
Régi hires erdélyi madárgyüjtemények.

Irta Schenk Jakab.

A magyar madártan történetében Erdélynek mindenkor kiváló

szerepe volt, különösen a régebbi idkben. így az els magyar

enumerációt is erdélyi tudósnak, Benk JózSEFnek köszönjük, aki

Transsilvania címen 1778-ban megjelent mvének I. kötetében a 132.

és 133. lapon Erdély madarainak egy részét is fölsorolja. A ketts

nomenklatúrát még csak részben alkalmazza, de azért enumerációjából

63 fajt mégis föl lehet ismerni.

A legnagyobb virágzás ideje az 1840-es években kezddött, amikor

a lelkes és hivatott búvárok egész sora kezdett madártannal és fleg

gyjtéssel foglalkozni. Ezek a kutatók: Stetter Frigyes Vilmos dévai

mérnök, dr. Knöpfler Vilmos dévai, majd zalatnai orvos, Buda Elek

rusi földbirtokos, majd ennek fia, Buda Ádám, Wagner Károly hát-

szegi gyógyszerész, Zeyk Miklós, a nagyenyedi Bethlen-kollégium

tudós és lelkes tanára, majd valamivel késbb Csató János Alsófehér-

megye alispánja és gróf Lázár Kálmán, A lég urai szerzje. Hogy ezek

közül ki volt a kezdeményez, kitl tanulta el a többi a preparálás tudomá-

nyát, arra nézve a legújabban szétágazók a vélemények. Chernél szerint

(A honi madártan története. Természettud. Közlöny, XX. 1888., p. 59.) Stetter

lett volna az els, aki Erdélyben madarakat gyjtött s aki erre másokat

is megtanított s ezt a nézetet vallotta Csató János is (Aquila, XV. 1908.,

p. 222). Stetter viszont Petényi tanítványának vallotta magát. Ezzel

szemben Buda Ádám azt állítja (Bodnár Bertalan : A WAGNER-féle

madárgyjtemény. Aquila, XV. 1908. p. 222), hogy Stetter, Buda Elek

és Wagner együtt 1841-ben Knöpflertl tanulták meg a madártömést.

Buda Elek azonban sajátkezúleg írt gyüjteményjegyzékében azt írja,

hogy csak 1845-ben kezdte meg a madártömést. Hogy Csató és Lázár gróf

kitl tanulták a preparálást, azt nem tudjuk, valószínnek látszik, hogy

Zeyktl tanulták, nagyenyedi diákságuk idején. Ezzel a föltevéssel ellen-

kezik ZEYK-nek alábbi nyilatkozata, mely szerint az erdélyi gyjtk mind

a bécsi vagy francia módszer szerint tömnek, míg maga a berlini

módszert követi. így valószin, hogy úgv Csató mint Lázár a hunyad-

megyei körben (Stetter, Buda, Knöpfler) tanultak meg madarakat
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tömni. Hogy Zevk kinek a tanítványa volt, szintén nem tudjuk, de saját

följegyzései szerint ö a berlini módszer szerint tömött, így tehát egészen

külön helyet foglal el. Mindezeknek a kérdéseknek a pontos tisztázása

még a jöv kutatás föladata. A véletlen néhány fontos adalékhoz juttatott

Erdély madártanának erre a legfontosabb korszakára vonatkozólag, külö-

nösen a nagyenyedi Bethlen-kollégium elpusztult gyjteményérl és

Buda Elek gyjteményérl, melynek nyoma veszett s ezeket a késbbi

kutatás megindítására és hasznára itt közreadom. Történeti adataink

szerint az 1840-es és 1850-es években Erdélyben a következ gyjte-

mények keletkeztek.

1. Stetter Frigyes Vilmos gyjteménye Déván, mely 1853-ban

vétel útján a nagyszebeni természettudományi egyesület birtokába került,

ahol maradványai jelenleg is megvannak. Madarai, úgy látszik, nem vol-

tak dátummal és lelhellyel ellátva, mert a gyjtemény katalógusában,

melyet kérésemre Kamner Alfréd állított össze a M. Kír. Ornithologiai

Központ részére, a Stetter gyjteményébl ered példányok <í Erdély 1853^^

jelzéssel vannak ellátva. Az 1853-as évszám az átadás idpontját jelöli.

A gyjtemény 1848-ban megmenekült az oláh dúlástól, de jelen-

leg már csak romjai vannak meg, úgy látszik, legnagyobb részében

elpusztította az id vasfoga. Hogy eredetileg hány darabból állott ez a

gyjtemény, ma már alig állapítható meg, de tekintélyes lehetett, mert

Stetter 1845-ben már 24ó fajt mutatott ki Erdélybl legnagyobbrészt a

gyjteményében lév példányok alapján. Az idevonatkozó pontos szám-

adatok különben nem is olyan fontosak, mert Stetter a gyjteményt

tudományosan földolgozta és értékesítette, még pedig két munkában is, az

egyik a magyar orvosok és természetvizsgálók v. nagygylésének munká-

latai között jelent meg 1845-ben, «Adatok Erdély ornithologiájához» cím

alatt, a másik pedig Bielz E. A. munkája Erdély gerinces faunájáról

(Fauna der Wirbeltiere Siebenbürgens, 1856), melynek madártani része

úgyszólván tisztára Stetter munkája.

Miként az 1848. évben, úgy reméljük, most is elkerüli a gyjtemény

az oláh dúlást s a jövben a nagyszebeni természettudományi egyesület

még fokozottabb gondozásába veheti majd a Stetter gyjteményének

még ránk maradt ereklyéit.

2. Dr. Knöpfler Vilmos gyjteménye, melynek alapját Nagyágon

és Déván vetette meg, valószínleg Stetter gyjteményével egyidej-

leg, késbb Zalatnára került, ahol 1848-ban az oláh hordák fölégették.

Ez a gyjtemény 183 fajból 225 példányból állott, tudományosan föl-

dolgozva nem lett, de jegyzékét megrizték ZE^'K Miklós nagyenyedi

tanár hátrahagyott iratai. A fajok jegyzéke megjelent az Aquila IV. 1897.

évi kötetében, p. Ió4— 169. Lelhelyek és dátumok hiányzanak, de annyi-

ban mégis meglátszik a gyjtemény tudományos kezelése, hogy majdnem
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mindenütt meg van adva az illet madár neme. Terjedelmét tekintve,

a KNÖPFLER-féle gyjtemény a jelentékenyebbek közé sorolandó, külö-

nösen ami a fajok számát illeti, amely Erdély madárvilágának kéthar-

mad részét teszi ki.

3. Wagner Károly hátszegi gyógyszerész gyjteménye szintén

kikerülte az 1848-iki vészes idket. Terjedelmérl pozitiv adatok nin-

csenek, tudományosan földolgozva nem lett. A gyjtemény késbb a

hódmezvásárhelyi fgymnasium tulajdonába került, de az új lakóhelyen

szerzett madarakkal bvülten, úgy, hogy a kétféle helyrl ered példá-

nyokat már nem lehetett teljesen szétválasztani. A gyjtemény jegyzékét

érdekes történeti adatok kíséretében Bodnár Bertalan közölte az

Aquila XV. 1908. évi kötetének 222—231. lapjain.

4. CsATÓ JÁNOS gyjteménye, mely több mint félszázados ernye-

detlen munka révén Erdélynek majdnem teljes madárfaunáját felölelte,

a kiváló ornithologus halála után a Magyar Nemzeti Múzeumba került.

Pontosabb adatai belekerültek Frivaldszky «Aves Hungáriáé» cim,
1891-ben megjelent mvébe, de Csató számos publikációjában tudomá-

nyosan föl lett dolgozva a teljes gyjtemény anyaga is, így legutoljára

Alsófehér vármegye monográfiájának 1896-ban megjelent I. kötetében,

«Alsófehér vármegye növény- és állatvilága» cím alatt.

Az erdélyi eredet madarak gyüjteményjegyzéke a M. Kir. Orni-

thologiai Központban van. Még 1905-ben elkértem az agg tudóstól ezt

a jegyzéket, aki azt a következ sorok kíséretében küldte meg: «...kül-

döm a gyjteményemben lev, Erdélyben gyjtött madaraknak kimuta-

tását, minden egyes madárnál föltntetve lövetési helyét és idejét. Azért

másoltam le magam, mivel madárgyjteményem névjegyzékében a más

országokból szerzett madarak is be vannak jegyezve s így csaknem

lehetetlen lenne másvalakinek az Erdélybl származottakat kiválogatni».

Mint alább látható, Buda Elek már 1848-ban küldött egy Mergus

serrator-i, úgy látszik, hogy Csató már akkor, tehát 15 éves korában

kezdett gyjteni. Az említett példány a gyjteményben már nincs meg
és a legrégibb példányok az 1852. évbl valók, nevezetesen egy Moti-

ficola saxatilis, egy öavia septentrionalis s egy Dafila acuta. 19C5-ben

az erdélyi madarak gyjteménye 267 fajból (923 példányban) állott s

azóta 1913-ban bekövetkezett haláláig már csak igen kis mértékben

gyarapította azt.

5. Buda Ádám gyjteménye az 1850-es évek végén keletkezett, tehát

legkésbben az itt fölsoroltak közül. Szintén sok fajt foglalt magában s

jelenleg is keletkezési helyén, Réán, Hunyad vármegyében van. A gyj-

temény eredeti jegyzékét Buda Ádám annak idején másolás végett kéré-

semre megküldte a M. Kir. Ornithologiai Központnak. Le is másoltam

s így teljes anyaga meg is van az intézet úgynevezett cédulagyüjtemé-
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nyében, tehát fajonként szétszórva és helyséojek szerint rendezve, úgy,

hogy most összefoglaló képet a gyjtemény állományáról nem adhatok.

Pontosabb és ritkább példányokra vonatkozó adatai szintén belekerültek

Frivaldszkv Aves Hungáriáé cimü mvébe; javarészüket Buda Ádám
több alkalommal is közölte, így a hunyadmegyei történelmi és régészeti

társulat I. évkönyvében 1882-ben és az Aquila XIII. 1909. évfolyamának

162— 168. lapjain «Madárvilágunk pusztulása az utolsó félszázad alatt» címen-

6. A nagyenyedi Bethlen-kolLégium-ndk az akkori idkhöz mérten

rendkívül értékes és teljesen modernül kezelt nagyszabású gyjteménye,

amely elssorban oktatási célokat szolgált, faunisztikai szempont-

ból is nagy érték volt. Ezt a gyjteményt Zeyk Miklós, a kollégium

tudós és lelkes tanára alapította. Zeyk Miklós, aki Csató JÁNOS-nak kéz-

irati életrajzi adatai szerint 1810-ben Bécsben született, a középiskoláit

Nagyenyeden s a jogot Marosvásárhelyen elvégezvén, két évig a bécsi

és három évig a berlini egyetemeken a természettudományokban képezte

magát. 1838-ban elfogadta a nagyenyedi Bethlen-kollégium természetrajzi

tanszékét, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a természettudományoknak

minél több lelkes hivet nevel. Ennek a célnak az érdekében szervezte a

kollégiumnak akkoriban igen terjedelmes és nagyérték természetrajzi

gyjteményét, mely azonban az 1848-iki oláh fölkelés alkalmával java-

részben elpusztult. Zeyk a vészes idk alatt Magyarországon Tiszaroffon

és Miskolczon tartózkodott — volt assistense Jancsó József ugyanekkor

Tiszavárkonyban lakott — 1851 szén visszaköltözött Erdélybe a Nagy-

enyed közelében lev Diódra. Értékes életét túlkorán, már 1854-ben alig

44 éves korában kioltotta a halál.

