációk adatait és a saját 
eredményeinket felhasználva kirajzolódni látszik az a határ, amely leginkább fedi a 
Banaticum fogalmában megfogalmazott biogeográfiai sokszínűséget. A bánsági faunakerület 
központját a Duna menti mészkővidék, a Cserna-folyó vízgyűjtője és a Vulkán-hegység 
karszterületei képezik. Ez a terület a már említett 3 nagy faunatartomány metszéspontjában 
helyezkedik el. Itt megtalálható az összes Kárpátokban élő balkáni származású szárazföldi 
csigafaj és itt a legmagasabb az un. bánáti endemizmusok száma. A Banaticum 
peremterületeinek határát elsősorban a bordáscsigák (Aspasita) és a kascsigák (Agardhiella) a 
Bánátban endemikus fajainak együttes előfordulásai alapján húztuk meg. Az így körülhatárolt 
terület délen a Duna, északon a Maros völgyét éppen átlépi, keleten pedig az Olt-völgyig 
húzódik. Ezeken túl délen már nem élnek kárpáti fajok, ettől északra és keletre pedig annyira 
megváltozik a fauna képe, hogy a bánáti endemizmusok eltűnnek és csupán 1-2 balkáni 
származású elem elszórt állományaival találkozhatunk, helyettük pedig a Banaticumban nem 
élő kárpáti fajok jelennek meg. 
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A Banaticum szerepe hazánk élővilágában 
 

A Balkán és a Kárpát-medence belső területe közötti kapcsolatnak a gondolata nem 
újkeletű. Több kutató, számos példán keresztül hangsúlyozza a "délkeleti bevándorlási irányt 
az Alföld keleti peremére. MAHUNKA (1993) például számos mediterrán jellegű atkafaj 
megjelenéséről számol be a Bánátban, amelyek közül több a Bátorligeti-láp területén is 
előfordul. Az alig 15 éve Gyula melletti erdőkben kimutatott bujkáló avarszöcske 
(Pholidoptera litoralis) (NAGY et al., 2000) egy balkáni rovarfaj, amely areájának északi 
részét képező Erdélyi-Szigethegységből kerülhetett az Alföld délkeleti részére. A szárazföldi 
csigák közül a keleti ajtóscsigának [Pomatias rivularis (Eichwald, 1829)] is a legészakibb 
elterjedési pontja Bátorliget mellett van (SOÓS, 1943; NYILAS & SÜMEGI 1990). Ez a faj a 
Banaticum központi részén széles körben elterjedt, kelet-balkáni származású faunaelem. A faj 
jelentősebb állományát megtaláltuk a Maros mellett is, amely összekötő kapocs a Bánát és 
Bátorliget között. Hosszasan lehetne sorolni az állattani és botanikai példákat, amelyek mind 
azt támasztják alá, hogy fel kell tételeznünk egy dél-észak vándorlási útvonalat a délnyugati 
Kárpátok és az Erdélyi-Szigethegység mentén. Ezek a „vándorlások” (valójában fajok 
elterjedési területeinek növekedéséről és szűküléséről van szó) nemcsak a múltban játszódtak 
le, hanem napjainkban is jól érzékelhetők. Nemrégiben például aranysakált lőttek Békéscsaba 
belterületén, amely szintén egy déli eredetű faj, mai megjelenése újkeletű. Akár a Balkán, 
akár a keleti sztyeppterületek felől a Duna vonala mentén előrenyomuló élőlényekről van szó, 
terjedésükben a Bánát területe mindig is átjáró vagy éppen menedékterület volt és 
remélhetőleg az is marad. Az alföldi erdőségek eltűnésével a ma még összefüggő erdővel 
borított bánáti hegyvidéknek kulcsfontosságú szerepe van délkelet Európa faji 
sokszínűségének fennmaradásában. 
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Soós Lajos nevéhez kötődő taxonok annotált listája 
 

FEHÉR ZOLTÁN 
 
 

ABSTRACT: (Annotated list of taxa introduced by or named after Lajos Soós.) ‒ For the 40th 
anniversary of the death of Lajos Soós, this paper has aimed to list those taxa – three recent 
genera, 45 recent species/subspecies and 17 fossil species/subspecies – which were introduced by 
him and to provide their current allocations. Taxa, which were named after this prominent 
Hungarian malacologist, are listed as well.  

 
 

Bevezetés 
 

Soós Lajos halálának negyvenedik évfordulója alkalmából egy olyan lista összeállítása 
volt a célom, amely számba veszi az által bevezetett, illetve az ő tiszteletére elnevezett 
taxonokat.  A lista alapvetően KILIAS (1975) munkáján alapul, kiegészülve az akkori listából 
kimaradt néhány taxonnal, valamint – ahol ezzel kapcsolatban rendelkezésre áll releváns 
irodalom – feltüntettem a taxonok jelenleg elfogadott rendszertani pozícióját, illetve 
használatban lévő neveit. Soós Lajos három recens genuszt, 45 recens és 17 fosszilis fajt 
illetve alfajt írt le. Recens taxonjai közül egy genusz és 22 faj/alfaj tekinthető szinonímnak, 
további két faj helyzete bizonytalan.  A róla elnevezett taxonok száma tizenöt (két genusz és 
tizenhárom faj/alfaj).  

Feltételezhető, hogy az általa leírt recens taxonok típusainak többsége 1956-ban a 
Természettudományi Múzeumot sújtó tűzben megsemmisült. Elképzelhető, hogy egyes, a 
típusszériákhoz tartozó példányok csere vagy adományozás révén még 1956 előtt más 
gyűjteményekbe kerültek és ott máig megmaradtak, azonban erről nincs pontos információm. 
Fosszilis fajai közül egynek a típusa megtalálható az MTM Őslénytárában, ezt a felsorolásban 
külön jelzem. 
 
 

Soós Lajos által leírt recens mollusca taxonok 
 
adelpha Soós, Amalia (Malinastrum) –– 1924: 192. [Tandonia albanica (Soós, 1924); lásd: 

BANK (2010)] 
adelpha Soós, Palaina –– 1911: 348. [WIKTOR (1998) az eredeti genusznéven említi] 
adelpha Soós, Xerophila –– 1904: 292. [(?) Későbbi munkájában SOÓS (1943) már nem is 

említi] 
albanica Soós, Amalia (Malinastrum) –– 1924: 191. [Tandonia albanica; lásd: BANK (2010)] 
apatelus Soós, Vitrinopugio –– 1924: 185. [Oligolimax apatelus; lásd: BANK (2010)] 
biroi Soós, Diaspira –– 1911: 346. [Ditropis biroi (Soós, 191); lásd: WIKTOR (1998)] 
biroi Soós, Palaina –– 1911: 348. [WIKTOR (1998) az eredeti genusznéven említi] 
capillacea Soós, Sitala –– 1911: 353. 
carpathica Soós, Paladilhia –– 1940: 142. [Bythiospeum carpathica; lásd: BANK (2010)] 
castriota Soós, Candidula –– 1924: 193. [HAUSDORF (1991) az eredeti genusznéven említi]] 
cavicola Soós, Daudebardia –– 1927: 168. [Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805); lásd 

PINTÉR (1971)] 
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cincta Soós, Fruticicola erjaveci Brusina var. –– 1904: 295. [Trochulus erjaveci (Brusina, 
1870); lásd: PROCZKOW (2009)] 

connectens Soós, Alopia intercedens Rossmässler var. –– 1928: 318. [Alopia straminicollis 
(Charpentier, 1852); lásd: NORDSIECK (1979)] 

csikii Soós, Gigantomilax –– 1924: 188. [BANK (2010) nem említi, viszont a CLECOM egy 
publikálatlan kéziratában (Bank, személyes közlés) incertae sedis megjelöléssel szerepel. 
DHORA & WELTER-SCHULTES (1996) szerint valószínűleg nem a Gigantomilax, hanem a 
Deroceras genusba tartozik] 

dacica Soós, Fruticicola –– 1904: 294. [Valószínűleg az Euomphalia strigella (Draparnaud, 
1801) szinonímja; lásd SOÓS (1943)] 

despotti Soós, Helicella (Trochoidea) pyramidata Draparnaud var. –– 1933: 336. [Trochoidea 
cucullus despotti; lásd: BECKMANN (2003)] 

Diaspira Soós n.g. –– 1911: 346. 
druyvesteijni Soós, Alopia straminicollis Charpentier var. –– 1928: 315. [NORDSIECK (2008) 

szerint”Alopia straminicollis hibrid", pontosabban A. livida bipalatalis (M. Kimakowicz, 
1883) x A. straminicollis (Charpentier, 1852) hibrid alak (Szekeres személyes közlés)] 

emmae Soós, Clausilia (Dilataria) –– 1908: 386. [Dilataria succineata mathildae 
(Westerlund, 1878); lásd: NORDSIECK (2006)] 

fallax Soós, Daudebardia –– 1955: 103–104. [Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805); 
lásd PINTÉR (1971)] 

gattoi Soós, Lampedusa (Imitatrix) – 1933: 321. [Lampedus imitatrix gattoi; lásd: NORDSIECK 
(2007)] 

gerardensis Soós, Partula –– 1911: 355. 
geyeri Soós, Xerophila –– 1926: 98. [Xerocrassa geyeri; lásd: BANK (2010)]  
hadrochila Soós, Clausilia (Dilataria) –– 1908: 387. [NORDSIECK (2006) szerint rendszertani 

helye bizonytalan] 
Hazaya Soós n.g. –– 1908: 25. [Vidovicia Brusina, 1904; Soós a leírás idején a Vidovicia 

nevet nomen nudumnak tekintette és az új genusznevet ehelyett vezette be (lásd még: 
SOÓS 1909). Ezt az álláspontját vélhetően revideálta, hiszen később már ő maga is a 
Vidovicia nevet használja (SOÓS 1943)] 

horváthi Soós, Clausilia (Dilataria) –– 1908: 384. [Dilataria marcki marcki (Zelebor, 1868); 
lásd: NORDSIECK (2006)] 

hungarica Soós & H. Wagner, Helicella (Helicopsis) –– 1935: 127. [Helicopsis striata 
hungarica; lásd: BANK (2010)] 

hungarica Soós, Lartetia –– 1927: 166. [Bythiospeum hungaricum; lásd: BANK (2010)] 
hungarica Soós, Testacella –– 1908: 298. [Testacella scutulum G.B. Sowerby, 1820; lásd: 

BANK (2010)] 
hydrophila Soós, Daudebardia rufa var. –– 1955: 100-101. [Daudebardia rufa (Draparnaud, 

1805); lásd PINTÉR (1971)] 
hypula Soós, Alopia meschendorferi Bielz var. –– 1928: 363. [NORDSIECK 2008) szerint 

"Alopia livida sororcula hibrid", pontosabban A. livida bipalatalis (M. Kimakowicz, 
1883) x A. straminicollis (Charpentier, 1852) hibrid alak (Szekeres személyes közlés)] 

jekeliana Soós, Alopia meschendorferi Bielz var. –– 1928: 360. [Alopia lischkeana livens 
(E.A. Bielz, 1853); lásd NORDSIECK (2008)] 

littoralis Soós, Xerophila homoleuca Sabljar & Kučik var. –– 1904: 292. [Xeropicta 
derbentina (Krynicki, 1836); lásd: BANK (2010)] 

mehelyi Soós, Clausilia (Dilataria) –– 1908: 387. [Dilataria pirostoma mehelyi; lásd: 
NORDSIECK (2007)] 

minuta Soós, Pupina –– 1911: 347. [WIKTOR (1998) az eredeti genusznéven említi] 
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mutata Soós, Clausilia (Dilataria) horvathi Soós var. –– 1908: 386. [Dilataria marcki 
marcki (Zelebor, 1868); lásd: NORDSIECK (2006)] 

novoguineensis Soós, Charopa –– 1911: 352. 
pannonica Soós, Daudebardia – 1927: 177. [Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805); lásd: 

PINTÉR (1971)] 
papuanorum Soós, Palaina –– 1911: 349. [WIKTOR (1998) az eredeti genusznéven említi] 
papuensis Soós, Moulinsia –– 1911: 347. 
princeps Soós, Alopia regalis M. Bielz var. –– 1928: 334. [Alopia plumbea plumbea 

(Rossmässler, 1839); lásd NORDSIECK (2008)] 
ruthenica Soós, Fruticicola –– 1940: 149. [Perforatella dibothrion (M. von Kimakowicz, 

1884); lásd: SOÓS (1943)] 
Semilimacella Soós, n. subgen., Vitrina (Semilimacella) –– 1917: 94. [érvényes genusz; lásd 

BANK (2010)] 
skipetarica Soós, Clausilia (Delima) –– 1924: 181. [Montenegrina perstriata skipetarica; 

lásd: ERŐSS et al. (2006)] 
sororcula Soós, Alopia livida Menke var. –– 1928: 355. [Nordsieck (2008) szerint "Alopia 

livida sororcula hibrid", pontosabban A. livida bipalatalis (M. Kimakowicz, 1883) x A. 
straminicollis (Charpentier, 1852) hibrid alak (Szekeres személyes közlés)] 

subglobosa Soós, Sitala –– 1911: 352. 
syrmiensis Soós, Fruticicola erjaveci Brusina var. –– 1904: 295. [Trochulus erjaveci 

(Brusina, 1870); lásd: PROCZKOW (2009)] 
velebitica Soós, Vitrina (Semilimacella n. subg.) –– 1917: 94. [Semilimacella bonellii reitteri 

(O. Boettger, 1880); lásd: BANK (2010)] 
 
 

Soós Lajos által leírt fosszilis mollusca taxonok 
 
bartholomaei Soós, Metafruticicola –– 1916: 146. 
bursae Soós, Metafruticicola –– 1916: 144. 
confusus Soós, Anisus –– 1934: 194. [BARTHA & SOÓS (1955) Planorbis (Anisus) confusus, 

később HARZHAUSER & BINDER (2004) Anisus confusus néven említi] 
episcopalis Soós, Helicigona –– 1932: 69. 
gaali Soós, Helicigona (Campylaea) –– 1934: 200. 
goemoerensis Soós, Helicigona –– in: TASNÁDI-KUBACSKA & SOÓS 1935: 19. [A faj szerzője 

egyedül Soós, lásd:  ICZN 50.1.; Syntypusa (M.57.1951.) az MTM Őslénytárban van. 
Lásd: PÁLFI et al. (2008)] 

gracilenta Soós, Helicigona (Kosicia) –– 1934: 199. 
kormosi Soós, Bulinus (Pyrgophysa) –– 1934: 192. 
lorentheyi Soós, Monacha (Monacha) –– 1934: 197. [PAPP (1946-48) eredeti genusznéven 

említi] 
molnarae Soós, Valvata (Cincinna) –– in: BARTHA & SOÓS 1955: 58. [A faj szerzője egyedül 

Soós, lásd:  ICZN 50.1.] 
ocsensis Soós, Valvata (Valvata) simplex f. –– 1934: 189. [Valvata oecsensis; lásd: 

HARZHAUSER & BINDER (2004)]  
orbis Soós, Helicigona (Campylaea) –– 1934: 200. 
pachychilus Soós, Strobilops tiarula Sandberger ssp. ––  in: BARTHA & SOÓS 1955: 65. 

[HARZHAUSER & BINDER (2004) Strobilops (Strobilops) pachychila néven említi. A faj 
szerzője egyedül Soós, lásd:  ICZN 50.1.] 
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pelissae Soós, Helicigona (Kosicia) –– 1934: 199. [JÁNOSSY & KROLOPP (1981) az eredeti 
genusznéven említi] 

quadruus Soós, Unio  –– in: BARTHA 1956: 520. [A faj szerzője Soós, lásd:  ICZN 50.1.1.] 
subaudebardi Soós, Melanopsis pygmaea M. Hörn n.f. –– in: BARTHA 1955: 297. [A faj 

szerzője Soós, lásd:  ICZN 50.1.1.] 
wenzi Soós, Helicigona (Helicigona) –– 1934: 201.  [RÖGI et al. (1993) az eredeti 

genusznéven említi] 
 
 

Soós Lajosról elnevezett taxonok 
 
Prosoosia Nordsieck, n. subgen. Soosia (Prosoosia) –– 1986: 118.  
Soosia P. Hesse –– 1918: 104, 108.  
soosi Bartha, Limnocardium –– 1954: 180. 
soosi Beckmann, Trochoidea cucullus ssp. –– 2003: 34. 
soosi Brandt, Alopia hildegardae ssp. –– 1961: 11. 
soosi Csiki, Anophthalmus schmidtii ssp. (Insecta: Carabidae) –– 1912: 511.  
soosi Erőss & Szekeres, Montenegrina janinensis ssp. –– in: ERŐSS et al. 2006: 197. 
soosi Gaál, Xerophila ––  1910: 56. [GAÁL (1909) már említi ezt a fajnevet, de leírás 

nélkül] 
soosi Noszky, Cytherea (Callista) taurorugosa Sacc. nov. var. –– 1939: 71. 
soosi H. Wagner, Bythinella –– 1928: 132. [Hydrobia soosi; lásd SCHÜTT (1965)]  
soosi H. Wagner, Daudebardia (Banatoconcha) –– 1941: 653. [Carpathica langi (L. 

Pfeiffer, 1846); lásd: BANK (2010)] 
soosi Schlesch, Liomesus –– 1924: 329.  
soosi Páll-Gergely, Gudeodiscus –– 2013: 31. 
soosiana Agócsy & Pócs, Alopia –– 1961: 533. [Önálló faji státusza kérdéses]  
soosiana H. Wagner, Helicella –– 1933: 152, 157. [Önálló alfaji státusza kérdéses. Vagy 

Candidula unifasciata (Poiret 1801), vagy ha valid taxon, akkor Candidula unifasciata 
soosiana; lásd: BANK (2010)]. 

Köszönetnyilvánítás: Néhány fosszilis taxon, melyek azt megelőzően elkerülték a 
figyelmemet, Katona Lajos ugyanebben a kötetben megjelenő dolgozatának kézirata alapján 
került fel a listára. Fontos információkkal járult hozzá a lista összeállításához Fűköh Levente, 
Szekeres Miklós és Varga András, amiért mindnyájuknak köszönettel tartozom. A kutatás az 
MTA Bolyai János kutatói ösztöndíj támogatásával valósult meg.  
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PELBÁRT JENŐ 

 
 

ABSTRACT: (Hommage á Soós Lajos – The history of the Hungarian malacological Journal 
SOOSIANA 1973-2010.) ‒ The article is about the 37-year-old SOOSIANA Journal, and the 2550-
page material of 364 articles of 424 authors (63 of the authors are foreigners) and the history of the 
publishing of the journal. The first Hungarian malacological, scientific journal was published in 
Hungary in 1973. The founders named the scientific journal SOOSIANA after Lajos Soós, 
malacologist, famous all over the nations.  

 
Az első malakológiai tárgyú, magyar, tudományos folyóirat 1973-ban jelent meg 

hazánkban. Az alapító szerkesztők a lapot SOOSIANA névre keresztelték. Főhajtás volt ez a 
malakológus társadalom által nagyra becsült, és nemzetközileg is nagy tiszteletnek örvendő 
magyar malakológus, Soós Lajos emléke előtt. A Soosia nemzetséget – Soós Lajos 
malakológiai munkássága iránti tisztelete jeléül – a híres amerikai malakológus, Paul Hesse 
nevezte el róla 1918-ban. Ez a névadás nem a véletlen műve, hiszen Hesse jól ismerte Soós 
Lajos malakológiai szakcikkeit, mert ő a XX. század elejétől számos, jelentős publikációval 
vívta ki hazai és külföldi malakológus kortársainak figyelmét és elismerését.  

