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KASZAB ZOLTÁN: a bogarász, aki megdolgoztatta a világot
Immár 103 éve annak, hogy Kaszab Károly farmosi tanító fia-

ként megszületett Kaszab Zoltán, a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum (MTM) egykori főigazgatója, a koleopterológia – a 
bogarak (Coleoptera) rendjével foglalkozó tudományág – leg-
nagyobb magyar alakja. Mivel 2018 szeptemberében a farmosi 
Vízparti Élet házában kis kiállítás nyílik munkásságáról, érde-
mes összefoglalnunk, milyen szerepet játszott Kaszab Zoltán a 
magyar tudományban.

A gyászbogarak gyűjteménye
A Föld nagy természettudományi múzeumainak csaknem 

mindegyikében van bogárgyűjtemény is. Ezekben általában na-
gyon sok példányt őriznek, de számos körülménytől függ, hogy 
az adott gyűjtemény a Föld melyik területe és melyik bogárcso-
port fajegyüttesében kiemelkedő.

Amikor Kaszab Zoltán a múzeum munkatársa lett, azt tet-
te, amit a lelkes kezdő bogarászok általában: mindent gyűjtött. 
Kézírásos lelőhelycédulákkal ellátott gyűjteménye – benne sok 
farmosi bogárral – később beolvadt a múzeum gyűjteményé-
be. Hamarosan azonban választania kellett egy olyan csoportot, 
amelyben alaposabban elmélyedhet, és nemzetközi szakember-
ré válhat. Dudich Endre akadémikus (1895–1971), a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Állatrendszertani és Állatföldrajzi In-
tézetének megalapítója – Kaszab Zoltán zoológusnemzedéké-
nek tanítómestere – javasolta, hogy ez a gyászbogarak (Teneb-
rionidae) családja legyen.

A ma ismert nagyjából 400 ezer bogárfajt mintegy 150 család-
ba sorolják. A fajszámot tekintve a gyászbogaraké a nyolcadik 
legnagyobb, nagyjából 20 ezer fajjal. Gyászbogarak mindenütt 
találhatók, ahol szárazföldi rovarok élhetnek, de a sivatagos-fél-
sivatagos területeken különösen sok fajuk honos.

Semmi kétség, idővel Kaszab Zoltán lett a gyászbogarak 
legnagyobb szaktekintélye. Minden kontinens kutatói között 
vannak, akiknek ismeretei egy-egy területről kiemelkedőek, 
de Kaszab Zoltán az egész Föld gyászbogár-faunájáról átfogó 
tudással bírt. A gyászbogarakon belül igen számos kisebb cso-
portról az összes (sok) fajt átfogó írásokat közölt, ezek nem rit-
kán az egyedüli határozók, melyek alapján az adott csoport fajai 
azonosíthatók. Nagyon fontosak egy-egy földrajzi terület teljes 
gyászbogár-faunájának feldolgozásai; ilyen például az Arab-fél-
sziget, Új-Kaledónia, Srí Lanka, a Fidzsi-szigetek és Szamoa, 
valamint Afganisztán gyászbogarainak teljességre törekvő leí-
rása. E munkáit ma is folyamatosan idézi (és ami lényegesebb: 
használja) minden gyászbogárkutató.

Közben pedig felépítette azt a kollekciót, amely az MTM 
Bogárgyűjteményének máig legnagyobb erőssége, és minden 
szakember szerint a világ legjobb gyászbogárgyűjteménye. Ezt 
a minősítést nem a példányszám miatt érdemelte ki: a 90 ezer 
példány nem különösebben magas, hiszen biztos, hogy Lon-
don, Párizs vagy a nagy amerikai múzeumok több gyászbogarat 
halmoztak fel (egyes helyeken a gyászbogarak nagyon gyako-
riak, így a példányszám növelésének csak a helyszűke szabott 
határt). A magas tudományos érték több dolognak köszönhető. 
Egyrészt a példányok 90 százaléka faji szinten azonosított. Más-
részt minden állatföldrajzi terület fajokkal gazdagon képviselt, 

de Délkelet-Ázsiából és Új-Guineából kiemelkedően sok fajunk 
van (ezek a magyar zoológusok hagyományos célterületei vol-
tak a 19. század óta). Harmadrészt nagyon sok az úgynevezett 
típuspéldány: közel 6000 fajból vannak típusaink, ezek olyan 
példányok, amelyek alapján az adott fajt a tudomány számára 
érvényes módon leírták. A típuspéldányok megismételhetet-
lenek és nem pótolhatók. Az állattani gyűjtemények értékének 
talán legfontosabb fokmérője a bennük őrzött típusok száma.