Zeyk Miklós értékes kéziratai özvegye útján Csató János kezébe

s tle a Magyar Királyi Ornithologiai Központba kerültek, ahol jelenleg

is megvannak. Legértékesebb közülük egy Erdély madárfaunáját tárgyaló

szakszer munka, amelyet ki is adunk, mihelyt arra alkalom nyílik.

A Bethlen-kollégium 1848 eltti hazai madárgyjteményét összesen

három jegyzék rizte meg. Minthogy alább gyakran kell hivatkoznunk ezekre

a jegyzékekre, itt röviden ismertetem s a következképen jelölöm ket.

Az /. számú jegyzék összesen 151 hazai fajt mutat ki, minden fajnál

meg van adva a lelhely, de az elejtés idpontja hiányzik. Ennek a

jegyzéknek az adatai ha nem is pontról-pontra, de lényegükben meg-

egyeznek faunisztikai mvének adataival, úgyszintén a késbb elkerült

eredeti gyüjteménynaplókban lev adatokkal. Ezt tehát föltétlenül hite-

lesnek kell tartani.

A 2. számú jegyzék már 180 hazai fajt mutat ki, de ezek közül

több kéteset, melyek hátrahagyott faunisztikai munkájában nincsenek

meg s egyrészük az 1. számú jegyzék szerint Oláhországból származott.

Minthogy Zeyk minden egyéb iratában az abszolút pontosságra törek-
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szik, ennek a szerfölött meglep ténynek a magyarázatát csak abban

lehet találni, hogy ez a jegyzék a kormányhoz intézett fölterjesztés szá-

mára készült azzal a célzattal, hogy az iskola legalább részben vissza-

kapja az 1848-ban elpusztított gyjteményét. Zeyk tehát itt nem faunisztikai

összeállítást akart adni tudományos célzattal, hanem csak gyjtemény-

jegyzéket — lelhelyek nélkül — s ezt a gyjteményt az exoták gyjte-

ményével szemben ahazaiyy-nak nevezte. Ezt a gyjteményjegyzéket tehát

hitelesnek nem fogadhatjuk el.

A 3. számú jegyzék az elbbinek úgylátszik impuruma volt, mert

tökéletesen; szórói-szóra egyezik vele.

Egy 4. számú Jegyzék nem a teljes gyjteményre terjeszkedik ki,

hanem csak részletekre s a következket tartalmazza:

(íAz 1841-ben kezdett lajstromban meg nem említett, azeltt 1839-

tól 1841-ig kitöltött madarak.yy Összesen 44 faj.

((Buda Elektl kaptamy> jelzés fajok. Összesen 9 faj.

(.iSzatmári-féle gyjtemény y> — összesen 11 faj; ebben vannak az

Oláhországból származó példányok.

Mieltt belefognék a Bethlen-kollégium 1848 eltti gyjtemény állo-

mányának a fenti jegyzékek alapján való megállapításába, lássuk mit mond
maga Zeyk Miklós errl a gyjteményrl a 2. számú jegyzék kapcsán

a kormányhoz intézett fölterjesztésben:

«Ez az iskola volt gyjteményének rövid kimutatása. Ez ugyan

csak volt s azért a tansegédeszközök közé nem lett vaia számítandó,

ha nem reménylené az iskolai Elöljáróság, hogy a tudományokat pártoló

s a jogokat méltányló Magas Kormánynak segedelmével, még ezen

becses gyjteménynek egyrészét vissza szerezheti, minek kieszközöl-

hetése végett volt bátor ezen kimutatást felterjeszteni.»

«Ezen gyjteménynek egyrésze ugyan— fájdalom— az utcára hánya-

tott és lábbal tapostatott, vagy az egész várost elhamvasztó tz martalékává

lett, más része azonban elvitetett s ez a Magas Kormánynak pártolása

mellett visszaszerezhet volna».

«Köztudomás szerint megyesi, szászsebesi, szebeni és szelindeki

szászok vittek el legtöbbet. Az oláhok is hordottak el belle s útjokban

fleg Fejérvárt, eladogatták azokat».

«Néhai Báró Wohlgemuth nagyméltósága méltóztatott volt rende-

letet bocsátani az enyedi ref. Collegium elidegenített javainak vissza

adatása iránt s biztosokat nevezni ki a beszolgáltatott daraboknak átvé-

telére s a fbizottmányhoz Fejérvárra leend szolgáltatására. Ezen rende-

letnek azonban kevés sikere lett. 7 tengeri csiga és kagyló, 7 kitöltött

madár megfélegesítve, 4 koponya, egy elefántagyar, egy cetfark, egyik

krokodilus s néhány csekélybecs ásványdarabok kerültek bé a nagy

gyjteménybl.» .
-
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«Könyörgünk azért alázatosan a Magas Kormánynak, hogy méltóz-

tasson e részbeni rendeletét megújítani s iskolánkat odasegíteni, hogy

nagy költséggel és fáradsággal gyjtött javait ne bitorolják méltatlan

birtokosok.»

«A terménytannak akkori Professora ezen gyjteményt igen jól

ismeri s a daraboknak nagy részére biztosan rá ösmerne.»

«Az 1. szám alatt említett ásványgyüjtemény, mely még kirakva

sem volt, úgy amint 11 ládákban el volt pakkolva, vitetett el. Ezen

gyjteménynek volt birtokosa akárhol rá ösmerne azon gyjteményre».

«A madarakat könny arról megismerni, miszerint azok mind a

berlini methodus szerint vannak kitömve, amidn mind azok, kik mada-

rakat tömnek ki Erdélyben, a bécsi vagy francia methodust követik,

mely különbséget a felvágásnál a példányoknak elbontása nélkül is rögtön

meglehet látni.»

A gyüjteményjegyzékben nemcsak preparált állatok szerepeltek^

hanem volt benne sok csontváz, koponya, gége, mellcsont s azonkívül

«harmincnégy darab injiciált anatómiai praeparatum Dr. és Professor

HiRTL JÓZSEF úrtól».

A gyjteménynek abból a részébl, amely nemvolt ornithologiai

érdek, itt csak nagyjában a következket említem meg: Ornithorhynchus

paradoxus koponyája, 30 kitömött emls, Bos urus szarva, mely Görgény

vidékén találtatott, 28 hüll, 20 hal, kb. 2000 hazai és 30 külföldi rovar,

60 rákféle, 300 fleg külföldi csigaféle, 50 Kláris-féle, 1500 hazai növény-

faj, 300 hazai kryptogám faj, Mark Brandenburg összes leveles mohái,

50 tengeri alga. Egy 1017 vagy 1177 darabból álló ásványgyjtemény,

melyet ezer peng forinton BEROHOFFER-tól vásároh az iskola s melynek

tudományos becse Magyarországon és Erdélyben egyedüli vaia, azon-

kívül többféle számú slénytani tárgy.

A gyjteményben volt madártani érdek készítmények a következk

voltak: Ciconia nigra, Numenius arcuatiis és Anas bosclias koponyák;

Cygniis cygniis mellcsontja «az abba bemen gégével»; Ciconia ciconia

és Bubo bubo fölállított csontvázai; «gégéje sok apró madárnak»; «mell-

csontja sok madárnak minden osztályból». Kitömött madár volt benne:

hazai 180 faj 339 darabban, azonkívül legalább 300 fajból s közel ugyan-

annyi példányból álló külhoni madarak gyjteménye. Az utóbbiakra

vonatkozó lajstrom Enyed elpusztulása alkalmával elégett s a 2. számú

jegyzékben lev kimutatást annak a jegyzéknek az alapján kezdi, amelyet

még 1849-ben emlékezetbl készített.

A fölterjesztés minden sorából látható az a nagy szeretet, amellyel

Zeyk Miklós az általa alkotott gyjtemény iránt viseltetett s teljes tuda-

tában volt annak a fontosságnak is, amellyel az mint asegéd taneszközy>

birt. Az egész gyjtemény egyúttal arról is beszédes tanúságot tesz, hogy
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Zeyk Miklós milyen alapos, korának színvonalán álló tudást hozott

magával a külföldi egyetemekrl s PETÉNVi-n kívül az korában nem
volt senki, aki hazánkban ügy értett volna a gyjtemény tudományos

gondozásához, mint .
Jogos büszkeséggel is mondhatta errl a gyjteményrl Zeyk Miklós,

hogy <í.tüdományos becsre egyedüli Erdelybem — de tegyük hozzá, hogy

egész Magyarországon is talán csak a Nemzeti Múzeumnak volt érté-

kesebb és nagyobb madárgyüjteménye.

Rátérhetünk most már az Erdélybl származó madarak 1848 eltti

teljes jegyzékének a megállapítására. Ehhez azonban a Zeyk hátrahagyott

iratai között ránkmaradt s fent ismertetett 4 jegyzéken kívül szükség

volt az eredeti gyüjteménynaplókra, amelyek Zeyk szerint megvoltak

(4, számú jegyzék) s valószínleg túlélték a pusztulást is, mert Zlyk

kifejezetten csakis a külhoni madarak jegyzékérl említi meg, hogy

az Enyed pusztulása alkalmával elégett. Megvolt tehát a remény, hogy ezek

az eredeti naplók a kollégium irattárában még föltalálhatók. A szerencsés

véletlen úgy hozta magával, hogy a Bethlen-kollégium zoológiai tan-

székén épen intézetünk lelkes barátja, dr. Szilády Zoltán tanár mködött,

aki kérésemre hozzá is fogott a kutatáshoz és meg is találta ezeket a

jegyzékeket; és pedig két füzetet, amelyek közül az egyik a praeparált

brök, a másik a kitöltött és felállított madarak jegyzékét tartalmazza.

Elenyész csekély kivétellel minden egyes példánynál meg van adva a

lelhely, az elejtés dátuma, a madár neme, az elejt vagy ajándékozó

neve, továbbá a csupasz részek szine és ritkábban a gyomortartalom.

Mindebbl újra is meg kell állapítani azt, hogy a gyjtemény a tudo-

mányszabta követelményeknek megfelelen volt kezelve, ami más szóval

azt jelenti, hogy Zeyk ornithologiai tudása teljesen a kor nemzetközi

színvonalán állott, ami viszont teljes bizalmat kelt az meghatározásai

iránt. Látható ebbl a két jegyzékbl egyúttal az is, hogy Zeyk nemcsak

a véletlenre bízta a gyjtemény gyarapodását, hanem akkori asszístensét

és késbbi utódját a tanszéken, Jancsó Józsefet gyjtkírándulásokra is

küldte, így többek között a Mezségre is, amely gazdag vízímadárvílá-

gáról bizonyára már akkor is híres volt. A legkorábbi mezségi madár-

tani adatokat kétségtelenül Zeyk gyjteményjegyzéke rizte meg számunkra.

Most már rendelkezésre állván az összes adatok, egészen pontosan

megállapíthatom a Bethlen-kollégium 1848 eltti Erdélybl származó

madárgyüjteményét.

