Hongaars museum voor mineralen en fossielen
in Kaposvár (omgeving Balatonmeer)

Afgelopen mei deed ik voor G e a een geweldige ontdekking,
maar deze kwam als mosterd na de maaltijd, want het Hongarije-nummer was al verschenen. Nu kom ik daar nog even
op terug.
In het stadje Kaposvar, ongeveer 60 km ten zuiden van het
Balatonmeer, ontdekte ik samen met mijn Hongaarse vriendin een prachtig mineralenmuseum: het Asvany M ü z e u m
Kaposvar. Het museum is uniek, gezien het feit dat het het
eerste en enige privé mineralogie- en paleontologiemuseum
in Hongarije is. De eigenaar, dr. G é z a Benkö, liet zijn huis
speciaal hiervoor ontwerpen.
De vaste tentoonstelling introduceert 800 mineralen van de
4-5000 stukken van de verzameling van dr. B e n k ö . De brede
selectie in het museum bestaat hoofdzakelijk uit Hongaarse
en Roemeense mineralen.
Met de aankoop van sommige zeldzame specimens
heeft hij zelfs het Nationaal
Natuurhistorisch Museum in
Budapest weten te verrassen. Verder zijn er enkele
mineralen uit de voormalige
Sovjet Unie, China en van de
overige continenten in de
vitrines te vinden. De boeiende verhalen worden dankzij
het grote enthousiasme van
dr. B e n k ö zeer onderhoudend met historische
gegevens gecombineerd.

handschrift van hem en 101 mineralen die door hem verzameld werden en die nu een speciaal deel van de tentoonstelling zijn. Wij wijzen u erop dat het zilvermineraal Fizélyiet
door hem werd ontdekt.
De tentoonstelling ontwikkelt zich constant door nieuwe aanwinsten en door kleine tijdelijke exposities. Voor een bezoek
moet u telefonisch (bij voorkeur in het Duits) een afspraak
maken, omdat dr. B e n k ö niet goed ter been is. Voor de lokatie en meer informatie, ook in het Nederlands, kunt u kijken
op de website: www.asvanymuzeumkaposvar.tk.
In de zomer van 2005 zal, tijdens de geo-excursie van stichting MoveOut.nu, een uitgebreid bezoek worden gebracht
aan dit museum.
Aaike van Oord

U kunt er ook oude kaarten
en boeken bekijken, honderden jaar oud. Heel significant
is de bewerkte houten kist
uit 1913 van Fizély Sandor,
die onder andere de
mijnbouwingenieur van
F e l s ö b a n y a (Baia Sprie) in
R o e m e n i ë was. De kist was
een cadeau aan de zoon van
zijn beste vriend. O p de
bovenkant kunt u het
geschilderde panorama van
F e l s ö g y a r m a t zien. De kist
bevat ook een uniek

Afb. 1. Nagyagiet uit Nagyag, Transsylvanië, met oude etiketten.
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