Az eredményekben gazdag, hosszú életű Soós Lajos már nem érte meg a róla 
elnevezett, első magyar malakológiai folyóirat megjelenését, mert egy évvel korábban, 1972. 
augusztus 28-án, 94 éves korában elhunyt.  

1973-ban az első magyar, malakológiai, időszaki kiadvány a korszak hazai 
ismeretterjesztésének tudományos törekvéseit támogató, szervező, összefogó és finanszírozó 
állami szervezete a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) anyagi támogatásával 
valósult meg. A kezdeményező a TIT Bács-Kiskun Megyei Szervezetének keretei között 
tevékenykedő Biológiai Szakosztály volt, amelynek a lapalapító felelős szerkesztő, dr. 
Richnovszky Andor is tagja volt. Az évente egyszer megjelenő lap kiadását a TIT megyei 
szervezetének akkori elnöke, Majoros Imre is támogatta. Így az 1973-as első szám: 
SOOSIANA főcímmel és A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bács-Kiskun Megyei 
Szervezete Biológiai Szakosztályának Időszakos Malakológiai Közleményei alcímmel jelent 
meg. A folyóirat borítóját a bajai Petőfi Nyomda nyomtatta, a belívek kivitelezését a TIT 
Budapesti Rotaüzeme végezte. A borító grafikája több ízben változott. Az első szám 
fedélnyomata még a korabeli szerény lehetőségekhez igazodó, egyszerűbb kivitelű volt (1. 
ábra). A belívek a szennycím oldaltól kezdve – a kor rotációs nyomdai technikájának 
megfelelően– mai szemmel nézve – gyenge minőségűek voltak, de akkor elsősorban a 
megjelenésen volt a hangsúly, nem az alkalmazott technikán. A TIT Bródy Sándor utcai 
rotaüzemében sokszorosított első lapszám 120 példányban látta meg a napvilágot 58 oldalon, 
7,5 ív terjedelemben. A szerkesztőség címe ekkor 6501 Baja Postafiók 62 volt, a felelős 
szerkesztő Richnovszky Andor, a háromtagú szerkesztőbizottságot Agócsy Pál, Bába Károly 
és Kovács Gyula alkotta. A Beköszöntőt Pintér István, keszthelyi malakológus jegyezte. A 
kiadvány tartalmi célkitűzéseiről, ma is vállalható, követendő és legalább annyira aktuális – 
sorokat írta: „Mit akarunk? Számba venni önmagunkat, megismerni egymás munkáját és 
eddigi eredményeit, összehangolni a jövő terveit. Rögzíteni a magyarországi csigakutatás 
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jelenlegi képét, felvázolni s egyre inkább eltüntetni a térképről a még fel nem kutatott „fehér 
foltokat”. A malakológiát a legtágabb értelemben kívánjuk művelni: bár tudjuk, hogy a 
faunisztika az alap, melyre minden további kutatás épülhet, kiadványunkban a tudomány 
minden ágának helyt kívánunk adni, ha összefüggésben van a malakológiával. S külön is 
hangsúlyozzuk: nem csupán recens, szárazföldi és édesvízi, hanem a fossilis és tengeri 
faunáról szóló tanulmányokat is szívesen látjuk. 

Ismertetni akarjuk mindazon magyar kutatók munkásságát is, akik hazánk 
puhatestűivel foglalkoztak. A mai külföldi irodalomról pedig – amennyiben a magyar faunát 
érinti – szintén igyekszünk minél frissebben beszámolni. 

Cikkeinket külföldnek is szánjuk, ezért a magyaron kívül legalább még egy idegen 
nyelven is bő kivonatot adunk róluk, ill. idegen nyelvű cikkeket is közlünk magyar kivonattal.” 

 

 
1. ábra. A Soosiana első számának fedélnyomata. 

 
Az első szám szerzői: Agócsy Pál, Bába Károly, Krolopp Endre, Pintér László, Podani 

János, S. Szigethy Anna, Varga András, Vass Anna, ifj. Vásárhelyi István. Az első számban – 
a Beköszöntő ígéretének megfelelően – valóban voltak hazai faunisztikai, recens és fosszilis 
fajokkal foglalkozó tanulmányok, nagy öregek életrajzát, életútját és munkásságát ismertető 
írások, hírek és meghatározó, nagyobb terjedelmű szakcikkek egyaránt, mint például Pintér 
László Magyarország puhatestűinek kritikai jegyzéke című munkája.  

Az előző, 1972-es év a magyar malakológia egyik legszomorúbb éve volt, mert ebben 
az évben négy malakológust temettek el barátaik: dr. Soós Lajos (1879–1972), dr. Horváth 
Andor (1913–1972), dr. Gebhardt Antal (1887–1972) és Károlyi Árpád (1907–1972) is ebben 
az évben hunyt el. Róluk nekrológ jelent meg az első Soosiana számban. 

Már a Soosiana második, 1974-es számánál történtek apróbb változások. A borítóra 
felkerült a baglyos embléma, a példányszám 140-re, az oldalszám 60-ra emelkedett, a 
szerkesztőbizottságból kivált Agócsy Pál, helyét Pintér László foglalta el. A szerzők között 
megjelent az első külföldi, aki a kihaltnak vélt, harmadkori csigákat kutató, texaszi 
malakológus, Taylor, D. W. volt. A magyar szerzők közül csatlakozott Rékási József és Subai 
Péter. A tartalmat alapvetően faunisztikai munkák töltötték ki. Ebben a számban jelent meg 
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Bába Károly: Javaslatok a magyarországi malakológiai kutatások összehangolására című 
írása. 

A harmadik számban újabb külföldi malakológusok jelentkeztek első ízben idegen 
nyelvű cikkeikkel, Bachseitz, H. és Henk K. Mienis. Pintér László beszámolt az Unitas 
Malacologia Europaea (UME) Milánóban megtartott V. Európai Malakológiai 
Kongresszusáról és tovább folytatódott a magyar faunakutatás eredményeinek közlése. 

Az 1976-os, 4. számtól kezdődően a Richter Ilona által tervezett, új, az előzőnél 
csinosabb külsőt kapott a folyóirat (2. ábra). A belívek továbbra is a TIT Rotaüzemben 
készültek, a példányszám 130, a terjedelem 62 oldal, 8,25 ívnyi volt. A szerzőgárda is tovább 
bővült. Szónoky Miklós paleoökológiai és biosztratigráfiai eredményekről, Merényi László 
faunisztikai, Domokos Tamás vízicsiga fajok statisztikai vizsgálatairól publikált cikket.  

 

 
2. ábra. A Richter Ilona által tervezett 4. szám fedélnyomata. 

 
Az 5. számnál, 1977-ben a háromtagú szerkesztőbizottság négyre bővült Krolopp 

Endrével. A példányszám 150-re, a terjedelem 73 oldalra nőtt. Ebben a számban találkozunk 
először Csongor Győző, Fűköh Levente, Gerencsér László és egy újabb külföldi, a gráci 
Christina Frank cikkével. Itt olvashatunk először az évenként megrendezett Magyar 
Malakológus Találkozóról, és mindjárt a másodikról, amelyet a Biológiai Szakosztály Baján 
rendezett meg 1976. augusztus 19–21 között, 22 résztvevővel. A zárónapot követően, 22-én a 
Soosiana szerkesztői tartottak megbeszélést és megállapították, hogy a folyóirat beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket. 

Az 1978-as, 6. számban Krolopp Endre közölt érdekes adatokat a pleisztocén 
Corbicula fluminalis kagylófajról. Pintér István a tájgyűjtés szerepéről megállapította: „A 
tájgyűjtés – egészében véve – sohasem „alkalmi” gyűjtés, hanem sok-sok ismétlődő, 
visszatérő, lehetőleg alapos kutatásból áll. Évszakonként, majd később esetleg évek múltán 
újból meglátogatjuk az egyes terepszakaszokat, s ezzel ellenőrizhetjük eddigi gyűjtéseink 
eredményességét, de a faunakép változását is.” Pintér László német nyelvű cikkében a 
magyarországi vízi puhatestűek publikációs adatait tette közzé. Varga András a Trichia 
lubomirskii egy új lelőhelyéről számolt be, térképvázlattal és a faj anatómiai felépítésének 
részletrajzaival. Kiss János Botond, Rékási József és Richnovszky Andor 1284, Romániában 
gyűjtött vadmadár csigatáplálékáról közölt figyelemreméltó adatsort és fajjegyzéket. 
Domokos Tamás héjmorfológiai indíttatású cikkében az Anisus septemgyratus vízi csigafaj 
növekedési vonalait vizsgálta. Merényi László néhány közvetett fejlődésű métely puhatestű 
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köztigazdájáról, Szónoky Miklós paleopatológiás jelenségekről, Christina Frank stájerországi 
Iphigena-fajok előfordulásáról és elterjedéséről értekezett. Ferenc Márta, Kovács Gyula és 
Richnovszky Andor az Alföld szikes tavainak malakofaunájáról írt alapos tanulmányt. Ebben 
a számban jelent meg először egy egész oldal terjedelmű, művészi csigarajz Weintrager Adolf 
munkája. Fentiekből kitűnik, hogy már 1978-ban rendkívül sokrétű volt a Soosiana tematikája 
és a malakológia szinte valamennyi ágának művelői publikáltak benne figyelemreméltó 
cikkeket. 

A 7. számban az első cikkbőség zavarát figyelhetjük meg. A Soosiana 1979-ben már 
110 oldal terjedelemben jelent meg, úgy, hogy több cikket jelentős mértékben lekicsinyítve1 
összesűrítettek az oldalszám csökkentése, illetve kordában tartása érdekében. Ez a közlésre 
szánt publikációk számának hirtelen megnövekedését jelzi, amivel a szerkesztők igyekeztek 
megbirkózni. Voltak olyan szerzők, akiknek több cikke is megjelent, például ebben a számban 
Pintér Lászlónak 4, Domokos Tamásnak, Krolopp Endrének és Pintér Istvánnak pedig 2–2 
cikke. Röviden a rendkívül gazdag tartalomból: Pintér László és S. Szigethy Anna A 
magyarországi puhatestűek elterjedése: Kiegészítések és helyesbítések I. címen közölt 
jelentős mennyiségű új elterjedési adatot és korrekciót az 1979 januárjában megjelent 
alapműhöz. Domokos Tamás újabb biometriai és héjmorfológiai vizsgálati eredményeket tett 
közzé. Krolopp Endre Soós Lajos születésének 100. évfordulójáról emlékezett meg és egy 
másik cikkében kimutatta a magyarországi pleisztocén üledékből az Anisus strauchianus fajt. 
Kovács Gyula új észak-magyarországi vízi csigafajról, a Helisoma trivolvis-ról adott hírt. 
Merényi László a parazitológia és a malakológia kapcsolatát boncolgatta. Pintér István, 
Podani János, Paraszka László, Szabó Sándor és Varga András különféle faunisztikai 
dolgozattal jelentkezett. Bába Károly az Olasz Malakológiai Társaság IV. kongresszusáról, 
Pintér László a III. Magyar Malakológus Találkozóról, Tyahun Szabolcs a budapesti 
Állatkertben megrendezett tengeri csiga és kagyló kiállításról számolt be. A külföldi szerzők 
közül Christina Frank néhány változékony szárazföldi csigafaj ökológiai potenciáljáról; M. J. 
Lisicky szlovákiai meztelencsiga előfordulásokról; Henk K. Mienis a szárazföldi csigákat 
támadó szentjánosbogarakról; ifj. Fritz Seidl pedig kevéssé ismert gyűjtő és preparáló 
módszerekről közölt érdekes tanulmányt. A folyóirat végét ekkor hírek és a kisebb 
közlemények rovat zárta. 

Az 1980-ban 180 példányban, 102 oldalon megjelenő 8. számú folyóirat újabb magyar 
és külföldi szerzőknek biztosított megjelenési lehetőséget. Ebben a számban olvashatjuk a 
korábbi szerzők mellett Erőss Zoltán, Kiss Éva, Ottó László, R. M. van Urk és L. J. M. Butot 
írásait. Fűköh Levente az Észak-Magyarországi barlangok holocén üledékeinek 
kvartermalakológiai vizsgálatairól; Merényi László a vízi csigák kannibalizmusáról; 
Domokos Tamás puhatestű héjszerkezetekről; Kiss Éva malakológiai évfordulókról; Krolopp 
Endre fosszilis Unio-gyöngyökről; Szónoky Miklós pliocén gyöngyházkinövésekről 
értekezik. Nagy számban jelennek meg faunisztikai jellegű munkák. Erőss Zoltán a Déli-
Börzsöny; Pintér István Győr-Sopron megye; Podani János a Vácrátóti Arborétum; Ottó Lajos 
a Lipót községi termálfürdő; Varga András a Medves-hegység; Szabó Sándor a Felső-
Kiskunság puhatestű faunájáról közöl tanulmányt. A számot tengeri puhatestűekről szóló 
irodalom bibliográfiája és könyvszemle zárja, a legfrissebb szakkönyvek tartalmi 
kivonatainak ismertetésével. 

                                                
1 A 7. számtól a kicsinyítés az alábbi formában történt: a nagybetűs részeket egy Ideál márkájú gyöngybetűs 
mechanikus írógéppel Pintér László, az apróbetűs részeket egy Optima típusú lilliputbetűs mechanikus írógéppel 
Varga András gépelte. Megnövelte a gépelésre fordított órák számát, hogy minden sort külön-külön ki kellett 
számolni, hogy a szóközöket egy vagy több leütéssel meg lehessen nyújtani, hogy azok a jobboldali margónál 
egyvonalban végződjenek. A hibákat nem lehetett felülragasztással javítani, mert ez a nyomtatott oldalon 
árnyékkeretet hagyott volna. (A szerkesztő megjegyzése.) 
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A 9. szám 1981-ben továbbra is 180 példányos, de oldalszáma 82-re esik vissza. Ez 
valószínűleg annak tudható be, hogy 1980-ban kettőre bővült a magyar malakológiai 
szaklapok száma a Malakológiai Tájékoztató kiadásával, így a megjelenésre váró cikkeket a 
továbbiakban meg lehetett osztani a két lap között A szerkesztők a Soosiana 9. számának 
impresszumában közlik először, hogy az illusztrációkat ekkor Bodáné Ádám Gabriella készíti. 
Bába Károly beszámol az Unitas Malacologia VII. Nemzetközi Kongresszusáról, ahol három 
magyar előadás is elhangzott és a soron következő elnöknek Pintér Lászlót választották meg. 
Ez egyúttal azt is jelentette, hogy az 1983-as kongresszust Budapest rendezheti. Ebben a 
számban jelenik meg Bába Károly állatföldrajzi alapvetése, a magyar faunakörökről és 
szétterjedési centrumokról. Varga András a Hygromia kovacsi romániai előfordulásáról és 
Daudebardia múmiák anatómiai vizsgálatáról, Suara Róbert az Oxychilus hydatinus újabb 
magyarországi lelőhelyéről, Podani János Bartók Béla tengeri csiga és kagyló hagyatékáról, 
Pintér István a malakológiai felkutatottság mértékének kiszámításáról közöl kisebb 
dolgozatot. Kiss Éva folytatja a malakológiai évfordulók ismertetését, egy másik tudományos 
cikkében pedig a magyarországi recens puhatestűek garatredőit veszi számba, 73 ábrával 
illusztrálva. Erőss Zoltán egy ritka magyar csigafaj, a Vertigo substriata egyedeit mutatja ki a 
Börzsöny-hegységből, Pintér István Zala megye malakológiai felmérését végzi el, Szabó 
Sándor a vízicsigák eloszlásvizsgálatához nyújt módszertani adatokat, Bognár Ferenc a 
Helisoma nigricans és a Lymnaea peregra életmódjáról közöl tanulmányt. A Pintér László & 
Varga András szerzőpáros a magyar faunára nézve új fajt mutat ki, a Bulgarica rugicollis-t. 
Dr. Wagner Jánosról és Kormos Tivadarról megemlékezés jelenik meg. A könyvszemlében 
Krolopp Endre hírül adja a Malakológiai Tájékoztató 1. számának megjelenését, és az új 
szaklap célkitűzéseit: „A kiadvány célja – mint az a szerkesztő Fűköh Levente előszavából is 
kitűnik – egy olyan fórum megteremtése, ahol a magyar malakológusok kutatásaik 
eredményeinek összefoglalásán, tapasztalataik, gyűjtési módszereik ismertetésén kívül, 
értesülhetnek a malakológiát érintő időszerű hírekről.”  

A Soosiana 1982-ben nem jelenik meg.1983-ban éri el tízéves évfordulóját, és ebből 
az alkalomból készül el történetének első összevont száma, a 10–11. szám, amely 200 
példányos és 173 oldalnyi terjedelmű. A szerkesztőbizottságból időközben Krolopp Endre 
kiválik, így az ekkor ismét háromtagú. A tartalom bőségesen szolgál héjmorfológiai, 
etológiai, állatföldrajzi, faunisztikai, rendszertani, jubileumi és egyéb érdekességekkel. Bába 
Károly, Varga András, Wagner Mária és Zseni László a Bükk-hegység szárazföldi 
csigafaunájának eloszlását befolyásoló biotikus tényezőkről, Kovács Gyula az Ancylus 
fluviatilis Békés megyei előfordulásáról, Németh László a Csongrád környéki molluszkákról, 
és a Lymnaea peregra ellenálló képességéről, Majoros Gábor a Planorbis planorbis és a 
Planorbis carinatus anatómiai különbségeiről, Fűköh Levente és Krolopp Endre a Muflon-
barlang negyedkori malakológiai vizsgálatáról értekezik. Varga András Wirth Tibor 
építészmérnök Mollusca-gyűjteményének feldolgozásáról, Kiss János Botond, Rékási József 
és Richnovszky Andor pedig a romániai Dobrudzsában gyűjtött vadmadarak puhatestű 
táplálékáról közöl nagyobb lélegzetű fajlistát. Tengeri témájú cikkekben sincs hiány. A 
Kubából hazatérő Radócz Gyula a Cypraea surinamensis kubai előfordulásáról, Bárd 
Miklósné – 18 gyűjtési helyről – a kelet-afrikai tengeri puhatestű faunáról közöl adatokat. 
Andrzej Piechocki a Pisidium casertanum kagylófaj életciklusáról publikál cikket. Varga 
András megemlékezik Weisz Tibor (1914–1983) szlovák természettudós haláláról. Kiss Éva 
két írásában összesen 38 malakológiai évfordulót dolgoz fel. Krolopp Endre ebben a számban 
teszi közzé egyik alapvető munkáját, a magyarországi pleisztocén Mollusca-fajok jegyzékét. 
Szabó Sándor a Szalajka-patakban élő Sadleriana pannonica vízi csigafaj eloszlás-
viszonyaihoz közöl adatokat. A wroclawi Andrzej Wiktor és S. Szigethy Anna a házatlan 
csigák magyarországi elterjedési listáját publikálja 22 UTM elterjedési térképpel együtt. 
Domokos Tamás a Békéscsaba környéki Chondrula tridens héjmorfológiájának vizsgálatával 
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foglalkozik írásában. A kiadvány utolsó fejezetét a Suara Róbert által jegyzett: „A 
magyarországi recens puhatestűek elterjedése” c. könyv korrektúrája a földrajzi nevek 
helyessége szempontjából című dolgozat tölti ki.  