A kollégium irattárában talált két eredeti naplóban foglalt fajok

száma összesen 135. Ehhez járul a fenti 4. számú jegyzékben említett

«az 1841-ben kezdett lajstromban meg nem említett 1839-tl 1841-ig

kitöltött madarak» jegyzékébl 20 olyan faj, amely a többiben nem
fordul el. Ezekkel együtt a fajok száma 155. A Buda ELEK-tl kapott
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példányokkal (4. számú jegyzék) 162-re emelkedik. Az 1. számú jegyzék-

ben és lelhellyel ellátva 5 faj van, amely a többi jegyzékben nincs meg.

Ezekkel együtt tehát 167 a fajok száma. Ugyanennek a jegyzéknek a

végén vannak fölsorolva lelhelyekkel «némely ritkább madarak, melyek

bé kerültek, de a lövés miatt haszonvehetetlenek voltak». Ezek hozzá-

adásával a gyjteményben megvolt, vagy legalább is húsban oda került

fajok száma 174. Ha tekintetbe vesszük, hogy ebben a gyjteményben

számos igen közönséges faj nincs meg, így pl. a három fecskefaj, házi-

és mezei veréb, zöldike, kenderike, csíz, tengelic, sármány, szén-, kék-,

barát-fenyves és búbos cinege, füzikék stb., úgy meg kell állapítani, hogy

a gyjteményben lev fajok számát könny szerrel 200-on felülre is

lehetett volna szaporítani, ez a szám pedig az Erdélyre nézve CsATÓ-tól

kimutatott 270 fajnak a háromnegyed része.

A fajok teljes jegyzékét — de minden jegyzéket külön-külön —
közleményem végén fogom adni. Itt még arra a néhány fajra akarok

kiterjeszkedni, amelyek ezekben a jegyzékekben nincs meg, de a 2. számú

jegyzékben elfordul. Ezek a következk:

1. Picoides tridactylus (L).

2. Lagopus alpinus (L).

3. Caccabis saxatilis (A'Ieyer).

4. Otis tetrax (L).

5. Glareola melanoptera Nordm.

6. Branta leucopsis (Bechst).

7. Fuligula rufina (Páll).

8. Tadorna casarca (L.).

9. Anser anser (L.).

10. Pelecanus onocratalus L.

11. Pelecanus crispus Bruch.

Ezek közül a 4, 5, 7, 8, 9 és 10 számok a SzATMÁRi-féle gyjte-

ménybl valók s az 1. számú jegyzék szerint ezek túlnyomó része oláh-

országi származású. A többirl nem tudjuk, hogyan jutottak a gyjte-

ménybe, de minthogy az eredeti lajstromokba sehol fölvéve nincsenek,

lelhelyük ismeretlen s Zeyk faunisztikai munkájában sincsenek mint

Erdélyben elforduló fajok föltntetve, — ha meg is voltak a Bethlen-

kollégium régi gyjteményében — mint erdélyi fajok föl nem vehetk.

Hogy Zeyk mily fontosságot tulajdonított a gyjteményeknek,

mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a békés idk helyreállása után

azonnal új gyjtemény szervezéséhez fogott. így a 2. számú jegyzéket

tartalmazó kormányfölterjesztés keretében már szerepel egy újabb terje-

delmes erdélyi madárgyjtemény is, mely már 1848 után lett beszerezve.

Csak az volt a kérdés, honnan szerezhette, mert hiszen az 1848-iki ese-

ményeket követ idkben a fegyver viselés el volt tiltva s így nagyon
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valószinütlen volt, hogy ezt a gyjteményt ily hamar össze lehetett

volna szedni. Tehát csakis arra lehetett gondolni, hogy a kollégium —
bizonyára Zeyk kezdeményezésére — megvásárolt egy már meglev kész

gyjteményt, vagy pedig esetleg ajándékba kapta. Ilyen gyjtemény
azonban akkor csak három volt: a STETTER-féle, amely rövid idvel
ezután a nagyszebeni természettudományi társulat birtokába került, a

KNÖPFLER-féle, amely elpusztult és végül a Buda ELEK-féle, amelyrl
közelebbi adatok nem maradtak ránk. Minthogy a szerencsés véletlen

keznkre juttatta Buda Elek gyjteményjegyzékét is, a föltevés alapján

összehasonlítottam a két jegyzéket és azt találtam, hogy azok úgyszólván

teljesen egyeznek. Az egyezést nem annyira a fajok alapján állapítottam

meg, hanem fleg nemek alapján. Úgy Buda ELEK-nél, mint a Zeyk-

féle jegyzékben sok fajnál megvan adva a madár neme is s ezek mind
a két jegyzékben pontról-pontra egyeznek. Azonkívül itt van a Buda
ELEK-féle gyjtemény 7 exótája közül is három : Colius indicus, Loxia

asfild és Alcedo semi coeruleo. Ezek alapján teljesen biztosra kell venni,

hogy Buda Elek gyjteménye túlélte az oláh dúlást s a vészes idk
elmultával a nagyenyedi Bethlen-kollégiumba került. Hogy itt késbb
mi volt a sorsa, arról Szilády Zoltán közelebbi adatokat még nem
tudott közölni. 1

A Bethlen-kollégiumnak Zeyk Miklós tanártól alapított, 1848-ban

elpusztított madárgyüjteményérl tehát megállapítható, hogy elpusztulása

dacára is teljes anyagának ismerete megmaradt és ez tudományosan

értékesíthet is, mert a gyjtemény teljesen a tudományos követel-

ményeknek megfelelen volt kezelve. Alább közöljük a teljes jegyzéket,

mint a magyar madártan egyik igen értékes emlékét. Zeyk Miklós pedig

mint a magyar kultúrának eddig csak kevéssé méltatott munkása meg-
érdemelné, hogy emlékét gyjteményein kívül legalább rövid életrajz

is megrizze az utókor számára.

7. Buda Elek értékes gyjteményének jegyzékét a szerencsés véletlen

szintén keznkre juttatta; a Buda Elek-II sajátkezüleg írt eredeti

gyjteményjegyzék, címe: Kitöltött madarak jegyzéke. 1848. Buda
Elek, belül pedig az els sor szerint : 1845-lk év mart. 12-én

kezdve, mikor a töméshez kezdettem. Ezt a füzetet Téglás Gábor küldte

meg Herman OxTÓ-nak a következ sorok kíséretében: «... Végre

nálam maradt ez a fakó füzet, mely egy lelkes hunyadmegyei kis kör

emlékezetét eleveníti föl emlékezetemben. 1844 körül Déván Stetter

néhai kincstári mérnök buzdítására többen kezdtek ornithologiával fog-

lalkozni. Nagyágon Franzenau Ágost bányatanácsos akkor zte leglel-

kesebben lepkegyjtését. Az k példájukra adta rá magát galaci Buda

1 Lásd a jegyzetet a 173. oldalon.
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Elek is a madártömésre s vele együtt zte azt az akkor iíjú gróe Lázár

KÁLMÁN, valamint Csató János is, ki Buda ELEK-nek unokatestvére vaia.

E naplóból láthatólag 1845 márciusában kezdte meg Buda Elek a tömést

s naplója 1851 március 28-ig terjed. 1849—1851 hézagot jelez a napló.

Ezalatt Buda Elek két fia, Ádám és Károly is kedvet kapott a madár-

tömésre s így folytatták apjuk kezdeményezését unokabátyjukkal, Csató

JÁNOS-sal tovább.»

Hogy honnan vette Téglás Gábor ezt a füzetet és honnan vette adatait,

ma már ki nem deríthet. Talán betekintésre küldte meg Buda Elek Lázár

KÁLMÁN-nak, s ott akadt rá Téglás a LÁzÁR-féle iratok között. Hogy

Buda Elek STEiTER-tl tanulta volna meg a madártömést, az megegyezik

Csató János idevonatkozó följegyzéseivel, de viszont ellenkezik Buda^Adám

visszaemlékezéseivel, aki szerint Knöpfler-IoI tanult volna. Vájjon tény-

leg ügy volt-e, hogy ebben a körben sajátította el a madártömés mes-

terségét és fejldött késbb ornithologussá gróf Lázár Kálmán és Csató

János, annak megítélésére nincsenek adataink. Mindenesetre sokkal való-

színbb az a föltevés, hogy ügy Csató (szül. 1833), mint gróf Lázár

KÁLMÁN (szül. 1828), akik míndaketten mint nagyenyedi diákok Zeyk

Miklós tanítványai voltak, itt szívták magukba a madártan iránti szere-

tetet s már itt is sajátították el a praeparálás mesterségének alapjait,

de ennek a föltevésnek a bizonyítására egyetlenegy adatunk sincsen.

Egész biztosan nem ismerjük még a történeti folyamatot, ki kezdte meg
Erdélyben a madárgyüjtést, ki kinek volt a tanítványa és ki kinek adta

tovább tudományát. Pedig ez nemcsak igen érdekes, hanem igen

fontos fejezete is a magyar madártan történetének, mert ettl datálódik

Erdély madártani viszonyainak tudományos kutatása és föltárása.

Buda Elek gyüjteményjegyzékét alább szintén az eredeti szöveg-

ben közöljük, hogy ezzel is emléket állítsunk a lelkes férfiúnak, akinek

mködése és kezdeményezése oly sok értékes adatot és megfigyelést

eredményezett Hunyadvármegyébl. Megjegyzend különben, hogy Buda

Elek régebben is foglalkozott madártannal, így már 1842-ben adott ki-

tömésre szánt ritkább madarakat Zeyk MiKLÓs-nak, valószínleg utóbbi-

nak a kérésére. De nemcsak ZEYK-nek küldött madarakat, hanem Csató-

nak, WAGNER-nek, KNÖPFLER-nek és valószínleg Lázár grófnak is.

Viszont is kapott tlük, ha világosan nem is mondja ki, így a Kon-

czárói való példányokat csak CsATÓ-tól, a benczenczieket ellenben csak

LÁzÁR-tól, a dévaiakat valószínleg STETTER-tl kaphatta. Topánfalva

vidékérl is kapott madarakat, vájjon ezek KNÖPFLER-tl valók-e, vagy

pedig egy ismeretlen gyjttl, most már meg nem állapíthatom. Knöpf-

LER-tl exótákat is kapott, amint azt maga írja a jegyzékben.

