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NEUROLÓGUS. 

Gróf Csáky Albin. 

Kőrösszegi és adorjáni gróf C S Á K Y A L B I N , 

Őfelsége a magyarok koronás királyának 
valóságos belső titkos tanácsosa, az arany
gyapjas rend vitéze, Szepes megye örökös 
főispánja, a magyar országgyűlés főrendiházá
nak elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia 
igazgatótanácsának tagja, a Magyar Királyi 
Ornithologiai Központ megalapítója és tisz
teleti tagja stb. stb. a szepesmegyei Kronipa-
chon született 1841-ben és köztisztelettől kör
nyezve 1912 deczember hó 12-én halt meg 
Budapesten; mély gyász kisérte szepesmind-
szenti családi sírboltjába. 

G R Ó F C S Á K Y A L B I N ősi nemzetség ivadéka 
volt, a melynek eredé a honfoglalás homá
lyába vész. A Csákyak a magyar történelem
ben mindig kiváló szerepet töltöttek be, külö
nösen a „török korban", a melyből mostani 
czímeriik is ered. 

Már születésének évéből (1841) kitűnik, 
hogy A L B I N gróf az 1848/49. szabadságharcz-
ról csupán gyermekkori emlékekkel birt, a 
melyek azonban a már meglett férfiúban is 
tovább működtek és szellemét absolut liberá
lissá és haladóvá tették. Tetőtől talpig igazi 
férfiú volt, széleskörű ismeretekkel és törhe
tetlen komoly életczéllal; már ifjú korában 
inkább magábaszálló, éles megfigyelő, igy 
emberismerő is volt. 

Fellépésének nyugalma és komolysága min
denkinek imponált, a ki csak érintkezett vele. 
Ez volt jellemének legélesebben szembetűnő 
vonása, a mely lehetővé tette sok nehéz 
probléma megoldását és azt, hogy a viha
rokból mindig érintetlenül jusson ki és mér-
séklőleg hasson. 

A L B I N G R Ó F nyilvános közszereplését mint 
szeretett Szepes vármegyéjének örökös fő
ispánja kezdte meg és azonnal elárulta nagy 
adminisztratív tehetségét, a mely rövidesen 
tekintélyt szerzett neki és ráfordította a 
figyelmet, 

Mint a főrendiház örökös tagja, csakhamar 
a politika terére lépett és a mikor a zsidó
keresztény házasságról szóló törvényjavaslat 

Aquila XX. 

Graf Albin Csáky. 

G R A F A L B I N C S Á K Y von Kőrösszeg und Ador
ján, wirklicher Geheimrat des Königs von 
Ungarn, Bitter vom Goldenen Vliess, Erbober
gespan des Komitates Szepes, Präsident des 
ungarischen Magnatenhauses, dann Minister 
für Kultus und Unterricht, Mitglied des Auf-
sichtsrates der ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, Begründer und Ehrenmitglied 
der königl. ungarischen Ornithologischen 
Centrale usw., geboren im Jahre 1841 zu 
Krompach im Komitate Szepes, gestorben 
allgemein verehrt und betrauert am 12. De
zember 1912 zu Budapest, beigesetzt in der 
Familiengruft zu Szepes-Mindszent. 

G R A F A L B I N C S Á K Y entstammte einem uralten 
Geschlecbte, dessen Ursprung im Dunkel vor 
der Landname verhüllt ist. Die C S Ä K Y S spiel
ten in der Geschichte des Landes stets eine 
vornehme Rolle, besonders auch in der „Tür-
kenzeit", woher ihr jetziges Wappen stammt. 

Schon das Geburtsjahr des Grafen A L B I N : 

1841 deutet darauf, dass er vom Freiheits
kampf von 1848—49 bloss Jugenderinnerun
gen besass, diese aber doch auch beim ge
reiften Manne fortwirkten und seine Gesin
nung zur absolut liberalen und fortschrittlichen 
machten. Er war vom Wirbel bis zur Zehe 
ein ganzer Mann von gediegenem Wissen und 
von unverbrüchlich ernster Lebensführung, 
schon von Jugend auf in sich gekehrt und 
doch scharfer Beobachter, daher Menschen
kenner. 