1984, a 12. szám, 200 példányos, 125 oldal terjedelmű. A szerkesztőbizottság 
majdnem teljesen átalakul és ismét négytagú: Krolopp Endre, Pintér László, Podani János és 
Varga András a tagja. Az első oldalakon Pintér László számol be a VIII. Nemzetközi 
Malakológiai Kongresszusról, amelyet – az előzetes várakozásoknak megfelelően – 
Budapesten, a Kertészeti Egyetem épületében tartottak meg 1983. augusztus 28. és 
szeptember 4. között. Írásából megtudjuk, hogy: „A kongresszus rendezvényein 218 fő vett 
részt, ebből 63 személy a szocialista országokból, 155 pedig a tőkés országokból. Az öt 
szakmai nap alatt összesen 170 előadás hangzott el.” Ebben a számban Fűköh Levente 
adatokat közöl a mónosbéli Mollusca-faunáról, Krolopp Endre a pleisztocén Mollusca-fauna 
jellemvonásairól, Petró Ede a Hygromia cinctella újabb lelőhelyéről és a lapos tekercsű, 
édesvízi csigák rendellenes növekedésű alakjairól, Németh László Százhalombatta, Suara 
Róbert a Velence-hegység Mollusca-faunájáról. Pintér László megteszi megjegyzéseit a hibás 
nyelvtani egyeztetésekről, a hibás és érvénytelen rendszertani nevekről. Kiss Éva újabb 17 
malakológiai évfordulóval jelentkezik. Jakab Gábor, Balázs Éva és Szöőr Gyula az Unionidae 
héjak termoanalítikai vizsgálatáról, Bába Károly a Cochlicopa repentina előfordulásáról, 
Szabó Sándor a Garadna-patakban élő Sadleriana pannonica csigafajról, Szörényi László a 
Sopron környéki erdőtípusok faunájáról, a leideni R. M. van Urk a recens és fosszilis, európai 
Ensis nemzetség kagylóiról, Ferdinand Starmühlner a Kis-Antillák édes- és brakkvízi 
puhatestűiről, a kanadai G. Mackie pedig a tavi acidifikáció Pisidiumokra gyakorolt hatásáról 
szóló tanulmányát közli. A számot könyvszemle zárja, amelyben Krolopp Endre a Merényi 
László által szerkesztett Magyarországi pleisztocén és recens malakológiai bibliográfiát még 
kéziratként méltatja. 

1985, a 13. szám változatlanul 200 példányos, 149 oldal terjedelmű, felelős 
szerkesztője Richnovszky Andor. A szerkesztők ismét háromtagú csapatát Kiss Éva, Pintér 
László és Podani János alkotja. A belívek tipográfiája nagyot változik, mert a cikkek szedése 
nem gépírású, hanem nyomdai úton készül. A tartalom színvonalát ezúttal a korábbiaknál 
sokkal több rajzos illusztráció és tizenegy külföldi szerző is emeli. A lengyel Stefan Witold 
Alexandrowicz a Krakkói-síkság holocén puhatestű fajegyütteseinek szukcessziójáról, a 
tenerifei M. R. Alonso – M. Ibanez, a granadai A. López Alcantara és P. Rivas a Helicidae 
családba tartozó Iberus gualtieranus csigafaj állatföldrajzi vizsgálatáról, a hongkongi Brian 
Morton a kagylók csöveiről, az egyiptomi H. A. Shoeb - M. A. El-Emam – S. M. El-Amin és 
N. S. Osman az Euforbia helloscopia molluszkicid tulajdonságairól, a dublini James G. 
Wilson a Tellina fabula kagylófaj oxigénfogyasztásáról értekezik. A magyar szerzők közül 
Fürjes Imre a magyarországi Aegopinella nemzetségről, Szörényi László új csigafajról, a 
Macrogastra densestriata orsócsigáról, Radócz Gyula a kubai szárazföldi csigák jellegzetes 
alakjairól számol be cikkében. Fűköh Levente & Krolopp Endre a magyarországi holocén 
Mollusca-fauna 150 fajának jegyzékét publikálja. A Kiss Éva & Pintér László szerzőpáros 
pedig egy nagyobb lélegzetű, 51 oldalas tanulmányt közöl a magyarországi recens orsócsigák 
revíziójáról, rendszertani, héjmorfológiai és elterjedési adatokkal, UTM térképekkel együtt. 

Soosiana 14. szám, 1986: a példányszám 200, terjedelem 151 oldal, a belívek 
tipográfiája ismét a régi gépírású. A tartalom most is kínál számos érdekességet. Domokos 
Tamás a logaritmikus spirál szerint növekvő csigahéjak geometriai és aritmetikai leírását adja. 
Bába Károly a magyarországi szárazföldi csigafajok állatföldrajzi besorolásával foglalkozik, 
Fűköh Levente pedig Magyarország holocén és recens Mollusca-faunáját hasonlítja össze. 
Kiss Éva és Pintér László a 81 oldalas Suppl. I. részben a Soosiana 1–13. számának indexét 
közli hat fejezetben: 1. Tudományos közlemények, 2. Jubileumok, évfordulók, életrajzok, 
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nekrológok 3. Könyvismertetések, folyóiratszemle 4. Szerkesztőségi és egyéb közlemények 5. 
Malakológiai taxonok 6. Szerzőnévjegyzék. 

A 15. szám 1987-ben mindössze 66 oldalas 6 cikkel, az impresszum a példányszámot 
nem tünteti fel, a szerkesztést Kovács Gyula, Krolopp Endre és Podani János végzi. A 
Békéscsabán megrendezett 11. Magyar Malakológus Találkozó résztvevőiről először közöl a 
Soosiana csoportképet. Ebben a számban jelenik meg a bécsi Christina Frank többrészes 
tanulmányának a Duna-völgy és a hozzá kapcsolódó biotópok vízi és szárazföldi puhatestűiről 
szóló, 28 oldalas, XIII. része. Németh László, Bába Károly és Szörényi László új 
orsócsigafajról, a Cochlodina fimbriata-ról, Richnovszky Andor, Ponyi Jenő és Járai József az 
Unio pictorum balatoni előfordulásairól, J. Kuper és Richnovszky Andor a Morgó- és Sződ-
Rákos-patak törpekagylóiról, Kiss Éva újabb tizenhét malakológiai évfordulóról ad hírt. Az 
utolsó oldalon megjelenik a Soosiana első „fizetett” hirdetése, a Hosszúhegyi Mezőgazdasági 
Kombinát Hey-Ho almaitalának reklámja, ami előrevetíti a későbbi finanszírozási gondokat. 

A korabeli tudományos folyóirat kiadás és Richnovszky Andor felelős szerkesztő 
nehézségeit mutatja, hogy a Soosiana 16. száma 1988-ban már csak a Bajai Kukoricatermelési 
Rendszer Közös Vállalat, a Bács-Kiskun Megyei Tanács Tudományos-Koordinációs 
Szakbizottsága valamint a Bajai Lakberendező, Építő és Vasipari Szövetkezet anyagi 
támogatásával tudott megjelenni. Változatlanul írógéppel készített tipográfiával és a 
legolcsóbb sokszorosító technikával, bár 182 oldalas terjedelemben. Meglepő módon nem az 
impresszum oldalon feltüntetett anyagi támogatók reklámgrafikáival, hanem az ott nem 
szereplő, budapesti TÉKA lakberendező cég egyetlen reklámoldalával fűszerezve. Varga 
András Gebhardt Antal recens malakológiai anyagának revízióját, Majoros Gábor a 
Stylommatophorák ivarszervének működését, a lipcsei Hildegard Zeissler egy száműzött erdei 
csigafaunát, a pozsonyi Mikulás J. Lisicky a Krupina-fennsík és a Jávoros-hegység 
puhatestűit, Bába Károly ökológiai adatlapokat, Christina Frank pedig 113 oldalas, 
terjedelmes tanulmányában az osztrák Duna-völgy puhatestűit ismerteti. 

1989-ben a 17., 115 oldalas szám kiadásának finanszírozásába már a korábbiak mellé 
egy külföldi támogató, a Fonds zur Förderung der Wissenschaftliche Forschung is 
csatlakozik. Az impresszum sem a példányszámot sem a sokszorosítást végző céget nem jelzi. 
Kiadóként továbbra is a TIT Bács-Kiskun Megyei Szervezete van feltüntetve, felelős kiadó 
Konfár Sándor. Ebben a számban Christina Frank folytatja 96 oldalon, térképekkel illusztrált 
ismertetését az osztrák Duna-völgy puhatestűiről. Kovács Gyula, Rékási József és 
Richnovszky Andor a pannonhalmi arborétum Mollusca-faunájáról készített tanulmány I. 
részét, Nyilasi István és Sümegi Pál egy új magyarországi pleisztocén csigafaj, a Cochlicopa 
nitens Hortobágyi Nemzeti Parkbeli előfordulásának kimutatását közli.  

A 18. – mindössze 67 oldalnyira szűkült – számban, 1990-ben Krolopp Endre & 
Sümegi Pál a Vestia turgida csigafaj pleisztocén előfordulásáról, Szabó Sándor a Sadleriana 
pannonica morfológiájáról, Gerhadt Köring két új magyarországi csigafaj, az Euconulus 
alderi és a Vitrina carniolica felfedezéséről, Henk K. Mienis az ugartyúk csigafogyasztásáról 
és a házatlan csigák atkáiról, E. Kalivodá és Josef Steffek a pozsony-ivánkai repülőtér 
madarakra és csigákra gyakorolt antropogén hatásairól ír. Kovács Gyula, Rékási József és 
Richnovszky Andor tollából megjelenik a pannonhalmi arborétum Mollusca-faunájának II. 
része. A szám egyik finanszírozási érdekessége, hogy a lap kiadását támogató cégek – 
természettudományhoz és környezetvédelemhez kapcsolódó – hirdetései több oldalon is 
megjelennek benne. A budapesti székhelyű BIOSZOLG Kft. például az intenzív módszerrel 
történő éticsiga tenyésztést ajánlja a malakológusok figyelmébe, a Bajai Kukoricatermelési 
Rendszer Közös Vállalat orosz, német, francia és spanyol nyelven mutatkozik be. Az utolsó 
oldal a TK-1000, veszélyes maró, mérgező és környezetszennyező folyékony anyagok, 
hulladékok szállítására és tárolására alkalmas tankkonténert reklámozza. 
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A 63 oldalas, 1991-es 19. szám a Bajaton Kft. támogatásával és hirdetéseivel lát 
napvilágot és újabb változások történnek. A fedélborítón most Időszakos Malakológiai 
Közlemények az alcím, a szerkesztésben egy külföldi, J. D. R. Freyer is részt vesz, Kovács 
Gyula, Krolopp Endre és Podani János mellett, a technikai munkatárs Timárné Ginder Kinga. 
Sümegi Pál, Szöőr Gyula és Hertelendi Ede a magyarországi Felső-Würm utolsó 
periódusának – malakológiai és radiokarbon adatok vizsgálatának együttes alkalmazásával 
elkészített – őskörnyezeti rekonstrukciójáról, Krolopp Endre és Sümegi Pál a Punctum 
pygmaeum felső-würmi biosztratigráfiai és paleoökológiai jelentőségéről, Bába Károly az 
alföldi szárazföldi csigák elterjedéséről közöl 97 UTM térképpel illusztrált, hosszabb cikket. 

Az 1992-es 20. szám már csak 51 oldalas. Hildegard Zeissler a Burgberg csigáiról, 
Kovács Gyula egykori tanáráról, dr. Horváth Andor pedagógusról, A. Panigrahi és S. K. Raut 
az Anadenus modestus házatlan csigáról, Henk K. Mienis egy bizánci ásatás puhatestű 
héjairól, Domokos Tamás és Kovács Gyula a lengyel Beskid Sadecki néhány pontján végzett 
malakológiai vizsgálatokról tudósít. Bába Károly az előző számban megkezdett, alföldi csigák 
elterjedéséről szóló cikkét folytatja, a Horváth Andor emlékülés előadásait ismerteti és egy új, 
magánkiadású, múzeumi szakfolyóirat, a Schriften zur Malakozoologie aus dem Haus der 
Natur-Cismar megjelenéséről ad hírt. És ezzel a 20. számmal lezárul egy nevezetes, húszéves 
korszak a Soosiana folyóirat történetében, a Richnovszky Andor felelős szerkesztő nevéhez 
fűződő első periódus (1973–1993).  

A Soosiana 1993-ban nem jelenik meg, mert július 28-án meghal dr. Richnovszky 
Andor (1932–1993) malakológus, tudományszervező, a Soosiana alapító szerkesztője. A 
hirtelen vezető nélkül maradt – Kovács Gyula, Krolopp Endre, Podani János által alkotott – 
szerkesztőbizottságot, a Soosiana kiadásának finanszírozásával együtt, a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeum Természettudományi Osztálya veszi át Réthy Zsigmond 
madarász, természetkutató, szakíró vezetésével. 

Az összevont 21/22. szám 1994-ben jelenik meg Békéscsabán. Változik a borító (3. 
ábra) és a belívek tipográfiája. A cikkek már nem írógépelt szerkesztéssel, hanem nyomdai 
szedéssel készülnek, a Tartalom/Inhalt oldal a lap elejéről a végére kerül. A kiadó a 
Munkácsy Mihály Múzeum Természettudományi Osztálya. A példányszámot nem tüntetik 
fel, a terjedelem 81 oldal. Az előszóban Réthy Zsigmond emlékezik meg Richnovszky 
Andorról és így vázolja fel a jövőt: „Egy szakmai elhivatottságában megszállott tudós volt 
eddig a felelős szerkesztője a SOOSIANA-nak; aki szolgálatként végezte önmaga elé állított 
magas szintű munkáját: dr. RICHNOVSZKY Andor. 

A kitűnő kollégák és szerkesztőbizottsági tagok segítségével megpróbálom folytatni ezt 
a munkát. A békéscsabai Munkácsy Múzeum vezetése jó néhány természettudományos 
kiadvány kiadását támogatta eddig is, az elmúlt két évtizedben. Remélem, hogy a magyar 
malakológusok 21. és 22. (összevont és továbbmentett) kötete a magyar természettudományos 
muzeológiai munka további erősödését fogja jelenteni.” 

A következő oldalakon Krolopp Endre így folytatja a megemlékezést: 
„RICHNOVSZKY Andor nemcsak felelős szerkesztője volt a folyóiratnak, de őrá hárult a 
SOOSIANA-val kapcsolatos munkák megszervezésének és elvégzésének zöme. Cikket írt, 
fordított és lektorált, emblémát rajzoltatott, és mindenekelőtt megkereste azokat a 
lehetőségeket, amelyek biztosították a SOOSIANA rendszeres megjelenését. 

Gondoskodott a folyóirat külföldre juttatásáról, hogy a magyar malakológusok 
munkásságát és eredményeit határainkon túl is megismerjék. A SOOSIANA színvonalát 
külföldi szerzők cikkeinek közlésével is emelte. ”  

A továbbiakban Fritz Seidl az éticsigák téli álmáról; Henk K. Mienis arab ásatások 
molluszkáiról; Makádi Mariann a Felső-Pannon Melanopsis sturi biometriai vizsgálatáról; 
Richnovszky Andor – Rékási József a pannonhalmi bencés gimnázium Mollusca 
gyűjteményéről; a müncheni Jochen Gerber a Cernuella neglecta csigafajról; Bába Károly az 
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alföldi szárazföldi csigák elterjedésével kapcsolatban fajcsoportok képzéséről közöl 
dolgozatot. És ezzel lezárul a SOOSIANA folyóirat második, mindössze egyetlen összevont 
számra korlátozódott periódusának története, amelyet a további megjelenés hat évig tartó, 
keserves útkeresése követett. A Soosiana XX. század végi sorsát illetően ekkor a malakológus 
társadalom meglehetősen megosztott volt, de jelentős akadályt képezett a TIT és a hazai 
tudományos folyóiratok állami finanszírozásának általános bizonytalansága is.  

 

 
 

3. ábra. A Békéscsabán kiadott 21/22. szám fedélnyomata. 
 
Az újabb tíz évig működő megoldást végül az ezredforduló és néhány megszállottan 

lelkes malakológus összefogása hozta meg, amelynek egyik motorja Domokos Tamás, másik 
szervezője Sümegi Pál, szorgalmazója pedig a GRAFON Kiadó volt. Ennek eredményeként a 
folyóirat korábbi tudományos és ismeretterjesztő hagyományaival folytonosságot vállaló, 
szintén összevont, 23–28. (1995–2000) lapszám 2000-ben jelent meg. Teljesen megújult 
külsővel és belsővel (4. ábra), a Szegedi Tudományegyetem, a Magyar Tengeri Gyűjtemény, 
a GRAFON Kiadó és a megújult szerzőgárda hathatós összefogásának köszönhetően. A 
GRAFON – a lap korábban elmulasztott – hivatalos bejegyzését és tulajdonjogát is rendezte. 
A 80 oldal terjedelmű, 300 példányos, A/5 méretű, színes borítójú szaklap ismét SOOSIANA 
főcímmel és Magyar malakológiai folyóirat alcímmel jelentkezett. A főszerkesztést Sümegi 
Pál a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszékének vezetője vállalta 
magára. A szerkesztőbizottság hattagú lett: Bába Károly, Domokos Tamás, Gulyás Sándor, 
Hum László, Pelbárt Jenő és Sólymos Péter részvételével. A kiadás költségeinek biztosítását, 
a lap szedését, tipográfiai és nyomdai munkálatait végző GRAFON Kiadó, a külföldi 
postázást a Szegedi Tudományegyetem intézte. A megszépült külső és a kéthasábos (angol-
magyar) belső tipográfia bevezetésével az új SOOSIANA a korabeli, hasonló európai 
folyóiratok színvonalának megfelelő nyomdai minőségre emelkedett. Sümegi Pál a lap elején 
a Szerkesztői útmutatóban így határozta meg a folyóirat jövőképét: „Az 1973-ban alapított 
Soosiana nemzetközi és magyar malakológiai folyóirat 2000-től kezdődően ismét megjelenik. 
2000-ben a 23–28. kötet összevont számként jelentkezik, majd 2001-ben a 29. szám. A 
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folyóirat kétnyelvű, magyar és angol. Az angolul beérkező, elsősorban külföldi cikkeket 
magyarra fordítjuk. A folyóirat a malakológia szakterületéről, a legtágabb értelemben, 
tengeri, édesvízi és szárazföldi fajokat egyaránt figyelembe véve jelentet meg rendszertani, 
filogenetikai, ökológiai és őslénytani eredményeket tartalmazó vagy népszerűsítő 
publikációkat.” 