Buda Elek gyjteménye összesen 157 fajt foglalt magában 214 pél-

dányban. A lelhely, úgy látszik, mindenütt pontosan van megadva, de
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nem lehetetlen, hogy a cserébe kapott példányok egy részénél — ame-

lyek esetleg szintén lelhely nélkül jutottak birtokába — a cserél lak-

helye szerepel; mindenesetre gyanús a Topánfalváról való Arenaria

interpres, melyet brben kapott. Ezeket a gyanús példányokat mind br-
bl készítette. Ugyancsak a cserepéldányoknál az idpontra is ügyelni

kell, mert ezeknél a praeparálás idpontját jegyezte föl s nem a löve-

tési dátumot. A többi példánynál a megadott idpont legtöbbnyire néhány

napi különbséggel megfelel az elejtés dátumának. Ezek mellett az apró

fogyatkozások mellett is Buda Elek gyjteménye a magyar madártani

törekvések egyik igen értékes dokumentuma, amely megérdemli, hogy

az utókor számára megriztessék. Miként már fentebb is megemlítettem,

ez a gyjtemény kikerülte az 1848-iki oláh dúlást és késbb a nagy-

enyedi Bethlen-kollégiumba került ; hogy ott mi sors érte, még nem si-

került megtudni. 1

8. Valamennyi erdélyi gyjtemény közül a legnagyobb volt a gróf

LÁZÁR KÁLMÁN-féle gyjtemény, a hunyadmegyei Benczenczen, amely

körülbelül 2000 madárból és 8000 tojásból állott, köztük volt sok értékes

külföldi is. (XÁNTUS J.,
Emlékbeszéd szárhegyi gróf Lázár Kálmán 1. tag

fölött. Budapest, 1875. Magyar Tud. Akadémia.) A gyjteményt Lázár

bizonyos mértékig bizonyára fölhasználta Erdély madarainak jegyzéké-

ben (Az Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve, II. 1861/63., p. 50—53.) és

A lég urai cim népszersít munkájában, de szigorúbb faunisztikai

értelemben véve nem értékesítette, ami annál sajnálatosabb, mert a sok

ritka és értékes adatot tartalmazó gyjtemény zöme elpusztult s csak a

Téglás Gábor által megmentett, szegényes romjai jutottak el 1880-ban

a dévai freáliskolába, ahol azok valószínleg máig is megvannak, így

múzeumaink legrégibb dögkesely példánya is (dr. Gál J.,
Aquila, XX.,

p. 522). A gyjteményjegyzék — ha meg is volt — nem maradt ránk^

vagy legalább eddig el sem került. Hogy Téglás Gábor milyen körül-

mények között találta hazánknak ezt az eleddig legnagyobb magánkézen

lév madárgyjte menyét, azt Hermán GiTÓ-hoz intézett levelében a

következképen írja meg:

«így vállalkoztam 1876 októberében arra is, hogy szegény Lázár

KÁLMÁN grófnak a hunyadmegyei Benczenczen néhai Gracsik Lajos

1 Még közvetetlenül az Aquila lezárása eltt kapom erre vonatkozólag Dr. Sziládv

Zoltán következ értesítését: «Buda Elek birtokos Csató János baráti ösztönzésére

az 1849-ben kirabolt enyedi kollégiumnak 115 db madárból álló gyjteményét odaaján-

dékozta. Ez az akkori viszonyok közt, egy kis szobában összezsúfolva pusztulásnak

indult, úgy hogy eldöm Elekes Károly, a gyjtemény újjászervezje csak 81 molyos

példányt talált, mikor 1874-ben a szertárt átvette. Ez a 81 db tudomása szerint mind a

BuDÁ-tól 1852-ben ajándékul kapott sorozatból való. Mivel nagy részük már akkor tart-

hatatlan állapotban volt, Elekes ujakkal cserélte föl ket s ma már csak kevés van

közülök».
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bérl granariumába zsúfolt madárgyüjteményébl a lehetket megment-

sem. A búzagarmadákból Éder Géza akkori kollégám segédkezése mel-

lett több napon át kiásott pár ezernyi kitömött madárnak bizony a

szebb példányait összezúzta volt a búzatömeg súlya s emlékezetem sze-

rint 420 darabot találtunk a tojásokkal együtt elszállíthatónak. A sasok^

keselyk fejeit pár buzgó tanító vitte magával a közel vidékre, hogy

legalább ennyivel élénkítsék k is az iskolai szemléltetést. A benczenczi

kastély földszintén valami 4 teremben elhelyezett madárgyüjlemény rom-

jaival együtt nagyszámú családi levél is hevert ott szerteszét, melyekbl

a GRÓF LÁZÁR KÁLMÁN-nak gyulafehérvári rabságát képvisel kis kollek-

ciót 189Q és 1900 elején Istenben boldogult szegény Gábor fiam a

kolozsvári «Erdély»-ben közölte volt. Egy kollekciót ugyan elküldött volt

GRÓF LÁZÁR KÁLMÁN egyik fiának.»

Igazán siralmas módon, a nemtördömség és hozzáértés hiánya

miatt pusztult el ez a nagyszabású gyjtemény, melyet Lázár annyi lel-

kesedéssel és áldozattal hozott össze és az akkori ornithologiai iroda-

lommal is fölszerelt. Hogy miért kellett mindennek így történni, arról

LÁZÁR életrajzírója nem emlékezik meg, de valószín, hogy anyagi gon-

dok kényszerítették LÁzÁR-t birtokának bérbeadására s benczenczi kas-

télyának s az abban elhelyezett gyjteményének elhagyására, mely így

szomorú sorsra jutott. Xántus János szerint, aki nagy szeretettel írta

meg GRÓF LÁZÁR KÁLMÁN életrajzát, kiadatlan kéziratok is maradtak

özvegye kezén, így egy monografia a saskeselyrl s Magyarország

gerinces állatairól szóló müvének 1. kötete tökéletesen készen a sajtó

alá. Hogy mindezek hol vannak, azt nem tudjuk, de tartozunk vele a

tragikus sorsú kutató emlékének, hogy gyjteménye még megmaradt

részeit a teljes enyészet ell biztosítsuk s kéziratainak esetleg meglév
részét a lehetség szerint még értékesítsük és pedig lehetleg egy rész-

letes életrajz kíséretében.

A rendelkezésre állott adatok kimerítése után zárom fejtegetéseimet.

Miként már említettem, több kérdés még nincs tisztázva, de a mostani

háborús id nem alkalmas azok teljes tisztázására. Érdemes volna

azonban .i magyar madártan történetének ezt a fejezetét egész pontosan

megírni; én csak adalékokat nyújthattam s némi útmutatással szolgál-

hattam, amelyek a kérdés megoldását elsegíthetik. Alig hiszem azon-

ban, hogy a kérdés a fszereplk gondos életrajzainak megírása nélkül

teljesen tisztázható volna.

Az alább következ gyjtemény jegyzékeket az eredeti szöveggel

és nomenklatúrával közöljük, de a könnyebb kezelhetség céljából min-

den species név mellé odatesszük az «Aquilá»-ban eddig használt tudo-

mányos elnevezést is.
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I. A nagyenyedi Bethlen-kollégium Zeyk Miklós által szer-

vezett madárgyüjteményének jegyzéke 1839— 1848-ig.

I. Verzeichnis der Vogelsammlung des Bethlen-Kollegiums in

Nagyenyed, gesammelt von Nik. Zeyk in den Jahren 1 839— 1 848.

A kollégium irattárában lev eredeti naplók.

Die originalen Eintragslisten, welche sich im Archive des Bethlen-Kollegs

befinden.

1 . füzet. 1839 óta a nagyenyedi fiskola számára brül kikészített

állatok (praepáráit) lajstroma.

Heft 1. Liste derjenigen Tiere, welche für die Hochschule zu Nagy-

enyed seit dem fahre 1839 als Bälge präpariert wurden.

Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

Gallinula chloropus Lath. 1840. Nagyenyed. Vá-

radi Albert. Gallinula chloropus (L.)

Turdus torquatus Linn. Nagyág, 1844 tavasz Tardus torquatus al-

[Frühjahr 1844]. Dr. Knöpfler pestris (Brhm).

Bombycilla garrulus. Vieill. 2 példány. 1844 tél.

[2 Exemplare, Winter 1844.] Nagyág. Dr.

Knöpfler. Ampelis garrula (L.)

Garbo cormoranus. 2 példány. 1844 tavasz. [2

Exemplare, Frühjahr 1844.] Zeyk Károly. Phalacrocorax carba (L.)

Anthus arboreus Bechst. Nagyenyed, 1844 okt.

fancsó fózsef. Anthus triviális (L.)

Turdus pilaris. Linn. mas. adult. Nagyenyed, 1844

december \ò. fancsó fózsef. Turdus pilaris (L.)

Picus viridis Linn. mas. adult. Nagyenyed, 1844

december \b. fancsó fózsef. Picus viridis (L.)

Mergus- serrator L. fem. junior. Nagyenyed,

1844 dec. 16. Mergus serrator (L.)

Parus lugubris Natt. Nagyenyed, 1844. dec. 19.

fancsó fózsef. Parus lugubris (Temm.)

Fringilla cannabina L. m. junior. Nagyenyed^

1845 febr. 13. yû/z^so'y^^^^/ Cannabinacannabina{L.)

Troglodytes parvulus. Nagyenyed, 1845 febr. 12. Troglodytes troglodytes

fancsó fózsef. (L.)

Picus canus. Tïa/s canus (Gm.)
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Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

Saxicola rubicola L. mas, Nagyenyed, 1845 marc. 8.

Ekkor még nagy hó volt a mezkön. [Es

lag damals noch hoher Schnee auf den Feldern.] Pratincola rubicola (L.)

Sylvia phoenicurus Lath. fém. Nagyenyed, 1845

marc. 22. Raticilla pìweniciira (L.)

Sylvia rubecula. Lath. Nagyenyed, 1845 marc. 22- Eríthacus rubecula (L.)

Totanus hypoleucus Temm. fem. 1845 ápr. 16.

Jancsó József. Totanus hypoleucus (L.)

Podiceps subcristatus L. Nagyenyed, 1845 ápr. 20. Colytubus griseigena

(BODD).

Alauda arborea Linn. mas. Nagyenyed, 1845

ápr. 2b. Jancsó József. Alauda arborea (L.)

Mergus albellus Linn. mas. Tóhát, 1845 marc. 16-

Jancsó József. Mergus albellus (L.)

Anas clangula L. fem. Tóhát, 1845 marc. 16.

Jancsó József. Fulígula clangula (L.)

Podiceps eristatus L. Tóhát, 1845, márc. 19.

Jancsó József Colymbus eristatus (L.)

Rallus aquaticus Linn. fem. Tóhát, 1845 márc. 23.

Jancsó József. Rallus aquaticus (L.)

Ardea stellaris Linn. fem. Tóhát, 1845 márc. 24.

Jancsó József Botaurus stellaris (L.)

Gallinula porzana Lath. mas. Tóhát, 1845 márc.

25. Jancsó József Ortygometraporzana{L.)^

Parus barbatus Scop. mas. Tóhát, 1845 márc. 25.

Jancsó József. Panurus biarmicus (L.)

Sylvia cyanecula Wolf. mas. Tóhát, 1845 márc. Cyanecula leucocyanea

2b. Jancsó József. (Brhm)

Ardea nycticorax Linn. mas. fem. Tóhát, 1845

márc. 2^. Jancsó József. Nycticorax nyeticorax{L.)

Larus ridibundus Linn. mas. Tóhát, 1845 márc.

3\. Jancsó József. Larus ridibundus (L.)

Alauda arborea Linn. mas. Nagyenyed, 1845

ápr. 29. Jancsó József. Alauda arborea (L.)

Sterna leucoptera Schintz. Nagyenyed, 1845 má- Hydrochelidon leucoptera

jus 16. (Meissn. & Schintz.)

Tringa subarquata. Tövis, 1845 szept. 3. Jancsó Tringa subarcuata

József (GÜLD.)

Tringa pugnax mas. Tövis, 1845 szept. 18. Jancsó

József Pavoncella pugnax (L).
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Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

Trynga alpina. Nagyenyed, 1845 finis szept.

Janeso József. Tririga alpina (L.)

Lams ridibundus. Tóhát, 1845 okt. 18. Janesó

József. Laras ridibundus (L.)

Anthus aquaticus. Tóhát, 1845 okt. 20. Janesó

József. Anthus spipoletta (L.)

Merops apiaster L. mas. 3 exempl. Obrázs, 1845

május 2^. Janesó József. Merops apiaster (L.)

Regulus ignicapillus, mas. ad. Nagyenyed, 1846 Regulus ignicapillus

márc. 23. Virágháti Károly. (Brhm.)

