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. Fellendülőben a hazai csigászat 

Drimmer László 

Abstract. The Female Section of Hungarian Malacologists 
has been formed! Author reports about their formation, 
their aims, the composition of the new chair, their initial 
problems and about their first joint collecting trip. 

Örömmel adunk hírt arról, hogy ez évtől kezdve egy új szekcíó 

kezdte meg működését, névszerint a Magyar Malakológusok 

Női Szekciója. Néhány lelkes hazánkleánya úgy döntött, hogy 

önálló, ruggetlen szervezetként kíván foglakozni a csigászat ne

mes tudományával. Megalakulásukról és tevékenységük ről kívá

nokjelen soraimmal beszámolni. 


Tiszta, céltudatos tevékenységet tűztek ki maguk elé, ezért a fér

fiakat kizárták a tagfelvétel lehetőségéből. Viszont szép szám

ban jelentkeztek nők az új szervezetbe. Az első összejövetelen 

szánlba vették a tagságot és megválasztották a vezetőséget. Kül

földi vendégeket is meghívtak, ők a díszelnöki székekben foglal

tak helyet. Íme a névsor: 

Díszelnök: PIcuroto Mária, Dio Dóra és a finn származású Nitid 

Ula. 
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Meghívták a híres svéd tudós, Lin feleségét, Lümét is, ő azonban 
azzal az átlátszó ürüggyel mondta le a meghívást, hogy több 
mint kétszáz éve már elhunyt, így az utazás némi nehézségekbe 
ütközne. 

A szekció elnökének a kissé telt, de sármos és szép köldökű Ba
nat leát, titkárának a kisebbségi érzésekkel küszködő Lubric El
lát, helyettesének unokanővérét, Lubr leát választották. 

Érdemes felsorolni a népes tagságot is: Cylindr Ica, Con Ica, 
Illyr Ica, Tatr Ica, AngI Ica, Excentr Ica, Silvat Ica, Rust Ica, 
Transsylvan Ica, Island Ica, Jon lea, Aginn lea, Bicon Ica, Bipli 
Kata, Tripli Kata, Lapic Ida, Pelluc Ida, Liv Ida, Tum Ida, Turg 
Ida, Hisp Ida, Lur Ida, Pus Illa, Pyrena Icus, Lusitan Icus, Hel
vet leus, Nit Idus, Pulch Ella, Petron Ella, Striat Ella, Strig Ella, 
Pum lia, Vmb Róza, Isabella Ria, Koke Ili. 

A jelenlévők regisztrálása során bárki elmondhatott magáról né
hány jellemző adatot. Liv Ida azt állította, hogy ő Liv Vllmann 
unokahúga, és az egész családja nagy piás, kedvenc italuk a ló 
pia. Turg Ida azzal dicsekedett, hogy ősi család sarja, családfá
ját vissza tudja vezetni egészen a saját szülőanyjáig. Lubr Ica 
kijelentette, hogy őt már csecsemő korában egyszer regisztrálták 
bárányhimlő és csípőficam ellen. Lubric Ella viszont kérte, hogy 
őt csak abban az esetben regisztrálják, ha az eljárás nem nagyon 
fájdalmas, ugyanis a bőre nagyon érzékeny. Pulch Ella közölte, 
hogy az ausztriai Inn völgyében lévő kis településről, Koleszte
rinből származik, Pus Illa repülőstoppal érkezett egyenesen 
Stresszburgból. Jon Ica pedig elmondása szerint Kómából jött. 
Helic Ella az esetleges félreértések elkerülése végett közölte, 
hogy ő F radi drukker. 