Gyászbogárgyűjteményünk éppen azért olyan gazdag, mert 
Kaszab Zoltán nagyon értett e családhoz. Természetesen meg-
határozta a korabeli és a korábbi magyar állattani expedíciók 
gyászbogarait, és igen sok fajt írt le belőlük. Mivel azonban 
világelső szaktekintély volt, áradtak felé a külföldi expedíciók 
gyűjtései is. A múzeumi szabályok szerint minden meghatáro-
zott fajból a példányok ötödét (új fajok esetén harmadát) meg-
tarthatta a mi gyűjteményünk számára, ugyanakkor cserélt is 
más múzeumokkal. Magától értetődően az ilyen módokon fel-
halmozott anyag igen „tömény” lett: a nem túl magas példány-
szám mellett alaposan nőtt a fajok száma.

A külföldről irányuló megkeresések és a külföldi vendégku-
tatók többsége a mai napig a gyászbogarak kedvéért érkezik az 
MTM Bogárgyűjteményébe.

Mongólia bogarai
Kaszab Zoltán 1963 és 1968 között hat expedíció során be-

járta Mongólia minden nagyobb tájegységét. Ezeken az utakon 
szakemberként egyedül vett részt, csak a terepjáró vezetője és 
egy helybeli kísérő voltak az útitársai. Összesen csaknem 500 
ezer állatpéldányt hozott haza az állattani szempontból addig 
szinte ismeretlen országból – természetesen főleg bogarakat, de 
ezek mellett minden más rovart, és gerinceseket is, főleg hül-
lőket, kétéltűeket és emlősöket. A gyűjtött anyagot aprólékos 
precizitással katalogizálta, a pontos lelőhelyadatokat hazatéré-
se után részletes (német és magyar nyelvű) útibeszámolókkal 
együtt jelentette meg.

Ekkora állatmennyiséget összegyűjteni és épségben haza-
szállítani magában is szép teljesítmény, ám Kaszab Zoltán nem 
hagyta, hogy az anyag a gyűjtemények fiókjaiban ismeretlenül 
heverjen. A gyászbogarakat ő maga azonosította, az összes töb-
bi állat esetében felkutatta a megfelelő szakembereket, és rábe-
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szélte őket a csoportjuk tudományos feldolgozására – megdol-
goztatta tehát a világot. Ha valaki igent mondott, nem hagyta 
elkényelmesedni: szívósan hajtotta, hogy megszülessenek a 
szakcikkek, bennük az új fajok leírásával. A cikkeket megjele-
nésük sorrendjében sorszámozta, így azok egy sorozatba ren-
deződtek („Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. 
Kaszab in der Mongolei”). A hazai és külföldi folyóiratokban 
megjelent közlemények száma jóval meghaladja az 500-at, ter-
jedelme pedig a 8000 oldalt; a szerzők között 20 ország több 
mint 200 szakemberét találjuk.

Azóta természetesen sokan mások is gyűjtöttek Mongóliában, 
és számos írás jelent meg az ország állatvilágáról, de Kaszab 
Zoltán sorozatának cikkeit folyamatosan idézik. Az MTM-ben 
található mongóliai anyag a mai napig a legfontosabb minta-
gyűjteménye az ázsiai ország állatvilágának. 