 

 
 

4. ábra. A GRAFON Kiadó A/5-ös színes fedélnyomata 
 

 
Ahogy az Sümegi Pál bevezető mondataiból is kitűnik, a korábbiakhoz képest az egyik 

legjelentősebb, belső tartalmi újítás a Soosiana általános kétnyelvűsége lett, vagyis az, hogy 
minden cikk teljes terjedelmében angolul és magyarul is megjelenik. Így téve lehetővé a világ 
angolul olvasó szakmai közönségének is a teljes, vágatlan tartalom elérését. Ebben a számban 
Domokos Tamás Párdi Mihály gyűjtőre (1919–1999) emlékezik; a szerkesztőbizottság a 65 
éves Bába Károlyt és Krolopp Endrét köszönti; Domokos Tamás összefoglalja a Magyar 
Malakológus Találkozók 1971–2000 közötti történetét. Sümegi Pál és Krolopp Endre a 
Kárpát-medence őskörnyezeti állapotáról; Henk K. Mienis különleges vörös-tengeri 
gyöngyformákról; Martinus de Smit és Bába Károly dél-kefallóniai molluszkákról; Gulyás 
Sándor új kvantitatív morfometriai módszerekről számol be. 

2001-ben, a szintén 80 oldalas 29. számban Czirák Zoltán és Domokos Tamás 
közreadja a – Természetvédelmi Hivatal által jelentős mértékben bővíteni kívánt – 
magyarországi védett puhatestűek tervezett listáját. Domokos Tamás a Chilostoma banatica 
klímafüggő héjmorfológiájáról közöl emlékezetes tanulmányt. Henk K. Mienis az 
Acrosterigma attenuatum tengeri kagylóról ír, Sümegi Pál – Krolopp Endre folytatja az előző 
számban megkezdett őskörnyezeti dolgozatát, Bába Károly a Dreissenidae kagylócsalád 
állatföldrajzi beosztását; Pelbárt Jenő a nagy meztelencsigák násztáncát örökíti meg; Sólymos 
Péter a három hazai Truncatellina faj élőhely preferenciáit elemzi; Gulyás Sándor, Sivók 
Balázs és Szónoky Miklós pannon-tavi Planorbidák csigametszeteit vizsgálja. 

A 30. szám 2002-ben ismét jelentős tipográfiai megújulást hoz magával, a folyóirat 
vágott mérete megduplázódik, A/5-ről A/4 –re változik (5. ábra), így a 80 oldalas terjedelem 



 81 

megtartása mellett több cikk közlése válik lehetővé. A háromszáz éves (1702–2002) magyar 
malakológia múltjáról Pelbárt Jenő emlékezik meg; Domokos Tamás a Hygromia kovacsi 
pontos előfordulási helyeit határolja le; Gulyás Sándor – Cziczer István – Magyar Imre –
Szónoky Miklós pásztázó elektronmikroszkópos héjszerkezet vizsgálatok eredményeit 
mutatja be; Bába Károly – Sári Diana – Tóth Tibor a kagylócönózisok, az Anodonta cygnea, 
az Unio tumidus és az Unio pictorum nehézfémionszennyezés-indikátor szerepét elemzi; 
Jozef Steffek és V. Lucivjanská a Duna szlovákiai szakaszának puhatestűit ismerteti; Deli 
Tamás az Aggteleki Nemzeti Park szárazföldi csigafaunájáról közöl adatokat. 

 

 
 

5. ábra. A GRAFON Kiadó A/4-es méretű színes fedélnyomata. 
 
A 31. SOOSIANA 2003-ban jubileumi szám, ekkor 30 éves a lap. Ebből az 

alkalomból Sümegi Pál főszerkesztő méltatja a folyóirat három évtizedének történetét és a 
hazai tudományos ismeretterjesztésben betöltött szerepét, majd így zárja sorait: „Munkánkkal, 
a figyelemfelkeltő, elegáns megjelenéssel, a jól szerkesztett cikkekkel, a Soosiana 
fenntartásával szeretnénk tisztelegni a lapot alapítók és fenntartók munkája előtt.” A Baján 
megrendezett XXVIII. Magyar Malakológus Találkozón a résztvevők megemlékeznek a 
lapalapító Richnovszky Andor munkásságáról. Pelbárt Jenő a GPS navigációs malakológiai 
gyűjtés előnyeiről; Fehér Zoltán – Drimmer László a Megyeri-gyűjtemény puhatestű 
anyagáról; Domokos Tamás és Lennert József a geszti Szépapó-erdő malakofaunájáról; Bába 
Károly a Physidae család állatföldrajzi beosztásáról; Karl Edlinger az Albinaria grisea 
orsócsigafaj morfológiai variabilitásáról közöl adatokat; Deli Tamás folytatja az Aggteleki 
Nemzeti Park szárazföldi csigafaunájának ismertetését.  

A 2004-es, 60 oldalas 32. SOOSIANA olyan különszám, amelyben a Gulyás Sándor – 
Sümegi Pál szerzőpáros a korai neolitikum kagylógyűjtési szokásait elemzi. Megjelenését 
követően a Szegedi Tudományegyetem a lap szerkesztésében és angol nyelvű fordításában 
tovább nem kívánt részt venni és Sümegi Pál főszerkesztő is lemondott. A Soosiana kiadása 
ezért előbb az ennek következtében előállt fordítási gondok, majd cikkhiány, személyi 
ellentétek és egyéb problémák halmozódása miatt ismét hullámvölgybe került. Csak ötéves 
kálváriát és elhúzódó szervezést követően folytatódhatott a megjelenés. Időközben a közlésre 
szánt cikkeket a GRAFON Kiadó folyamatosan szedte és szerkesztette, de a kiadást a 
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megoldatlan problémák miatt szüneteltetni kellett. Így a következő lapszámok – a 33., a 34–
35., a 36. és az utolsó, összevont 37–38. lapszám – gyors egymásutánban, 2009-ben 
jelenhetett meg. A 2008-ban megalakult Magyar Malakológiai Társaság (MAMAT) a 
Soosiana elmaradt lapszámainak megjelentetését a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériumtól nyert pályázati pénzből támogatta. 

A 2005-ös 33. számban Szabó Sándor Somogy–Csurgón, Dr. Kovács Gyula nyomában 
című cikkében az 50 évvel korábban vizsgált, nevezetes gyűjtőhelyek reambulációját; 
Domokos Tamás – Fintha István – Gaskó Béla a Drobacia banatica magyarországi 
előfordulásait; Bába Károly a Lymnaea, a Bythiniidae, az Ancylidae és az Acroloxidae család 
állatföldrajzi beosztását ismerteti; Domokos Tamás folytatja a Hygromia kovacsi Fekete-
Körös menti előfordulásáról szóló cikkét.  

Az összevont, 2006–2007-es 34–35. számban ifjabb Wagner János édesapja 
születésének 100. évfordulójáról; Gabriela Andrei és Váncsa Klára a 2004-ben elhunyt román 
malakológusról, Alexandru V. Grossuról (1910–2004); Igor V. Dovgal pedig Alexei V. 
Korniusinról (1962–2004) emlékezik meg. Bába Károly a Tisza és mellékfolyóinak vízi 
puhatestűiről valamint a Tőserdő és Tiszaalpár közötti területek holtágainak vízi, és az itáliai 
Adriatomediterrán terület Hydrobiidae faunájáról; Sólymos Péter – Czentye Ibolya – 
Tutkovics Bernadett a szárazföldi csigák mikro-léptékű eloszlási viszonyairól; Domokos 
Tamás – Deli Tamás a Drobacia banatica újabb magyarországi előfordulásáról szolgál 
adatokkal. 

A 2008-as 36. különszámot a 2007-ben elhunyt Bába Károly (1935–2207) emlékének 
szentelte a szerkesztőség. Ebben Fűköh Levente méltatta dr. Bába Károly hazai és nemzetközi 
malakológiai tevékenységét, és közlésre kerültek Bába Károly korábbi években benyújtott 
cikkei.  

A 2009–2010-es, 37-38. SOOSIANA első részében többnyelvű, az angolon kívül első 
ízben német, francia, japán és orosz nyelvű könyvismertetések olvashatók. Második részében 
Bába Károlynak a ponto-mediterrán és a palearktisz keleti részén élő Hydrobiidae család 
fajainak állatföldrajzi beosztásáról írott; Domokos Tamás dobozi pikkelyes csigáról; valamint 
a 2009-ben elhunyt Drimmer Lászlóról (1925–2009) és a 2010-ben elhunyt dr. Krolopp 
Endréről (1935–2010) szóló megemlékezések kaptak helyet. Ez az utolsó, összevont 
SOOSIANA szám ismét lezárt egy tízéves korszakot. A MAMAT 2010-ben felkérte a 
GRAFON Kiadót, hogy a lapkiadás jogát adja át a társaságnak. A kiadó, és a tíz éven át 
háttérben dolgozó technikai csapat ennek örömmel tett eleget, bízva a további folyamatos 
megjelentetés egyesületi keretek közötti megvalósításában.  

A leírtakból kitűnik, hogy az 1973-ban SOOSIANA néven indított, magyar 
malakológiai folyóirat más közép-kelet-európai rokonaihoz hasonlóan rögös, de 
eredményekben bővelkedő utat járt be. Fennállásának eddigi 37 éve alatt 424 szerző (ebből 63 
külföldi) tollából 364 cikk jelent meg 2550 oldalon. Köszönet érte az alapítóknak, a 
szerzőknek és a támogatóknak. A lapszámok eljutottak szinte valamennyi európai, és a világ 
számos távoli országába is. A hazai malakológia szakágait felölelő tematikája méltóképpen 
dokumentálta, képviselte és közvetítette a magyar tudományos-ismeretterjesztő malakológiai 
irodalmat és reményeink szerint következő, új korszakában is még hosszú ideig ezt fogja 
szolgálni a jövőben. 
 
PELBÁRT Jenő 
H-2094 NAGYKOVÁCSI 
Semmelweis u. 10. 
E-mail: pelbartj@t-online.hu 
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SOOSIANA, 32: 83-94, 2013 
 
 
Soós Lajos neve alatt található szöveges és rajzos dokumentumok 

a Magyar Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti 
Gyűjteményében1 

 
DOMOKOS TAMÁS 

 
ABSTRACT: (Documents refer to Lajos Soós with text and sketch in the Historical Collection of the 
Natural History Museum.) ‒ This study presents 46 pieces (From these 45 in Hungarian, one in 
English) of the Historical Collection. Each unit incl.: date, author or signatory. title or theme, form, 
remark. 

 
 

Az ember halála után, az idő múlásával, tárgyi és szellemi relikviái Léthé vizébe 
merülnek. Van aki szorongó szívvel már fiatalon megkezdi a felejtés/a halál elleni harcot 
(Sapiens non timet mortem!) ösztönösen vagy csak a családi hagyományokat folytatva. 
Módszerek: lázas munkavégzés, naplóírás, albumok töltögetése, nárcisztikus viselkedés,… 

Ady még nincs 30 éves, amikor az elmúlás megjelenő árnyékában a következő sorokat 
írja újévkor, a számbavétel és tervkovácsolás napján: 

Ráncos, vén kezét megcsókoltam 
S jajgatva törtem az eszem: 

„Hogy hívnak téged, szép, öreg Úr, 
Kihez mondottam sok imát? 
Jaj, jaj, jaj nem emlékezem.” 

[A Sion-hegy alatt (Nyugat 1908 .jan. 1.) 
Persze mindenre nem telik az embernek az idejéből. Az utókor néha meglepődve 

tapasztalja, hogy van olyan embertársunk, aki gondol a tudománytörténet gyarlóságára, 
szelektivitására; mert maguk elkészítik teljes irodalomjegyzéküket, megírják a sírjuknál 
felolvasandó gyászbeszédet, kidolgozzák temetésük koreográfiáját, kinevelik és kineveztetik 
utódjukat, akik majd harcot folytatnak az ellendrukkerekkel szemben. Hazánkat időnként 
végigsöprő történelmi viharok is jócskán hozzájárulhatnak az egyre halványuló nyomok 
eltüntetéséhez. Az öreg fa kidőlt, a helyén beszűrődő fényhez jutó csemeték végre szárba 
szökkenhetnek. 

Soós Lajos volt munkahelyén, a Magyar Természettudományi Múzeum Tudomány-
történeti Gyűjteményében és Arcképcsarnokában fellelhető írásai, rajzai és fényképei között 
kutatva, az ember nem fedez fel ilyen szándékot, inkább halálát követő ad hoc összeszedés, 
összekapargatásról lehet nála szó. Róla írt megemlékezések, apró rajzok, elkészült és félbeha-
gyott cikkek, torzón maradt kéziratok, hivatalos levelek, kisebb jelentések, egy jegyzetkönyv 
található a Tudománytörténeti Gyűjteményben. Hiába keressük a közel 800 oldalas Kárpát-
medence pleisztocén csigafaunája és Mollusca of the Carpathian basin című munkáinak 
kéziratát, nem fogjuk megtalálni, mert 1956. november 5-én, több mint 500 000 darabos 
molluszka gyűjtemény és 2100 szakkönyv mellett, ez is a tűz martaléka lett.2 Megilletődve 
vehetjük viszont kézbe, a tudománytörténeti berkekben olyannyira ismert Négy évtized a 
Múzeum-körút mentén írásának 224 oldalas kéziratát; és meditálhatunk a felett, hogy miért 
nem öt évtizedről ír a szerző, hiszen az olyan szép kerek szám. Hogy miért nem öt évtizedről 

                                                
1 A Tudománytörténeti Gyűjtemény Budapesten a Könyves Kálmán krt. 40. szám alatt található. 
2 Mihályi Ferenc (1957): Mi égett el a Nemzeti Múzeumban? ─ Élet és Tudomány 12. évf. 1. szám 7-12.oldal.  
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van szó, az kiderül Soós Lajos írásának nagyon diplomatikus utolsó két mondatából: „Eddig 
tart az emlékezetem. Ami ezután történt, az kiment a fejemből, arról tehát nem is írhatok.”  

Emlékeink tárházában ─ az ott őrzött elemek hasznosságának dialektikus volta miatt, 
─ nem mindent szeretnénk megőrizni. Örülünk, ha egyet-mást elfelejtünk, vagy ha az nem 
sikerült, akkor fraus piaként azt mondjuk, hogy kiment a fejünkből, vagy eddig tart az 
emlékezetünk.  

A Soós Lajos relikviák a Tudománytörténeti Gyűjtemény két egységében lelhetők fel: 
1. PS/52 jelzettel ellátott personaliában, egy fehér iratgyűjtőben (Dr. Soós Lajos biológia 
tudományok doktora 1879. Budapest,1972. okt.23.3 felirattal). 2. „Természettudományi 
Múzeum Tudománytörténeti Gyűjteménye: SOÓS LAJOS” feliratú fondban, amely 
hullámpapírból készült 12 x 25,5 x 39 cm-es dobozban található. A dokumentumok 
ismertetése a következő szisztéma szerint történik: 1. Dátum – 2. Szerző, aláíró – 3. Cím, 
téma – 4. Forma – 5. Megjegyzés.  

1-2. A továbbiakban a dátum (év/ év. hó. nap) és személynevek [szerző(k), aláíró(k)] 
zárójelezése a következőket jelenti: a. A dokumentum eredetileg datálatlan. A keltezés 
megállapítása indirekt úton történt. b. A dokumentum nincs szignálva, szignózva; ezért 
szerzőjének azonosítása közvetett úton történt. 3. A cím és a téma közül melyik az éppen 
aktuális, azt a kitevőbe helyezett csillag jelzi. 4. A dokumentumok – keletkezésük ideje miatt 
– egytől-egyig papírhordozón találhatók. Az elkészítés formája: manuszkriptum (kézzel írt), 
kézirat (mechanikus vagy elektromos írógéppel írt, sokszorosítás alapjául szolgáló szöveg), 
nyomtatvány, rajz. Formai elemek közé sorolható még: az íróeszköz(ök) fajtája, az írás színe. 
A papírlap formai elemei: ívméret, vonalazottság, a papír anyagára vonatkozó megjegyzés. 5. 
Evidens, hogy ebbe a rovatba tartozik minden olyan információ, amely az előbbi kategóriákba 
nem sorolható be. Ide sorolom még a dokumentumok tartalmával kapcsolatos saját 
megjegyzéseimet, következtetéseimet is. Az 1─4. rovat adat hiányában nem tölthető ki, akkor 
a kettős pont után a. (anonim) jelzés található. 

Lábjegyzetbe sorolt kategóriák: intézménycím, irodalmi hivatkozás, magyarázat, a 
dokumentumhoz kapcsolódó személyek rövid „bemutatása”, köszönetnyilvánítás. 
 

A tételek felsorolása  
 

1. Dátum: 1904.09.28. – Szerző: (Soós Lajos) – Cím, téma*: Xerophila homoleuca 
szív és vese rajza – Forma: 10,5 x 17 cm-es vonalas lapra ceruzával írt és rajzolt illusztráció. 
– Megjegyzés: A rajz vonalai alig kivehetők. A másik oldalán található kézírással: p.3 - 
Xerophila homoleuca. 

2. Dátum: 1905.07.22. – Szerző: Hermann4 – Cím, téma*: Rákkutatáshoz 
(Ostracoda) szükséges minták beszerzése Anináról (Stájerlakanina/Anina) és Resicáról 
(Resicabánya/Reşiţa). – Forma: Magyar Királyi Posta 5 filléres levelezőlapja (9 x 14 cm). – 
Megjegyzés: Tekintetes Soós Lajos segédőr úrnak címezve Budapestre a Nemzeti 
Múzeumba. Feladás Aninában júl. 23-án, Budapestre érkezés júl. 24-én! 

3. Dátum: 1909.12.1. (javítva 12. 10.) – Szerző: (Soós Lajos) – Cím, téma*: Apró 
rajz (2000 x 1) Planorbarius corneus fiatal spermatidájáról.5 – Forma: 6 x 7 cm – 
Megjegyzés: A sima karton lap hátoldalán a reprodukálással kapcsolatos utalások olvashatók. 
Az egykori felragasztásra négy szürke leszakadt kartonfolt utal. 

                                                
3 A dátum feltehetően a personali elkészítésének időpontja.( †1972.augusztus 28.; ravatalozása: 1972. 

szeptember 11.; temetése: 1972. december 13.) 
4 Köszönettel tartozom Haraszthy László úrnak a Hermann név grafológiai úton történő azonosításáért. (A levél 

vizsgálata során felmerült, hogy annak küldője esetleg Herman Ottó.) 
5 Soós, L. (1910): A Planorbis corneus hím csirasejtjének szerkezetéről. ─ Állattani Közlemények, 9 (1):1-15., 

52-53. Budapest. 



 85  

4. Dátum: 1912.03.05. – Szerző: Dr. Gorka Sándor6 – Cím, téma*: Gratuláció 
előléptetéséhez és házasságkötéséhez. – Forma: Fejléces, raszteres, A/4-es levélpapír (Dr. 
Gorka Sándor Tud. Egy. adjunktus. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat titkára.) 
– Megjegyzés: Fekete tintával írt levél. Soós Lajost régi hívének és barátjának nevezi. 