Az elnök ezután bejelentette, hogy a Magyar Malakológusok 
Női Szekciója hivatalosan is megalakult. A kotnyeles Lubric 
Ella közbekotyogott és azt kérdezte, hogy akkor ő is megalakult



e? Az igenlő válaszra a kérdező fülig érő mosollyal kivillantotta 
mind a hétszázhetvenkilenc fogát örömében. (Egy tejfoga már 
kihulIt, ezért volt páratlan!) Nagy tetszést aratott az elnök azon 
bejelentése, hogy a szekció tudományos munkájának színvonalát 
garantálja a jónevű Laboratoires Garnier. Bejelentette továbbá, 
hogy a társaság távlati célként komoly lakásfejlesztéseket tűzött 
maga elé, nevezetesen hogy két- és háromszobás lakásokat ter
veztet a iflgoknak, valamint segítséget kíván nyújtani a két haj
léktalan tagjának, Lusitan Icusnak és Silvat Icusnak az össz
komfortos lakáshozjutás terén. 

A névsor felsorolásából kitűnik, hogy a szervezet máris sok ki
váló taggal rendelkezik. Senkit ne lepjen meg a keresztnevekben 
található sok azonosság, ez nem véletlen, hiszen csigászokról 
van szó. 

Tiszteletbeli tagnak fölkérték még az előkelő Papust liát, Acha
tin Ellát, Viana Reginát, Helicina Gabbit, Adamisella Mirandát 
és végül Papuina Donna Isabellát, azonban ők a felkérésre nem 
válaszoltak, mivel nem tudták elolvasni a nekik szokatlan nyel
ven megírt felkérő levelet. 

A tagság és az egész szekció fóvédnökéül felkérték a neves kép
viselőnőt, Para Zitát, hogy a közéletben képviselje érdekeiket. 
Az önzetlenségéről közismert hölgy elvállalta a tisztséget, és 
megkérdezte, mennyi lesz a tiszteletdíja. Kifejtette, hogy a lob
bizás költséges dolog, sokakat kell megkennie és a kenőcs ára 
manapság nem kevés. Tehát számít a tiszteletdíj ra és a költsé
geinek fedezésére, ellentételezésül ki tudja járni, hogy a frakció 
(bocsánat, szekció) monopoljogot kapjon az éti csiga kizáróla
gos begyűjtésére. Az elnök sajnálattal közölte a képviselővel, 
hogy magukat a manapság oly divatos "Non Profi" szervezet
ként j egyeztették be, így a tiszteletdíj ról nem lehet szó. 
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Az eredményesebb munka érdekében megkísérclték átcsábítani 
a már régóta működő Malakológus Szekció hölgy tagjait is. Ezek 
közül egyesek vacilláltak, többségük azonban nem tudta, hogy 
kell szakszerűen vacillálni, végül nem csatlakoztak a Női Szek
cióhoz, mert mindannyian pontosan tudták, hogy kell nem csat
lakozni. És különben is miért kívánkoznának cl, amikor a kollé
gák megbeesülik tudományos munkájukat? 

Időközben szünetet tartottak, mire az egész tagság megrohanta 
a svédasztalt, és utolsó szálig leették a díszítésül felrakott csere
pes virágokat. Ezután nagyszabású, sikeres gyűjtőutat szervez
tek. Ez alkalomra mindenki - a gyűjtés legfontosabb kellékeként 
- divatos új frizurát készíttetett, és testületileg kivonultak a 
zöldbe. Ott a fodrászati remekeket a tüskés bozótok tovább fino
mították. Maga a gyűjtőút már csak azért is remekül sikerült, 
mert mindenkivel történt valami érdekes. Néhányllknak piszkos 
lett a fehér kesztyűje, másoknak beszorult a tűsarkú cipője a 
kövek közé, az elnöknőt, Banat leát megcsípte a csalán, erre 
csúnya szavakat ejtett ki a száján. No nem az egészet, maradt 
még benne néhány. A kistermetű Lubric Ella belepottyant egy 
IYllkba és nem találták meg, keresése közben többen elaludtak. 
Volt aki azon kesergett, hogy ha későn ér haza, férje nem tud 
fölébe kerekedni. Így azután eredmény nélkül félbeszakadt a 
gyűjtés és néhány selyemharisnya. 

Én pedig sajnál om, hogy ilyen rövidre sikerült ez a beszámoló, 
de legalább történt valami érdekes esemény a magyar malakoló
gusok életében. 
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