A magyar bogárgyűjtemény
Az MTM-ben őrzött hárommillió bogárpéldányból kétmillió 

Magyarországról (pontosabban a Kárpát-medencéből) szárma-
zik. Minden Magyarországról kimutatott (összesen több mint 
6300) bogárfajból vannak benne referenciapéldányok, amelye-
ket mindenki használhat, akinek a hazai bogarak azonosítá-
sával, elterjedésével (újabban megjelent fajok esetében időbeli 
terjedésével is), változékonyságával kapcsolatos kérdéseket kell 
megválaszolnia.

E gyűjtemény létrehozásában Kaszab Zoltán szerepe óriási. 
Azzal kezdte – még az 1940-es évek végén, kollégáival együtt 
–, hogy rendszertani alapon egységesítette az egész anyagot. 
Addig ugyanis a különféle megvásárolt, örökölt és más módon 
megszerzett gyűjtemények úgy álltak a múzeumban, ahogy be-
érkeztek, többnyire a saját (nemegyszer igen rozoga) szekrénye-
ikben. Kaszab Zoltánék e régi gyűjteményeket szétbontották, és 
az azonos családba tartozó példányokat új, por- és múzeumbo-
gár-mentes tárolóeszközökbe helyezték. Ha tehát valaki például 
a hazai ormányosbogarakat akarta tanulmányozni, nem kellett 
sok helyen kutakodnia, minden fajt egy helyen megtalálhatott.

Az ilyen gyűjtemény sokkal áttekinthetőbb – és emiatt ha-
mar kiderült, hogy Magyarország bizonyos helyeinek bogárfa-
unája igen hiányosan ismert. Kaszab Zoltán vezetésével ezért 
az 1950-es és ’60-as években belföldi gyűjtő utak indultak az 
ország feltáratlan területeire, például a Zempléni-hegységbe, 
a Velencei-tó környékére, a Homokhátságra vagy a Mecsekbe. 
Nemcsak bogarakat gyűjtöttek, hanem minden más állatot is, 
ezért a múzeum sok preparátora és kurátora részt vett a mun-
kában. Közülük ma már szinte senki sem él, de e sorok írója 
még hallhatott visszaemlékezéseket e hangulatos és eredményes 
utakról, melyek során a kijelölt helyszíneket meg a szállásként 
szolgáló erdészházakat vonattal, lovaskocsival és gyalog közelí-
tették meg, s a méretes gyűjtőeszközöket mindenki maga cipel-
te a hátizsákjában.

Az ilyen módon gyűjtött bogáranyag több százezerre rúg, 
és alaposan hozzájárult az ország bogárfaunájának alaposabb 
megismeréséhez. Már „csak” a világ elé kellett tárni az eredmé-
nyeket. Sajnos, ez vontatottan haladt: önálló, teljességre törekvő 
kötet csak a nyírségi Bátorliget roppant érdekes lápi, erdei és 
homokpusztai faunájáról jelent meg. A feltárás azonban új erőre 
kapott az 1970-es évektől, amikor megalakultak a hazai nemzeti 

parkok. Ezekből is tekintélyes mennyiségű anyag áramlott a Bo-
gárgyűjteménybe (és a múzeum más gyűjteményeibe), és angol 
nyelvű kötetekben megjelent a gyűjtött fajok listája és lelőhely-
jegyzéke, illetve részben az így feltárt fauna értékelése is. E so-
rozatot Kaszab Zoltán indította, és nyugdíjba vonulásáig főszer-
kesztője is volt a köteteknek. E feldolgozásokba természetesen 
beépülhettek az adott nemzeti park területén folyt korábbi, de 
akkor még nem publikált gyűjtések adatai is.

Magyarország Állatvilága
Horváth Géza (1847–1937) a honi növényvédelmi rovartan 

egyik megalapítója, a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának 
egykori főigazgatója javaslatára 1893-ban megindult a Magyar 
Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae) című könyvso-
rozat megírása és kiadása. A nagy mű 1918-ra készült el, és 981 
oldalon felsorolta a Trianon előtti Magyarország területén elő-
forduló összes állatfajt. Évtizedekig ez tekintették minden ma-
gyarországi faunakutatás alapjának, noha nem volt más, mint 
„csupán” az előkerült fajok és lelőhelyeik lajstromba vétele.

