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Farmostól Mongóliáig – Kaszab Zoltán, a Magyar Természettudományi 
Múzeum egykori főigazgatója

Kaszab Zoltán (1915, Farmos – 1986, Budapest) a 
magyarországi zoológia (az állatokkal foglalkozó tudo-
mány) egyik legnagyobb alakja. Az egyetem elvégzése 
után, 1937-ben fizetés nélküli gyakornokként kezdett 
dolgozni Budapesten, a Magyar Természettudományi 
Múzeum Bogárgyűjteményében, majd 1985-ben fő-
igazgatóként ment nyugdíjba. A Múzeum volt élete so-
rán az egyetlen munkahelye. 

Kaszab Zoltán múzeumi dolgozószobájában az 1970-
es évek végén

A bogarak (Coleoptera) rendjén belül a gyászboga-
rak (Tenebrionidae) családjának világszerte elismert 
szakértője volt. Ebből a családból olyan gyűjteményt 
hozott létre, amely a tudományos körök szerint mind 
a mai napig a legjobb a világon. Természetesen Ma-
gyarország bogárfaunáját is gyűjtötte és kutatta; a Ter-
mészettudományi Múzeum ma nagyjából hárommillió 
bogárpéldányt őriz, és mivel valamennyi hazai bogárfaj 
képviselői megtalálhatók benne, ez a legteljesebb ilyen 
jellegű gyűjtemény Magyarországon.

A Tabarus 
biroi gyászbo-
garat Kaszab 
Zoltán írta le 
a tudomány 
számára 1939-
ben, vagyis ő 
azonosította 
a tudomány 
számára új faj-

– Az egyesület székhelye egy különösen szép kert-
helyiséggel büszkélkedhet. Mennyire volt nehéz ezt 
kialakítani, és mennyire nehéz megszervezni a fenn-
tartását?

– A park kialakítását azzal kezdtük, hogy egy-két ki-
öregedett fát kivettünk. Nagy-nagy segítségünkre volt 
Vankó Gáborné Katika, aki nem csak a kert megterve-
zésében segített, de nagyon sok növényt is felajánlott 
számunkra. 

A park ápolását, karbantartását már egyre nehezebb 
megvalósítani, mert igencsak elidősödtek tagjaink. 
Nagy segítségünkre vannak a nyári időszakban a kö-

zösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok, akik a 
fűnyírásból, locsolásból veszik ki a részüket.

– Mik a tervek a jövőre nézve, a továbbiakban is 
számíthatunk a nyugdíjasok részvételére a rendezvé-
nyeinken? Várhatjuk az 50 éves jubileumot?

– Nyugdíjasaink mindig szívesen tettek eleget a felké-
réseknek. Szívesen megyünk, ha számítanak ránk.

Mi továbbra is szeretnénk megmutatni, hogy idősebb 
korban sem kell visszahúzódni, magányosan élni, hogy 
ilyen korban is van értelme az összefogásnak, hogy van 
lehetőség arra, hogy szabadidőnket aktívan, vidáman 
töltsük el.

Hogy várhatjuk-e az 50 éves jubileumot? Nem tu-
dom, mert általánosságban, más nyugdíjas kluboknál 
is tapasztalhatóan, fokozatosan csökken a taglétszám, 
egyre nehezebb megszólítani, a közösségi életbe bevon-
ni az embereket. Mint ahogy a társadalom más területén 
is megfigyelhető, nagy az érdektelenség, a közönyösség, 
de optimista vagyok, mert ha a farmosi idős emberek 40 
évig képesek voltak életben tartani egy klubot, bizonyo-
san lesznek a következő évtizedben is a közösségi életet 
szerető, a közösségért tenni akaró emberek, olyanok, 
akik az 50 éves jubileumot is meg fogják ünnepelni!

 A visszaemlékezést Szegedi Tiborné jegyzetei alapján 
Szarvas Angéla írta.

Az interjút Szegedi Tiborral Szarvas Angéla készítette.

A klub parkjának rendbetétele, 2002
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ként, és ő adott neki nevet. E fajnak eddig csupán ezt az 
egyetlen példányát ismerjük, melyet Bíró Lajos zooló-
gus és néprajzkutató gyűjtött hatéves új-guineai tartóz-
kodása idején.

Kaszab Zoltán a tudományos világ legnagyobb el-
ismerését mongóliai gyűjtéseivel vívta ki. Az 1960-as 
években hat alkalommal járt Mongóliában, egy olyan 
országban, amelynek állatvilágát akkoriban még na-
gyon kevéssé ismerték. Egyszemélyes expedícióin – me-
lyeken csak egy sofőr kísérte el, aki a terepjárót vezette 
– bejárta Mongólia minden tájegységét, a fagyos hegy-
vidékektől a forró Góbi sivatagig. Összesen majdnem 

félmillió állatpéldányt hozott haza, melyek ma a Termé-
szettudományi Múzeum féltett kincsei közé tartoznak.