Seine Ruhe und sein Ernst im Auftreten 
imponierten Jedem, der mit ihm in Berührung 
kam. Diese Eigenschaft bildete den hervor
stechendsten Zug seines Charakters und be
fähigte ihn schwierige Probleme zu lösen, 
aus Stürmen intakt hervorzugehen und immer 
beschwichtigend zu wirken. 

Graf A L B I N begann seine öffentliche Lauf
bahn als Erbobergespan seines geliebten Ko
mitates Szepes und verriet sofort ein grosses 
administratives Talent, das ihm sehr bald 
Ansehen eintrug und die Aufmerksamkeit auf 
ihn lenkte. 

Als erblicher Mitglied des Magnatenhauses 
geriet er bald auf das politische Gebiet und 
als die Frage der Eheschliessung zwischen 
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a közvéleményt erős forrongásba hozta, a tett 
erejével hatott az a tény, hogy Q R Ó F C S Á K Y , 

a kinek komolyságát konzervativizmusnak ér
telmezte a közvélemény, nyíltan és határozot
tan a polgári házasság mellé állott. 

Igazi nagyságában azonban abban a mélyen 
járó mozgalomban mutatkozott, a melyet az 
„elkeresztelési rendelet" idézett fel. 

0 a mozgalom terrorjával szemben az állam 
rendelkezési jogát állította oda liberális szel
lemben és győzött. A közoktatásügy és kultúra 
egyetemének terén kezdeményezőleg, fejlesz-
töleg és mindig szigorúan nemzeti szellemben 
működött, de a hol szükség volt rá, ott en
gedményeket tett a nemzetköziségnek is. 

így megfelelő ember volt számunkra, a kik 
hivatva voltunk a második nemzetközi ornitho-
logiai kongresszus elrekedett szekerét újra a 
rendes kerékvágásba terelni. Az ő belátásától 
függött, a helyes előkészítés, a mely tekin
télyes anyagi áldozatokat követelt és lénye
gesen tőle függött a kongresszus méltó le
folyása is. A gróf az egész mozgalmat feszült 
figyelemmel kisérte annál is inkább, mert 
rendkívül kényes kérdéseket kellett rendezni. 
Mindenben helyes és hozzá méltó felfogását 
élesen tükrözi vissza a kongresszus záró
ülésén, 1891 május 20-án az idegen tagokhoz 
intézett beszéde, a melylyel azonban még nem 
ért véget az ö működése. 

A kongresszus után magához kéretett és 
megszokott tömörségével közölte velem, hogy 
meggyőződött a kongresszus eredményéről és 
őszinte óhaja volna az ornithologia érdekében 
valami állandó szervezetet alkotni: vállalkoz
nék-e én egy terv készítésére? Nagyon ter
mészetes, hogy rögtön munkához láttam es 
rövid idő alatt előtte feküdt egy központi 
ornithologiai intézet terve, a melyet C S Á K Y G R Ó F 

elfogadott és végrehajtásával megbízott. 

Ez a valóban szerény kezdetből kiindult 
intézet ma a „Magyar Királyi Ornithologiai 
Központ", a mely a szakkörökben világszerte 
ismert folyóiratának az „.4gMf /«"-nak jelen 
X X . kötetével némileg jubileumot ül. Sajnos 
azonban, hogy ennek a jubileumnak öröme 

Christen und Juden die Gemüter tief erregte, 
wirkte es gleich einer Tat, dass sich G R A F 

C B Á K Y , dessen Ernst man als Konservativis
mus deutete, offen und entschieden als An
hänger der Civilehe bekannte. 

In vidier Grösse zeigte er sich aber in der 
sehr tiefgehenden Erregung, welche die so
genannte „Wegtaufting" heraufbeschworen hat. 