Dudich Endre vetette fel, hogy hasznos lenne egy olyan kiad-
vány, mely határozókulcsokat is tartalmaz, így a magyarországi 
állatvilág fajait mind a szakemberek, mind a zoológia iránt ér-
deklődők azonosítani tudják. A Magyarország Állatvilága (Fau-
na Hungariae) sorozat 1955-ben indult el, a szerkesztőbizottság 
elnöke maga Dudich Endre volt 1963-ig. Elnöki munkáját Kot-
lán Sándor vette át, a főszerkesztő pedig Kaszab Zoltán lett; ezt a 
tisztséget 1985-ig töltötte be, illetve a megjelent bogaras füzetek 
jó részének ő lett a szerzője is. A 22 kötetre és 262 füzetre ter-
vezett sorozatnak végül 173 füzete jelent meg 20 ezer oldalon, 
mely a nagyjából 35 ezerre becsült magyarországi állatfaj mint-
egy 60 százalékát tárgyalta.

Azok a füzetek, amelyeket Kaszab Zoltán írt, máig nem csu-
pán használhatók, hanem használandók is. Ha valaki például 
a magyarországi cincérekkel (Cerambycidae) kezdőként vagy 
alaposabban foglalkozni kíván, vagy csak azonosítani akar egy 
mezőgazdasági, erdészeti vagy természetvédelmi szempont-
ból fontos cincérfajt, és ezt magyar nyelvű könyv segítségével 
szeretné tenni, nem nélkülözheti a Kaszab által írt „cincéres” 
füzetet. E sorok írója is Kaszab Zoltán „faunafüzeteit” veszi le 
először a polcról, ha magyarországi bogarakat kell azonosítania. 

A népszerűbb állatcsoportok (pl. bogarak, lepkék, csigák, ge-
rincesek) antikváriumokban hébe-hóba kapható füzetei nagy 
ritkaságok. Kevés intézmény és magánszemély dicsekedhet 
azzal, hogy birtokában van a teljes sorozatnak. A faunafüzetek 
színvonalát az ábraanyag is emeli; a bogarak egész alakos ké-
peit Kaszab Zoltán füzeteihez leginkább a bohém Keve Gyula 
rajzolta, a határozást segítő részletrajzokat maga Kaszab Zoltán 
készítette.

Kaszab Zoltán cincérekről írt faunafüzetét egy londoni vevő 
a 2000-es években 70 ezer forintnak megfelelő fontért vásárolta 
meg, ami imponáló összeg egy 1971-ben megjelent – akkor 46 
forintért kapható –, fekete-fehér rajzokkal illusztrált, magyar 
nyelvű és magyar faunával foglalkozó könyv esetében.

Merkl Ottó, a Bogárgyűjtemény vezetője
Magyar Természettudományi Múzeum
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Kaszab Zoltán – a tudós mögötti ember
A farmosi születésű Kaszab Zoltán a 

magyarországi zoológia egyik legnagyobb 
alakja, a gyászbogarak családjának világ-
szerte elismert szakértője. Előző lapszá-
munkba munkásságáról írtunk, most pe-
dig az emberibb oldaláról szerettünk volna 
némi képet kapni. Baranyiné Deák Mária 
óvó néni lelkesen vetette magát bele a témá-
ba, s felkutatta Farmosról elszármazott ter-
mészettudósunk élő rokonait. Így történ-
hetett, hogy Kaszab Zoltán lánya, Kaszab 
Piroska mesélt nekünk édesapja szokásai-
ról, mindennapjairól és a családi életükről. 
Az ő visszaemlékezése alapján állítottuk 
össze a cikket. 