5. Dátum:1913. – Szerző: (Soós Lajos). – Cím, téma*: Planorbis … sejtjeiről 
grafittal készült rajz. – Forma: 6 x 7 cm-es műszaki rajzlap. – Megjegyzés: A rajz felett: 
Planorbis, 37.1.l.2. sor.2 m.(?), tollal írt 183, Zeis…140,2 mm… Hátoldalán: 1913. 1913. és 
az azt követő évekből, eddigi ismereteim szerint nincs olyan Soós Lajos publikáció, amelyben 
az előbbi rajz megtalálható.  

6. Dátum: 1920.08.14. – Szerző, aláíró: Főiskola rektora – Cím, téma*: A rektor 
661/1920. számú válaszlevele Soós Lajos lemondólevelére. – Forma: Négyrétbe hajtott A/4-
es fejléces (Magyar Állatorvosi Főiskola Rektori Hivatal) finom papír. – Megjegyzés: 1920. 
július 10-én Soós Lajos lemondott a főiskolai megbízatásáról. A rektor megköszöni nehéz 
viszonyok közötti 3 éves buzgalmát. (Soós Lajos megbízása 1917. augusztus 17-én kelt.7,8)  

7. Dátum: (1925) – Szerző: (Soós Lajos) – Cím*, téma: A magyarországi Martha-
félék9 – Forma: A/4 – Megjegyzés: Egykor félbehajtott, jobboldalán 5-6 cm-es margóval 
ellátott, sötétkék és fekete tintával írt jellegzetes Soós Lajos kézirat sárgásszürke lapokon (10 
számozott + egy számozatlan). Az írás nagyon apróbetűs, alig olvasható. A lapok 
újrahasznosítottak. Eredetileg a lapon dőltbetűs, lilaszalagos írógéppel készült írás található, 
amely csírasejtekkel és spermatogenezissel foglalkozó dolgozat piszkozatának tetszik. 58 
tételes irodalma beszúrt, nem jegyzékben található. A kéziratban Soós Lajos a következőket 
írja: „… 21 esztendeje, hogy megjelent első malakológiai alapvetésem, amely a 
magyarországi Helicidákat ismerteti.” Mivel ez a publikáció az Állattani Közlemények 3. 
kötetében,1904-ben jelent meg, a kézirat megírása az 1925-re tehető. Mivel a Magyar 
Malakológiai Bibliográfia (1727-2004)10 ilyen címen nem citál Soós Lajos írást, 
feltételezhető, hogy az írás nem került publikálásra, vagy nincs róla tudomásunk.  

8. Dátum: (1926 után és 1943 előtt) – Szerző: (Soós Lajos) – Cím, téma*: Nincs 
címe. Az írás Magyarország puhatestűivel foglalkozik. – Forma: A/4 <, 34,2 x 42 cm – 
Megjegyzés: 186 oldalas, tintával (fekete, sötétlila) sima fehér vagy szürkéssárgás papírra 
készült kézirat. Az oldalszámozás 1-1,5 cm-es nagyságú, kék postai irónnal készült. A 6 cm-
es margón kék és piros korrektúra jeles javítások, aláhúzások (neveknél piros) és ragasztások 
találhatók. Fejezetei: Bevezetés I. A magyarországi puhatestűek rendszertani ismertetése (p. 
5─140) – II. A puhatestűek létfeltételei és életmódja (p.141─149) – III. A magyar Mollusca-

                                                
6 Gorka Sándor (1878─1944): Az első magyar biológus professzor, biológiatörténész. A Magyar Biológiai 

Társaság nevével fémjelzett emlékérmet alapított. A levél írásakor tudományegyetemi adjunktus, a Királyi 
Magyar Természettudományi Társulat titkára. 

7 A Magyar Királyi Állatorvosi Főiskola Évkönyve az 1918/19─1920/21. tanévekről.─ A M-Kir. Állatorvosi 
Főiskola Kiadványai 34. kötetének 9. oldalán olvasható: „ DR. SOÓS LAJOS bölcsészetdoktor, a Magyar 
Nemzeti Múzeum állattári osztályának igazgató őre és zoológiai laboratóriumának vezetője, egyetemi 
magántanár; az állattan és parazitológia előadója az 1919. évig. (Megbízatása kelt 1917. augusztus 17-
én)…Dr. Abonyi Sándor, bölcsészetdoktor, egyetemi és főiskolai magántanár, műegyetemi adjunktus; ─ az 
állattan előadója. (Megbízatása kelt 1920. október 1.-én)”  

8 Kotlán, S.(1941): A magyar állatorvosképzés története 1787─1937. Budapest. munkájának 137. és 138. oldalán 
a következő olvasható: „Rácz István halála után mind a parasitologiát, mind az addig néhány éven át 
magántanári collegiumban előadott általános állattant, most már ismét kötelező tárgyként dr. Soós Lajos 
egyet. magántanár (1917─1919) adta elő. 1919─1921-ig dr. Abonyi Sándor egyet. magántanár adta elő 
mind a két tárgyat, 1921─1923-ig már csak az állattant, a parasitologiát pedig dr. Kotlán Sándor segédtanár 
tanította”.  

9 Martha A. J. Wagner, 1914= Helicopsis Fitzinger, 1833 [Helicellidae] in: Pelbárt,J. (2000): Magyarország 
recens Mollusca faunájának tudományos név szótára – Grafon Kiadó.Nagykovácsi. 

10 Varga, A., Fűköh, L. & Krolopp, E. (2005): Magyar Malakológiai Bibliográfia. ─ Malakológiai Tájékoztató, 
23: 5-129. 
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fauna múltja (p. 150─165) – IV. A magyar Mollusca-fauna összetétele (p. 166─174) – V. A 
magyar fauna-terület felosztása (p. 175─183). I. fejezete határozókulcsokkal (meghatározó 
táblázattal) segíti az azonosítást. III. fejezete az 1926-ban publikált „ A magyar Mollusca-
fauna múltja” cikk lila tollal korrigált kefelenyomata. A „The past of the Hungarian Mollusc 
fauna. By Lajos Soós „ nyomat kék postai irónnal törölve. A kefelenyomaton „Hirsch” zöld 
aláírás olvasható. Az állatföldrajzi beosztása (V. fejezet) kevésbé tagolt, mint az 1934-ben 
publikált alapvetésében. Rajzok számozása 323-ig fut, a beszúrások piros tintával történtek. 
Nincs irodalomjegyzéke! A kézirat tagolását Soós Lajos nagy vonalakban átvette az 1943-ban 
megjelent klasszikusnak számító „A Kárpát-medence Mollusca-faunája” című könyvébe. A 
változtatás csupán annyi, hogy az első két és az utolsó három fejezetet összevonta. Az utolsó 
három fejezet „ A Kárpát-medence Mollusca-faunájának általános képe” címet viseli. 

9. Dátum: 1927.11.05. – Szerző: G. A. Blanc(i) – Cím,téma: Éhik Gyula Citellus és 
Spalax küldeményének példányait megköszönő levél. – Forma: A/4 – Megjegyzés: A gépelt, 
angol nyelven írt levél Rómából érkezett. A fejléces (Camera dei Deputati), logós levél alján a 
kézjegy ~ 10 x 10 cm-es területen terpeszkedik. Hátoldalon: Soós Lajos, AL 5/12 írás 
olvasható. 

10. Dátum: 1930.01.10.→ 1936. március 6. – Szerző: Soós Lajos – Cím, téma: 
Feljegyzések – Forma: 15 x 19,3 x 2 cm méretű könyv. – Megjegyzés: Ceruzával írt 
jegyzőkönyv, amely A. Dumas: A három testőr I-II. kötetének sötét berlinikék vászonkötésű 
fedelébe fűzött lapokból áll. Nem folyamatosan beírt és számozott, hanem vannak benne 
jócskán üres oldalak is (~ 2/3-a). A felhasznál lapok száma: 112. Pecsét: Természettudományi 
Múzeum Tudománytörténeti gyűjteménye. Jegyzet: Kézirat, Lelt.sz.: 231., Soós Lajos 
ajándéka, 1930.I.10., 61 oldal jegyzet. A következő genuszok leírása, anatómiája található 
meg benne: Fagotia (Az első 50 oldal!), Gastrocopta, Vertigo, Xerophila, Xerotropis, 
Xeroclausa, Trochoidea, Xerotrichia, Candidula (1. ábra), Cochlicella, Cernuella, 
Pupiscalaris, Daudebardia, Testacella, Delima, Papillifera, Tacheopsis, Aegopinella, 
Ferrusacia, Helicella. Itt-ott a gyűjtőhelyeket is citálja, és vannak közte Máltáról származó 
példányok is. Vertigok esetében fosszilis adatokat is találunk. 

11. Dátum: (1930 után) – Szerző: (Soós Lajos) – Cím , téma*: Kárpát-medence 
rendszertana. – Forma: 4 db kettőbe hajtott, Adria- vízjeles 34,5 x 42 cm-es famentes papír. – 
Megjegyzés: A fekete tintás vágott tollal írt lista 263 sorszámmal ellátott fajt sorol fel (1. 
Theodoxus transversalis→ 263. Dreissena polymorpha) 13 számozatlan oldalon. A 
genuszneveket piros aláhúzás emeli ki. Ceruzás beírások (Radix lagotis Schrank, 1803; és 
még 4 Pisidium) és megjegyzések (Pl. A D. polymorpha-nál ─ már a maeotikumból is ismert, 
Limax flavus – Barlang) egészítik ki a felsorolást. Külön borítója van fatartalmú fűzfői 
papírból. Beszúrt irodalmi hivatkozásai között szerepel több Hesse és egy Ehrmanntól citált 
1931-es Archiv cikk is. Mivel ez utóbbi a legfiatalabb írás, a kézirat elkészítésének idejét 
ennél későbbre kell tenni.  
 Ebben a kartongyűjtőben található még egy kettőbe hajtott 34,5 x 42 cm-es ív, 
amelynek első hiányos (1/4-e kivágott) oldalán lila tintával készült genuszlista látható. Lila 
tintával írt volta miatt ez a lista a 20-as évek második felében, de inkább a 30-as években 
készülhetett.  

12. Dátum: 1932.05.06. – Szerző: Soós Lajos – Cím*, téma: A darwinizmus Darvin 
halála után 50 évvel. – Forma: A/6-os meghívó. – Megjegyzés: A Természettudományi 
Közlönybe szánt írás.11 

13. Dátum: (1934/1935) – Szerző: (Soós Árpád12) – Cím, téma*: Anisus carinatus 
ivarkészülékének grafikája (ceruza) – Forma: 11 x 10 cm – Megjegyzés: Tévedésből került 

                                                
11 Első megemlékezésének időpontja: 1932. máj.6. (Az Állattani Szakosztály 331. ülésén elnöki megnyitóként 

hangzott el. Megjelent a Természettudományi Közlöny 64. kötete 957─958. füzetének 257─ 263. oldalán.) 
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Soós Lajos fondjába. A rajz az Állattani Közlemények 32. kötete 1-2 füzetének 24. oldalán 
Soós Árpád írásában jelent meg. 

14. Dátum:(1934 /1935) – Szerző: (Soós Árpád) – Cím,téma*: Anisus planorbis 
ivarkészülékének grafikája (ceruza) – Forma: 11 x 7,2 cm – Megjegyzés: Tévedésből került 
Soós Lajos fondjába. A rajz az Állattani Közlemények 32. kötete 1-2 füzetének 25. oldalán 
Soós Árpád írásában jelent meg. 

15. Dátum: (1934/1935) – Szerző: (Soós Árpád) – Cím,téma*: Gyraulus laevis 
ivarkészülékének grafikája(ceruza) – Forma: 7,7 x 7,7 cm – Megjegyzés: Tévedésből került 
Soós Lajos fondjába. A rajz az Állattani Közlemények 32. kötete 1-2 füzetének 27. oldalán 
Soós Árpád írásában jelent meg. 

16. Dátum: (1934/1935) – Szerző: (Soós Árpád) – Cím,téma*: Gyraulus crista 
ivarkészülékének grafikája(ceruza) – Forma: 7,8 x 7,1 cm – Megjegyzés: Tévedésből került 
Soós Lajos fondjába. A rajz az Állattani Közlemények 32. kötete 1-2 füzetének 28. oldalán 
Soós Árpád írásában jelent meg. 

17. Dátum: (1934/1935) – Szerző: Grizák Margit – Cím,téma*: Öt szövetminta 
három Planorbis-féle (Anisus planorbis, Anisus spirorbis, Planorbis cornea) genitáliájából. – 
Forma: 16 x 24,5 cm-es lapra ragasztott szépiabarna grafikák. – Megjegyzés: Tévedésből 
került Soós Lajos fondjába. A szövetminták Soós Árpád cikkében, az Állattani Közlemények 
32. kötete 1-2. füzetének végén található I. Táblaként. 

18. Dátum: (1934/1935) – Szerző: Grizák Margit – Cím,téma*: Öt szövetminta a 
Planorbis cornea genitáliájából – Forma: 16 x 24,5 cm-es kartonra ragasztott szépiabarna 
grafikák. – Megjegyzés: Tévedésből került Soós Lajos fondjába. A szövetminták Soós Árpád 
írásában, az Állattani Közlemények 32. kötete 1-2. füzetének végén található II. Táblaként. 

19. Dátum: a. – Szerző: a. – Cím,téma*: …genitáliája – Forma: 14 x 13,5 cm-es 
karton, tustollal. – Megjegyzés: Két másolat van belőle. Az egyik háttere részben feketített. 
Érdekes az ivarszerv spirális elrendezése. Különösen bizarr a hímnősmirigy és a 
himnősvezeték szoros spirális felcsavarása. Az előbbi Soós Árpád rajzokkal szemben a 
betűjelzések is némileg különböznek, egyszerűbbek lehetnek (Glandula hermaphoriditica: 
gl.h→gh ). Mivel az ábrán a betűjelzések nyomtatott betűvel készültek, nem elég karakteresek 
ahhoz, hogy a szerzőjére lehessen következtetni. Az egyik változaton ceruzával ejtett 
méretbeállítás (9 cm) található, amiből arra lehet következtetni, hogy nyomdai beszerkesztés 
miatta a rajz kicsinyítésére volt szükség. Tematikai okokból sorolom ide a rajzot.  

20. Dátum: 1939/1940 – Szerző: (Soós Lajos) –Cím,téma*: Alopia, Charpentieria, 
Delima, Pseudalinda, Clausilia genuszok határozókulcsának tervezete. – Forma: A/5-ös 
nyomtatott lap (Felezett A/4-es fényes lap hátoldalán mikroszkópi felvétel fotója látható.) – 
Megjegyzés: Tiszta oldalán ceruzával írt számok, oldalszámok 

21. Dátum: (II. világháború) – Szerző: (Soós Lajos) – Cím,téma*: Vertigo 
(angustior, antivertigo, moulinsiana, pygmaea, pusilla) és Orcula(dolium, doliolum) genusz – 
Forma: A/6-os lap. – Megjegyzés: A sorolt fajok ceruzával írt recens és fosszilis lelőhelyeik. 
Soós Lajos kézírásával azonosítható. Hátoldalán fekete tintával ismeretlen személy által írt 
megjegyzés: Azok akik karhatalmi szolgálatra jelentkeztek, holnap hozzák el fényképeiket.  

22. Dátum: (1940 után) – Szerző: (Soós Lajos) – Cím,téma*: Néhány fosszilis és 
recens Stylommatophora (Vertiginidae, Orculidae, Chondrinidae, Pupillidae, Vallonidae) 
előfordulása és határozókulcsa. – Forma: 1940. évi naptár (Pátria) 23-31. heti lapjainak 
hátoldalára készült az ceruzás írás (1940-nél nem korábban készült jegyzet.) A betűk 
nagysága nem éri el a 4 mm-t. – Megjegyzés: Jól felismerhető Soós Lajos kézírása. A 
következő fajok – korabeli nomenklatúra szerinti –felsorolása található meg a lapokon:  
                                                                                                                                                   
12 Soós Árpád (1912─1991) zoológus, muzeológus, Soós Lajos fia, aki az Állattani Szakosztály 354. ülésén 

(1934.december 7.) debütált „ A magyarországi Planorbis-félék ivarkészülékének alak- és szövettana „ első 
részének az előadásával. A dolgozat 2. részét az Á. Sz. 357. ülésén (1935.március 1.) adta elő. 
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A. Fosszilis: Abida frumentum; Pupilla bigranata, cupa (sterri), muscorum, 
submuscorum13; Acanthinula aculeata; Vertigo substriata, pusilla,antivertigo, 
pygmaea, moulinsiana, angustior; Truncatellina cylindrica, costulata, claustralis; 
Orcula doliolum; Columella edentula; Agardhia (miocén),Pyramidula; Orcula 
…ularis(?).  

B. Recens: Agardhia bielzi, truncatella; Vertig opusilla, pygmaea, antivertigo, angustior, 
alpestris, moulinsiana, substriata; Columella edentula; Orcula jetschini, doliolum, 
dolium; Acanthinula aculeata; Pyramidula rupestris; Aspasita triaria, triadis, 
trinodis. 

23. Dátum: (1940 után?) – Szerző: (Soós Lajos) – Cím,téma*: Pupilla muscorum var. 
transsilvanica KIM. és var. carpathica n. leírása és előfordulása németül. – Forma: 8,4 x 
10,3 cm-es, kártyánál valamivel nagyobb méretű gépelt szöveg. – Megjegyzés: Feltehetően 
Kimakowicz munkájából14 kimásolt gépelés, amelyet Soós Lajos 1943-ban megjelent 
könyvében felhasználhatott. Ennek a feltételezésnek ellentmond az a tény, hogy 
irodalomjegyzékében nem hivatkozik rá. 15  

24. Dátum: (1943 után) – Szerző: a. – Cím*, téma: Soós Lajos dr. – Forma: A/5-nél 
kisebb fatartalmú lap. – Megjegyzés: Jelzet: PS/52. Teljes szöveg: „Született Magyargencsen 
(Vas m.) 1879. febr. 6. Zoológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának nyug. igazgatója. 
Általános állattani, szövet- és bonctani tanulmányokkal foglalkozott, főképpen a 
puhatestűekre (Mollusca) vonatkozóan. Ezeknek a rendszertana terén nagy sikerekkel 
dolgozott. Számos szaktanulmány mellett nagy összefoglaló munkája „A Kárpátmedence 
Molluscafaunája (1943). A Magyar Tudományos Akadémia tagja.” 

25. Dátum: (1948 után) – Szerző: Soós Lajos (szignált) – Cím*, téma: Soós Lajos 
életrajzi adatai – Forma: 7 oldalas, A/4 formátumú, géppel írt és tintával javított írás. – 
Megjegyzés: Sudár Miklósné, Soós Emőke tulajdonában is megtalálható egy másolata. 
Utolsó sorában olvasható: „Ez a fordítás 1948 óta sajtókészen áll.”  