A múzeum 2015-ben megemlékezett Kaszab Zoltán 
születésének századik évfordulójáról. Emlékét előadá-
sokkal, internetes és nyomtatott cikkekkel és egy kama-
rakiállítással idéztük fel, sőt a múzeum épületében szob-
rát is lelepleztük. Mivel Farmoson született – édesapja 
itt volt tanító –, szeptemberben a Vízparti Élet Házában 
is helyet kap életútjának és munkásságának bemutatása.

Merkl Ottó
gyűjteményvezető

Magyar Természettudományi Múzeum

Molnár Miklós, a néhai „gépjárművész”
Ki ne emlékezne Molnár Mikósra (1941. Budapest 

– 2013. Farmos), a Magyar Természettudományi Mú-
zeum már életében legendás autóvezetőjére, vagy „gép-
járművészére”, ahogy magát nevezte? Alkalmazásának 
33 éve alatt több mint másfélmillió kilométert vezetett 
balesetmentesen a magyarországi utakon, sztrádákon, 
földutakon. Nemcsak kiváló sofőr, hanem mindenes 
is volt: segített a gyűjtésben, a gyűjtés során fölmerü-
lő ezernyi technikai probléma leküzdésében, például az 
éjszakai rovarfogáshoz szükséges állvány fölállításában 
vagy éppen a meghibásodott gyűjtőfelszerelés kijavítá-
sában. 

Előfordult néha, hogy megnézte a térképet utazás 
előtt, de a felkeresendő gyűjtőhelyek, a hegyek, völgyek 
és folyópartok a fejében voltak a településekkel és utak-
kal együtt. Úgy ismerte az országot, mint a tenyerét. Ha 
a muzeológus hétfőn üzent, hogy „kedden Szigetközbe 
megyünk”, Miklós pontosan tudta, mely helyszíneket 
kell majd másnap felkeresni.

A kívülállónak talán nem nyilvánvaló, de a 15–20 
éven át zajló Szigetköz-kutatás során máshová ment 
a bogarász, máshová a lepkész, a madarász, az emlős-

kutató, nem is 
beszélve a bo-
tanikusokról. 
És ugyanígy 
zajlott koráb-
ban az Aggte-
leki, a Bükki, 
még korábban 
a Kiskunsági és 
a Hortobágyi 
Nemzeti Park 
é lővi lágának 
kutatása is. 
Egyesek ráadá-
sul folyama-
tosan járták a 
vidéket, mint 
a madarász, 
vagyis napjá-
ban több terü-
letet kerestek 
fel hosszabb-rövidebb időszakokra, míg másokat elég 
volt reggel letenni a kiszemelt gyűjtőhelyükön, és este 
értük menni.

Miklós a múzeum dolgozóit legalább annyira ismer-
te, mint az utakat. Nem csoda, hiszen sokan avatták be 
mindennapi örömeikbe, gondjaikba, nem ritkán még 
személyes titkaikról is fellebbent a fátyol a munka utáni 
jól megérdemelt sörözés vagy a hajnalig tartó éjszakai 
lámpázások során. Miklós eközben hallgatott, bóloga-
tott vagy cinkosan összenevetett a mesélővel – kinek 
mire volt szüksége –, de sohasem élt vissza a rábízott 
bizalmas információkkal.

A múzeum állattárának munkatársai rendszerint a 
Baross utcai épületből indultak a fekete (később a fehér) 
Volgával, majd terepjáróval az 1970-es, 80-as és 90-es 
években, többnyire reggel 8 órakor. Az ilyen kiszállások 
sajátos hangulatához tartozott, hogy Miklós a reggelijét 

Molnár Miklós 2000-ben (fotó: Szél Győző)

A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai:  
Molnár Miklós, Bartos Ágnes (az előtérben) és Merkl Ottó (az 
anyósülésen) aggteleki kiszálláson 1989-ben (fotó: Szél Győző)
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kötelezően az autóban fogyasztotta el közvetlenül az el-
indulást követően. A fél literes kakaónak, a zsömlének, 
a párizsinak, no meg a kihagyhatatlan saját termesztésű 
erős paprikának bérelt helye volt a sebességváltó mel-
lett, az evés pedig a legcsekélyebb mértékben sem gátol-
ta munkája végzésében: előzött, fékezett, kanyarodott, 
ahogy tréfásan megjegyezte: az autó magától megy. 
Kezdő vezetőként sokan figyeltük irigykedve Miklós 
profizmusát a vezetésben, nyugalmát a forgalmi dugók-
ban vagy a „bárhol bármit megtehetek” szabadságát, 
mely mögött a szabályok tökéletes ismerete, óriási rutin 
és persze a hivatásosok rámenőssége állt.