Kaszab Zoltán bogarak iránti érdeklő-
dése már gyermekkorában is ismert volt. 
Már a farmosi évek alatt is mániája volt, 
hogy minden bogarat összeszedett, amit 
tudott, és teljesen eltökélten készült későb-
bi pályájára. Zoltán Farmoson született, de 
testvéreivel együtt hamar elhagyták a falut. 
Ennek oka az iskolázási lehetőség szerény-
sége, illetve a szegénység voltak. Szüleik 
képtelenek voltak őket taníttatni, csak úgy 
tudtak érvényesülni, ha egyházi ösztöndíjat 
kaptak, így mindenki oda ment, ahol éppen 
helyet találtak. Így került Zoltán Gézával 
együtt Vácra. Ebből az időből fennmaradt 
néhány olyan levél, amelyet Zoltán és Géza 
még Farmosra küldtek. A címzett nevéhez 
azt tüntették fel: Kaszab Károly szobrász-
művész. Zoltán egy levélben arról panasz-
kodott, hogy Géza testvére állandóan po-
fozza őt. Egy másikban Géza kéri szüleit, 
hogy küldjék el neki a kis ellenőrző köny-
vet. Ez látható a képen: 

Pontos dátum nem ismert, de a család 
valószínűleg az 1927-28-as években költö-
zött el Farmosról a fővárosba, a 30-as évek 
leveleit ugyanis már oda címezték. A költö-
zés oka, hogy Kaszab Károly új állást kapott 
Kispesten, tudomásunk szerint a Pannónia 
úti elemi iskolában 1929-től rajztanár.

Kaszab Zoltánnak leendő feleségével, 
Magdolnával való ismeretségük onnan adó-
dik, hogy tulajdonképpen egymás mellett 
laktak Kispesten. Zoltánék lakása a Fő téren 
volt, Magdolnáék pedig a Tárnok utcában 

éltek, találkozóik központja a villamosmeg-
álló volt. Erről mosolyogva mesélt el egy 
történetet Kaszab Piroska: 
„Szerintem már egyetemisták 
lehettek. Édesapa borzasztó 
hűséges és kitartó ember volt 
világéletében. Egyszer meg-
beszélték, hogy találkoznak a 
villamosmegállóban, és édes-
anyám rengeteget késett. Sza-
kadt a hó. És édesapa egy szál 
rövidnadrágban – mert akkor 
még nem volt hosszú nad-
rágja, mert minden fiúnak ő 
örökölte a ruháit, és a hosszú 
nadrág nem volt köztük – egy 
szál rövidnadrágban hóem-
berként várta édesanyámat 
a villamosmegállóban, mert 
nem moccant. Állt cövek 
egyenesen, és belepte a hó, 
mire édesanyám megérkezett.” Zoltán és 
Magdolna 1942-ben kötöttek házasságot.

Egy alkalommal Zoltánt Münchenbe hív-
ta egy amatőr gyűjtő, akinek hatalmas gyűj-
teménye volt, ami azonban nem volt rend-
szerezve. Ez a munka fél évet vett igénybe. 
Ez főként téli időszakra esett, a gyűjtemény 
pedig fűtetlen volt, ennek következtében 
Zoltán összeszedett egy nagyon komoly 
tüdőgyulladást. Akkor azt hitték, hogy egy 
tüdőgyulladásról van szó, később viszont 
kiderült, hogy sorozatos tüdő-és mellhár-
tyagyulladás volt. 

Zoltán katonai éveiből számos levél fenn-
maradt. Az egyik közülük gyűrött, megvi-
selt állapotú, Piroska szerint valószínűleg 

állandóan magánál tarthat-
ta édesapja, amíg kint volt 
a fronton. Ez a levél 1944-
ből való, amikor Zoltánt 
másodjára is elvitték, akkor 
már a németek. A levélben a 
feleség Ákosról, a közel egy 
éves kisgyermekről mesél, 
majd elmondja, hogy már 
várja a kistestvért. Zoltán 
„tiszti rangot kapott és volt 
egy ütege. Tehát 11 vagy 12 
embere, akikért ő felelt. Ez 
a Velencei tó mellett volt, 