26. Dátum: (1948 után) – Szerző: Soós Lajos (szignált) – Cím*,téma: Soós Lajos 1945 
óta készült tudományos dolgozatai – Forma: A/4-es lap – Megjegyzés: Az personaliában 
található írás:  

1. Puhatestűek – Mollusca, a Dudich Endre szerkesztette „Az állatok gyűjtése” I. r. c. 
műben, p. 138-154. 

2. Sajtókészen áll „ A Kárpát-medence Mollusca-faunája” c. műnek az angol nyelvű 
átdolgozása; ehhez készült 50 tábla ki van nyomtatva (2. ábra) 1949 óta.”16 Kaszab Zoltán 
(1979) írásából tudjuk, hogy az angol nyelvű átdolgozása 1948-ra készült el. 
27. Dátum: (1948 után) – Szerző: (Soós Lajos) – Cím,téma*: Soós Lajos fontosabb 

művei 1910-től. – Forma: 4 számozatlan gépelt (karbon) oldal, fatartalmú papíron. – 
Megjegyzés: Jelzet: PS/52. Sok személyes megjegyzést (MTA Vitéz pályázati külön díj, 
Természettudományi Társulat Margó-jutalom17, MTA nagydíja) fűz egyes cikkekhez. Az 
1943-ban megjelent „Kárpát-medence Mollusca-faunája” munkájához fűzi: „Angol nyelvű 

                                                
13 Soós Lajos 1943 szerint a felső miocén/szarmata rétegekből ismert faj. 
14 Kimakowicz, M. (1890): Beiträg zur Mollusken-Fauna Siebenbürgens –Verh.Sieb.Ver. Naturwiss., 60: 1–113. 

Hermannstadt 
15 Soós Lajos (1943): A Kárpát-medence Mollusca-faunája.– MTA.Budapest. 
16 A kötet 50 táblájának a fotóit Rotaridesz Mihály (†1950) készítette el. A magyar nyelvű kiadástól [Soós, L. 

(1943): A Kárpát-medence Mollusca-faunája. ─In: Magyarország természetrajza, I. Állattani rész. Magyar 
Tudományos Akadémia, p.1-478.(+XXX) Budapest.] több vonatkozásban is eltérnek a táblák: 20-szal több 
a számuk, nagyobbak az ábrák, itt-ott héjskulptúrát is bemutatnak, Clausiliák szájadékát kiemelve 
szemléltetik, a hátterük változó (sötét/világos). 

17 Margó Tivadar (1816─1896): zoológus, orvos, darwinizmus népszerűsítője, a progresszív állatrendszertan 
kidolgozója, a MTA tagja tiszteletére alapított díj. 
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fordítása, átdolgozása és új adatokkal való kibővítése készen áll 1948. óta.” (1948 után 
készült.) A jegyzék ceruzás javításokat tartalmaz. 

28. Dátum: 1950 (?),1953 (?),1962 (?),1969 (?)– Szerző: (Soós Lajos) – Cím*,téma: 
Négy évtized a Múzeum-körút mentén18 – Forma: Különböző minőségű (fatartalmú, részben 
fatartalmú fűzfői, hátoldalán korábbi írással) A/4-es lapok  
 A 224 számozott lap (a grafitceruzás számozása 5-tel indul és 228-ig tart, 
kárminvörössel átszámozva 1─224.), illetve oldal borítóján a következő olvasható: 
 A tárgy megjelölése: kézirat. 
 Lelt. sz.: Ny. sz: 231 
 A tárgy leírása: Soós Lajos ajándéka 
 A szerző neve: Soós Lajos 
 Kelet: – 
 Eredeti tulajdonos: Soós Lajos 
 A melléklet száma, jellege: 224 oldal kézirat: Négy évtized a Múzeum-körút mentén. 
 A kézirat fejezetei: 
  Származásom. Soproni diákéveim19…..        1 
  Első találkozásom az egyetemmel….....      13 
  Megérkeztem a Múzeum-körútra……..      30 
   Inasévek a zoológia szolgálatában…...      48 
  Kerülő úton a Nemzeti Múzeum fele…      72 
  A Nemzeti Múzeum 1903-ban ………       84 
  Az állattár 1903-ban…………………      119 
  Csendes évek (1903- I.VH végéig)….      164 
  Vihar az állattárban………………….      195 
  Vihar után……………………………     216  

Utolsó mondata: „ Eddig tart az emlékezetem. Ami ezután történt, az kiment a 
fejemből, arról tehát nem is írhatok.” A kéziratban szerepel többek között: Csíki Ernő20, 
Dudich Endre21, Entz Géza22, Herman Ottó23, Pongrácz Sándor24, Hóman Bálint25neve. – 
Megjegyzés: A kézirat elkészültének időpontját Horváth Csaba (2005) dolgozatában 1950-re 
datálja. A család tulajdonában található, Soós Lajos által, 1953.február 4. dátummal aláírt 
jelentésben már szerepel, mint intézettörténeti munka. A Mátra Múzeum honlapján és Varga, 
Fűköh & Krolopp 2005 munkájában26 1969-es évszám olvasható. A MTV Zrt. 
Archivumában27 és a Magyar Természettudományi Múzeumban is megtalálható „A 
természetbúvár” filmetűdben is szó esik a fenti kéziratról,1962-es dátummal. Horváth Csaba 

                                                
18 E főcímmel és Pályám kezdete , A Nemzeti Múzeum 1903-ban alcímekkel … jelent meg az írás egy részlete 

Horváth Cs. és Korsós Z. tollából, rövid magyar és angol nyelvű kommentárral. 
19 Ez a fejezet Horváth Csaba publikálta [ Horváth, Cs. (2005): Soproni diákéveim – Lapok Sopron történetéből, 

1: 19-24.] 
20 Csiki Ernő (1875–1954): entomológus , a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, MTA tag. Nevéhez több 

puhatestűekkel foglalkozó mű is főződik (1903,1906, 1911). 
21 Dudich Endre (1895–1972): a magyar zoológia kiemelkedő alakja, egyetemi tanár, akadémikus. A 

puhatestűekkel is foglalkozott. 
22 Ifj.Entz Géza (1875–1943): zoológus, egyetemi tanár, akadémikus. 
23 Herman Ottó (1835─1914): természettudós, néprajzkutató, politikus. 
24 Pongrácz Sándor (1888–1945): zoológus, entomológus; a MNM , később TTM munkatársa, majd 

főigazgatója, egyetemi tanár.  
25 Hóman Bálint (1885-1951): történész, politikus, a két világháború között miniszteri posztokat töltött be. MTA 

tagja. Börtönben halt meg.  
26 Varga, A., Fűköh, L. & Krolopp, E. (2005): A Magyar Malakológiai Bibliográfia (1727-2004) – Malakológiai 

Tájékoztató, 23: 5-129. 
27 1037 Budapest, Kunigunda u. 64. 
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verziójával összhangban kialakított ideám szerint: Soós Lajos ez az igen olvasmányos 
életrajzi indíttatású munkáját Tatán 1941 és 1950 között írta.  

29. Dátum: 1950.05.24. – Szerző: Soós Lajos (szignált) – Cím*, téma: Kérdőív 
tudományos kutatók számára – Forma: Négybe hajtott (postázott?) A/4-es gépelt (fekete 
vagy karbon szalaggal vagy karbonpapírral?) fatartalmú, fűzfői vízjeles lap. – Megjegyzés: 
PS/52 jelzetű. Kérdésekre (szolgálati hely→ képesítés, iskolai végzettség; A./ Munkásság: a./ 
Kutatói vonal, b./Oktatói vonal; B./Egyéb : Pl. 19. beszél: angolul, németül; olvas: franciául; 
23. Lakásom megfelelő, cserét nem óhajtok.) adott válaszokat tartalmaz. Soós Lajos 1940-ben 
Tatára költözött, ennek megfelelően a kérdőív kitöltésének helymegjelölése is Tata.28 A 
kérdőívből megtudjuk szolgálati helyeit (Madártani Intézet: 1900. okt.→ 1901. febr.; 
Budapesti Tudományegyetem Állattani Intézetének tanársegédje: 1901. márc.→ 1902.aug.; 
Dévai Főreáliskola tanára: 1902. szept.→ 1903. máj.; Nemzeti Múzeum Állattárának 
dolgozója,majd nyugdíjazásakor igazgatója: 1903. jún.→ 1935. szept.) 1912─1920. 
Magántanár az egyetem bölcsészeti karán, ahol malakológiát tanít. 1915─1919. Állatorvosi 
Főiskolán általános állattant tanít. 29 A kérdőívből az is kiderül, hogy nem szándékozik 
Tatáról Budapestre felköltözni. 

30. Dátum: 1953. 02. 04. – Szerző: Soós Lajos (a biológiai tudományok doktora) – 
Cím, téma*: Munkajelentés – Forma: A/5-ös fatartalmú papírlapon, tintával írt 1/3 oldalas 
kézirat. – Megjegyzés:  
 1945 óta nyomtatásban megjelent dolgozatok: Puhatestűek (Mollusca) in: Dudich, Az 
állatok gyűjtése, I. Budapest, 1948. p. 138-154. 
 Kéziratban: 1. Mollusca of the Carpathian basin (könyv) 
 2. Negyven év a Múzeum-körút mentén (tudománytörténet) 
 3. Felső pliocén Helicigonák30  
 A lap alján található szálkás, jobbra dőlő betűvel írt megjegyzés: „Anyagába berakható 
1953. II. 5. Hanicsek „ 

31. Dátum: (1950 és 1955 között, vagy 1955-ben)31 – Szerző: Soós Lajos – 
Cím*,téma: Megemlékezés Wagner János és Rotaridesz Mihályról – Forma: 4.5 oldalnyi 
gépelt, számozatlan, 30-as finomságú A/4 -es fatartalmú, kettőbe hajtott lap. – Megjegyzés: 
Személyenként ~ 2 oldal. Kék tintával korrigálva (sorrend, törlés, beszúrás korrektúrajellel). 

32. Dátum: (1959) – Szerző: (Soós Lajos) – Cím, téma*: Második megemlékezése 
Darwin-ról. – Forma: 6 feketével gépelt és ceruzával számozott, négyrétbe hajtott A/4-es lap. 
– Megjegyzés: A 4. oldalból két példány van. Az 5. oldal számozatlan és csupán 6 sort 
tartalmaz. Az első oldalon olvasható: „100 évvel ezelőtt, pontosabban 1859 novemberében 
jelent meg Darwin The origin of the species …→ Az írás 1959-ben született. A hátoldalán 13 
sor ceruzás megjegyzés található. Itt olvasható: „A nemrég lezajlott londoni Zoológiai 
Kongresszus éppen az igazi darwinizmus gondolatvilágának Darwin időtálló voltát 
igazolja…” 

                                                
28 1940 és 1950 között Tatán bérelt lakást a Bezerédi/y utca 9. sz. alatt. A kertes házat a Zeneakadémián tanító 

Vajda Ilonától bérelték. (Sudár Miklósné Soós Emőke 2011-es közlése.) 
29 Soós Lajos az Állatorvosi Főiskolán eltöltött idejének kezdetét 1915-re teszi. Ez szöges ellentétben van az 5. 

dokumentumnál taglaltakkal! 
30 Gozán Ferenc és Benkő Jenő szerkesztésében 1971-ben, az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent „A 

magyarországi pannonkori képződmények kutatásai” összefoglaló munkában csupán a következő Soós 
Lajos írás található: Soós, L. (1934): Az öcsi felsőpontuszi Molluscafauna.– Állattani Közlemények, 31: 3-
4. Lehetséges, hogy az 1956-os tűzvész alkalmával az 1953-ban jelzett „Felső pliocén Helicigonák” írás 
elpusztult, és így nem kerülhetett publikálásra.  

31 Wagner János (1906-1948) és Rotaridesz Mihály (1893-1950) életadatai alapján érthető, hogy Wagnerről 
Rotaridesz 1948-ban és 1949-ben , Schlesch pedig 1949 írt nekrológot. Schlesch 1950-ben és 1951-ben 
emlékezett meg Rotarideszről. Soós Lajos (1955): Megemlékezés Wagner Jánosról és Rotaridesz 
Mihályról. – Állattani Közlemények, 45: 3-6. írása már visszatekintésnek számít. 
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33. Dátum: (1960-as, 1970-es és 1980-as évek valamelyike.)32 – Szerző: Hildegard 
Zeissler (Leipzig) – Cím, téma*: Soós Lajosnak címzett boríték. – Forma: 25 x 19,3 cm-es 
kézzel szabott és ragasztott nátronpapírból készült boríték. – Megjegyzés: A boríték üres, de 
Soós Lajos és H.Z. kapcsolatát jelzi. Felirata: Hern Dr. Lajos Soós, Budapest XI. Kanizsai út 
13. 

34. Dátum: 1960.01.27. – Szerző: Zimmermann Ágoston33 – Cím,téma*: Köszönet, 
és az Állattani Szakosztályban végzett munkájának méltatása. – Forma: A/5-ös formátumú, 
kék tollal, reszkető kézzel írt levél. – Megjegyzés: Soós Lajos és Zimmermann Ágoston az 
állatorvosi főiskolai évekből ismeri egymást. 1942-ben többek között ő ajánlotta az MTA 
tagjának Soós Lajost.34 A levél végén: „Szívből köszönt régi igaz barátsággal az öreg 
Zimmermann”  

35. Dátum: 1960. 02.08. – Szerző: Soós Lajos (szignó) – Cím,téma*: Végleges 
lemondás a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának elnöki tisztségéről. 
Levelében korára, egészségi állapotára hivatkozik. – Forma: A/4-es levél – Megjegyzés: 
Soós Lajos levelét Dr. Kontra Györgynek, a Magyar Biológiai Társaság főtitkárának küldte 
két nappal az után, hogy betöltötte a 80. életévét. A levél végén olvasható: „… remélem, hogy 
a sors megadja még nekem a lehetőséget, hogy mint egyszerűtag kísérhessem figyelemmel 
annak további működését és okulhassak az ott elhangzott előadásokból. …készséges híve Dr. 
Soós Lajos 

36. Dátum: 1960. 04. 19. – Szerző, aláíró: Straub F. Bruno35 – Cím, téma*: Soós 
Lajos (biol. tud. dokt.) felkérése a Bíráló Bizottság elnöki tisztére. – Forma: Négyrétbe 
hajtott, fejléces (MTA Biológiai Csoportja) iktatószámos (95.040/60), pecsétes ( MTA 
Biológiai Csoportja), A/4-es fatartalmú levél. – Megjegyzés: Máj. 17. kedden 3 órakor van 
Gera Géza nyilvános kanditátusi vitája az MTA II. emeletén a 100-as teremben. Az értekezést 
Boros Istvánnak kell továbbítani. A két bírálatot 10 napon belül vissza kell küldeni a 
Csoportnak. – Soós Lajos annak ellenére, hogy a MTA átszervezésekor (1959) tanácskozó 
taggá degradálták, sine ira et studio vett részt annak mindennapi munkájában.  

37. Dátum: 1960.05.12. – Szerző, aláíró: Dr. Ábrahám Ambrus36 akad., egyetemi 
tanár a Magyar Biológiai Társaság elnöke – Cím, téma*: Köszönet az Állattani Szakosztály 
vezetéséért. – Forma: A/4-es fejléces (A Szegedi Tudományegyetem Általános Állattani és 
Biológiai Intézete; Szeged, Táncsics M. u. 2.; Igazgató: Dr. Ábrahám Ambrus ny. r. tanár), 
gépelt levél. – Megjegyzés: Válasz Soós Lajos február 8-án kelt levelére.  

38. Dátum: 1967.01.04. – Szerző: Dr. Székessy Vilmos főigazgató – Cím,téma*: 
Soós Lajos munkaszerződése 1967.évre – Forma: A/4, Iktatószám: 35/1967 – Megjegyzés: 
Soós Lajos tudományos munkaerő feladata a Magyar Természettudományi Múzeum Állattára 
Mollusca gyűjteményének tudományos feldolgozása, munka napló vezetése heti 12 órában, 

                                                
32 Az NDK beli Zeissler Hildegard Richnovszky Andorral és Krolopp Endrével is kapcsolatban állt. A magyar 

vonatkozású malakológiai témájú publikációi 1968 és 1987 közöttiek (Varga, A., Fűköh, L. & Krolopp, E. 
(2005): Magyar Malakológiai Bibliografia (1727─2004).─ Malakológiai Tájékoztató, 23: 5-129.Gyöngyös. 

33 Zimmermann Ágoston (1875-1963): Soós Lajos kortársa, állatorvos, az összehasonlító anatómia kiemelkedő 
képviselője, szakíró, 1922 óta az MTA tagja. 1933 ás 1934 között az Állatorvosi Főiskola rektora volt. 

34 Soós Lajost Mauritz Béla ig. és r.t. , Entz Géza r.t., Zimmermann Ágoston r.t., Marek József ig. és r.t., Gelei 
József r.t., Szabó Zoltán r.t., Csiki Ernő l.t,. Dudich Endre l.t., Jávorka Sándor l.t., Vitéz Varga Lajos l.t. 
ajánlotta akadémikusnak 1942-ben. 

35 Straub F. Bruno: a MTA Tudományos Minősítő Bizottság Szakbizottsága elnöke. 
 
36 Ábrahám Ambrus (1893─1989): a hazai idegszövettan és neuroanatómia kutatások kiemelkedő tudósa, 

Kossuth-díjas. 
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havi 500 Ft-ért ( 935-ös kulcs szerint: heti 48 óra munkaidő esetén 2000Ft. Fizetés két 
részletben: 2-án és 17-én). Felettese Kaszab Zoltán37 volt. 

39. Dátum: 196938 – Szerző: (Soós Lajos) – Cím,téma*: Fellebbezés az Anonymus 
kérdésben. – Forma:: 1. Fellebbezés : Két számozott fatartalmú A/5-ös lap Kék golyóstollas 
írás csak az egyik oldalon. 2. Levél: A MTA életrajzi lexikon és a Művészeti Lexikon 
famentes reklámlapjának tiszta oldalára írt levél. – Megjegyzés:  

1. Véleményem szerint nem teljes anyagról, hanem elkallódott lapokról van szó, 
amelyek az Irodalomtörténeti Közlemények kettőbe hajtott, A/4-es reklám- és 
megrendelőlapjában, mint borítóban találhatók. Soós Lajos írása ifj. Horváth János39 és 
Sólyom László40 publikációjára reagál, amelyben megállapítják, hogy Anonymus (P. mester) 
azonos III. Béla király jegyzőjével, Péter győri püspökkel. Soós Lajos szerint Sebestyén 
Gyula41 már 1908-ban megállapította, hogy Anonymus III. Béla jegyzője.  

2. Feltehetően Horváth Jánosnak vagy Sólyom Lászlónak Sebestyén Gyula érdekében 
írt kétoldalas „Igentisztelt Uram!” megszólítással indított,datálatlan levele, amelyben leírja a 
Sebestyén Gyula és Friedrich Max Müller42 Nemzeti Múzeumban egykoron lezajlott 
találkozásának történetét. 

Soós Lajos megközelítően 70 évvel korábban, 1898/1899-es tanévben történelem-latin 
szakos hallgatója volt a pesti egyetemnek. Ezzel magyarázható, hogy Sebestyén Gyula halála 
után 20 évvel, hűséges tanítványként tollat ragad Sebestyén Gyula öröksége védelmében. 

40. Dátum: 1973. – Szerző: Szelényi Gábor – Cím*,téma: In memoriam Dr. Soós 
Lajos (1879–1972) – Forma: B/5-ös különlenyomat43. – Megjegyzés: Szelényi Gábor német 
nyelven írt megemlékezése, amelyben egy fehérebb tojáspapíron Soós Lajos fényképe 
található (→Természettudományi Arcképcsarnok 4. számú Soós Lajos fotó) a personaliában 
(PS/52).A megemlékezést 84 citált irodalom (1903→1967) zárja. 