Anas streperà, mas. Tóhát, 1846 ápr. 16 et 20-

Janesó József. Anas streperà (L.)

Anas leucocephala fem. Tóhát, 1846 ápr. 16. DJ- Erismatura leueoeephala

laki Gusztáv. (Scop.)

Trynga subarquata. Marosújvár, 1846 jul. 20. Tringa subarcuata

Csorna Sándor. (Güld.)

Merops apiaster, mas. ad. Gáld, 1846 aug. 26.

Janesó József. Merops apiaster (L.)

Merops apiaster, mas. juv. Gáld, 1846 aug. 26.

Janesó József. Merops apiaster (L.)

Merops apiaster, juv. Gáld, 1846 aug. 2^. Janesó

József. Merops apiaster (L.)

Falco palumbarius, mas. ad. Diód, 1846 szept. 3. Astur palunibarius (L.)

Trynga subarquata. Nagyenyed, 1846 szept. 18. Tringa subareuata

(Güld.)

Strix uralensis, mas. Gáld, 1846 okt. 14. Székely

Lajos. Syrnium uralense (Pall.)

Podiceps minor, fem. Nagyenyed, 1846 nov. 3. Colymbus ßuviatilis

Janesó József. (Tunst.)

Strix uralensis, fem. Nagyenyed, 1846 nov. 10.

Böhm. Syrnium uralense [Fall.)

Strix aluco. Nagyenyed, 1846 mart, yö/z^^sö/i^'^'s^/ Syrnium alueo (L.)

Mergus serrato r, jun. Nagyenyed, 1846 nov. 27.

Virágháti Károly. Mergus serrator (L.)

Accentor modularis, mas. ad. Nagyenyed, 1846

dec. Q. Virágháti Károly. Aceentor modularis (L.)

Sitta europaea, fem. Nagyenyed, 1846 dec. 20,

Virágháti Károly. Sitta europaea (L.)

Parus caudatus. Nagyenyed, 1846 dec. 23. Aegithalus eaudatus {L.)

Falco cineraceus Mtg. mas. jun. Diód, 1847 aug.

Aquila. 12
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Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

1Ó. [Gyomrában egerek voltak. — Hatte Mäuse

im Magen.] Circus pygargiis (L.)

Muscicapa grisola, fem. Diód, 1847 aug. 21.

Virágháti Károly. Muscicapa grisola (L.)

Anas penelope, mas. (juv.?) Nagyenyed, 1847

okt. 24. Zalányi Farkas. Anas penelope (L.)

Anas penelope, mas. adult. Nagyenyed, 1848 máj. 10. Anas penelope (L.)

Merops apiaster, mas. juv. Tövis, 1848 aug. 15.

Viragliati Károly. Merops aplaster (L.)

Anthus campestris. Diód, 1848 aug. 27. Virágháti

Károly. •
. , Anthus campestris (L.)

Merops apiaster, juv. Tövis, 1 848 aug. 30. K/ra^-

háti Károly. Merops apiaster (L.)

Trynga subarquata, mas. Kapus, 1848 szept. 13. Tringa subarcuata

Virágháti Károly. . (Güld.)

2. füzet. Az 1841 —42-dik iskolai évben kitömött állatok jegyzéke,

folytatva az 1842—43-dik iskolai évben is. Valamint az azutániakban is.

Kitömött s felállított madarak.

Heft 2. Verzeichnis der un Schuljahre 1841—42 ausgestopften Tiere,

fortgesetzt im Schuljahre 1842—43 und auch in den folgenden. Ausge-

stopfte und aufgestellte Vögel.

Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

Lestris pomarina. Sáromberke, 1841 szept. Teleki Stercorarius pomatorhi-

Samu. nus (Temm.)

Strix scops. Marosújvár, 1841 szept. Molnár. Pisorhina scops (L.)

Anas purpureo viridis. Diód, 1841 okt. 8. Zeyk Anas boschas x Cairina

Miklós. mosehata (L.)?

Turdus iliacus. Diód, 1841 okt. 2 exempl. Zeyk

Dom. Turdus iliacus (L.)

Scolopax rusticola. Nagyenyed, 1841 okt. Scolopax rusticola (L.)

Podiceps auritus. Csombord, 1841 nov. 1. Ke- Colymbus nigricollis

meny István. (Brh m.)

Colymbus septemtrionalis (var. stellatus), juv-

Csesztve, 1841 nov. 8. Oavia septentrionalis{L.)

Tetrao urogallus, fem. 1841 nov. 22. Dr. Váradiné. Tetrao urogallus (L.)

Anas nyroca, fem. 1842 febr. Zeyk Miklós. Fuligula nyroca (Güld.)

Cygnus musicus, fem. Zeykfalva, 1842 febr.

Buda Elek. Cygnus cygnus (L.)
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Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

Phasianus colchicus, mas. et fem. Br. Wesselényi

Miklós. Phasianus colchicus (L.)

Saxicola rubicola, 1842. március 15. Pratincola rubicala (L.)

Anas querquedula, fem. 1842 szept. /<é'/w^/?yyö/7os. Anas querquedula (L.)

Anas nyroca. 1842 okt. Gr. Teleky György. Fuligula nyroca (Güld.)

Totanus glottis. Okt. Szabó Pál Totanus nebularius

(GUNN.)

Cliaradrius auratus. Zeykfalva, 1842 nov. Buda

Elek. 2 exempl. Charadrius pluvialis{L.)

Charadrius morinellus. Zeykfalva, 1842 nov. Zeyk Charadrius morinellus

Domokos. (L.)

Colymbus arcticus. Russ, 1842 nov. Buda Elek. Gavia arcticus (L.)

Anser segetum. Hadrév, 1842 dec. Szilvási Miklós. Anser fabulis (Lath.)

Larus tridactylus. Gerend, 1843 jan. 6. Tankó

József. Nagyon el volt éhezve, elevenen fogták

meg. Még kaptam egy Larus canus Bethlen-

bl, de a molyok megették. — Der Vogel

wurde, geschwächt vom Hunger, lebendig ge-

fangen. Auch erhielt ich aus Bethlen eine La-

rus canus, welche jedoch von den Motten ge-

fressen wurde. Rissa tridaciyla (L.)

Anas clypeata, mas. Csombord, 1843 ápr. 10.

Báró Kemény István. Spatula clypeata (L.)

Muscicapa coliaris, mas. adult. Diód, 1843 ápr. 16. Muscicapa coliaris

(Bechst.)

Muscicapa coliaris, fem. Diód, 1843 ápr. 18. «

Sylvia phoenicurus, mas. aduit. Diód, 1843 ápr. 19. Ruticilla phoenicura{L.)

Larus flavipes. Mey, aduit. Nagyenyed, 1843

ápr. 30. Nagyon el volt soványkodva. Az oláh, '-

ki ltte, azt állította, hogy ötöt látott ez alka-

lommal. — Der Vogel war stark abgemagert.

Der Rumäne, der den Vogel erlegte, gab an,

5 Exemplare gesehen zu haben. Larus fuscus (L.)

Corvus caryocatactes. Radna, 1843 aug. 3. Nucifraga caryocatactes

(L.) .

Merops apiaster. Obrázsa, 1843 aug. 19. 2 exempl. Merops apiaster (L.)

Totanus glareola. Obrázsa, 1843 aug. 19. Totanus glareola (L.)

Scolopax gallinago. Tövis, 1843 aug. 26. Gallinago gallinago {L.)

Falco tinnunculus. Diód, 1843 okt. 11. Cerclineis tinnunculus

(L.)

12*
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- Mai elnevezés. — Name nach

der Jetzigen Nomenklatur.

Fringilla pyrrhula, mas. adult. Diód, 1843 okt 21.

Kemény Géza. Pyrrhula pyrrhula (L.)

Ficus martius, fem. adult. Feienyed, 1843 dec. 7. Dryocopus martius (L.)

Certhia familiáris. Nagyenyed, 1843 dec. 23. Certhia familiáris (L.)

Strix uralensis (St. liturata), mas. adult. Nagy-

enyed, 1843 dec. 25. Zeyk Károly. Syr/iium uraleuse {Pall.)

Strix uralensis, fem. juv. Nagyenyed, 1843 dec. 25.

Jancsó József. Ez a két madár egy valósággal

elpárosodott madárpár s azért még becsesebb.

— Diese beiden sind ein wirklich gepaartes

Paar und daher noch wertvoller. «

Emberiza eia, mas. adult. Nagyenyed, 1843 dec. 2Q. Emberiza eia (L.)

Regulus flavicapillus, fem. adult. Nagyenyed,

1843 dec. 31. Régulas regulus (L.)

Bombycilla garrulus, Vt. mas. adult. Nagy-

enyed, 1844 jan. 25. 2 exem pi. Ampelis garrula (L.)

Bombycilla garrulus, mas. adult, junior. Nagy-

enyed, 1844 jan. 25. 2 exempl. «

Merops apiaster. Obrázsa.^ mas. adult. 1844 jun.

14. Br. Kemény János. Merops apiaster (L.)

Ardea nycticorax L. jun. Csekelaka, 1844 jul. 26.

Br. Kemény Dénesné. Nycticorax nyctieorax{L)

Ardea minuta (Ardea danubialis) jun. Nagy-

enyed, 1844 szept. 23. Gyarmati Sámuel. Ardetta minuta (L.)

Podiceps, minor, juv. Nagyenyed, 1844 szept. 28. Colymbus fluviatilis

Jancsó József. (Tunst.)

Lanius excubitor, L. mas. ad. Nagyenyed, 1844

okt. 31. Jancsó József Lanius excubitor (L.)

Picus canus Gm. mas. ad. Nagyenyed, 1844

nov. 10. Jancsó József. Picus canus (Om.)

Picus major Linn. mas. adult. Nagyenyed, 1844

nov. 12. Jancsó József. Dendrocopus major (L.)

Anas boschas L. mas. adult. Nagyenyed, 1844

dec. \b. Jancsó József. Anas boschas (L.)

Falco Buteo L. fem. adult. Nagyenyed, 1844

dec. 21. Jancsó József. Buteo buteo (L.)

' Ugy látszik, hogy akkoriban Obrázsán, a Küküll partomlásaiban fészektelep

volt. — Wie es scheint, befand sich damals in den Steilwänden am Küküllflusse bei

Obrázsa eine Kolonie.
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Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

Cinclus aquaticus. Bechst. Hátszeg, 1845 jan. 5.

Kßtideffy Samu. Cinclus cinclus (L.)

• Anas boschas Linn. mas. adult. Nagyenyed,

1845 febr. ^. Jancsó József. Anas boschas (L.)

Emberiza schoeniclus L. mas. Nagyenyed, 1845

febr. \^. Jancsó József. 2 exempl. Emberiza schoeniclus i^)

Emberiza schoeniclus L. mas. juv. Nagyenyed,

1845 febr. 2\. Jancsó József. «

Anas boschas L. fem. Nagyenyed, 1845 febr. 24.

Jancsó József. Anas boschas (L.)

Anas ferina L. mas. Nagyenyed, 1845 marc. 14.

Gyomrában egy ismeretlen fmagot és apró kö- y ;

veket találtam. ^— lm Magen fand ich einen un-

bekannten Pflanzensamen und kleine Steinchen. Fuligula ferina (L.)

Turdus torquatus. L. mas. adult. Nagyenyed,

1845 marc. 25. Gyomra és begye földi go-

lyócskákkal volt telve. — Magen und Kropf Turdus torquatus al-

waren mit Erdklümpchen gefüllt. pestris (Brhm.)