és mesélte, hogy az országút, ahogy ment a 
70-es út, egyik felén voltak ők, a másikon 
az oroszok. Akkor ő elhatározta, hogy nem 
lehet megvárni, amíg az ütközet elkezdődik, 
valamit csinálni kell. Egy fehér rongyot rá-
kötött a puska szuronyára, és a 11 vagy 12 
emberét lefegyverezve előre küldte, mintha ő 
fogta volna el őket. Átmasíroztak az ország-
úton az oroszokhoz, és ott gyorsan megad-
ták magukat. Erre az oroszok elvitték őket, 
de nem Szibéria felé ment a vonat, hanem 
Lengyelország fele. Az volt a szerencséjük, 

hogy nem túl messzire mentek. Ez már ’44 
vége fele volt. Ott egy gyűjtőtáborba, ahon-
nan vitték tovább Szibériába a foglyokat. De 
őket már pont nem vitték, mert addigra vége 

lett a háborúnak. Úgyhogy egy csizmarúgás 
nyoma a homlokán ott maradt, de egyébként 
épen hazajött.” 

Családapaként Zoltán továbbadott egy 
szeletet településünkről gyermekeinek, 
ugyanis balatoni nyaralásaik alkalmával az 
édesapa gyakran énekelt Farmosról, Far-
mos környékéről származó népdalokat az 
esti tábortűz mellett. Különösen a betyár-
nótákat, és a „jópofa szövegű” népdalokat 
kedvelte. A kirándulás egyébként a Kaszab 
család heti programjai közé tartozott. A 
rendszeres vasárnapi túrákra Piroska így 
emlékszik vissza: „Az volt a vasárnapi prog-
ram mindig, hogy összeszedett bennünket, a 
bátyámat meg engem, vettünk magunkhoz 
egy darab citromot meg a gyűjtőfelszerelést. 
És akkor jártuk a budai hegyeket. Ameddig 
ment villamos, addig elmentünk, onnan az-
tán gyalogtúráztunk, amíg bírtuk. Utána ha-
zamentünk és volt nagyon finom ebéd, amit 
anyukám megfőzött. Nekem ebből kifolyólag 
rengeteg gyűjteményem volt, hiszen édesapa 
megtanított engem profi módon preparálni. 
Tudtam bogarakat is, lepkéket is preparál-
ni. Volt hatalmas bogárgyűjteményem, és 
még nagyobb és szebb lepkegyűjteményem. 
Ez mindig nagy program volt nekünk, hogy 
minden vasárnap reggel indultunk kirándul-
ni, és tematikusan megtanultuk édesapától 
a fák nevét, hogy hogyan lehet felismerni, 
milyen a levele, milyen a törzse, hol él, mi-
lyen környezetben. Úgyhogy ez nagyon élve-
zetes volt. Soha nem engedte, hogy vigyünk 
magunkkal bármit is. Se enni, se inni. Nem 
vihettünk magunkkal semmit. Egy citromot. 
Aki szomjas volt, az nyomott egy kis citrom-
levet magának. Mondta, hogy mást nem sza-
bad ilyenkor, mert az megterheli a szerveze-
tet, és nem tudsz gyalogolni.”

Mint édesapa, Zoltán nagy hangsúlyt fek-
tetett a gyermekei sportolására is. Különbö-
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ző sportokra tanította meg fiát és lányát is. 
Vett például magasugró lécet és pingpon-
gasztalt, s tanította Ákost és Piroskát. Piros-
ka a magasugrásban nem jeleskedett, sok-
szor megdorgálta apja, hogy legyen bátrabb, 
a pingpongozást azonban élvezték mindany-
nyian, sokszor bajnokságokat is rendeztek. 

A tájvédelmi programot és a nemzeti 
parkok kialakítását is ő kezdeményezte, s 
az ő patronálásával jött létre számos nem-
zeti parkunk, mint a Hortobágyi Nemzeti 
Park vagy az Aggteleki Nemzeti Park. Az 
aggteleki barlangot az egyik ottani barlan-
gász barátjával tárták fel az 50-es évek vé-
gén, 60-as évek elején, a barlangrendszer 
ugyanis akkor még teljesen ismeretlen volt. 

Zoltán egy program során Magyarország 
állatvilágnak feltérképezésében is részt vett. 
Ez a program csaknem 20 éves folyamatot 
vett igénybe, s mivel az egész országot kör-
be járták, így nagy valószínűséggel Farmos-
ra is visszalátogatott. Magánemberként vi-
szont nem valószínű, hogy visszatért volna 
valaha is településünkre, mivel rokoni szál 
nem kötötte ide.