Er setzte der Gewalt der Bewegung, das 
Verfügungsrecht des Staates entschieden ent
gegen u.zw. im freiheitlichem Sinne und siegte. 
Auf dem Gesamtgebiete des Unterrichtes, 
und der Kultur überhaupt, wirkte er erhebend, 
fördernd, streng national; dort aber wo es 
notwendig war, machte er auch der Inter-
nationalität Konzessionen. 

So war G R A F A L B I N C S Á K Y für uns, die wir 

berufen waren, den verfahrenen Karren des 
zweiten internationalen Ornithologischen Kon
gresses ins rechte Geleise zu bringen, der 
rechte Mann. Von seiner Einsicht hing die 
richtige Vorbereitung, welche bedeutende ma
terielle Opfer forderte, — und von ihm hieng 
auch der würdige Verlauf des Kongresses 
wesentlich ab. Der Graf verfolgte die ganze 
Bewegung mit gespannter Aufmerksamkeit 
und umsomehr, weil es auch sehr heikle An
gelegenheiten zu schlichten gab. Seine ebenso 
richtige als würdige Auffassung spiegelt sich 
in den Worten, die er in der Schluss-Sitzung 
des Kongresses am 20. Mai 1891 an die ver
sammelten fremden Mitglieder richtete, womit 
jedoch seine Tätigkeit noch nicht abgeschlos
sen war. 

Nach dem Kongresse Hess er mich zu sich 
bescheiden und sagte mir in seiner bündigen 
Art, er habe sich von dem Erfolg des Kon
gresses überzeugt und es wäre sein lebhaf
tester Wunsch, im Interesse der Ornithologie 
etwas Permanentes zu schaffen: ob ich ge
neigt bin irgendeinen Plan zu entwerfen ? 
Es ist natürlich, dass ich mich sofort anhei-
schig machte und in kurzer Zeit war der Plan 
zu einer Ornithologischen Zentralanstalt ent
worfen, den G R A F C S Á K Y annahm und mich 
mit der Exekutive betraute. 

Diese wirklich aus kleinem Anfang ent
wickelte Anstalt ist heute „Königlich Unga
rische Ornithologische Centrale", welche mit 
dem X X . Bande der in Fachkreisen welt
bekannten Zeitschrift ..Aijitilo" eine Art Jubi
läum feiert, leider nicht mit heller Freude, 
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nem teljes, mert az intézet megalapítója 
nem érte meg ezt a két évtizedes fordulót. 

Nekem megvan az a megnyugvásom, hogy 
utolsó találkozásunk alkalmával szavaiból azt 
vettem ki, hogy ő büszke az intézet ala
pítására. 

Tisztelet emlékének ! Béke poraira! 

Sclater Philipp Lutley. 
1829-1913. 

Magas, közel nyolczvannégy éves korban 
hunyt el Londonban egy szerencsétlenség kö
vetkeztében SCLATER PHILIPP LUTLEY, a híres 
angol zoológus és ornithologus, a ki Intéze
tünknek fennállása óta — 1893 — tiszteleti 
tagja volt. Díszdoktora volt SCLATER a bonni 
német egyetemnek, doktora hazája oxfordi 
egyetemének, tagja a Royal Societynek és 
sok más testületnek. Anglia számára a tudo
mányos szervezés terén — egy nekrologus 
szavai szerint — erős ember volt, oszlop, a 
kire jelentékeny szervezetek támaszkodtak. 
1859-től 190:2-ig, tehát negyvenhárom évig 
titkára volt a londoni zoológiai társulatnak, 
a melyet gondosságával és befolyásával a 
világ leggazdagabb és leghatalmasabb tár
sulatává tett. Egyik megalapítója a British 
Ornithologists Unió nak és első kiadója a leg
hatalmasabb létező ornithologiai folyóiratnak, 
a „The lbis"-nek. Jelentékenyen közreműkö
dött az amerikai és újabban délafrikai pre 
toriai ornithologiai unió megalapításában. 