Strix flammea L. mas. Tóhát, 1845 márc. vége.

Jancsó József. Strix flammea (L.)

Anas crecca L. mas. adult. Nagyenyed, ápr. 8. Anas crecca (L.)

Anas nyroca Gm. (A. leucophthalmos, Bechst.)

mas. adult. Nagyenyed, 1845 ápr. 9. Fuligula nyroca (Güld.)

Saxicola oenanthe Bechst. mas. Nagyenyed,

1845 ápr. ^. Jancsó József. Saxicola oenanthe (L.)

Anas nyroca Gm. fem. adult. Nagyenyed, 1845 ápr. 9. Fuligula nyroca (Güld.)

Anas querquedula Linn. fem. Nagyenyed, 1845

ápr. 10. Anas querquedula (L.)

Muscicapa luctuosa Temminck. mas. et fem. Muscicapa atricapilla

Nagyenyed, 1845 ápr. 12. Jancsó J. 2 exempl. (L.)

Himantopus atropterus, fem. Nagyenyed (Inczédi- Hintantopushimantopus
tó), 1845 ápr. 13. Gyöngyösi Leopold. (L.)

Anthus pratensis Bechst. mas. Nagyenyed, 1845

ápr. 13. Jancsó József Anthus pratensis (L.)

Saxicola rubetra Bechst. mas. adult. Nagyenyed,

1845 ápr. lb. Jancsó József. Pratincola rubetra (L.)

Cuculus canorus L. (Cue. rufus) fem. Nagyenyed,

1845 ápr. \b. Jancsó József. Cuculus canorus (L.)

Anthus arboreus B. mas. Nagyenyed, 1845 ápr. 15.

Jancsó József. Anthus triviális (L.)
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Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

Totanus hy-poleucus Temm. mas. Nagyenyed,

1845 ápr. \S. Jancsó József. Totanus hypoleiicus (L.)

Turdus saxatilis Linn. mas. et fem. Kákova, 1845

ápr. 20. Jaiicsó József. 2 exempl. Monticola saxatilis (L.)

Alauda arborea Linn. mas. Nagyenyed, 1845

ápr. 20. Iancsó József. Alauda arborea (L.)

Columba turtur Linn. mas. adult. Nagyenyed,

1845 ápr. 2^. Jancsó József Turtur turtur (L.)

Glareola torquata Omel. mas. Nagyenyed, 1845

máj. 1. Vajna Károly. Glareola pràtincola (L.)

Oriolus galbula Linn. mas. adult. Nagyenyed,

1845 máj. 3. Jancsó József. Oriolus oriolus (L.)

Totanus glottis Bechst. fem. Nagyenyed, 1845

május 6. Jancsó József. Gyomrában, mely zúza

volt, kemény héjú bogarak és egy vízi lárva

voltak. — lm Magen, welcher muskulös war, Totanus nebularius

befanden sich harte Käfer und eine Wasserlarve. (Gunn.)

Sterna fissipes (St. nigra) Linn. fem. Nagyenyed,

1845 május ^. Jancsó József. Zúzás gyomrában

bogarak maradványain kívül volt egyNotonecta

glauca s egy pár vizi lárva. — lm muskulösen

Magen befanden sich neben Käferresten eine

Notonecta glauca und einige Wasserlarven. tiydrochelidon nigra {}^)

Scolopax media Bechst. (Sc. major L.) fem.

Nagyenyed, 1845 máj. \?>. Jancsó József Gallinaio major (Gm.)

Sterna lencoptera Schintz, mas. adult. Nagy- Hydrochelidoulencoptera

enyed, 1845 máj. 15. (Meissn. et Schintz.)

Glareola torquata Gmel. fem. Nagyenyed, 1845

máj. \(). Jancsó József. Glareola pratincola (L.)

Sterna leucopareia Natterer. mas. Nagyenyed, Hydrochelidon hybrida

1845 máj. 2\. Jancsó József. (Páll.)

Anthus campestris Bechst. mas. adult. Tövis,

1845 aug. Z^. Jancsó József. Anthus campestris (L.)

Trynga Temmincki. Tövis, 1845 aug. 25. Jancsó

József. Tringa temmincki{L)í\s\..)

Trynga subarquata. Tövis, 1845 szept. 3. Jancsó Tringa subarcuata

József. (GüLD.)

Trynga pugnax, fem. Tövis, 1845 szept. A. JancsóJ. Pavoncella pugnax (L.)

Falco pygargus, mas. Tövis, 1845 szept. 6.

Jancsó József. Circus cyaneus (L.)
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Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

Anas crecca, mas. Tövis, 1845, szept 6. Jancsó J. Anas crecca (L.)

Anas crecca, fem. Tövis, 1845 szept. 10. Jancsó

József. Anas crecca (L.)

Trynga alpina. Tövis, 1845 szept. \Q. JancsóJózsef. Tnnga alpina (L.)

Trynga pugnax, mas. Tövis, 1845 szept. \0. Jan-

csó József. 2 exempl. Pavoncella pugnax (L)

Trynga pugnax, fem. Tövis, 1845 szept. 10. Jan-

csó József. Pavoncella pugnax. (L.)

Trynga alpina Tövis, 1845 szept. 10. Jancsó J. Tringa alpina (L.)

Ardea minuta, juv. 1845 szept. 22. Ardetta minuta (L.)

Parus barbatus, mas. Tó hát, 1845 okt. 23. Jancsó

József. Panurus biannicus (L.)

Corvus pica L. fem. Nagyenyed, 1845 nov. 23. Pica pica (L.)

Colymbus auritus (Podiceps auritus). Csombord, Colymbus nigricollis

1846 ápr. 6. (Brhm.)

Ardea nycticorax, mas. ad. Tóhát, 1846 ápr. 21.

Jancsó j ózsef Nycticorax nycticorax (L.)

Colymbus eristatus (Podiceps eristatus), mas. adult.

Tóhát, 1846 ápr. 2Q. Jancsó József. Colymbus eristatus (L.)

Lanius minor, mas. adult. Nagyenyed, 1846 máj. 2.

Jancsó József Lanius minor (Gm.)

Ardea cinerea L. mas. adult. Megykerék, 1846

máj. ?>. Jancsó József. Ardea cinerea (L)

Falco rufipes Bsk. fem. junior. Nagyenyed, 1846

máj. 6. Csorna Sándor. Cerchneis vespertinus{L.)

Oriolus galbula L. fem. adult. Nagyenyed, 1846

mi]. 1. Jancsó József. Oriolus oriolus {L.)

Sterna leucopareia Natt. fem. Nagyenyed, 1846 Hydrochelidon liybrida

máj. 17. Jancsó József. (Páll.)

Falco subbuteo L. mas. Diód, 1846 máj. 30. Falco subbuteo (L)

Parus pendulinus, fem. Tövis, 1846 jun. 1. Jancsó

József Remiza pendulina (L.)

Trynga pugnax, mas. Nagyenyed, 1846 jul. 6.

Zalányi Farkas. Pavoncella pugnax (L.)

Trynga pugnax, mas. Nagyenyed, 1846 jul. 7.

Jancsó József. Pavoncella pugnax (L.)

Gallinula chloropus, mas. Nagyenyed, 1846 jul. 8.

Jancsó József. Gallinula chloropus (L.)

Ardea egretta, fem. Marosújvár, 1846 jul. 20.

Csoma Sándor. Ardea alba (L.)



184 SCHENK JAKAB

Mai elnevezés. — Name nach.

der jetzigen Nomenklatur.

Ibis falcinellus, fem. Marosújvár, 1846 jul. 23.

Csoma Sándor. Plegadis falcinellus (L.)

Sterna minuta, mas. juv. Marosújvár, 1846 jul. 24.

Csoma Sándor Sterna minuta (L.)

Anas fuligula, mas. Nagyenyed, 1846 jul. 30.

Jancsó József. Fuligula fuligula (L.)

Ciconia nigra, juv. Nagyenyed, 1846 aug. 11.

Dr. Marosi I. Ciconia nigra (L.)

Falco cineraceus, juv. (mas.?) Diód, 1846 aug. 21.

Zeyk Károly. Circus pygargus (L.)

Anas penelope, fem. jun. Nagyenyed, 1846 szept.

12. Csoma Sándor. Anas penelope (L.)

Trynga minuta Leisl. mas. Nagyenyed, 1846

szept. XZ. Jancsó József. Tringa minuta (Leisl.)

Trynga subarquata, mas. Nagyenyed, 1846 szept. Tringa subarcuata

\b. Jancsó József. (Güld.)

Anas penelope, fem. Nagyenyed, 1846 okt. 10.

Csoma Sándor. Anas penelope (L.)

Alcedo ispida, fem. juv. Tövis, 1846 okt. 15.

Jancsó József. Alcedo ispida (L.)

Colymbus (Eudytes) arcticus, fem. Nagyenyed,

1846 nov. 3. Oavia arcticus (L.)

Vanellus cristatus, mas. Nagyenyed, 1846 nov. 10.

Jancsó József. Vanellus vanellus (L.)

Anas clypeata, fem. Nagyenyed, 1846 novem-

ber 13. Spatula clypeata (L.)

Scolopax gallinula, mas. Nagyenyed, 1846 nov.

19. Jancsó József Gallinago gallinula (L.)

Parus lugubris. Nagyenyed, 1846 dec. 21. Virág-

háti Károly. Parus lugubris (Tem m.)

Emberiza miliaria, fem. Nagyenyed, 1846 dec. 23.

Virágháti Károly. Emberiza calandra (L.)

Falco palumbarius Linn. fem. adult. Nagyenyed,

1846 dec. 31. Astur palumbarius (L.)

Falco nisus, mas. Nagyenyed, 1847 jan. 8. Accipiter nisus (L.)

Strix aluco Linn. mas. Nagyenyed, 1847 febr. 6. Syrniuni aluco (L.)

Tetrao bonasia, fem. Felenyed, 1847 febr. 22.

Csoma Sándor. Bonasa bonasia (L.)

Emberiza eia Linn. fem. adult. Nagyenyed, 1847

marc. 7. Virágháti Károly. Emberiza eia (L.)
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Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

Anas nyroca Gm. fem. adult. 1847 marc. 7. Za-

lányi Farkas. Fuligula nyroca (Güld.)

Strix otus, mas. Nagyenyed, 1847 március

11. Asio otus (L.)

Muscicapa coliaris, mas. Nagyenyed, 1847 ápr. 7. Muscicapa coliaris

(Bechst.)

Muscicapa coliaris, mas. Nagyenyed, 1847 ápr. 8.

Virágháti Károly. «

Motacilla boarula Lath. (M. sulphurea B.) fem. Motacilla boarula

Nagyenyed, 1847 ápr. 12. Virágháti Károly. (Penn.)

Scolopax rusticola Linn. mas. Nagyenyed, 1847

ápr. 13. Virágháti Károly. Scolopax rusticola (L.)

Strix uralensis P. fem. adult. Nagyenyed, 1847

ápr. n. Jancsó Miklós. Syrniumuralcnse{Pk\.L.)

Ardea purpurea, mas. Szászváros, 1847 ápr. 23.

Molnár Ferenc. Ardea purpurea (L.)

Cypselus apus L. fem. Nagyenyed, 1847 jun. 24.

Bági Ferenc. Micropus apus (L.)