Csak utólag derült ki, hogy a müncheni 
munka során a mellhártya és a szívburok 
több milliméter vastag „páncéllá” mesze-
sedett össze, amely teljesen körbevette a 
szívet. Erre a 60-as években jöttek rá, így 
addig munkáját a megszokott módon foly-
tatta: reggel nyolc óra körül bement a mú-
zeumba, majd este tíz órakor ment haza. 
A 60-as évek elején egy műtét alkalmával 
vették észre a meszesedést, amelye annyira 
egyedi esetnek számított, hogy a műtőor-
vos különböző konferenciákon mutatta be 
elrettentő példaként. A műtét után Zol-
tán az este tízórai hazaérkezést fél nyolcra 
csökkentette. Ugyanis akkoriban már volt 
otthon televíziójuk, így meg tudta nézni a 
8 órai híradót. A híradó után pedig az újsá-
golvasás vált szokásává.

A műtét utáni évben indult az első mon-
góliai útjára. Felesége természetesen aggó-
dott érte, de Zoltán ragaszkodott az úthoz, 
mondván, ez élete egyik nagy álma. A Góbi 
sivatagot 6 évig járta, egyetlen társa és se-
gítsége a sofőrje volt (egy kint lét kb. 3-4 
hónapot jelentett). Piroska erről is mesélt: 
„Egyszer egy vízmosásba mentek, mert út 
persze nincs. Körülbelül a közepén lehettek, 
amikor jött az árvíz. Egyik pillanatról a má-
sikra. Úgyhogy a kocsit felkapta. Édesapá-
nak a begyűjtött anyaga két nagy műanyag 
hordóba volt berakva. És semmit nem fogott 
csak azt a két hordót. A sofőr lefényképezte 
édesapát, ahogy nem érdekli, mit visz a víz, 
az autót is elviheti, de a két hordó az marad.” 

A Góbi sivatagot még pacemaker nélkül 
járta meg, azt követően, élete utolsó tíz évé-
ben már szükség volt az eszközre. „De jól 
volt, nem volt fizikailag gyenge, lerobbant. 
Teljesen jól volt. És aztán egyik pillanatról 
a másikra úgy halt meg, hogy olvasta az új-

ságot. Akkor már hazajött ugye fél nyolckor, 
de sokat nem profitált belőle a család, mert, 
ahogy a híradónak vége lett, elolvasta az új-
ságot, és akkor azt mondta, hogy szevasztok.” 
Zoltán 1986-ban halt meg.

A farmosi vonatkozás onnan ered, hogy 
Kaszab Károly, Kaszab Zoltán édesap-
ja kántortanítóként került Farmosra, ide 
nevezték ki. Felesége a törökszentmiklósi 
származású Török Jolán, aki egy gazdag 
molnárcsaládnak volt a lánya. Nagymamá-
járól Kaszab Piroska így fogalmaz: „Nem 
volt túl szerencsés az együttélésük. Durváb-
ban nem kívánok fogalmazni. Mindenesetre 
Jolán nagymama nem volt egy kedves egyé-
niség, és mi gyerekek se kedveltük őt különö-
sebben. A kötelező ünnepi alkalmakkor ott 
voltunk, de nem igazán volt vele különösebb 
kapcsolatunk. Nagyapával igen, mert ő na-
gyon más természetű ember volt.”

Kaszab Károly kántortanítóként működő 
szobrászművésznek több plasztikáját is tá-
rolják a Szépművészeti Múzeum a raktárá-
ban. 1959-ben tíz kisebb méretű szobrát lel-
tárba vették, mert azt megvette a múzeum. 
Károly a családról is csinált plaketteket, en-
nek egy részét a balatoni nyaralójukban őr-
zik. Pesterzsébeten a templom mellett is ta-
lálható egy szobor, az Anyák szobra, amelyet 
ő készített. Ezt 1933 májusában állították, s 
azóta több alkalommal is anyák napi ünnep-
ségeket szerveztek köré. A Műcsarnokban a 
háború előtt volt egy kisplasztikai kiállítása, 
az azonban bombatalálatot ért, s elpusztult.