Általában véve kiváló szervező volt SCLATER, 

a miben kétségtelenül része van jogi tanul
mányainak is. Egy iilobeu ügyvédi gyakorla
tot folytatott, majd bíró volt Odihamban. 
Speezialiter véve mégis ornithologus, különö
sen ornithogeographus volt, eredetileg azonban 
zoogeographus, a mely téren úttöröleg műkő 
dött es sok maradandót alkotott. Velünk a 
II. nemzetközi ornithologiai kongresszus alkal
mával került közvetlen összeköttetésbe; a 
magyar tudományos bizottság felkérte ez al
kalommal, hogy vegye át a madarak földrajzi 
elterjedéséről szóló referátumot. SCLATER en
gedett a kérésnek és átengedte nekünk követ
kező jelentésének első közlési jogát : 

weil ja der Gründer der Anstalt die zwan
zigste Jahreswende nicht erlebte. Ich habe 
die Beruhigung, dass ich bei unserer letzten 
Begegnung unmittelbar aus seinen Wjrten die 
Überzeugung schöpfte: er sei stolz auf seine 
Gründung. 

Ehre seinem Andenken! Friede seiner Asche! 

Philip Lutley Sclater. 
1829-1913. 

Im hohen Alter von nahezu vierundachtzig 
Jahren starb in London, infolge eines Wa-
genunfalles, der bedeutende englische Zoo
loge und speziell Ornithologe P H I L I P P L U T L E Y 

S C L A T E R , der unserer Anstalt von Anbeginn 
— 1893 — als Ehrenmitglied angehörte. Er 
war Ehrendoktor der deutschen Universität 
Bonn, Doktor seiner heimatlichen Universität 
Oxford, Mitglied der Royal Society und vie
ler anderer Körperschaften. Für England war 
er auf dem Gebiete der wissenschaftlichen 
Organisation — nach dem Ausspruch eines 
Nekrologes — der starke Mann, eine Säule, 
worauf sich bedeutende Institutionen stützten. 
Vom Jahre 1859 bis 1902, also dreiundvierzig 
Jahre hindurch, war er Secretär der Londo
ner Zoologischen Gesellschaft, welche er durch 
seine Fürsorge und seinen Einfluss zur reichs
ten und mächtigsten der Welt entwickelte. 
Er war einer der Gründer der British Ornitho
logists Union und der erste Herausgeber des 
Journals ..The Ibis", wohl des gewaltigsten, 
das überhaupt existiert und wohl zur Ent
stehung der amerikanischen und neuestens 
der südafrikanischen Ornithologists-Union in 
Pretoria Veranlassung gab. 

Uberhaupt war S C L A T E R ein Organisations
talent, was wohl seinem Studiengang ent
sprach, wobei juristische Bildung eine Rolle 
spielte. Er betätigte sich auch als Advokat 
und war Richter in I »diliam. Ganz speziell 
von Fach war er doch Ornithologe und ganz 
besonders Ornithogeograph, ursprünglich aber 
Zoogeograph, wo er bahnbrechend wirkte und 
Vieles schuf, was aufrecht bleiben wird. Mit 
uns kam S C L A T E R durch den II. internationa
len Ornithologischen Kongress in unmittelbare 
Verbindung: er wurde seitens des ungarischen 
wissenschaftlichen Komitees ersucht, das Re
ferat über die geographische Verbreitung der 
Vögel zu übernehmen. Er kam dem Ersuchen 
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„A II. nemzetközi ornithologiai kongresszus 
magyar bizottsága. — Hungárián Cominittee 
of the II. international ornithogical Congress 
(Budapest. Hungária. National Museum). 

The geographicáldistribution of Birds; an 
Adress delivered before the second interna
tional Ornithological Congress at Budapest 
Mai 1891, by PHILIP LUTLEV SCLATER M. A., 

P. II. D., F. 1!, 8., Secretary to the Zoolo-
gical Society of London, Budapest 1891 
(Published at the office of the Congress)." 