Lanius collurio, mas. Nagyenyed, 1847 jul. 8.

Virágháti Károly. Lanius collurio (L.)

Larus marinus Linn. mas. juv. Gerend, 1847

okt. 8. Técsi Sámuel. Larus marinus (L.)

Turdus musicus, mas. adult. Nagyenyed, 1847

okt. 30. Virágháti Károly. Turdus musicus (L.)

Fringilla linaria, fem. (?) Nagyenyed, 1847 nov. 8.

Virágháti Károly. Cannabina linaria (L.)

Falco fuivus L, mas. Rákos (Toroczkó felé), 1847

nov. 25. Gyújtó Lajos. Aquila chrysa'étus (L.)

Emberiza nivalis L. fem. Nagyenyed, 1847 dec. 4.

Virágháti Károly. 3 exempl. Calcarius nivalis (L.)

Picus médius L. mas. Nagyenyed, 1847 dec. 11.

Virágháti Károly. Dendrocopus médius (L.)

Turdus pilaris L. fem. Toroczkó, 1847 dec. 14.

Virágháti Károly. Turdus pilaris (L.)

Larus ridibundus L. mas. Gerend, 1847 dec. 11.

Incze Ferenc. Larus ridibundus (L.)

Anas clangula L. mas. Nagyenyed, 1847 dec. 18,

Virágháti Károly. Fuligula clangula (L.)

Mergus albellus, mas. juv. Gerend, 1847 dec. 25.

Incze Ferenc. Mergus albellus (L.)
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Mai elnevezés. — Name nach

der jetzigen Nomenklatur.

Mergiis serrator, fem. adult. Nagyenyed, 1848

febr. 8. Zalányi Farkas. Mergiis serrator (L.)

Strix Liralensis Pali., fein. Nagyenyed, 1848

febr. 18. Virágháti Károly. Syr/tii/m uraiénse {Pail.)

Totanus ochropus, mas. Nagyenyed, 1848 marc.

19. Zalányi Farkas. Totanus ochropus (L.)

Anas fuligula, mas. Nagyenyed, 1848 marc. 23. Fuligula fuligula (L.)

Sylvia tithys Lath. mas. Nagyenyed, 1848 ápr. 5.

Virágháti K Ruticilla tithys (L.)

Falco palumbarius Linn. fem. juv. Diód, 1848

aug. 11. Virágháti K Astur palumbarius (L.)

Caprimulgus europaeus Linn. fem. juv. Diód, Capriniulgus europaeus

1848 szept. 7. Virágháti K (L.)

Phalaropus tenuirostris. Kapud, 1848 szept. 26.

Kemény János. Phalaropus lobatas (L.)

Ardea stellaris, mas. juv. Nagyenyed, 1848 okt. 2. Botaurus stellaris (L.)

Zeyk hátrahagyott kéziratai között lev jegyzékek.

Verzeichnisse, welche sich im handschriftlichen Nachlasse
Zeyk's befinden.

4. számú jegyzék. «Az 1841-ben kezdett laistromban meg nem
említett, azeltt 1839-tl 1841-ig kitöltött madarak.»!

Verzeichnis No 4. «Ausgestopfte Vögel, welche in den seit 1841

geführten Original- Listen nicht angeführt sind und vor diesem Zeit-

punkte ausgestopft wurden. »2

Cerchneis cenchris (Naum.) Corvus corax L.

Falco merillus (Gerini) Corvus frugilegus L.

Archibuteo lagopus (Brunn.) Colaeus monedula (L.)

Buteo buteo (L.) Pratincola rubicola (L.)

Lanius excubitor L. Fringilla montifringilla L.

Turdus pilaris L Fringilla coelebs L.

Turdus merula L. Cannabina linaria (L.)

Sturnus vulgaris L. Accentor modularis (L.)

' A már közölt két füzetben bár a prneparálás kezdeteként az 1839. év van

említve, mégis csak 1841-el kezddnek a följegyzések.

^ In den oben schon veröffentlichten Original-Listen beginnen die regelmässigen

Aufzeichnungen tatsächlich erst mit den Jahre 1841, trotzdem als Beginnungsjahr des

Austopfens 1839 angeführt wird.
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Garrulns glandarius (L.) Gavia septentrionalis (L.)

Ampelis garrula (L.) Colymbus griseigena (Bodd.)

Turdus viscicorus L. Coccothraustes coccothraustes (L.)

Alauda arvenssis L. .. Ardetta minuta (L.)

Alauda eristata L. Mergus merganser L.

Cinclus cinclus (L) Picus canus (Gm.)

Accipiter nisus (L.) ^ Picus viridis L. .

.

Coracias garrula L. Mergus serrator L.

Asio otus (L.) Gedemia fusca (L.)

Asio accipitrinus (Páll.) Colymbus eristatus (L.)

Tetrao urogallus L. Ardea purpurea (L.)

Perdix perdix (L.) Bonasa bonasia (L.)

Fuligula clangula (L.) Gallinula ehloropus (L.)

Mergus albellus L. Rallus aquaticus L.

4. számú jegyzék. Buda Elektl kapott madarak.

Verzeichnis No. 4. Von Alexius Buda erhaltene Vögel

Dendrocopus leuconotus (Bechst.) Glaucidium noetuum (Retz.)

Totanus stagnatilis (Bechst.) Glaueidium passerinum. (L.)

Loxia eurvirostra (L.) Nyctala tengmalmi (Gm.)

Aeeentor eollaris (Scop.) Aleedo ispida L.

Mieropus apus (L.)

Az 1. számú jegyzékben fölsorolt fajok közül azok, amelyek az

eddig közölt jegyzékekben nem fordulnak el.

Diejenigen Arten, welehe im Verzeiehnisse No. 1 enthalten in den

bisher veröffentliehten aber nieht enthalten sind.

Pandion haliaëtus (L.) =- Keresed; esak lábai — nur die Läufe..

Coraeias garrula L. Nagyenyed.

Motaeilla alba L. Nagyenyed.

Totanus totanus (L.) Nagyenyed.

Larus eanus L. Bethlen — ez mellékesen az eredeti naplókban is

meg van említve — ist nebenbei aueh in den originalen Verzeichnissen

erwähnt, . , .. .

Az 1. számú jegyzékbl «némely ritkább madarak, melyek bekerültek,

de a lövés miatt hasznavehetetlenek voltak».

Aus dem Verzeichnisse No 1 einige seltenere Arten, welche einge-

liefert wurden, jedoch infolge des Schusses zum Präparieren unbrauch-

bar waren.

Pernis apirovus (L.) Diód.

Muscicapa parva Bechst. Diód
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Tichodroma muraria L. Remete

Tetrao tetrix L. Radna

Cygnus olor Gm. Csesztve

Ardea garzetta L. Gyéresszentkirály

Pastor roseus L. Csekelaka.

4. számú jegyzék. A dSzatmári-féle gyjteménye) — Oláhországból

származó madarak.

Verzeichnis No 4. ^f-Szatmár'sehe Vogelsammlungy>, welche der

Walachei entstammende Vögel enthielt.

Pelecanus onocrotalus L.

Pelecanus crispus Bruch
Otis tetrax L.

Glareola pratincola L.

Glareola melanoptera Nordm.
Melanocorypha calandra L,

Tadorna casarca (L.)
"

Tetrao tetrix L.

Fuligula rufina (Pall.)

Ardea purpurea L.

Ardea alba L.

11. Buda Elek madárgyüjteményének jegyzéke 1845

—

51-ig.

II. Verzeichnis der Vogelsammlung des Alexius v. Buda
aus den Jahren 1845—51.

Kitöltött madarak jegyzéke. 1845-ik évi március 12-én kezdve, mikor a

töméshez kezdettem.

Verzeichnis der ausgestopften Vögel. Vom 12. März 1845 angefangen,

als ich das Vogelausstopfen begann.

Tudományos név Évszám Mikor tömó'dött ? Hol lövdött? Mai elnevezés

Wissenschaftliche Benennung Jahrg. Wann aiisgest. ? Wo erlegt ? Jetzige Benennung

Vultus cinereusfem.... 1847 aug. 3. Sijly Vultur monachus L.

Aquila fulva fem 1847 január 5. « Aquila chrysaëtus L.

« naevia fem. juv. 1847 május 11. Rus Aquila maculata {Q^a.)

« pennata« « 1845 április 28. Hátszeg Aquila pennata {Gm..)

Falco peregrinus mas. 1847 dec. 6. Rus Falco peregrinus

TUNST.

« subbuteo mas.... 1845 április 23. « Falco subbuteo L.

« tinnunculus mas. Cerchneis tinnuncu-

fem... ..1845 április 20. « lus (L.)
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Tudományos név

Wissenschaftliche Benennung

Évszám Mikor tömdött?

Jahrg. Wann ausgest. ?

Hol lövdött?

Wo erlegt?

Mai elnevezés

Jetzige Benennung

Falco rufipes mas. ... 1845 május 10.

« « fem. ... 1846 április 29.

« palumbarius m.

fem 1846 szept. 9.

Falco nisus fem 1845 nov. 5.

marc. 15.

április 4.

1846 január 9.

Vin. Krisény Cerchneis

(L.)

vespertinus

buteo mas. fem. 1845

lagopus «

Rus Astur palunibanus{L.)

« Accipiter nisus (L.)

Buteo buteo (L.)

Szentgyörgy Archibuteo lagopus

(Brünn.)

« rufus fem. juv.... 1847 május 6.

« cineraceus f. juv. 1846 szept. 5.

Strix uralensis mas. 1846 októb. 30.

fem... ..1847

KaIán

Rus

Rus

Strix bubo fem.

« otus mas. ...

« brachyotus f..

« scops fem....

« aluco m. ...

« « f ...

« flammea m. f.

Strix passerina f. .

Circus aeruginosas (L.)

Circus pygargus (L.)

Syrnium uralense

« (Pall.)

VajdahunyadiSz/^ö bubo (L)

Rus Asio otus (L.)

Zeykfalva Asio accipitrinus{Vml.)

1845 május 13. Sz.-Gy.-Váralja Pisorhina scop. (L.)

1845 marc. 14. Rus Syrnium alucc (L.)

1847 febr. 8. Déva Syrnium aluco (L.)

marc. 2. ^ c^ • ^/ /r \Strix flammea (L.)

1846

1845

1846

febr. 17.

marc. 24.

Julius 4.

marc. 11.

1846 Rus
októb. 16.

1846 októb. 18. Vajdahunyad G/ß//r/u?/«m noctuum

(Retz.)

« dasypus i m.



190 SCHENK JAKAB

Tudományos név Évszám Mikor tömdött ?

WissenschaftUrhe Benennung Jahrg. Wann ausgest. ?

Nucifraga cariocatac-

tes 1845 július 8.

Coracias garrula m.._. 1846 ''
, T

*

*^
szept. 7.

Oriolus galbula m. f. 1846 április 26.

Cuculuscanorus m. ... 1845 július 14.

Picus viridicanus f. ... 1846 márc. 18.

« major m. f.... ...1846 márc. 18.

« leuconotus f. ...1846 márc. 19.

(( minor ui ..1846 dec. lì.

Jynx torquilla m. f. ...1845 április 20.

Sitta caesia ... 1845 dec. 5.

Certhia familiáris ... 1847 dec. 5.

Merops apiaster i ... — —
Alcedo ispida ... ... 1847 febr. 21.

Curvirostrapinetorum 1847 dec. 6.

