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Tisztelt Szakosztály! Kedves Tagtársaink!
Sajnálatos módon a 2020-as év a mindenki által ismert okból, a COVID-19 világjárvány kitörése
következtében igen extrém módon zajlott le, számos konvenciót felborítva, sok tekintetben átírva
megszokott életformánkat. A távolságtartás és a személyes találkozások korlátozásának igénye
sajnos „maga alá temette” Szakosztályunk működését is az idei évben. A tavaszi első hullám során a
Szakosztály vezetése úgy döntött, hogy nem térünk át on-line formára, mert az pont az ülések egyik
lényegét jelentő személyes találkozások élményét venné el. Megpróbáltuk inkább kivárni a járvány
lecsengését. Sajnos – ahogy azt mindenki megtapasztalhatta – a második hullám éppen abban az
időszakban jelentkezett, amikor az őszi félévben megkísérelhettük volna újraéleszteni az ülések
hagyományát. Fentiek miatt úgy alakult, hogy az idei év az üléseink nélkül zajlik majd le. Azt
azonban semmiképpen sem szeretnénk, hogy az egész év eltelne anélkül, hogy röviden
megemlékezzünk legalább a legfontosabb néhány – részben örömteli, részben sajnálatos –
eseményről. Ennek szellemében állítottuk össze az alábbi hírlevelet, a visszatekintés szándékával.
Végezetül, kicsit előre tekintve, békés Karácsonyt és boldog Új Évet kívánunk minden kedves
Tagtársunknak, jó egészségben! Vigyázzanak Magukra, hogy a jövő évi újraindulást együtt
ünnepelhessük!
Üdvözlettel, az Állattani Szakosztály vezetősége nevében:
Nagy Péter
elnök

Szövényi Gergely
titkár
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Tóth Balázs
jegyző

Dr. Nagy Barnabás (1921-2020)
Tisztelt Tagtársak!
Ahogy azt a nyár folyamán már hírül adtuk, 99 éves korában
június végén elhunyt az Állattani Szakosztály egyik legrégebben,
70 éve aktív tagja, Dr. Nagy Barnabás. Noha a legszorosabb
kötelékek a Magyar Rovartani Társasághoz fűzték, az MBT több
szakosztályának is tagja, az Állattani Szakosztályi
előadóüléseinek pedig az egyik állandó, aktív részvevője és
többszörös előadója is volt. Az MRT az általa alapított Rovarász
Híradó legutóbbi, 99. számát az ő emlékének szentelte. Mivel
Szakosztályunknak a jelenlegi járványügyi helyzetben tavasz óta
nincs módja előadóülések megtartására (ezt később tervezzük
pótolni), addig is figyelmükbe ajánljuk a róla szóló
megemlékezéseket, amelyek az alábbi linken elérhetők:
https://www.rovartani.hu/2020/10/05/rovarasz-hirado-99/
Az MBT Küldöttgyűlésén, 2017. június 2.
(fotó: Puskás Gellért)

Szövényi Gergely

Pilis-tetőn, 2014. augusztus 24. (fotó: Kinál Ferenc)
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Dr. Nosek János (1949-2020)
Kedves barátunk, egyetemi társunk és kollégánk Dr.
Nosek János (1949-2020) zoológus, hidrobiológus itt
hagyott bennünket. Akaratának megfelelően, csupán
néhány sorban búcsúzunk Tőle.
Tudományos
életét
a
vácrátóti
és
alsógödi
kutatóintézetekben töltötte, ahol a szakmai munkáján túl
volt igazgatóhelyettes is. Az évtizedek során dolgoztunk
együtt a nitrogén biogeokémiai ciklusainak vizsgálatán és
a vízi makrogerinctelenek ökológiáját is kutattuk együtt,
több
program
keretében.
Szakmai
társadalmai
szerepvállalását jelentette, hogy többek között a Magyar
Biológiai Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke volt,
ily módon segítette Társaságunk működését. A Szent
István Egyetem Állattani és Állatökológiai Tanszékén,
mint címzetes egyetemi docens, sok éven keresztül oktatta
a Biogeográfia című tantárgyat, hallgatói nagy
(fotó: Molnár Edit)
megelégedésére, amint hogy a MAVIGE szimpoziumok
poszterszekcióinak vezetőjeként is igazi tanáregyéniségnek bizonyult.
Adatok részletes felsorolása nélkül is kijelenthetjük, hogy halálával a magyar hidroökológia markáns
személyiségét, készséges és jószívű társunkat vesztettük el.
Nyugodj békében!
Bakonyi Gábor, Vásárhelyi Tamás