A mikor azután GRÓF CSÁKY ALBIN a kon
gresszus eredményétől indítva, megteremtette 
a Magyar Ornithologiai Központot, SCLATER 

PHILIP LUTLEY is kineveztetett az első tiszteleti 
tagok között. — Sajnálatos, hogy eredmé
nyekben oly gazdag életének tragikusan kel
lett végződnie. 

1913 január "27-én elhunyt még Intézetünk 
legrégibb tiszteleti tagjai közül 

dr. Collett Robert tanár 
a krisztiniai — Norvégia — zoológiai múzeum 
igazgatója, a ki részt vett az 1891. évi buda
pesti II. nemzetközi ornithologiai kongresszu
son és a magyar tudományos bizottság fel
kérésére a Magyar Tudományos Akadémia 
üléstermében nyilvános előadást tartott ezen 
czím alatt: 

„Amadarak életeNorvégia arktikus részein." 

Legifjabb tiszteleti tagjaink sorából elvesz
tettük 1913 június 23 án Transvaalban — 
Pretoria — 

dr. Gunning J. W. B. 

F. Z. S., M. D. a Transvaal Museum és pre
toriai állatkert igazgatóját. 1860 szeptember 
3-án született Hollandiában, Hilversumban. 
1884-ben orvosi minőségben Délafrikába ment, 
1892-ben Pretoriában telepedett meg és ki
neveztetett a múzeum igazgatójává. 0 terem
tette meg 1898-ban az állatkertet is, a mely
nek vezetését is átvette. 

nach und iiberliess uns die Priorität für den 
folgenden Bericht: 

.. A II. nemzetközi Ornithologiai Kongresszus 
magyar bizottsága." — Hungárián Committee 
of the II international Ornithological Congress. 
(Budapest, Hungárián National Museum). 

The geographicál distribution of Birds; an 
Adress delivered before the second interna
tional Ornithological Congress at Budapest 
Mai 1891, by PHILIP LUTLEY SCLATER, M. A., 

P. H. D., F. Pl. S., Secretary to the Zoologi-
cal Society of London. Budapest 1891. (Pub
lished at the Office of the Congress)." 

Als dann Graf ALBIN CSÁKY, angeeifert durch 
den Erfolg des Kongresses, die Ungarische 
Ornithologische Centrale ins Leben rief, ward 
in der Reihe der ersten Ehrenmitglieder auch 
PH . L . SCLATER ernannt. — Schade, dass ein 
an Erfolgen so reiches Leben tragisch enden 
musste. 

Am 27. Jänner 1913 starb aus der Reihe 
der ältesten Ehrenmitglieder der Anstalt: 

Professor Dr. Robert Collett, 

Direktor vom Museum zu Christiania in Nor
wegen, der am II. internatiolen Kongresse 
der Ornithologen in Budapest 1891 teilnam 
und auf Ersuchen des ungarischen wissen
schaftlichen Komitees im Sitzungssaale der 
ung. Akademie der Wissenschaften einen 
öffentlichen Vortrag unter dem Tite l : „Das 
Leben der Vögel im arktischen Norwegen" 
hielt. 

Aus der Reihe der jüngsten Ehrenmitglie
der starb am 23. Juni 1913 in Pretoria in 
Transvaal: 

Dr. J. W. B. Gunning, 

F. Z. S., M. D., Direktor des Transvaal-
Museums und des Zoologischen Gartens in 
Pretoria. Geboren wurde er am 3. September 
1860 in Ililversum in Holland. Er kam im 
Jahre 1884 nach Südafrika, wo er als Arzt 
praktizierte; in 1892 kam er nach Pretoria 
und wurde zum Direktor des Museunis er
nannt. Dank seiner Bemühungen, wurde in 
1898 der Zoologische Garten gegründet, des
sen Leitung er übernahm. 
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HAAGNER ALVIN, SCLATER W. L . , a most el
hunyt SCLATER PH. L . fia és BUCKERILL A . tár
saságában megalapította a South African Omi-
thologists Union-t, a melynek első alelnöke 
lett. Több izben elnöke volt a transvaali 
biológiai társulatnak is. Elvesztése nagyon 
sajnálatos, mert hivatva volt a tudománynak, 
főleg az omithophaenologiának nagy szolgá
latokat tenni. 

