
Szakmai beszámoló 

 

A jelen dokumentum a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumok kollégiuma által 2022-ben, 

Múzeumi műtárgyak szerzeményezése pályázati céllal kiírt pályázatának szakmai beszámolója. 

A támogatott pályázat a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum számára 

készült, azonosító száma: 209110/00071. 

Megnevezése: A Sebők-féle lepkegyűjtemény megvásárlása a Rippl-Rónai 

Megyei Hatókörű Városi Múzeum Entomológiai gyűjteménye számára  

Megpályázott összeg: 450 000 Ft. 

Elnyert támogatás: 350 000 Ft. 

Sebők Ferenc Budapesten született 1953. szeptember 30.-án. Még fiatalon, az 1960-as évek 

közepén, családjával együtt Várpalotára költöztek. Hobbijai és szenvedélyei közül kiemelkedett 

a rovarászat: ezen belül is a lepkék iránti érdeklődése fejlődött közel professzionális, szakmai 

szintre. Fiatalon ismerkedett meg a lepkékkel és velük kapcsolatos tudását évtizedeken 

keresztül fejlesztette. Ezzel párhuzamosan már korán lerakta saját lepkegyűjteményének 

alapjait, amelyet szintén hosszú időn át, egészen haláláig, kimagasló szinten és minőségben 

gyarapított. Elsősorban lakhelyének környékén gyűjtött, amelyet kiválóan megismert és 

hatalmas terepi tapasztalattal járt. Ennek köszönhetően gyűjteményének 85-90%-a Várpalotáról 

és a Keleti-Bakonyból származik. 

Sebők Ferenc lepkegyűjteménye egy 30 év alatt létrehozott, kiemelkedő értékű 

magángyűjtemény. Az egyedek a szabvány rovardobozoknál nagyobb (55 x 70 cm) 

fadobozokban, valamint 25 x 30 cm-es, saját készítésű, üveglappal fedett, hungarocell 

dobozokban voltak (1. ábra). Bár múzeumbogár károsítást nem tapasztaltunk, a bekerülés és a 

mélyhűtéses fertőtlenítés utáni revízió során átrakásra kerültek szabvány (40 x 50 cm), és a 

múzeumi kritériumoknak megfelelő, jól záródó rovardobozokba (2. ábra). A gyűjtemény 

értékét növeli, hogy minden példány egyedi kóddal rendelkezett, amely kódok és a hozzájuk 

tartozó lelőhelyadatok a revízió során digitalizálva lettek (Excel-fájlba, 3. ábra), így minden 

információ gyorsan visszakereshető az adatbázisból, a dobozok átnézése és kinyitása nélkül. 

Az összes preparátum faji szinten határozott volt, közel hibátlanul. Az átrakás során ezeket 

ellenőriztem, és esetlegesen javítottam. Az egyedek kiváló állapotúak és dekoratívan, 

szakszerűen preparáltak. Múzeumbogár vagy egyéb kártevő által károsított (megrágott, 

beszennyezett, széttört) példányt szinte egyáltalán nem tartalmazott. A Sebők-gyűjtemény 

egyedei szinte kivétel nélkül gyönyörű példányok: nem kopottak, rojtosak, hiányosak vagy 

elmosódottak. Ez arra utal, hogy a begyűjtés során a lepkész kizárólag a friss, hibátlan állapotú 

egyedeket rakta el, valamint, hogy hernyóneveléssel is foglalkozott.  

4000 db, kiváló állapotú, szakértelemmel és gyönyörűen preparált egyedből áll a gyűjtemény, 

ezek közel teljesen lefedik a kelet-közép-dunántúli nagylepke-faunát (csak a kuriózumnak 

számító ritkaságok és olyan fajok hiányoznak, amelyek élőhely-specialisták és egyáltalán nem 

fordulnak elő a Keleti-Bakonyban). Ezeket kiegészíti néhány olyan faj egyede, amely 

hazánkban nem fordul elő – ezekhez csere útján jutott egykor a gyűjtő. A gyakoribb fajokból 

általában több (10-15 példány), a ritkábbakból kevesebb egyedet tartalmaz, de az értékesebb 

fajokból is vannak jelentősebb sorozatok, amelyek növelik a gyűjtemény tudományos értékét. 



A gyűjtemény 648 fajt tartalmaz: 112 nappali és 519 éjszakai nagylepke, valamint 17 molylepke 

faj alkotja. A gyűjtemény a Kelet-Bakony számos élőhelytípusáról és területéről tartalmaz 

értékes fajok egyedeit. Sok közülük olyan területekről származik, amelyeken nem végeztek 

szakszerű, hivatalos faunakutatásokat, így a ritkább fajok egyben bizonyítópéldányok is, 

amelyek szintén emelik a gyűjtemény értékét és fontosságát. A revízió során minden egyed és 

faj le lett ellenőrizve: jó pár olyant tartalmaz a gyűjtemény, amelyek mára kipusztultak a 

területről, sőt egy olyan fajt is, amelynek korábban egyetlen publikált adata sem volt innen, így 

ez a faj (ezüstfoltos csuklyásbagoly, 4. ábra) új faj a Kelet-Bakony ismert lepkefaunájára nézve. 

A teljes gyűjtemény fajai és a hozzájuk tartozó lelőhelyadatok szakcikk formájában 

publikálásra is kerülnek ( a Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2022/8. kiadásában), 

így bővítik a Kelet-Bakony természettudományos ismertségét, kutatottságát, faunaismeretét.  

A Rippl-Rónai Múzeum Entomológiai gyűjteményének egy elkülönülő részgyűjteménye lett a 

Sebők-gyűjtemény (többek között a gyűjtő hozzátartozóinak kérésére), így egyedei nem 

kerültek be a múzeum nagy gyűjteményébe, hanem különálló egységet alkotnak, külön 

rovarszekrényben elhelyezve. A gyűjtemény egyedei, mint az entomológiai gyűjtemény többi 

része, szekrénykataszteri nyilvántartásba került, ezért egyedi leltári számmal nem rendelkeznek 

a példányok. A gyűjtemény 25 szabvány rovardobozt töltött meg. 

A Sebők-féle lepkegyűjtemény kivételesen értékes és szép kollekció, amelynek megvásárlása 

jelentős gyűjteményi és tudományos fejlődést jelent a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi 

Múzeum entomológiai gyűjteménye, és tágabb értelemben Kaposvár és a régió kulturális 

fejlettsége, közművelődése számára. 

 

Kaposvár, 2022.08.23. 

Schmidt Péter, muzeológus, Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mellékletek: 

 

1. ábra A gyűjtemény egy része az eredeti hungarocell-dobozokban 



 

2. ábra A gyűjtemény egy része a revízió után átrakott szabvány rovardobozban 

 

3. ábra Digitális adatbázis a teljes gyűjtemény adataival 



 

4. ábra Ezüstfoltos csuklyásbagoly: A Kelet-Bakonyból eddig nem ismert faj első itteni példányát a Sebők-gyűjtemény 

tartalmazta 

 

5. ábra Szilfa-lombbagoly: igen ritka és szép éjjeli lepkefaj, amelynek jelentős sorozatát tartalmazza a gyűjtemény 