41. Dátum: (1979.febr.2. előtt) – Szerző: (Kaszab Zoltán) – Cím*,téma: 
Megemlékezés Dr. Soós Lajos születésének 100. évfordulójára – Forma: Két variánsa van: 1. 
9 feketével gépelt javított oldal (A/4-es fatartalmú) pecsét nélkül. 2.10 átgépelt oldal (A/4-es 
fatartalmú) az első oldalon ovális pecsét Természettud. Múzeum Tudománytört. Gyűjt. 
felirattal. – Megjegyzés: Jelzet: PS/52. A szerző nevét nélkülöző írások, az Állattani 
Közlemények 66. kötetében (1979. dec.) megjelent Kaszab Zoltán cikk korábbi verziói.44 Az 
első variáns jelentős tartalmi változtatásokat, pótlásokat, stiláris javításokat (fekete, kék zöld 
golyóstoll és ceruza) tartalmaz. A nyomtatásban megjelent írásban „ …a nagy magyar 
zoológusok évkönyvébe.” helyett „…a magyar zoológia emlékkönyvébe.” változat szerepel. 
Kaszab Zoltán átgondolta és visszavonta a Soós Lajosnak adott nagy magyar zoológus 
titulust! A megjelent cikkben található egy szépen komponált, Soós Lajost mikroszkópozás 

                                                
37 Kaszab Zoltán (1915─1986): muzeológus zoológus (entomológus, taxonómus, zoogeográfus), az MTA tagja. 

1955 és 1970 között az Állattár vezetője, később a Természettudományi Múzeum főigazgatója. 
38 Soós Lajos jelen írásában olvasható: „…februárban töltöm be a 90-ik évemet.”→ az írás 1969. évi. 
39 ifj. Horváth János (1966): P. mester és műve.– Irodalomtörténeti Közlemények, 70. évf. 1─2.szám 1─53. 

Budapest. 
40 Sólyom Károly (1966): Új szempontok az Anonymus-probléma megoldásához. ─ Irodalomtörténeti 

Közlemények, 70. évf. 1─2. szám 54─84. Budapest. 
41Sebestyén Gyula (1864─1946): folklór- és magyarságkutató (rovásírás), irodalomtörténész, a MTA l. tagja. 
42 Friedrich Max Müller (1823-1900): német származású angol nyelvész, orientalista, az összehasonlító 

vallástörténet kimagasló alakja, az MTA külső tagja (1874). 
43 Szelényi, G. (1973): In memoriam Dr. Soós Lajos (1879-1972).– Annales Historico-Naturales Musei 

Nationalis Hungarici, 65: 5–9. Budapest. 
44 Kaszab Zoltán (1979): Megemlékezés dr. Soós Lajos születésének 100. évfordulójára.─ Állattani 

Közlemények, 66(1-4):3-9. Budapest. 
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közben mutató fotó is. Ez a fénykép nem található meg a Természettudományi 
Arcképcsarnokban. 

42. Dátum: 1979. 02.02 – Szerző: – Cím,téma*: A Magyar Biológiai Társaság 
Állattani Szakosztályának 693. előadóülése – Forma: Meghívó külön tűzött zacskóban. – 
Megjegyzés: Jelzet: PS/52. Az előadóülés du. ½ 5 órakor tartották a következő programmal: 

1. Dr. Kaszab Zoltán: Megemlékezés dr. Soós Lajosról születésének 100. 
évfordulóján 

2. Dr. Keve András bemutatja Kalabér László (Szászrégen) tanulmányát: A vízirigó 
költése a keleti Kárpátokban 

3. Dr. Szent-Iványi József (Adelaide): Zoológus szemmel Új-Guineában és 
Ausztráliában 

Felül piros golyóstollas utalás: Tudománytörténet részére. 
43. Dátum: 1979. május – Szerző: Lukács Dezső dr. ny. tud. munkatárs, Kaposvár – 

Cím*,téma: Soós Lajos születésének 100. évfordulójára45 – Forma: Két darab A/4-es 
különlenyomat. (A hátoldaluk üres.) – Megjegyzés: Jelzet: PS52, Az egyik példány jobb 
sarkában fent ovális pecsét (Természettud. Múzeum Tudománytört. Gyűjt.) a következő 
dedikációval: Erzsébetnek 46 tiszteletteljes kézcsókkal 1979. aug. 10. Lukács  

44. Dátum: 1983 – Szerző: Lukács Dezső – Cím*,téma: Soós Lajosra emlékezünk47. 
– Forma: Két verzió: 1. 11 A/4-es oldalra gépelt, javított kézirat. 2. 9 számozott, famentes 
A/4-es lapra gépelt, javítatlan, ~5cm-es margóval. – Megjegyzés:  

1. A következő, publikáció előtti dedikáció olvasható az első lapon jobbra fent: „ 
Árpádnak48 a régi barátsággal, 1982.03.25.” Dr. Sudár Miklósné Soós Emőke (Soós Árpád 
lánya) tulajdonában is megtalálható egy másolat. 

2. Az első lapon jobboldalon fent: „1984-ben közl. Vasi Szemle” (1983 vagy 1984?) 
Mivel nincs összekapcsolva, hiányos lehet! A 9. oldal utolsó mondata: „…írta közérthetően, a 
lényeget közölve.” 

45. Dátum: 1983 – Szerző: Lukács Dezső – Cím*, téma: Soós Lajosra,az egykori 
soproni evangélikus líceum tanulójára emlékezünk49 – Forma: 3 A/4-es gépelt oldal, belső 
oldalán korrektúrára margóval, rajta javításokkal – Megjegyzés: Halálának 10. évfordulójára 
készült írás dedikációja: „Árpádnak baráti szeretettel, 1982. április, Dezső” 

46. Dátum: 1989.06.25 – Szerző, aláíró: Berend T. Iván50 – Cím, téma*: Soós Lajos 
akadémiai rehabilitálása. – Forma: A/4-es gépelt oldal Kádár címeres pecséttel. A gépelés 
elektromos írógépen készült. Iktatószáma: 55.220/1999 – Megjegyzés: Az MTA elnöke Soós 
Lajos rendes akadémiai tagságát visszaállító levelét Soós Árpádnak címezte. Eredetije Dr. 
Sudár Miklósné, Soós Emőke tulajdonában található.  
 

Grates: Köszönettel tartozom Orbán Évának, a Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Könyvtár igazgatójának; valamint Schellinger Zsuzsának, a Természettudományi 
Múzeum Tudománytörténeti Gyűjtemény kezelőjének munkámhoz nyújtott szíves és önzetlen 
segítségéért. 

                                                
45 Lukács Dezső (1979): Soós Lajos születésének 100. évfordulójára. ─ Magyar Állatorvosok Lapja, 34: 346. 

Budapest. 
46 Soós Lajos felesége 
47 Lukács Dezső (1983): Soós Lajosra emlékezünk.– Vasi Szemle, 37 (1):122-127. Ez a megemlékezés nem 

található meg Varga, A., Fűköh, L. & Krolopp, E. (2005): Magyar Malakológiai Bibliográfia (1727-
2004).─ Malakológiai Tájékoztató, 23: 5-129. munkában. 

48 Soós Lajos fia Soós Árpád (1912-1991). 
49 Lukács Dezső (1983): Soós Lajos, az egykori soproni evangélikus líceum tanulójára emlékezünk.– Soproni 

Szemle, 37(1): 89-91. 
50 Berend T. Iván /Berkovics Tibor (1930) történész, közgazdász a MTA elnöke (1985-1990), 1990-től a 

University of California professzora. 
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1. ábra. Az 1930─1935. évi feljegyzéseket tartalmazó kék notesz egy oldala [Helicella (Candidula) caperata 
(Montagu)/Candidula intersecta (Poiret, 1801)]. 

 

 
 

2. ábra. A torzóban marad Mollusca of the Carpathian basin mű táblái. 
 
 
 
DOMOKOS Tamás  
H-5600 BÉKÉSCSABA,  
Rábay u. 11. 
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SOOSIANA, 32: 95-100, 2013 
 
 

Soós Lajost ábrázoló, az FS/22 jelzetű borítékban található 
fényképek a Magyar Természettudományi Múzeum 

Arcképcsarnokában1 
 

DOMOKOS TAMÁS 
 
 

ABSTRACT: (Lajos Soós’s photos in the Portrait Gallery of the Hungarian Natural History 
Muzeum.) ‒ Author demonstrates, describes 14 black and white photos from the collection. 
Descriptions of the photos are given together with the person(s) on them, the size, the authors, the 
dates of the photos, and notes on them. 

 
Az arcképcsarnokban található fekete-fehér fényképek eredetüket tekintve két 

csoportra oszthatók:  
A. Soós Lajos anyag(á)ból származók. 
B. Kaszab Zoltán hagyatékából eredők. 

A képek elemzése a következő szisztéma szerint történik:1. A kép témája, a képen 
szereplő tárgy vagy személy(ek) – 2. Mérete – 3. Készítője – 4. Készítésének 
időpontja – 5. Megjegyzések. 

 
 

A. Soós Lajos anyag(á)ból 
 

1. A kép témája: Soós Lajos előkertes szülőháza Kemenesmihályfán. A szülőház 
zsuppal fedett sátortetős, téglakéményes, a tetőn villanyvezeték-tartóoszlop látható. Az 
épület első részének három külön bejárat van. Úgy tűnik, hogy a később hozzáépített 
második rész cseréptetős. A kapu hegyezett lécekből, deszkákból és oszlopokból készült. 
A kép jobb oldalán a kertben fiatal diófa látható. – Mérete: 8,8 x 13,0 cm – Készítője: 
anonim/a. – Készítésének időpontja: (II. világháború után.) – Megjegyzések: Fényezett 
és fogazott fénykép. Hátoldalán: „Kemenesmihályfa Soós Lajos szülőháza; Soós Lajos 
anyagból” felirattal. A kép 0-s sorszámát történetisége indokolja. A villanyvezeték arra 
utal, hogy a fénykép a II. világégés után készült. A felirat téves, hiszen Soós Lajos 
szülőháza Magyargencsen, a mai Petőfi u. 27. alatt található.2  

2. A képen szereplő személy(ek) (balról jobbra): Csörgey Titusz3,Vezényi Árpád4, 
Szilády Zoltán5, Soós Lajos (1. ábra). – Mérete: 10,5 x 14,5 cm – Készítője: Székely 
Aladár (?) – Készítésének időpontja: Feltehetően abban az időben készült, amikor Soós 
Lajos az 1893-ban alapított, és 1916-ig Herman Ottó vezette Magyar Ornithológiai 
Központban (később Madártani Intézetben) dolgozott négy hónapot (1900 októbere és 

                                                
1 MagyarTermészettudományi Múzeum Központi Könyvtára: Budapest, Ludovika tér 2.  
2 Sudárné Soós Emőke 2011. évi közlése, hivatkozva Boros Tamás magyargencsi polgármesterre és Teke 

András: Magyargencs Krónikájára. 
3 Csörgey Titusz (1875─1961): ornitológus, madárillusztrátor, a magyarországi madárvédelem megalapítója. 

1896 és 1914 között a Magyar Ornithológiai Központban Herman Ottó munkatársa. A kép hátulján neve i-
vel szerepel. 

4 Vezényi Árpád (1876─1960): ornitológus, aki a MOK-ba Soós Lajos távozása után, annak helyére került. 
5 Szilády Zoltán (1878─1947): zoológus, entomológus, természettudományos író. 



 96 

1901 februárja között)6. A kép a századfordulón készülhetett, talán akkor amikor Soós 
Lajos távozott a MOK-ból. – Megjegyzések: A csodálatosan tónusgazdag (feltehetően 
AgCl-papír), alsó  
 

 
 

1. ábra. A képen balról jobbra: Csörgey Titusz, Vezényi Árpád, Szilády Zoltán, Soós Lajos (2. kép). 
 
ötödében takarással elmosott fekete-fehér fényképet 10,7 x 16,5 cm-es kartonra 
ragasztották Székely Aladár Műintézetében. A fotózottak viselete elegáns: zakó, 
állógalléros ing, hosszú és csokornyakkendő. A fénykép leghíresebb ornitológusa Csörgey 
Titusz, aki a fénykép bal szélén található. A karton hátoldalán olvasható a képen szereplő 
személyek neve, továbbá kalligrafikus aranyszínű nyomtatással az előbb megnevezett 
műterem neve és címe: Mária Terézia tér 1. és József krt. 62. 

3. A kép(ek)en szereplő személy: Soós Lajos világos hátterű portréja: ősz haj és kissé 
kackiás, felfelé pödrött bajusz; sötét zakó, fehér ing, tarka nyakkendő (hosszú). – Mérete: 
a. 17 x 24 cm; b. 18,3 x 23,8 cm; c. 9 x 12 cm (a levelezőlap méretű képből 2 cm-t 
levágtak); d. 9 x 13 cm. – Készítője: a. – Készítésének időpontja: (1950-es évek) – 
Megjegyzések: 4 különböző méretű és felületű kép: a. A fotó emulziós oldala matt, 
hátoldalán: kékkel írt 82 x 42 mm, és pirossal írt A, valamint a Búvár pecsét található7. b. 

                                                
6 Lásd az Aquila,8: 213. és 325. oldalát; Soós Lajos által 1950.05.24. dátummal ellátott kérdőívét (→ Soós Lajos 

neve alatt található szöveges….,); valamint Vönöczky Lilla(2009): Magyar Ornithológiai Központ 
Története 1893-1944. Szakdolgozat,ELTE. 

7 A pecsét alapján egyértelmű, hogy a képet a Búvár valamelyik számában kell keresni. Soós Lajos halálát 
követően, a Búvár 27. évfolyamának 6. , novemberi számában, annak 375. oldalán jelent meg egy rövid 
megemlékezés, amely feltehetően a főszerkesztő Lányi Györgynek tulajdonítható. Ott található a fekete 
keretbe írt néhány mondatos nekrológ („-Dr. Soós Lajos nyugalmazott múzeumigazgató, a biológiai 
tudományok doktora életének 94. évében, augusztus 28-án elhunyt. Több mint 60 éven át szolgálta a hazai 
muzeológiát; a malakológiai kutatás nemzetközileg elismert, vezető szaktekintélye volt. Személyében a 
magyar zoológia nesztorát veszítette el, aki a darwinizmus tanításának népszerűsítésével sokat tett a 
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Fényezett, szegett, c. Matt, d. Fényes, és Dr. Soós Lajos látta el kézjegyével. 
Hátoldalukon: Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjteménye: Soós 
Lajos. A d. fotó megtalálható HORVÁTH Cs. (2005) és HORVÁTH Cs. & KORSÓS Z. (1996) 
munkáiban.8 Mivel a fényképen Soós Lajos 70 év körülinek tűnik, a fotó elkészítésének 
ideje az 1950-es évekre tehető  

4. A képen szereplő személy: Sötét háttérrel készült mellkép Soós Lajosról ünneplő 
ruhában (fehér ing, ferdén csíkozott nyakkendő, mellény, zakó). A zakó szalonzsebében 
toll és szemüvegtok látható.– Mérete: 9 x 12 cm – Készítője: a. – Készítésének 
időpontja: (1960-as évek) – Megjegyzések: Fényezett, felül nincs szegély. Hátoldalán: 
Soós Lajos. Megítélésem szerint a 2. képnél későbbi időpontban készülhetett.  

5. A képen szereplő személy: Íróasztalnál dolgozó Soós Lajos. – Mérete: 9 x 9 cm – 
Készítője: a. – Készítésének időpontja: (1960-as évek vége) – Megjegyzések: Soós 
Lajos öltözete: fehér ing + nyakkendő, sötét munkaköpeny. Megközelítően 1/5-ös 
előtérben az asztalon papírok és olvasószemüveg, a háttérben könyvek és a dolgozószoba 
két ablak látható. Ez a fénykép megtalálható Szelényi Gusztáv (1973) dolgozatában9, ami 
arra utal, hogy nem sokkal halála előtt készült képről lehet szó. (A dolgozat separatuma is 
megtalálható a gyűjtőzacskóban.) A kép hátoldalán jól kivehetők az egykori felragasztás 
helyei és a Soós Lajos felirat. Ez a fénykép megjelent Krolopp Endre (2002) szócikkében 
is.10 

6. A képen szereplő személy: Az idős Soós Lajos nagyítóval történő határozás 
közben. – Mérete: 12,5 x 14,5 (12,5 x 18,0 cm–es papírra készült nagyítás, ezért a kép 
alján 3.5 x 12.5 cm-es fehér sáv található.) – Készítője: Lónyai Mária – Készítésének 
időpontja: 1958.09.02. – Megjegyzések: Előtérben az asztalon a következő tárgyak 
láthatók: nyitott könyv (határozó?), fényes tubusú binokuláris mikroszkóp, fekete 
gyűjtődobozok, csigák. Hátoldalon: LM 8902/15, Magyar Távirati Iroda, Lónyai Mária 
felvétele, 63% (utalás a kép beillesztéséhez szükséges méretre-), Soós Lajos. Az egyetlen 
olyan fénykép, amelynek készítőjét és készítésének időpontját is pontosan ismerjük. A 
közel 80 éves Soós Lajosról készült fénykép megtalálható Horváth Csaba és Korsós 
Zoltán publikációjában a 26. oldalon (a kép felirata „A kilencven éves szerző – Fotó 
MTI).11 
 

B. Kaszab Zoltán hagyatékából12 
 
 A hagyaték mind a 8 darabja (6.→13.) Soós Lajos 90. születésnapjának munkahelyi és 
családi megünneplésével kapcsolatos.  

7. A képen szereplő személy(ek) (balról jobbra): Ismeretlen hölgy, Kaszab Zoltán, 
Soós Lajos, Székessy Vilmos13 – Mérete: 6 x 9 cm – Készítője: a. – Készítésének Idő- 

                                                                                                                                                   
materialista világnézet széles körű terjesztésében.”), viszont nem közöl fényképet! Miután átnéztem a 
Búvár számait (1935─1944, 1960─1989), és nem találkoztam a keresett fényképpel, fel kell tételezni, hogy 
az helyhiány miatt kimaradt.  

8 Horváth, Cs. (2005): Soproni diákéveim ─ Lapok Sopron történetéből, 3: 19-26. Horváth Cs. & Korsós Z. 
(1996): Megnyílt a Természettudományi Múzeum: a Magyar Természettudományi Múzeum  rövid 
története ─ Magyar Múzeumok, 2: 5-9. 

9 Szelényi, G. (1973): In memoriam Dr. Lajos Soós – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici, 65: 
5-9. 

10 Krolopp,E. (2002): Soós Lajos. In.Bodó,S.& Viga, Gy.(eds.): Magyar Múzeumi arcképcsarnok. Pulszky 
Társaság ─ Tarsoly Kiadó, Budapest, p. 798-799.  

11 Horváth Cs. & Korsós Z. (1996): Megnyílt a Természettudományi Múzeum: a Magyar Természettudományi 
Múzeum  rövid története ─ Magyar Múzeumok, 2: 5-9. 