Csató János. 
1833—1913. 

1913 november 13-án déli 1 óra 30 percz-
kor elhunyt CSATÓ JÁNOS kir. tan., Alsófehér 
vármegye volt alispánja, a M. K . Ornitholo
giai Központ tiszteleti tagja, számos bel- és 
külföldi egyesületnek és társulatnak tagja, 
hajlott korban, baloldali szélhűdés követ
keztében. Az elhunytat igazán messze földön 
is jól ismerték és absolut -megbízhatóságáért 
általános tisztelet övezte. 

Az 1848/49. évi szabadságharc/, tüzes hu
szárhadnagya az elnyomatás idején konczai 
birtokára vonult vissza. Itt a természettudo
mányokkal, főleg omithologiával és botani 
kával foglalkozott és az őt jellemző határo 
zottsággal odáig vitte a dolgot, hogy gyűj
teménye szűkebb hazájára, az egykori Erdélyre 
nézve valóságos locus credibilis lett. Minden 
megvolt gyűjteményében, a mi az idők folya 
mán különösen az ornithologia terén ismeretes 
volt. Különösen becsessé tette gyűjteményét 
annak irodalmi feldolgozásával és publikálá
sával. A mit tehát czéljául kitűzött, azt el is 
érte! Ugyan hányan mondhatják ezt önmaguk
ról ? Jellemző CsATó-ra az ő nagy, külsejével 
ellentétben állónak látszó, türelmessége. A 
magyarok és szászok közötti politikai feszült 
ség idején is fenntartotta az érintkezést a 
szász nemzetiségű természetvizsgálókkal, de 
csakiso tudomány művelóirel. BIELZ E . A.-valós 

Mit A. HAAGNER, W . L. SCLATER, den 

Sohn des jüngst verstorbenen PH . L . SCLATER 

und A. BUCKERILL, machte er sich um die 
Gründung der South African Ornithologists 
Union verdient, deren erster Vizepräsident 
er war. Mehreremale war er auch Präsident 
der Biologischen Gesellschaft von Transvaal. 

Der Verlust dieses eifrigen, noch in den 
besten Jahren stehenden Mannes ist sehr zu 
bedauern, da er berufen war der Wissen
schaft, namentlich der Ornithophänologie, be
deutende Dienste zu leisten. 

Johann von Csató. 
1833—1913. 

Am 13. November 1913. nachmittag 1 Uhr 30 
Minuten starb hochbetagt, infolge eines liuksei-
tigen Schlagfusses, JOHANN VON CSATÓ. königlicher 
Rat, ehemaliger Vizegespan des Komitates 
Alsófehér, Ehrenmitglied der Königl. Unga
rischen Ornithologischen Centrale und Mitglied 
vieler Vereine und Gesellschaften des In- und 
Auslandes; infolgedessen wirklich weit be
kannt, und seiner absoluten Zuverlässigkeit 
wegen allgemein geehrt, 