Egy családi anekdota szerint az egyik 
Kaszab felmenő egy ferences rendi szerze-
tes volt. Egy nap a falujában egy színjátszó 
társulat megjelent, ahol is ő beleszeretett a 
primadonnába, emiatt kiugrott a rendből, s 
feleségül vette a hölgyet. Lett körülbelül 12 
gyermekük, egy idő után azonban megunta 
a házas életet, és visszatért a rendbe. 

Nem csak Kaszab Zoltán, de minden 
testvére Farmoson született. Andor volt a 

legidősebb, Géza a középső testvér, Kaszab 
Zoltán volt a harmadik, majd utánuk szüle-
tett Kati, a kislány. 

Andor egyetemista korában rengeteg he-
lyen fellépett, mivel magas hangon volt képes 
énekelni, így többször is alkalmazták nőimi-
tátorként, hogy operaáriákat énekeljen. Ké-
sőbb német-magyar szakos tanárként kezdett 
dolgozni, a háború alatt viszont az oroszok 
elvitték őt Szibériába. 1955-ben a legutolsó 
transzporttal érkezett haza, Kaszab Piros-
ka szerint azonban az odakinti viszonyok-
hoz képest jó körülmények között lehetett, 
ugyanis befogták őt írnoknak, köszönhetően 
a jó nyelvérzékének, minek segítségével igen 
rövid időn belül megtanult oroszul. A szibé-
riai tartózkodása alatt írt is egy orosz-francia 
szótárat, amit aztán hazatértekor ki is adtak. 
Itthon a Vendéglátóipari Főiskolán kapott ál-
lást, mint orosztanár, s tanszékvezetővé is ki-
nevezték. Andor korán meghalt, telefonálás 
közben agyvérzést kapott. 

Géza a váci tanulmányok után jogász lett, 
s a postához került postaigazgatóként. Fe-
lesége orvosi pályán tevékenykedett. Géza 
a család körében arról volt nevezetes, hogy 
amikor elkezdődött Magyarországon a TV 
adás, akkor ő valamennyi vetélkedőbe je-
lentkezett, és sorra meg is nyerte őket. Ezek 
zenei, művészeti, operavetélkedők voltak. 
Bátyjához hasonlóan Géza is korán elhunyt, 
egy epekőműtét közben bekövetkezett hiba 
következtében, az operációt követő harma-
dik héten meghalt. 

Kati, Zoltán egyetlen lánytestvére egy 
Fehérvári Gyula nevű tanárhoz ment fele-
ségül, aki a Trefort Gimnázium igazgatója 
volt sokáig. Az ő gyermekük a családban 
Kati babaként emlegetett kislány, akiről 
plasztika is készült. 

Kaszab Zoltánnak két gyermeke volt. Az 
ő családja vitte tovább a Kaszabnevet. Fi-
úgyermeke, Ákos építőművész volt. Első 
időben városépítészként működött, na-
gyobb volumenű városrendezési projekte-
ken dolgozott. Ezt követően fürdő rekonst-
rukciókat tervezett, a Rudas fürdő és a Rácz 
fürdő tervei is hozzá kötődnek. Az építke-
zésbe politikai ügy is keveredett, Ákosnak 
nem engedték saját tervei elkészítését, a 
nézeteltérések miatt kiszállt a tervezésből, s 
ez az eset rendkívül megviselte őt, s végül a 
halálához vezetett.

A lánygyermek Piroska, akit bátyja gyak-
ran ürgének becézett. Piroska, bár az ope-
raénekesi pályával is foglalkozott, végül ta-
nárként kezdett dolgozni. Egy fiúgyermeke 
született, aki fotós, illetve három unokája. 
Piroska azóta is egészségben él Budán, s egy 
rendkívül mosolygós hölgyet ismerhettünk 
meg személyében. 

A cikket Kaszab Piroska és Baranyiné 
Deák Mária beszélgetése alapján  

Szarvas Angéla állította össze