(Dunakilitin, fotó: Molnár Edit)
3

Dr. Hornung Erzsébet köszöntése
Dr. Hornung Erzsébet felsőfokú tanulmányait a Szegedi
Tudományegyetem jogelődjén (akkori nevén József Attila
Tudományegyetemen) végezte 1974-ben, és ott is kezdte
tudományos pályafutását, amelyet már egyetemi évei alatt
megalapozott. Kezdetben dr. Horváth Andor vezetése alatt
malakológiával foglalkozott, majd első témavezetője korai
halála után, Móczár professzor úr javaslatára kezdte el a
szárazföldi ászkarákok kutatását, amely téma mind a mai
napig végigkísérte pályafutását. Egyetemi doktori fokozatát
1979-ben szerezte meg, kandidátusi minősítését 1996-ban,
később habilitált is. Szegeden 23 éven át dolgozott, alapító
tagja volt az ottani, Gallé László professzor által vezetett
talajzoológiai kutatócsoportnak. Második munkahelyén, az
Állatorvostudományi Egyetemem 1997-ben kezdte meg
tevékenységét. Kezdetben az Ökológiai tanszék, majd 20022015 között az akkor létrehozott Biológiai Intézet alapító
vezetőjeként szolgálta intézményét, egy ideig a Szent István
(fotó: Bajomi Bálint)
Egyetem keretében, majd az Állatorvostudományi Egyetem
újbóli önállósodása után is. A szó szoros és legjobb értelemben vett iskolateremtő tevékenységét
fémjelzi az ottani zoológusképzésben, majd a bolognai folyamat bevezetése óta a biológus alap- és
mesterképzésben betöltött meghatározó szerepe. Ezeknek a szakoknak a legutóbbi évekig
szakvezetője is volt. Tudományos munkásságának súlyát kiterjedt és operatív nemzetközi
kapcsolatai, projekt-részvételei és tanítványai sikeressége mellett és szakmai elismerésein kívül jól
jelzi a száznál több tudományos közleményére kapott több mint másfélezernyi független hivatkozás.
Újabban nyugdíjas éveit tölti, de szakmai és a tudományos közéletben betöltött, elismerésre méltó
aktivitása továbbra sem csökkent.
Az Állattani Szakosztály üléseinek és tevékenységének lelkes és emblematikus résztvevője, több
cikluson keresztül a vezetőség tagja, 2006 és 2010 között elnöke.
Ezúton is köszönjük Neki áldozatos, lelkiismeretes és irányadó tevékenységét, amellyel
meghatározó tényezőként szolgálta a hazai és nemzetközi talajzoológiai kutatás és oktatás, a
zoológus- és biológus képzés, valamint az Állattani Szakosztály ügyeit egyaránt. Isten éltesse
sokáig, Tanárnő!
Nagy Péter
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Dr. Dózsa-Farkas Klára köszöntése
Dr.
Dózsa-Farkas
Klára
egyetemi
tanulmányait
az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem Természettudományi
karán végezte, ahol 1964-ben szerzett
biológia-kémia tanári diplomát. Ezután az
ELTE Állatrendszertani és Ökológiai
tanszékére került tanársegédnek. Itt kezdett
el a kevéssertéjű gyűrűsférgek egyik
családjával,
a
televényférgekkel
(Enchytraeidae) foglalkozni Dr. Zicsi
András
javaslatára.
Tudományos
pályafutása során, amely máig az
Állatrendszertani és Ökológiai tanszékhez
80. születésnapi köszöntésen, 2020. november 6.
köti őt, a csoport nemzetközileg egyik
(fotó: Blázi György)
legelismertebb kutatójává vált. 2002 óta az
MTA doktora. Eddig mintegy 100 taxont írt le a Föld minden tájáról, és az eddig megjelent több mint
110 tudományos közleményében a televényférgek taxonómiája és faunisztikája mellett azok
ökológiáját is számos kutatása érinti. Foglalkozott eddig többek között szaporodásbiológiai,
táplálkozásbiológiai, közösségökológiai kérdésekkel és extrém életkörülmények között
(barlangokban, a talaj mély rétegeiben, extrém száraz és hideg környezetben) élő fajaik biológiájával
is. Taxonómiai és szisztematikai kérdések megválaszolásához a klasszikus, morfológiai bélyegeken
alapuló módszereket ma már a molekuláris genetikai elemzések adta lehetőségekkel ötvözi. A
tanszék oktatási munkájában, amelynek 1991-től 2005-ig tanszékvezetője volt, majd öt évtizeden
keresztül, nyugdíjazásáig aktívan részt vett, sőt jelenleg, professor emeritaként is és részt vesz.
Emellett az MTA-MTM-ELTE Zootaxonómiai Kutatócsoportját is vezette 2007 és 2010 között.
1998-2010-ig az ELTE Biológia Doktori Iskola Zootaxonómia, állatökológia és hidrobiológia
doktori programjának vezetője. Az MBT Állattani szakosztályának aktív tagja már évtizedek óta. A
szakosztály működését 1969-72-ig jegyzőként, 1990-92-ig alelnökként, majd 1993-98-ig elnökként
segítette, és az előadóüléseknek azóta is rendszeres látogatója. Jelenlegi aktivitását mindennél jobban
mutatja, hogy 2019-ben jelent meg a magyarországi televényférgekről szóló 226 oldalas
monográfiája - Enchytraeids of Hungary (Annelida, Clitellata, Enchytraeidae) a Pedozoologica
Hungarica sorozatban.
Kedves Tanárnő, Isten éltesse 80. születésnapján, és kívánjuk, hogy még sokáig ilyen lelkesedéssel
és eredményesen folytassa kutatásait a televényférgek világában!
Boros Gergely és Szövényi Gergely
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