Der blutjunge Husaren-Lieutenant des Frei
heitskampfes von 1848—49, verlegte sich in 
der Epoche der Unterdrückung, auf seinem 
Landgute Koncza. auf die Pflege der Natur
wissenschaften, ganz besonders auf Ornitho
logie und Botanik und bei der ihm eigenen 
Beharrlichkeit, brachte es so weit, dass seine 
Sammlung für seine engere Heimat,.das histo
rische Transylvanien, einen wahren Locus 
credibilis bildete. Nichts, was im Laufe der 
Zeit auf dem Gebiete der besonderen Orni
thologie bekannt wurde, fehlte in seiner 
Sammlung. Was aber seinen Sammlungen 
besonderen, wissenschaftlichen Wert gab, das 
war der Umstand, dass er die Sammlungen lite
rarisch bearbeitete und alles publizierte. Das 
also, was er sich als Ziel gesteckt hat, hat 
er voll und ganz erreicht! Wie viele können 
dies von ihrem Bestreben sagen!"? Das, was 
v. CSATÓ auch besonders auszeichnete, war 
seine grosse Toleranz, welche zu seinem 
Äusseren im Wiederspruch zu stehen schien. 
Selbst zur Zeit der grössten politischen Span
nung zwischen Ungarn und den Sachsen, pflegte 
v. CSATÓ mit den sächsischen Naturforschern 
die besten Beziehungen, abermirműMännern 
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akétFuss szalbarátságosan érintkezett; S T E T T E R 

V I L M O S F R I G Y E S - S C I benső barátság kötötte össze. 

Tudományos működése azonban nem kö
tötte le minden erejét. A közigazgatás terén 
elsőrangú tekintély volt; ez nagy jelentőség
gel birt Alsófehér megyében, a hol sokféle 
nemzetiség érintkezik. 

Családot nem alapított; gyűjteményei biz
tosítva vannak a tudomány számára. 

Tisztelet talpig férfias jelleme emlékének. 
Budapest, 1913 november 14. 

H E R M Á N O T T Ó . 

Menesdorfer Gusztáv. 
1843—1912 

Csak nagy későn értesültünk intézetünk 
egyik legalaposabb megfigyelőjének, MENES
DORFER GuszTÁv-nak a mult évben bekövetkezett 
elhunytáról. 

Bányamérnök volt Eszakmagyarorszagon, 
Szepes megyében, az élet viharai és a sors 
csapásai azonban csakhamar elsodorták ha
zánk déli határára, a hol gátbiztosi állást 
vállalt az Alduna egyik ármentesitő-társula-
tánál. A Pancsova és Kevevára között fekvő 
VII. őrházban töltötte élete javarészét éltető 
elemének, a szabad természetnek az ölén. 
Itt végezte páratlanul éles megfigyeléseit, itt 
fogadta a magyar ornithologia sok búvárát, 
hogy elkalauzolja őket az Aldura azon részein, 
a melyeket nálánál jobban senki sem ismert, 
nemcsak topogratiailag. de faunisztikailag sem. 

Hajlott korában nyugdíjaztatta magát és 
hogy még jobban elszigetelhesse magányt 
kereső énjét, a Cattarói-öbölben fekvő Budimba 
vonult vissza. Itt egy elhagyott, roskadozó 
vár egyetlen szobájában szállt meg. ebben 
találták meg holtan 1912 október 27-én. 

Imádta és ismerte, megértette a természe
tet, a melyhez immár örökre megtért. 

Intézetünk egyik legértékesebb megfigyelő 
jót gyászolja M E N E S D O R F E R G U B Z T Á V ban. 

der Wissenschaft. Mit E. A. BIELZ, mit den 
beiden Fuss stand er im freundschaftlichen 
Verkehr. Mit FRIEDRICH WILHELM STETTER war 
er intim befreundet. 

Seine wissenschaftliche Tätigkeit absorbierte 
aber nicht seine ganzen Kraft. Er war ausser
dem auf dein Gebiete der Verwaltung eine 
Auktorität ersten Ranges, was in Alsófehér, 
wo sich die verschiedene Nationalitäten viel
fach berühren, sehr viel bedeutet. 

Er gründete keine Familie ; seine Samm
lungen sind für die Wissenschaft gesichert. 
Ehre sei dem Andenken dieses ganzen Mannes. 

Budapest, am 14. November 1913. 
O T T O H E R M A N . 

Gustav Menesdorfer. 
1843—191'.'. 