Miklós alkalmazásának utolsó éveiben és különösen 
nyugdíjazása után már egyre inkább saját autójukat vet-
ték igénybe a múzeum munkatársai, ha hivatalos kiszál-
lásra mentek, de a főigazgató egy-egy fuvarra még visz-
szahívta Miklóst, aki mindig szívesen jött is, ha tehette. 
A sors különös fintora, hogy a fél életét a volán mögött 
töltő és a vezetés minden csínját-bínját ismerő múzeu-
mi „gépjárművész” – önhibáján kívül – forgalmi baleset 
áldozata lett.

Szél Győző
Magyar Természettudományi Múzeum

Gazdaköri hírek
Egyesületünkben 2018.01.20-án megtartottuk az éves 

beszámolót. Gál Zoltán lemondott elnöki tisztségéről. 
Köszönet a munkájáért, amivel közösségünket gyarapí-
totta. A jelenlévő gazdák egybehangzóan Csákó Zoltánt 
választották meg új elnöknek.

Közösségünk következő 
eseménye a Gazdabál volt, 
amit 2018.02.17-én tartot-
tuk. Szorgos munkálkodás-
ba kezdtek a gazdák, hogy 
ez a hagyomány ez évben 
is tovább éljen. Itt fontos 
megemlíteni azt a mondást, 
hogy a „gazda szeme hizlal-
ja a jószágot”. Tudni kell azt 
is, hogy a bál nem profitori-
entáltságú. Célja az emberi 
kapcsolatok elmélyítése, a 
közös élményekkel és az ön-

kéntes munkával.
A vacsorát az Innoven Kft-től rendeltük, ami nem-

csak finom volt, hanem nagyon látványos is. Az előétel 
a képen is látható. A háromféle sültből álló vacsora so-
rán a ,,Gazdaasszonyok” által készített házi süteménye-
ket kínáltunk. Éjfélkor svédasztalos, vadhúsos menüvel 
lehetett pótolni a táncmulatságban veszített kalóriákat. 
A talpalávalót a Retro Singers szolgáltatta. A jó hangu-
lat hajnalig tartott… 

Ezt a hagyományt az elkövetkező években is szeret-
nénk folytatni.

Március 8-án Gazdakörünk képviseltette magát a 
Süly sápon tartott Gazdafórumon, melynek 
előadói Czerván György államtitkár és Dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter voltak. A fórum témája többek között 
a Tápió vidék értékeinek megőrzése, a gaz-
dálkodás támogatási lehetőségei voltak. ,,A 
faluban nem mindenki dolgozik a földdel, 
de a fő megélhetést az adja. Gyárak nyit-
nak, zárnak be, de a magyar gazda 1100 
éve minden évben elveti a magot.”

Március 27-én Budapesten a Herman Ottó Intézetben 
jelen voltunk, ahol Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter az Unió tervezett agrárpolitikájáról tartott 
előadást. Április 3-án, Cegléden az Agrárkamara ered-
ményeiről és terveiről számolt be a térség gazdáinak. 
Április 5-én újraválasztottuk a Helyi Települési Agrár-
gazdasági Bizottsági tagokat. Farmoson az elkövetkező 
ciklusban Czira Zsolt elnök, Csirke Ferenc, Gyürki Kiss 
Róbert, Major Nándor és Sülyi József lettek a tagok.

Továbbiakban a Gazdakör 2018. augusztus 11-én 
tanulmányi kirándulásra megy Hajdúböszörménybe, 
a Hajdúsági Expo-ra. Pályáztunk az önkormányzatnál 
a helyi civilszervezetek támogatására. Az agrárszektor, 
a Földművelésügy Minisztérium idén is egy szakmai 
nappal csatlakozik Magyarország legnagyobb agrár-
programjához. Gazdakörünk tevékenységének célja az 
egymás közötti kapcsolatok elmélyítése, versenyképes-
ségünk megtartása, javítása, az új technológiák meg-
ismerése, szakmai kapcsolatok ápolása. A régió egyik 
legfontosabb agrárcentrumában, Hajdúböszörményen 
augusztusban hetedik alkalommal rendezik meg a Ke-
let-magyarországi Agrárfórumot, ahol a fő fókuszt a 
kapcsolatépítési lehetőségek mellett az elsőrangú szak-
mai program kapja.

Gazdakörünk nyitva áll a csatlakozni vágyók felé. Eb-
ben a civil szervezetben minden olyan farmosi illető-
ségű leendő tagot szeretettel várunk, aki számára fontos 
az értékek védelme: a föld művelése, jószágtartás, ház-
táji gazdálkodás, hogy a vidék lakosainak és a jövendő 
nemzedékeknek megélhetést jelentsen.

Csákó Zoltán 
Gazdakör elnöke


