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In memoriam Dr. Jenő Papp (1933-2017), with special emphasis on his role in the 
scientific research of the Bakony Mts.
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Annales Musei historico-naturalis hungarici 
Folia 

entomologica hungarica
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Apantales

Élet és Tudomány

A Ba-
kony Természettudományi Kutatásának Eredményei Resultationes Investigationum Rerum 
Naturalium Montium Bakony Folia entomologica hungarica

Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici Acta 
Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae
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„…. a problémák és szempontok folyamatosan változnak, soha nincs teljes befe-
jezettség. Ez minden szempontból igaz. Véges emberi természetünk azonban a tu-
domány területén is megkívánja, hogy időnként szintetizáljuk ismereteinket a kor
követelményeinek megfelelően, hogy aztán tovább haladhassunk. Talán ez egyik 
legfontosabb célja vállalkozásunknak.”

Élet és Tudomány

A Balaton Tudományos Tanulmányozásának 
Eredményei

Budapest természeti képe
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A Bakony természeti képe

A Bakony természeti képe

A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei

A
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 7

A Bakony-hegység állatföldrajzi viszonyai

A Bakonyi Természet-
tudományi Múzeum Közleményei

A Bakony természettudományi 
kutatásának eredményei A Bakony növényta-
karója
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A  Veszprém Megyei Múzeumok Közleményeinek ill. a 

A Bakonyi Természettudományi 
Múzeum Közleményei
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A Bakony természettudományi kutatása sorozat
A Bakony növénytakarója

A Bakony természettudományi kutatása sorozat
A Bakony növénytani bibliográfiája

A Bakony növénytani bibliográfiája
A Bakony állattani bibliográfiája

A Bakony földtani-őslénytani bibliográfi-
ája
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Primula auricula

Pinguicula alpina Primula 
farinosa Allium 
victorialis

Napló

1969 végén kiváltam a veszp-
rémi Bakonyi Múzeumból és 1970 elejétől a budapesti Természettudományi Múzeum munka-
társa lettem. Ezzel összefüggésben vallomással tartozom főleg azoknak, akik „belülről” ismer-
ték a Bakony-programot. Miért váltam meg nyolcévi menedzselés és tizenhárom évi aktív en-
tomológiai kutatómunka után a veszprémi Bakonyi Múzeumtól? Ezt rovarász ambícióim indo-
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kolják. Veszprémhez kötött az, hogy rendíthetetlen elhatározással és lelkesedéssel kutattam a 
Bakony rovarvilágát. Ezzel párhuzamosan dolgoztam egy másik speciális témán, ami Buda-
pesthez kötött. A hártyásszárnyú rovarok (mint például a darazsak, vadméhek, hangyák, fada-
razsak) egyik kevésbé ismert csoportja a fürkészdarazsak általában, és én ezek egyik fajokban 
rendkívül gazdag családját, a brakonidákat vagy magyar nevükön gyilkosfürkészeket választot-
tam tanulmányozás tárgyául, éspedig világméretekben. Braconidae gyűjtemény és szakirodal-
mi könyvtár hazánkban kizárólag a budapesti Magyar Természettudományi Múzeumban van, 
ami eleve eldöntötte kettős kötődésemet. Minél inkább elmélyedtem a brakonidák tanulmányo-
zásában, annál több problémát vetett fel olyannyira, hogy hovatovább kényszerítő erővel ser-
kentett Veszprémből Budapestre, a Magyar Természettudományi Múzeumba távozni. Rendszer-
tani szempontból a brakonidák úgynevezett nagyon nehéz csoport, kutatásuk egész embert 
követel: vagy csak ezzel foglalkozunk vagy hűtlenek leszünk hozzá. Én az előbbit választottam. 
Döntésembe még családi vonatkozású, azaz magántermészetű szempontok is belejátszottak, 
melyek ugyancsak budapesti távozásomra hatottak. Így következett be az, hogy dr. Tóth Sándor 
lépett a helyemre és 1970 eleje óta menedzselte (1991 végéig) a Bakony-kutatást. Én csak az 
elgondolást foglaltam írásba, Tóth Sándor viszont a munka oroszlánrészét végezte el: sok 
nehézség és buktató leküzdésével hozta létre az ország második önálló természettudományi 
múzeumát Zircen, a ciszterci apátsági épületben. Tóth Sándort dicséri az is, hogy kiválásom-
mal a Bakony-kutatás nem szenvedett csorbát, sőt új alapokra és valóban országos, bizonyos 
tekintetben pedig nemzetközi jelentőségű kutatási programmá emelte azt
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40 éves a Bakony-kutatás
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Folia entomologica hungarica
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