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Megjelen május-szeptember hónapokban minden 
kedden és pénteken, azontúl havonta legalább 
egyszer. *:• „A TERMÉSZET" melléklapja 

A z a n t w e r p e n i ál latkert. 
Antwerpen ostromlásának utolsó 

napjaiban hirül hozták a napilapok, 
hogy a belgák kegyetlenül jártak el 
az antwerpeni állatkerttel is. A hires 
szép és gazdag kert ma a pusztulás 
szomorú képét mutatja. A várost 
védő belgák és angolok attól féltek, 
hogy a kert vadállatai esetleg kisza
badulnak s kárt tesznek a város 
lakosságában, tehát arra határozták 
el magukat, hogy e drága állatokat 
leöldösik. Részletes hirek az antwer
peni állatkertben történt pusztításról 
nem érkeztek, de valószínű, hogy a 
belgák és angolok csupán 
azokat az állatokat ölték 
Je, amelyeknek kiszaba
dulása csakugyan nagy 
kárral járt volna. Olyan 
mészárlásra, mint amilyet 
a párisiak vittek véghez 
1871-ben a párisi állat
kertben, Antwerpenben 
nem volt szükség. A pári
siak igen nagyon éheztek 
már akkor, amikor arra 
határozták el magukat, 
hogy az állatkert állatait 
is megeszik. Az elefán
tok, zsiráfok, zebrák s 
más exotikus állatok húsa 
persze nem valami na
gyon ízlett a párisiaknak, 
de a nagyobbrészt rossz 
és szokatlan húst mégis 
igen drágán árulták. S 
még örült az, aki kap
hatott belőlük! 

Antwerpen ostroma azonban mind
össze tizenegy napig tartott s a város
ban annyi volt az élelmiszer, hogy 
jócskán jutott még a hódító németek
nek is. Ugylátszik, hogy az antwer
peniek hosszabb ostromra számí
tottak, különben nem tették volna 
tönkre olyan hamar gyönyörű állat
kertjüket. 

Az antwerpeni állatkert pusztulá
sáról a következő távirat érkezett: 

Antwerpen ostroma a házakban, 
műemlékekben és vagyonban ejtett 
óriási károkon kívül okozott még egy 

jóvátehetetlen veszteséget: ugyanis 
teljesen elpusztult a világhírű antwer
peni állatkert, amely nemcsak a 
belga, de az egyetemes természet
tudománynak is egyik legnagyobb 
kincse volt. 

A nagyszerű állatkert pusztulásá
ban azonban nincs egyenes része az 
ostromló német seregnek. Az állatokat 
a várparancsnoknak a rendeletére 
belga csendőrök meggyilkolták azért, 
hogy véletlenül kiszabadulva, pánikot 
és vérengzést ne okozhassanak az 
amúgy is meggyötört lakosság körében. 

A NAGY VOLIER, MELYET LEROMBOLTAK. 



Először a szárnyasokat pusztították el, 
mert félő volt, hogy magas ketreceiket 
hamarosan eltalálják a német grá
nátok és a kiszabaduló sasok és 
egyéb hatalmas, ragadozó madarak 
nagy félelmet és bajt okozhattakvolna. 

Amikor a német ágyúk bomba
zápora fokozottabb mértékben kezdett 
hullani a városra, a várparancsnok 
újabb rendeletet adott ki, hogy az 
állatkert valamennyi drága és ritka 
vadja is elpusztítandó. A csendőrök, 
akiknek a rácsozaton keresztül agyon 
kellett lőniök a vadakat, könnyes 
szemmel végezték föladataikat, nem
csak azért, mert tudták, mekkora 
értéket pusztítanak el, hanem azért 
is, mert a vadállatok, amelyeket amúgy 
is megőrjített az irtózatos ágyúdörgés, 
rémes üvöltözéssel iparkodtak mene
külni a gyilkos golyók elől. 

A mi állatkertünk összeköttetésben 
volt az antwerpenivel, nem lesz érdek
telen tehát, ha egyetmást elmondunk 
e hires szép kertről. 

