
Páll-Gergely Barna Gyergyó-
szentmiklóson született 1986-
ban, 3 éves volt, amikor édes-
anyjával Magyarországra köl-
tözött. A Pécsi Tudományegye-
temen szerzett biológus dip-
lomát, doktori disszertációját 
nemrég védte meg Japánban 
a matsumotói Shinshu Egyete-
men. Szakterülete a szárazföldi 
csigák rendszertana, ami – sa-
ját megfogalmazása szerint 
– nagyjából azt jelenti, hogy 
olyan fajokat fedez fel, ír le, ka-
tegorizál és nevez el, amelyek a 
tudomány számára eddig isme-
retlenek voltak.

– Öntől tudjuk, minap jelent 
meg egy publikációjuk, amelyben 
egy kelet-ázsiai elterjedésű csigacso-
porttal foglalkoznak, s leírják, hogy 
11 új fajt és két új génuszt (nemet) 
fedeztek fel. Az egyik új génusz, 
amelynek két faja a Himalája déli 
lejtőin él, a Csomapupa nevet kap-
ta Kőrösi Csoma Sándor tiszteleté-
re. Miről is van szó?

– A történetet egy lépéssel 
hátrébbról érdemes elkezdeni. 
Jelenleg nagyjából másfél millió 
élőlényt ismer a tudomány. Ez a 
tudás nagyjából 250 év alatt hal-
mozódott fel, és kutatók tízezrei 
vettek benne részt. A legmegbíz-
hatóbb becslés szerint a Földön 
élő állat-, növény- és gombafajok 
száma nagyjából 9 millióra tehe-
tő. Ebből következik, hogy amit 
ma ismerünk, az a létező fajok ke-
vesebb mint az ötöde. Az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy a nagyobb 
termetű, feltűnőbb állatok, mint a 
madarak, emlősök közel összes faja 
ismert, és bizonyos régiók, például 
Európa alaposan feltártnak minő-
sül. Az ismeretlen élőlények főleg a 
trópusi, apró gerinctelenek – ízelt-
lábúak, puhatestűek, különböző 
férgek stb. – közül kerülnek ki. 
A hozzám hasonló kutatók, akik 
fajokat írnak le és kategorizálnak 
– szakszóval: taxonómusok –, egy-
egy kisebb állat- vagy növénycso-
portra fókuszálnak, és azon belül 
fedezik fel az új fajokat a tudo-
mány számára.

Az egyik legutóbbi munkánk a 
Pseudopomatias nevű, ázsiai elter-
jedésű szárazföldi csiganem revízi-
ója volt. A revízió azt jelenti, hogy 
megvizsgáljuk az összes példányt, 
amelyet a világ múzeumaiban he-
lyeztek el, és ezeket összehasonlít-
juk az általunk újonnan gyűjtött 
példányokkal. E során derül ki, 
hogy melyik új faj, és melyik nem. 
Érdekes módon a 11 új faj közül 
nyolcat a londoni és párizsi Ter-
mészettudományi Múzeumban 
találtunk. Ezeket a példányokat 
több mint egy évszázaddal ezelőtt 
gyűjtötték angol és francia termé-
szetbúvárok, térképészek, papok és 
katonák. Azóta, két világháborút 
is átvészelve, apró üvegfiolában 
várták, hogy egy kutató felismer-
je: a tudomány számára ismeretlen 
fajhoz tartoznak.

A fajokat nemekbe kategori-
záljuk, a nemeket nemzetségekbe 

(tribus), azokat pedig családokba, 
stb. Az ember, a Homo sapiens nevé-
ben a ’Homo’ jelzi a nemet (génuszt), 
a ’sapiens’ pedig a fajt. Általában egy 
génuszba több faj is tartozik. Ami-
kor a fajok sokaságát megvizsgáljuk, 
olyan tulajdonságokat, morfológiai 
bélyegeket keresünk, amelyek alap-
ján a fajok génuszokba sorolhatók. 
A kutatásaink során kiderült, hogy 
a Pseudopomatias génuszba Észak-
Indiától Taiwanig 15 faj tartozik. 
Két himalájai fajt pedig, amelyeket 
eddig a Pseudopomatias génuszba 
soroltak, egy új csoportba kell sorol-
ni. Ezt neveztük el Kőrősi Csoma 
Sándorról, így a génusz hivatalos 
neve Csomapupa Páll-Gergely 2015.

