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JABLONKAY József - VARGA András 
Mátra Múzeum, Gyöngyös 

1928. augusztus 5-én született Egerben. Tanulmányait az általános is
kola befejezése után az Egri Kereskedelmi Gimnáziumban folytatta. Az 
érettségi megszerzését követően rövid ideig a Bélapátfalvi Cementgyárban 
dolgozott anyagbeszerzőként. Ezidőtől aktívan "futballozott (később sem 
szakított kedvtelésével, hanem intézőként a fiatalok felkészítésén fárado

zott). Bélapátfalváról az Egri Lakatosárugyárba került hasonló beosztásba 
Itt 16 évet dolgozott, majd a Csepel Autógyár Egri Gyára Anyagellátási 
Osztályára került mint raktárvezető. Munkájának megbecsüléseként ké
sőbb osztályvezető-helyettessé nevezték ki. 1965-ben megnősült. Az autó
gyár egri gyáregységében 12 évig dolgozott, majd az Erősáramú Villamos 
Szerelőipari Vállalathoz került, ahol az anyagellátási, gazdálkodási, raktá
rozási csoportot vezette, 1981. május 3-án, szívizominfarktus miatt bekö
vetkezett haláláig. 

A lepkészet iránti érdeklődése 1958 körül ébredezett. Az Egri Laka
tosárugyárban dolgozott ZÖLD LAJOS is, aki ekkor már gyakorlott gyűj
tő és lepkeismerő volt. A fiatal kezdő érdeklődését egyre jobban megszi-
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lárdították a hétvégeken tett közös gyűjtőkirándulások, éjszakai lámpázá 
sok — ezek a kellemes és izgalmas percek egy életre elkötelezték a lepke 
szettel. Sokat tanult RESKOVITS MIKLÖStól a neves egri amatőr lep 
késztől, aki példamutató önzetlenséggel adta át tapasztalatait a hozzá for 
dúló fiatal kezdőnek. RESKOVITS MIKLOSnak köszönhető az az élénk 
entomológus élet Egerben, ami ANTAL ISTVÁNra mind az indulásnál, 
mind a későbbi évek folyamán igen nagyhatással volt. 

Később megismerkedett JABLONKAY JÖZSEFfel, kihez élete végéig 
baráti szálak kötötték. Az egyik közös gyűjtőútjuk során fedezték fel a 
Berva-völgy nevezetes lepkéjét, ami Erannis ankeraria ssp. bervaensis 
JABLONKAY néven került be a tudományos irodalomba. 

A Bükk-hegység lepkefaunájának minnél teljesebb megismerését tűz
te célul. Gyűjtőútjaira gyakran felesége is elkísérte. Különösen kedvelte 
az éjszakai lámpázásokat és a csalétkezést. A Bükk-hegység számtalan 
pontján megfordult (Eger, Berva-bérc, Csurgó-völgy, Mész-hegy, Kőporos, 
Szarvaskő, Mónosbél, Nagyvisnyó, Ablakos-kő-völgy, Bán-völgy, Harica-
völgy, Nagymező, Hór-völgy, Miklós-völgy stb.), de erről igazán a gyűjte
ményének lelőhelycédulái tanúskodnak. 

Egészségi állapotának romlásával a gyűjtőútjainak száma is egyre 
csökkent. 1974-ben a szűkös lakáskörülmények miatt a nagy tudományos 
értéket jelentő gyűjteménye,, mely több mint то 000 darabot számlált a 
gyöngyösi Mátra Múzeum Természettudományi Osztályára került. 

1974 után lepkészettel már nem foglalkozott. Szabadidejét a családjá
val töltötte. Gyermekeivel sokat kirándult, felkeresve a régi lepkészetek 
színhelyeit, de a fokozódó lábfájások, szívpanaszok miatt még ezekről a sé
tákról is le kellett mondania. 

Dédelgetett terve volt, hogy az Eger közelében bérelt kis telkükre egy 
házat épít és ott ismét elkezd gyűjteni, de sajnos ez már nem valósulha
tott meg. 

Felesége hozzánk írt sorait idézve búcsúzunk Tőle: „Mindig szerette 
a természetet, a napi gondok, munka mellett mindvégig maradt energiá
ja arra, hogy észrevegye a bennünket körülvevő világ apró szépségeit, a 
természet alkotta tökéletes harmóniát. Ezáltal ezt a képességet gyermekei
ben is sikerült kifejlesztenie." 

JABLONKAY József VARGA András 
Mátra Múzeum 
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