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A magyar szöcskeegér eredeti ábrája és lektotípus példánya. 
   

The original figure of Mus trizonus and the lecotype specimen.

 
A magyar szöcskeegér eredeti ábrája és lektotípus példánya. A faj első leírását Frivaldszky 
Imre adta 1865-ben „Mus trizonus Petényi manunscr. (csíkos Egér)” néven, mint a Sminthus 
vagus egyik fiatalabb társneve. Petényi Salamon (1799–1855) kéziratát csak jóval halála után 
rendezték sajtó alá, ami 1882-ben jelent meg. A faj névhordozó típuspéldányát (lektotípus) 
Csorba Gábor és Demeter András jelölte ki 1991-ben. Választásuk a Felső-Besnyőn 1852-ben 
Svoj Miklós által gyűjtött példányra esett. A korábban „1852.166.1a”, ma pedig a „99.1.180.” 
leltári számon nyilvántartott és lektotípusnak kijelölt példány gyűjtőhelye a Chyzer Kornél 
által publikált Petényi-emlékiratok („Reliquia Petényiana”) szerint egyértelműen dunántúli, a 
Fejér megyei „Ercsi melletti nagy puszták, névszerint Felső-Besnyő”. Ezen, és még további négy 
példányon alapult a Mus trizonus Petényi, 1882 faj leírása is. A típuslelőhely pontosítása azért 
fontos, mert Felsőbesnyő nevű településrész a Duna mindkét oldalán, Pest és Fehér megyében 
egyaránt található. A pesti oldalon elterülő Kiskunság északi részében több lelőhelye is ismert volt 
a szöcskeegérnek, Frivaldszky meg is jegyzete: „Petényi a Duna és Tisza közti téreken nem egy 
példányban találta”.
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The original figure of Mus trizonus and the lecotype specimen. Imre Frivaldszky introduced 
the name “Mus trizonus Petényi manuscr. (striped mouse)” in 1865 as the junior synonim of 
Sminthus vagus. The manuscript of Salamon Petényi (1799–1855) was published in 1882 long 
after his death. The type specimen (lectotype, inv. numb.: 99.1.180., previously: 1852.166.1a) of 
the species was designated in 1991 by Gábor Csorba and András Demeter whose choice fell on 
the specimens collected by Miklós Svoj in Felső-Besnyő between 1852 and 1853. According to 
the Petényi-memoirs (“Reliquia Petényiana”) published by Kornél Chyzer, the collection site of 
the lectotype is obviously in Transdanubia (Western Hungary), the “Great steppes called Felső-
Besnyő near to Ercsi in Fejér county”. Description of the species Mus trizonus Petényi, 1882, was 
also based on this and four other specimens. The position of the type location (terra typica) is 
interesting because a settlement called Felsőbesnyő is located on both sides of the Danube, in Pest 
and also in Fejér counties. In the northern part of Kiskunság, Pest County, several other records 
of the birch mouse are known, actually all the other occurrences excluding Felső-Besnyő of Ercsi 
are located to the east of Danube. Frivaldszky also notes that “Petényi found several specimens in 
the lowlands between the Danube and the Tisza”. Today, it has only historical importance that the 
only Transdanubian sampling site is the type location of the species. 
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