– Honnan az ötlet, hogy a nagy 
székely utazóról és tudósról nevez-
zék el az új csiganemet?

– Kőrösi Csoma Sándor iga-
zi kalandor és nagyformátumú 
tudós volt. A munkássága, publi-
kációi és kalandjai mindig is cso-
dálattal töltöttek el. Régi vágyam 
volt, hogy egyszer emléket állítok 
neki egy tudományos névvel. Szá-
momra kézenfekvőnek tűnt, hogy 
olyan csiganemzetséget nevezzek 
el róla, amely a Himalája lejtő-
in él. Ott, ahonnan nem messze 
Kőrösi Csoma is élt és dolgozott.

– Mi is az a Sicradiscus?

– A doktori disszertációm egy 
Plectopylidae nevű csigacsalád 
revíziója volt. Ezek lapos, disz-
kosz alakú csigák. Összesen kb. 
35 új fajt és alfajt, és hat génuszt 
fedeztem fel. Az egyik génuszt, 
amelybe kis termetű fajok tartoz-
nak, Sicradiscusnak neveztem el 
a székely nyelvjárásban használa-
tos ’szikra’ – azaz apró – és a latin 
’discus’ – tehát diszkosz, korong 
– szavak összetételéből. Sicradiscus 
fajok Kínában, Vietnamban, 
Taiwanon és Japánban élnek.

– Mindez azt jelenti, hogy 
bár kisgyermekként szakadt el 
Gyergyótól, a Székelyföldhöz való 
ragaszkodása megmaradt. Miből 
táplálkozik ez a ragaszkodás?

– A Székelyföldhöz való ra-
gaszkodást a székelyeknek nem kell 

megmagyarázni, másoknak pedig 
talán nem lehet. Mi minden nyáron 
visszatértünk Gyergyóba szüleim-
mel. A vakációt talán a magyaror-
szági barátaimnál is jobban vártam, 
mert visszatérhettem a gyönyörű 
hegyek közé és együtt lehettem a 
gyergyói nagyszüleimmel.

– A fiúk, míg kicsik, azt vála-
szolják a Mi leszel ha nagy leszel? 
kérdésre, hogy katona, tűzoltó, 
űrhajós, focista. Aztán jó mes-
teremberré, orvossá, mérnökké, 
tanárrá válnak. De hogyan lesz 
valaki malakológus? Mit jelent ez 
a fogalom?

– Óvodás koromban, az álla-
tok szeretete miatt pásztor akar-
tam lenni, és egy Manole nevű ro-
mán pásztor volt a „példaképem”, 
akire nagyapám juhai voltak bízva. 
Később biológus szerettem volna 
lenni, egyből azután, hogy meg-
tudtam, az állatokkal a biológus 
foglalkozik. Csigahéjakat körül-
belül ötéves korom óta gyűjtök, 
és nagyjából nyolcévesen fogal-
maztam meg, hogy malakológus, 
vagyis puhatestűeket kutató szak-
ember szeretnék lenni.

– Szakmai önéletrajzában ol-
vasom, hogy angol és török nyelv-
vizsgával rendelkezik, de beszél 
görögül, japánul és latinul. A latin 
meg a görög ismerete érthető egy 
biológus esetében, ugyanis a tudo-
mányos megnevezések értelmezése 
nehéz lenne ezek ismerete nélkül. 
De hogyan került kapcsolatba a tö-
rök meg a japán nyelvvel?

– Törökországba 2006-ban 
jutottam el először egy gyűjtőút 
során. Ezután kezdtem el törökül 
tanulni Pécsen. Később fél évre 
egy török egyetemre kerültem 
cserediákként. Akkor tanultam 
meg folyékonyan törökül beszél-
ni. A török igazán remek nyelv, 
nyelvtanában nagyon hasonlít 
a magyarhoz. A japán nyelvhez 
semmi kapcsolatom nem volt. 
Az egyetemi éveim alatt egy 
nemzetközi konferencián talál-
koztam egy japán professzorral, 
aki felajánlotta, hogy nála végez-
zem a doktori tanulmányaimat. 
Így kerültem Japánba, ahol va-

lamennyire megtanultam japá-
nul, bár a tudásom megmaradt 
alacsony szinten. Görögül csak 
nagyon keveset tudok, oda is cse-
rediákként jutottam el.