Sehr verspätet erhielten wir die Kunde 
über das im vorigen Jahre erfolgte Ableben 
G U S T A V M E N E S D O R E E R S , den das Institut unter 
seine besten Beobachter rechnete. 

Er war Bergingenieur in Oberungarn im 
Komitate Szepes, die Stürme des Lebens und 
Schicksalsschläge verschlugen ihn jedoch bald 
an die Südgrenze des Landes, wo er bei 
einer Donauregulierungs-Gesellschaft die Stelle 
eines Daniniinspektors einnahm In dem so
genannten VII.. zwischen Pancsova und Keve
vára gelegenen Wachtgebäude verlebte er den 
grössten Teil seiner Lebenszeit unmittelbar 
von seinem Lebenseleniente, der Natur um
geben. Hier machte er seine unvergleichlich 
scharfen Beobachtungen, hier empfing er so 
manche ornithologische Forscher Ungarns und 
führte dieselben in den Gefilden an der unteren 
Donau, welche ihm nicht nur topographisch, 
sondern auch in faunistischer Beziehung so 
gut bekant waren, wie sonst niemanden. 

Bejahrt ging er in Pension und um seine 
Einsamkeit verlangende Persönlichkeit noch 
mehr zu isolieren, zog er sich nach Budua in 
der Bucht nach Cattaro zurück. Hier be
wohnte er das einzige Zimmer eines aufge
lassenen Forts, wo er am 27. Oktober 1912 
tot aufgefunden wurde. 

Er kannte, verstand und betete die Natur 
an, zu welcher er nun zurückgekehrt ist. 

Die König!. Ungarische Ornithologische 
Centrale betrauert in G U S T A V M E N E S D O R F E R einen 
ihrer gediegensten Beobachter. 
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Helyreigazí tás . 1. Két oldalról is figyel 
meztettek bennünket DR. NAGY JENŐNEK az 
Ai/H'ln XIX. kötetében, pag. 459 megjelent 
„Madártani megfigyeléseim Olaszország vul
kánjain' tzimű dolgozatára, a melyben Passer 
domesticus helyett Passer italiae ér tendő; 
figyelmeztettek továbbá arra, hogy ugyan
azon kötet 362. oldalán „1912 június 23" 
helyett 1911 június 23 értendő. 

II A M. Kir. Földtani Intézet megjegyzi, 
hogy DR. LAMBRECHT KÁLMÁNNAK a borsodi Bükk 
fossilis madarairól írt dolgozatában az ása
tásoknak a nevezett Intézet részéről való 
anyagi támogatása nincs eléggé hangsúlyozva. 
Készséggel elismerjük, hogy a M. Kir . Föld
tani Intézet a borsodi Bükkhegység barlang
jainak felkutatására 1906—1912 végéig 6410 
koronát áldozott. 

Az „AQUILA" SZERKESZTŐSÉGE. 

Berichtigung. I. Wir erhalten von zwei 
Seiten Bemerkungen zu der Notiz des Herrn 
DR. EUGEN NAGY, betitelt: ..Ornithol. Beobach
tungen auf den Vulkanen Italiens" Aquila 
X I X . pag. 459, wo statt Passer domesticus 
Passer italiae zu stehen hat, ferner auf Seite 
357 „nördlicher" statt südlicher; dann Seite 
362 statt 23. Juni 1912 soll heissen 1911. 

II. Von Seite der Königl. Ung. Geologischen 
Reichsanstalt wird bemerkt, dass in dem Ar
tikel des DR. KOLOMAN LAMBRECHT über fossile 
Vögel aus den Holen des Bükkgebirges, die 
Unterstützung seitens der Anstalt nicht genü
gend betont ist. Mit grüsster Bereitwilligkeit 
sei hier bemerkt, dass die Königl. Ung. Geo
logische Reichsanstalt die Höhlenforschung 
von 1906 bis 1912 mit 6410 Kronen unter
stützt hat. 

DIE REDAKTION DER „AQUILA". 