Pyrrhula vulgaris m. 1845 nov. 21.

Loxia coccothraus- ... 1845 dec. 11.

tes ... .... ...

Loxia chloris m... ...1845 márc. 28.

Fringilla coelebs m.... 1846 febr. 7.

Fringilla montifrin-

gilla m. f. 1847 márc. 27.

Fringilladomesticam.f. 1847 márc. 27.

Fringilla domestica

var. alba ...1845 aug. 25.

Fringilla montanam.... 1846 febr. 10.

Fringilla cannabina

m. f.... 1845 dec. 17.

Fringillacarduelisf. ... 1845 nov. 18.

Fringilla spinus f. ...1845 márc. 15.

Emberiza citrinella m. 1846 febr. 12.

Emberiza miliaria ... 1845 —
Emberiza schoeniclus 1847 febr. 3.

Alauda eristata m. ... 1846 febr. 7.

Alauda arvensis f. ...1846 febr. 27.

Anthus aquaticus m. 1845 dec. 17.

Hol lövödött?

Wo erlegt ?

Retyezát

Mai elnevezés

Jetzige Benennung

Nucifraga caiyocatac-

tes (L.)

Rus 2 ex. Coracias garrula L.

Hátszeg

Rus

«

Hátszeg

Rus

Rus 2 ex.

Topánfalu

Rus

Hátszeg

Rus

Rus

Oriolus oriolus (L.)

Cuculus canorus L.

Picus canus Gm.

Dendrocopus major{L.)

« leucono-

tus (Bechst.)

Dendrocopus minor{L.)

Jynx torquilla L.

Sitta curopaea L.

Certhia familiáris (L.)

Merops apiaster L.

Alcedo ispida L.

Loxia curirostra (L.)

Pyrrhula pyrrhula (L.)

Coccothraustes cocco-

thraustes (L.)

Chloris cliloris (L.)

Fringilla coelebs L.

Fringilla montifrin-

gilla L.

Passer domesticus (L.)

Vajdahunyad —
Rus Passer montanus (L.)

Cannabina cannabina

(L.)

« Carduelis carduelis (L.)

« Chrysomitris spinus{ L.)

« Emberiza citrinella L.

Déva Emberiza calandra L.

Rus Emberiza schoeniclus L.

« Alauda cristata L.

Zeykfalva Alauda arvensis L.

Rus Anthus spipaletta (L.)

' Brben praeparálva Zeyk-\ò\. — Als Balg präpariert ; von Zeyk erhalten.
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Tudományos név Évszám

Wissenschaftliche Benennung Jahrg.

Motacilla alba m. ...

Motacilla flava f.

Accentor alpinus m.

Parus major m
Parus coeruleus f. ...

Parus lug- Libris m. ...

Parus eristatus m. ...

Parus caudatus m. ...

Parus biarmicus (br-

bl) 1 ._.

Regulus aureocapillus

Troglodytes punctatus

Sturnus varius juv. ...

Cinclus aquaticus ...

Saxicola oenanthe ..

Saxicola rubetra

Saxicola rubicela ...

Turdussaxatilis m. ...

Turdus pilaris f

Turdusmusicus m, ...

Turdus torquatus m.._.

Turdus merula m. ...

Sylvia turdoides

Mikor tömdött ? Hol lövdött ?

Sylv

Sylv

Sylv

Sylv

Sylv

Sylv

a phragmitis m.

a atricapilla m.„..

a phoenicurus m.

a tythys m ...

a rubecula ... ...

a fitis f .- ...

Bombicifera garrula m.

hrg. Wann ausgest. ?
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Tudományos név Évszám Mikor tömdött ? Hol lövdött ?

Wissenschaftliche Benennung Jahrg. Wann ausgest. ? Wo erlegt?

Muscicapa coliaris m, 1846 szept. 3. Déva

H irundo rustica

Cypselus murariusm.f.

Caprimulgus puncta-

tus ... ...

Tetrao bonasia m. f.

Tetrao urogalius m. f.

Tetrao urogallus m. f.

Perdix cinerea m. ...

Haematopus ostrale-

gus f.

1845
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Tudományos név Évszám Mikor tömdött? Hol lövdölt?

Wissenschaftliche Benennung Jahrg. Wann ausgest. ? Wo erlegt ?

Rallus aquaticus f. ._. 1847 szept. 19. Rus

Gallinula crex 1845 aug. 19. «

Gallinula porzana — 1845 április 6. <(

Sterna hirundo m. ...1846 szept. 18. «

Sterna leucoptera

(balgbeli) ..1846 febr. 16. Nagyenyed

Sterna dougalli (?)__. 1846 febr. 16. Alvincz

Sterna nigra... ... ...1846 júliusi. Rus

Larus ridibundus ... 1846 marc. 25. Déva

Anas tadorna juv. ... 1847 április 19. Rus

Anas boschas m. ... 1846 nov. 16. «

Anas penelope m. ... 1847 marc. 21. «

Anas querquedula m. 1847 marc. 9. «

Mai elnevezés

Jetzige Benennung

Rallus aquaticus (L.)

Crex crex (L.)

Ortygometraporzana{ L.)

Sterna hirundo L.

tiydrochelidon leuco-

ptera (Meissn. et

SCHINTZ.)

Anas leucophthalmos 1845 marc. 9. «

Anas clangula m. f. 1847 január 29. «

Anas clangula m. f. 1847 febr. 4. «

Mergus merganser f. 1847 január 29. «

Mergus albellus f. ... 1847 febr. 7. «

Podiceps subcristatus 1845 marc. 3. «

Podiceps auritus m.... 1846 április 13. Vajdahunyad

Podiceps arcticus (?)

Brhm. f 1846 dec. 4.

Podiceps minor f. ... 1846 szept. 13.

Rus

Hydroclielidon nigra

(L.)

Larus ridibundus L.

Tadorna tadorna (L.)

Anas boschas L.

Anas penelope L.

Anas querquedula L.

Fuligula nyroca

(GÜLD.)

Fuligula clangula (L.)

Fuligula clangula (L.)

Mergus merganser {^)
Mergus albellus (L.)

Colymbus griseigena

(BODD.)

Colymbus nigricollis

(Brhm.)

Qavia arcticus (L.)

Colymbus fluviatilis

TUNST.

„Ujabb töltések 1848-ik éven kezdve."

„Neuere Ausstopfungen vom Jahre 1848 beginnend."

Mergus merganser m.... ... január 10.

Mergus serrator ... ... ... január 11.

Loxia curvirostra f. (balg

ZEYK-nek)... ... ... ... ... febr. 5.

Tringa interpres f. balg ... febr. 5.

Glareolatorquatam.balgból febr. 7.

Mergus albellus m. adult febr. 9.

Aquila.

Rus Mergus merganser L.

Mergus serrator L.

Topánfalva Loxia curvirostra (L.)

« Arenaria interpres (L.)

Baczalár Olareola pratincola(L.)

Vajdahunyad Mergus albellus (L.)

13
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Tudományos név Évszám Mikor tömdött ? Hol lövdött ? Mai elnevezés

Wissenschaftliche Benennung Jahrg. Wann ausgesí. ? Wo erlegt ? Jetzige Benennung

Aquila albicilla m. juv. ... febr. 10.

Picus martius m. febr. 21.

Cygnus olor m. ... ... ... febr". 23.

Cygnus olor f. i febr. 24.

Anas ferina m ... ... febr. 24.

Strix pigmea, Knöppler-íöI

l<aptam marc. 5.

Loxia curvirostra m. Knöpf-

LER-tl kaptam marc. 5.

Picus leuconotus m. Knöpf-

LER-tl kaptam mare. 5.

Silvia cyanecula m. Knöpf-

LER-tl kaptam április 12.

Strix passerina m. .. április 12. Koncza

Turdus iliacus Zeyk Miklós-

tól április 18.

Falco cenchris m április 25.

Hátszeg Haliaëtus albicilla (L.)

Runk Dryocopiis martius (L.)

Rus Cygnus olor (Qm.)

« Wagner Károly-nak

Zeykfalva Fuligula ferina (L.)

Glaucidiiim passeri-

ZEYK-nek2 nuni (L.)

Loxia curvirostra (L.)

Dendrocopus leucono-

— tus (L.)

Cyanecula leucocya-

— nea Brhm.

Glaucidium nociuum

(Retz.)

Nagyenyed Turdus iliacus L.

., Cerchneis cenchris
Koncza .,

Naum.

„Ujabbak 1851. — Neuere 1851."

Ampelis garrula... ...1851 febr. 26. Hátszeg

Picus médius m. ... 1851 marc. 13. «

Emberiza eia
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»Balgok (brök) 1848-ban, melyeket magam készítettem."

„Bälge, welche ich im Jahre 1848 anfertigte."

Mikor tömdött ?

Wann ausgest. ?

Mergus serrator f. Csato Já-

nos-naki... ... ... ... ... január 24.

Mergus merganser f. Wag-

Tudományos név

Wissenschaftliche Benennung

Hollövdött?

Wo erlest ?

Mai elnevezés

Jetzige Benennung

Rus

NER-nek2... ... ... ... ... febr. 1.

Mergus merganser m,

KNÖPFLER-nek febr. 2.

Falco palumbarius m. Wag-
ner Károly-nak ... ... .-. febr. 5.

Anas clangula f. Knöpf-

LER-nek 3 ... ... ... febr. 11.

Anas ferina f. Knöpfler- nek febr. 24.

Anas acuta KNÖPFLER-nek április 3.

Tringa subarquata Knöpf-

LER-nek ... ... ... ._. ... —

Mergus serrator (L.)

Mergus merganser (L.)

Fulica atra...

Anthus arboreus...

Alauda nemorosa

Accentor modularis

Tringa subalpins

-április Q. Tövis

április 20. Zeyk Mik-

lós. Nagyenyed

Asturpalumbarius (L.)

FüligIlla clangula (L.)

Fuligula ferina (L.)

Dafila acuta (L.)

Tringa subarcuata

(GÜLD.)

Fatica atra L.

Anthus triviális (L.)

Alauda arborea (L.)

Accentor modularis (L.)

„1851 -beli brök. — Bälge von 1851."

Ampelis garrula ... ... ... marc. 13. Plopi erd

„Külhoniak, melyeket cserébe kaptam."

„Ausländische, welche ich im Tausche erhielt."

Buteo cajennenis ... ... ... ... 1846

Alcedo semicerulea .,. ... ... 1846

Colins indiens ... ...1846

Loxia asfild ... ... ... 1846

Trochilus saphirinus ... .„ ... 1847

Psittacus australis... ... ... ... 1847

Dr. Knöpfler America.

Dr. Knöpfler Africa.

Dr. Knöpfler Cap der Outen Hoff-

Dr. Knöpfler America. [niing^

Dr. Knöpfler Africa.

Dr. Knöpfler Australia.

> Csatô gyjteményében nincs meg. — 1st in der Csaío'sciien Sammlung nicht

enthalten.

2 Máig is megvan valószínleg a Wagner-ié.\t gyjteményben Hódmezvásár-

helyen. — 1st in der U^a^n^z-'schen Sammlung in Hódmezvásárhely wahrscheinlich auch

heute noch vorhanden.

3 A Knöpfler-íé\e gyjteményben tényleg elfordul A/ias clangula f. és Anas

ferina f. — Es kommen im Verzeichnis der Knöpfler'schen Sammlung Anas clangula f.

und Anas ferina f. tatsächlich vor.

13*