– Hol járt eddig, hol kutatott? 
Mi a kedvenc kutatási területe?

– Jelenleg főleg vietnami és 
kínai csigákkal foglalkozom, bár 
ezekben az országokban még so-
sem jártam. Az ottani csigákat 
múzeumoktól és magángyűj-
tőktől kapom vizsgálatra. Eddig 
gyűjtőutakon Törökországban, 
Görögországban, Macedóniában, 
Szerbiában, Olaszországban és 
Montenegróban jártam, és na-
gyon sokat utaztam Erdélyben és 
Románia Kárpátokon túli terü-
letein. Észak-Törökországot és a 
Déli-Kárpátok vonulatát szeretem 
a legjobban, a gyönyörű, hatalmas 
erdőségekkel borított hegyek és a 
barátságos emberek miatt. 

– Az ember hajlamos azt hin-
ni, hogy már felfedeztünk mindent 
a természettudományok terén, erre 
fel jön egy fiatalember, s hírül adja, 
hogy új csigafajokat, -nemeket írt 
le. Még tartogat meglepetéseket 
számunkra a természet?

– Mint említettem, a Földön 
előforduló élőlények döntő több-
sége még ismeretlen a tudomány 
számára, így igazán sok tenni-
valónk van. Én öt év kutatás so-
rán nagyjából 60 új fajt, alfajt és 
nemet fedeztem fel és írtam le. 
Minden egyes faj évmilliók evo-
lúciójának eredménye, egy önálló 
kis történet a földi élet sokfélesé-
géről. Sajnos a természetpusztítás 
hatására sok faj azelőtt kipusztul, 
hogy fel tudnánk fedezni.

– A Székelyföldön kutatott-e, 
vagy tervez-e itt kutatni?

– A Székelyföld nagyon sok 
fajnak ad otthont és rengeteg lehe-
tőséget nyújt a kutatóknak. Jelen-
leg három különböző projekten is 
dolgozom, amely székelyföldi csi-
gákkal foglalkozik vagy itteni fajo-
kat is érint. Az egyik érdekes téma 
a Mastus génusz, amelynek képvi-
selői a Nagyhagymás-hegységben 
is élnek, általában a mészkősziklá-
kon élő növények között. A külön-
legességük az, hogy bizonyos fajok 
házai balra, míg másoké jobbra 
csavarodnak. A jelenség hátteré-
nek megfejtése érdekes evolúcióbi-
ológiai kérdésekre adhat választ.

– Van-e kapcsolata itteni tu-
dományos műhelyekkel, oktatási 
intézményekkel?

– Tavaly Fenesi Annamáriával 
a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetemről, és a gyergyói 
Flaviu-Crișan Hunorral publi-
káltunk egy rövid közleményt, 
amely egy ritka, korallgyökér nevű 
orchideafaj előfordulását doku-
mentálja a Súgó-barlang mellől. 
Hunor barlangász, és nagyon érde-
kes csigafosszíliákat talált a Súgó-
barlangban, köztük egy fajt, ami 
jelenleg nem él a Keleti-Kárpátok-
ban, viszont úgy tűnik, hogy nagy 
meglepetésünkre, a jégkorszak alatt 
megtalálható volt itt. Az eredmé-
nyeinket hamarosan közölni fog-
juk. Remélem a jövőben is folytat-
hatom az együttműködést erdélyi 
kutatókkal.

– Milyen tervei vannak?

– Egy posztdoktori ösztöndíj-
jal még két évig azon a japán egye-
temen maradhatok, ahol befejez-
tem a doktorit. Utána szeretnék 
vagy egy múzeumban, vagy egye-
temen elhelyezkedni, és folytatni 
az eddigi kutatásaimat.

Sarány István
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Csomapupa és Sicradiscus

A Csomapupa csiganem egyik képviselője, a Csomapupa grandis (Godwin-Austen,1876)


