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A Sapromyza horvathi Kertész, 1900 holotípus példánya.


The holotype specimen of Sapromyza horvathi Kertész, 1900.
 
1956-ban az Állattárat ért bombatalálat következtében a Kétszárnyúak gyűjteménye mintegy 
kétezer típuspéldánya megsemmisült, köztük a Kertész Kálmán által leírt fajok anyagaival. 
Szerencsére a katonalégyfélék (Stratiomyidae) és egyes torpikkely nélküli családok (Lauxaniidae, 
Sciomyzidae) egy része megmenekült a lángoktól. Ezekkel éppen Soós Árpád (1912–1991) 
foglalkozott, aki a példányokat átvitte a Szipókás rovarok gyűjteményébe. Így néhány Kertész-
féle típus nem lett a tűz martaléka. Egyikük az 1900-ban leírt „Sapromyza Horváthi”, aminek 
jelenleg érvényes neve: Homoneura (Homoneura) horvathi (Kertész, 1900). Bíró Lajos (1856–1931) 
mindössze a holotípusnak kijelölt nőstényt gyűjtötte Pápua Új-Guineában, a példány pontos 
lelőhelye és a gyűjtés időpontja: „Simbang, Huon Golf, 1898.VII”. Érdekes módon Kertész a fajt 
nem a gyűjtőről, hanem Horváth Gézáról (1847–1937), az Állattár akkori igazgatójáról nevezte el, 
akinek ebben az évben ünnepeljük születésének 175. évfordulóját.
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In 1956, as a result of a bomb attack heavily damaging the building of the Department of Zoology, 
about two thousand type specimens of the Diptera Collection were destroyed, including the 
material representing the taxa described by Kálmán Kertész. Fortunately, some of the soldier flies 
(Stratiomyidae) and some families of flies without stipules (Lauxaniidae, Sciomyzidae) escaped 
the flames, because Árpád Soós (1912–1991) studied them, and transferred the specimens to 
the Hemiptera Collection. Thus, some of Kertész’s types did not fall victim to the fire. One of 
them is “Sapromyza Horváthi”, described in 1900, whose currently valid name is: Homoneura 
(Homoneura) horvathi (Kertész, 1900). Lajos Bíró (1856–1931) collected only one female in 
Papua New Guinea designated as the holotype, the exact location of the specimen and the date 
of collecting: “Simbang, Huon Golf, 1898. VII”. Interestingly, Kertész did not name the species 
after the collector, but after Géza Horváth (1847–1937), the then director of the Department of 
Zoology, whose 175th anniversary is celebrated this year.
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