12 Kaszab Zoltán (1915─1986): világhírű zoológus-coleopterológus, a Természettudományi Múzeum 
főigazgatója, az MTA tagja. A hagyatékában található Soós Lajos-féle fotók egzaktan feliratozottak.  
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pontja: 1969 – Megjegyzések: Soós Lajos 90 éves születésnapjának (1969. február 6.) 
megünneplésén, feltehetően februárban készült a Természettudományi Múzeum 
Főigazgatóságán. (Kaszab Zoltán ünnepi beszédét olvassa, Soós Lajos összefont kézzel, 
elgondolkodva néz maga elé, Székessy Vilmos lehajtott fővel áll. Hátuk mögött a falon 
burgonyabogár paszpartuval keretezett fényképe látható.) Felirata: S/4 Kaszab; 1. Kaszab 
Zoltán 2. Soós Lajos 3. Székessy Vilmos. (A fénykép emulziós oldalának fehér szegélyén 
találhatók az egyes személyeket azonosító számok.) 

8. A képen szereplő személy(ek) (balról jobbra): Kovács István14, Székessy Vilmos, 
Soós Lajos, Kaszab Zoltán, ismeretlen, Lakatos László15. – Mérete: 6 x 9 cm – Készítője: 
a. – Készítésének időpontja: (1969) – Megjegyzések: A szegett kép szereplői fehérrel 
terített és virággal díszített asztal körül, asztalra tett kézzel ülnek a Főigazgatóságon. 
Háttérben a jobb oldalon a fal csíkja alatt a következő dekoráció: vörös csillag, 
feltételezhetően vörös drapéria, Lenin szobra és „Lenin élt, Lenin élni, Lenin élni fog” 
felirat vékony nemzetiszínű kerettel. Felirat: Ünneplés a főigazgatóságon; 1. Kovács 
István, 2. Székessy Vilmos, 3. Soós Lajos, 4. Kaszab Zoltán 5. ismeretlen 6. Lakatos 
László. Soós Lajos kissé az állva felolvasó Kaszab Zoltán felé fordul, a többiek 
elgondolkodva maguk elé néznek.  

9. A képen szereplő személy(ek) (balról jobbra): Kovács István, Székessy Vilmos, 
Soós Lajos, Kaszab Zoltán, ismeretlen, Lakatos László. – Mérete: 6 x 9 cm – Készítője: 
a. – Készítésének időpontja: 1969 (jelzetlen) – Megjegyzések: A felvétel az előbbi 
képnek megfelelő gépállásból, a méltatás elhangzása után készült. Az ünnepelt Soós Lajos 
kézfogással fogadja Kaszab Zoltán gratulációját. A kép többi szereplője előre néz és 
tapsol.  

10. A képen szereplő személy(ek) (balról jobbra): Székessy Vilmos, Soós Lajos, 
Kaszab Zoltán, ismeretlen – Mérete: 6 x 9 cm (szegővel 9 x 14 cm) – Készítője: a. – 
Készítésének időpontja: 1969 (jelzetlen) – Megjegyzések: A 7. és 8. sorszámú képhez 
hasonlóan a Főigazgatóságon készült, azzal a különbséggel, hogy ezt közelebbről 
exponálták. (Háttérben csak a drapéria egy része és Lenin szobra látható.) Soós Lajos 
megköszöni az ünneplést. Felirata: 1. Székessy Vilmos 2. Soós Lajos 3. Kaszab Zoltán 4. 
ismeretlen.  

11. A képen szereplő személy(ek) (balról jobbra): Székessy Vilmos, Soós Árpád 16 
(előtérben), Soós Lajos, Mihályi Ferenc, Soós Lajosné, Kaszab Zoltán (2. ábra). – 
Mérete: 6 x 9 cm és 9 x 14 cm – Készítője: a. – Készítésének időpontja: 1969 – 
Megjegyzések:  
Két-, különböző méretű példány található belőle. A levelezőlap- méretű példányon csak a 
számozatlan nevek és a dátum (1969. II.) találhatók. A kisebb méretű felirata: Kaszab 
Zoltán hagyatéka,1969; 1. Székessy Vilmos 2. Soós Lajos 3. Mihályi Ferenc17 4. Soós 
Lajosné 5. Kaszab Zoltán 6. Soós Árpád. Az ünneplőbe öltözöttek védőhuzatos kanapén 
és fotelen ülnek Soós Lajos otthonában (XI. Kanizsai utca 13. ─ 3. ábra).  

                                                                                                                                                   
13 Székessy Vilmos (1907─1970): zoológus-fizikus, a Természettudományi Múzeum főigazgatója, a biológiai 

tudományok doktora. 
14 Kovács István Endre (1916─1996): entomológus, a Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója. 
15 Lakatos László: minisztériumi osztályvezető, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója (1966-69). 
16 Soós Árpád (1912─1991): az egyik legsokoldalúbb zoológus, a biológiai tudományok doktora. Soós Lajos fia. 
17 Mihályi Ferenc (1906─1997): tanár, zoológus, muzeológus, az első magyar nyelvű orvosi rovartan 

társszerzője, a biológiai tudományok doktora. 
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2. ábra. A képen balról jobbra: Székessy Vilmos, Soós Lajos, Mihályi Ferenc, Soós Lajosné, Kaszab Zoltán, 

balra az előtérben: Soós Árpád (11. kép). 
 
Soós Árpád feltehetően puffon vagy szőnyegen, térdét átfogva foglal helyet. A falon 
festmények és családi fotók. Soós Lajos átöleli Székessy Vilmos és Mihályi Ferenc vállát. 
Mihályi Ferenc itteni jelenléte jelzi a családhoz fűződő jó viszonyát. Nevetős kép.  
 

 
 

3. ábra: Soós Lajos e ház első emeletén lakott életének utolsó 20 évében (Fotó: Domokos Tamás). 
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12. A képen szereplő személy(ek) (balról jobbra): Székessy Vilmos, Soós Lajos, 
Mihályi Ferenc, Soós Lajosné, Kaszab Zoltán – Mérete: 6 x 9 – Készítője: a. – 
Készítésének időpontja: 1969 – Megjegyzések: Ez a kép a 10-eshez hasonló beállítású, 
de Soós Árpád hiányzik róla és ezen a képen csak Mihály Ferenc mosolyog. – Felirata: 
Kaszab Zoltán hagyatéka, 1969; 1. Székessy Vilmos 2. Soós Lajos 3. Mihályi Ferenc 4. 
Soós Lajosné 5. Kaszab Zoltán 

13. A képen szereplő személy(ek) (balról jobbra): Székessy Vilmos, Soós Lajos, 
Kaszab Zoltán – Mérete: 6 x 9 cm – Készítője: a. – Készítésének időpontja: 1969 – 
Megjegyzések: Vidám hangulatú kép Soós Lajos otthonában, a 90. születésnapi 
ünneplésen. Soós Lajos, Kaszab Zoltán szemben; Székessy Vilmos félprofilban látható. A 
lakás más pontján készült (háttérben szárnyas ajtó vagy erkélyajtó, váza, állólámpa), mint 
a 10. és 11. kép. Soós Lajos itt is a mellette ülők vállára teszi a kezeit. Felirata: Kaszab 
Zoltán hagyatéka, 1969; 1. Székessy Vilmos 2. Soós Lajos 3. Kaszab Zoltán 

14. A képen szereplő személy(ek) (balról jobbra): Székessy Vilmos, Soós Lajos, 
Kaszab Zoltán – Mérete: 6 x 9 cm – Készítője: a. – Készítésének időpontja: 1969. – 
Megjegyzések: Mosolygós, nevetős kép Soós Lajos otthonában 90. születésnapján. A 12. 
kép verziója. Kaszab Zoltán itt félprofilban látható. Felirata: Kaszab Zoltán hagyatéka, 
1969; 1. Székessy Vilmos 2. Soós Lajos 3. Kaszab Zoltán 
 
 

Kiegészítő megjegyzés, köszönetnyílvánítás: 
 

Ismeretes még egy Soós Lajost ábrázoló fotó Kaszab Zoltán (1979) Soós Lajos 100. 
születésnapjára írt megemlékezéséből is.18 

MTI Archívumában dolgozók fogadják köszönetemet a Lónyai Mária-féle fotó 
kódjának a megfejtéséért. 

Köszönettel tartozom Matuszka Angéla könyvtárigazgatónak, Lengyel Éva 
könyvtárosnak (olvasószolgálat) és Bukva Miklós gyűjteménykezelőnek, a Magyar 
Természettudományi Múzeum Központi Könyvtára munkatársainak munkámhoz nyújtott 
szíves és önzetlen segítségükért. 
 
 
DOMOKOS Tamás  
H-5600 BÉKÉSCSABA 
Rábay u. 11. 
E-mail: tamasdomokos@freemail.hu 
 
 
 
 

                                                
18 Kaszab, Z. (1979):Megemlékezés Dr. Soós Lajos születésének 100. évfordulójára. ─ Állattani Közlemények, 

66:3-9.Budapest.  
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SOOSIANA, 32: 101-102, 2013 
 
 

Emlékeim nagypapáról 
 
 

ABSTRACT: (Memories of my grandfather.) Recollections of a grandchild. 
 

Gyorsan szállnak már felettem is az évek, de most még megpróbálom egy pillanatra 
megállítani az időt, hogy nagypapa emlékét felidézzem. 

A legelső filmkockák még alig- eszmélésem idejére nyúlnak vissza Tatára, amikor 3-4 
éves koromban ott nyaralhattam nagyszüleimnél. Mire tud emlékezni egy ilyen kis gyermek? 
Lelkemben őrzöm, még ma is érzem a tatai ház és kert paradicsomi hangulatát! Reggel a 
kerekes kút ütemes nyikorgására ébredtem, nagypapa már öntözött. Ez szertartás volt minden 
reggel, és persze akkor még rózsás öntözőkannával. 

Még akkor ki tudta, hogy „csigász nagypapa” fogja a kezemet, amikor frissen fejt 
tejért sétáltunk át ketten valamelyik szomszéd házba. Éjjel éppen esett az eső, tele volt az árok 
csigával. Örömmel gyűjtögettem azokat kis kezembe, sőt kérésemre hazavihettem őket, és 
egy fényes nagy fémdobozban puha füves lakóhelyet is készítettünk nekik nagymama hőn 
szeretett cserepes virágai közé. 

Még egy régi szép kép, ami manapság már elképzelhetetlen: szüleimmel a pesti 
gőzössel való megérkezésünkhöz, nagyapám kihozta fogadásunkra a keresztlécekkel és 
megemelt fejrésszel bíró kerti talicskát és erre rakva koffereinket, ballagtunk szépen a 
vasútállomásról az 1-2 km-re lévő Bezerédy utca 9-be (1. ábra). A nyaralás végeztével 
ugyanez a jelenet játszódott le, csak ellentétes irányban. 

 

 
 

1. ábra. Soós Lajos tatai lakóháza, Bezerédy u.9. (1940-1950). Nagy valószínűséggel itt írta a Kárpát-medence 
Mollusca faunája c. művét (Fotó: Dobroszláv Lajos). 
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Az utazással kapcsolatban jut eszembe, hogy azt is mesélték, hogy nagypapát utazás 
előtt mindig elfogta az úgy nevezett „utazási láz”. Ez azt jelentette, hogy már a vonat indulása 
előtt 1 órával kint kellett lenni az állomáson. Ott kapkodásnak helye nem volt.  

Nagyszüleim halálukig büszke örömmel emlegették, ahányszor csak Tatáról esett szó, 
hogyan szaladgáltam végig a kertben egyfolytában ezt énekelve:” Jaj, de jó itt Tatán! Jaj, de 
jó itt Tatán!” Látszott rajtuk, ahogy mesélték, hogy mindenük volt az én örömöm. 

Általános iskolás éveinket évről-évre végig kísérte nagypapa február 6-i 
születésnapjának nagy családi megünneplése. Nagymama és a fölötte lévő lakásban élő 
lányuk, Ildi néni, szertartásosan nagy ünneplést rendeztek, amikor az asztal csak úgy 
roskadozott a finom ételektől és a csodálatos süteményektől. Nagypapa a hosszúra kihúzott 
asztal végén ült az asztalfőn, és többnyire csendesen ,,tűrte” az ünneplést,melyet az őt 
körülvevő gyermekei –Árpád,Bandi,Ildikó- és azok gyermekei tették széppé és 
emlékezetessé. Ilyenkor előkerült a kártya is és vidáman ment a tarokkozás. Nagyon szeretett 
tarokkozni. 

Engem magához ölelve elérzékenyülten mindig csak ennyit mondott:”Drága, kicsi 
lányom!” Nagyon meleg szíve volt, ami kifelé ritkán nyilvánult meg.  

A fotelben a rádió mellett ülve, kedvenc szórakozása volt a futballmeccsek hallgatása. 
Amikor Fradi meccs volt, úgy izgult, hogy nem szabadott hozzá szólni. Bátyámnak, Gézának 
is, mind a mai napig emlékezetes eset volt, amikor először vitte ki magával Fradi meccsre. 

Lassan felcseperedve, magasabb iskolákba lépve, már néha bementünk édesapához a 
múzeumba (Baross utca 13.). Nagypapa egy emelettel feljebb, édesapa szobájával szemben 
dolgozott. Édesapa Zsolti öcsémet is egy ilyen alkalommal felkísérte nagypapához. Egy 
csodálatos világ tárult elé. Ámulva nézte a hatalmas, 100-150 literes akváriumot, melyben egy 
polip volt konzerválva. Sokat nézte, álldogált előtte. Nagypapa mesélt neki a természet 
szépségéről és különlegességéről. 

Kis unokám, Anna Flóra is, aki már nagypapa ükunokája ─ milyen a sors! ─ február 
6-án, nagypapával egy napon jött a világra és nem messze lakván a Farkasréti temetőtől, már 
3 évesen az üknagypapa sírjához egyedül odatalál … 
 
 

Soós Emőke 
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SOOSIANA, 32: 103-104, 2013 
 
 

TALÁLKOZÁSOM SOÓS LAJOSSAL 
 
 

ABSTRACT: (Encounter with Lajos Soós.) ‒The story of the first and only encounter of two prominent malacologists, Lajos 
Soós and Gyula Kovács. 

 
„Szeretettel foglalkozott a fiatalokkal. Mint kezdő malakológus, magam is az ő irányításával „kóstoltam bele” a 
tudományos kutatómunkába és ő számlálta kezembe első dolgozatom honoráriumát1. A múzeumi anyag féltő 
megbecsülésére, gondos kezelésére, az összehasonlító anyag állandó használatára, és mások adatainak 
figyelembevételére oktatott.” 
                                                                                                                                                            Krolopp Endre2 
 
 

 
 

Soós Lajos határozás közben (Fotó: Lónyai Mária, MTI, 1958). 
 

                                                
1 Itt feltehetően az 1954-ben megjelent „Néhány malakofaunisztikai adat a Dunántúlról.” (Állatttani 

Közlemények, 44: 189-191.) cikkről van szó. A szerző ekkor 19 éves! 
2 Megrázó hirtelen halála miatt (2010.március 18.) sajnos csak idézni tudunk tőle (SOOSIANA,1: 4-6.). Endre 

nagyon készült a Soós Lajos Emlékévre. Szeretett volna írni a magyar Mollusca-fauna múltjáról (Soós 
1926→), visszaemlékezni mesterére a „Találkozásom Soós Lajossal” blokkban, és kiállítani 
bélyeggyűjteményét. (Ez hazánk legnagyobb malakológiai témájú kollekciója!) Tudjuk, hogy Endre/Bandi 
számára Soós Lajos emberileg és tudományos téren is mindig non plus ultra volt. 
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 Kicsit furcsa helyzetben vagyok, hiszen nem volt szerencsém Soós Lajossal 
személyesen találkozni. Tanítóm és barátom, Kovács Gyula elmondása alapján csupán 
halvány, csonkult emléket őrzök a legnagyobb magyar malakológusról, amelyet szeretnék 
most az olvasóval megosztani. (A történet elmesélésének apropójára, időpontjára már nem 
emlékszem, ahogy arra sem, hogy mikor is zajlott le ez a bizonyos Soós–Kovács találkozó.) 
 Köztudott, hogy Soós Lajos 1964-ig járt be az Állattárba3. Ez azt jelenti, hogy a két 
ember személyes megismerkedése legkésőbb a 60-as évek elején, közel fél évszázada 
történhetett. A 70-es éveiben járó Soós Lajos számára ez az időszak (pontosabban: 1956 és 
1964 közötti 8 év) az 1956-ban elpusztult Mollusca-gyűjtemény újrateremtésével telt el. 
 Mi motiválhatta a találkozást? Egyszerű, kíváncsiság hajtotta kapcsolatfelvételről volt 
szó? Kovács Gyula a Békés megyére vonatkozó adatok iránt érdeklődött a pesti 
gyűjteményben, vagy netán megyei vonatkozású tételeket vitt be az Intézetbe? Revideálást 
kért a nemzetközi hírű szakembertől? Ez utóbbi nehezen képzelhető el, hiszen végig 
fenntartotta a kapcsolatát egykori egyetemi tanárával, Horváth Andorral. [1972. év a 
malakológia gyász éve, hiszen négy neves malakológus hunyt el 1972-ben: Soós Lajos (1879-
1972), Gebhardt Antal (1887-1972), Károlyi Árpád (1907-1972) és Horváth Andor (1913-
1972).→ 1973-ban Richnovszky Andor felelős szerkesztésében megindul a SOOSIANA 
malakológiai szaklap.] 
 Egy tény, azon a bizonyos napon, Kovács Gyula a Baross utcai épület folyosóján, egy 
felé tartó alacsony, köpenyes, puritán megjelenésű, hivatalsegédnek gondolt idős embert 
szólított meg, és Soós Lajos holléte felől tudakolódzott. Nagy meglepetésére – a véletlen 
játéka folytán – a megszólított ember volt, akit keresett, aki szívélyesen beinvitálta szobájába, 
és aki kellemesen elbeszélgetett vele. Soós Lajos kérdezősködött faunisztikai kutatásai felől. 
Különös érdeklődést mutatott a Theodoxus fluviatilis Körösökben való előfordulása iránt. 
Ilyen előfordulásról Kovács Gyula nem tudhatott, hiszen a Körösök felsőbb szakaszának a 
malakofaunája még akkor ismeretlen volt.4 Mivel Soós Lajos 1963-ban és 1965-ben publikált 
cikket a Theodoxus fluviatilis állítólagos tiszai előfordulásáról, nagyon valószínű, hogy a leírt 
találkozás – az előbbiekben már említetten – az 1960-as évek elejére tehető. 
 Ez a kis történet is rávilágít arra, hogy életének 80-as éveiben járó idős természettudós milyen 
élénk érdeklődést mutatott a Theodoxus fluviatilis (folyami bödöncsiga) hazai elterjedése iránt. 
 Quod nimium est, fugito, parvo gaudere memento.5 
 
 

Domokos Tamás 
 

                                                
3 Kaszab Zoltán (1979): Megemlékezés Dr. Soós Lajosról születésének 100. évfordulójára – Állattani 

Közlemények, 66: 3-9.Budapest. 
4 Lennert József 1996-ban találta meg a Theodoxus fluviatilist  a békésszentandrási duzzasztó partvédő kövein. 
5 Kerüld azt, ami szertelen, örülj a kevésnek. 