Az antwerpeni állatkert a nagy 
pályaudvar közelében, a város kellős 
közepén terül el. A kert egyike a 
világ leggazdagabb állatkertjeinek, 
úgy a fajok, mint a példányok szá
mára nézve. Az állatkert nemcsak 
kulturális célokat szolgál, hanem állat
kereskedéssel is foglalkozik. Az álla
tokhoz nagyon könnyen hozzájuthat, 
hiszen Antwerpen az egész világgal 
összeköttetésben álló igen forgalmas 
kikötőváros. 

Az állatkertben minden tavasszal 
nagy állat-aukciókat tartottak, amelyre 
elszoktak menni a világ összes állat
kertjeinek igazgatói. Az állatokat, 
amelyek a világ minden tájáról ér
keztek ide, elárverezték. 

Az állatkert épületei igen szépek és 
gazdagok. Az igazgatóság épülete — 
képünkön látható — művészi alkotás 
s nem kevésbé szép az állatkert terü
letén levő palota, melyben termé
szetrajzi múzeumok s egy nagy hang
versenyterem van. Az antwerpeni 
állatkert területe valamivel kisebb, 
mint a budapestié-. 

Az antwerpeni állatkert magán
társaság tulajdona, de ebben a társa
ságban részt vesz a város egész 
polgársága. Majdnem minden ant
werpeni polgár részvényes, úgy, hogy 

A FŐBEJÁRAT. 

csaknem mindenkinek bérletjegye van 
az állatkertbe. Az ottani lakosok, akik 
nem bérletjegyesek, csak bizonyos 
napokon látogathatják a kertet. Az 
idegenek természetesen mindenkor 
bemehetnek az állatkertbe. A belépő
díj két frank s miután Antwerpent 
rengeteg idegen látogatja, az állat
kertnek nagy bevétele van a belépő
díjakból. 

A mi állatkertünk sűrű érintkezés
ben s üzleti összeköttetésben volt az 
antwerpeni állatkerttel. Több ízben 
hozattunk onnét állatokat s mi is 
adtunk el Antwerpenbe, különösen 
magyarországi fajtákat. 

E számunkban három képet muta
tunk be az antwerpeni állatkertről. 
Egyik a madárház nagy volierjét 
ábrázol ja ; itt kezdték az antwerpeni 
védők a rombolást, mert a volier 
teteje messzire kimagaslik s esetleg 
célpontul szolgált volna. A fák, melyek 
képünkön láthatók, bent vannak a 
volierben, ahová a látogatók beme
hetnek. Másik képünk az igazgatóság 
épületét mutatja a főbejáróval. A fő-
bejáró közvetlen a pályaudvar közelé
ben van, a kapu mellett pedig egy 
óriási oszlop, melynek tetején egy 
teve-szobor áll. Harmadik képünk 
egy szép kerti részletet mutat. 

Az állatkert dicsérete. 
Egy olvasónk írja nekünk a követ

kező sorokat : 
„Harmadfél esztendeje, hogy meg

nyílt az új budapesti állatkert s ez a 
rövid idő elég volt ahhoz, hogy a 
kert fogalom legyen nemcsak a fő
városban, hanem egész Magyar
országon is. Ez alatt a rövid idő alatt 
elérte az állatkert azt, hogy nélkülöz
hetetlen lett, még pedig nemcsak a 
természetet kedvelők, hanem a szóra-
kozók számára is. Ügy télen, mint 
nyáron pompás élet pezseg az állat
kertben s szinte nem is lehet eldön
teni, a nyári vagy a téli szezon 
kedvesebb-e előttünk ? Ügy a télnek, 
mint a nyárnak meg vannak a maga 
érdekes látnivalói s nagyszerű szóra
kozásai, nem csoda tehát, ha a mi 
állatkertünk páratlan népszerűségre 
tett szert. Hiszen látjuk is, hogy az 
igazgatóság a legnagyobb figyelemmel 
és szeretettel gondoskodni arról, 
hogy a közönség jól érezze magát. 

A székesfőváros törvényhatóságá
nak bőkezűségéből Budapesten épült 
fel a világ egyik legszebb állatkertje. 
De a kert kivételes sikerének nem
csak gazdag állatállománya az oka, 
hanem annak elrendezési és bemuta
tási módja s a kert speciális szerepe, 
melyet a magyar főváros életében 
betölt. 

Maga a külső kép, melyet az állat
kert nyújt, elragadóan szép. Mindaz, 
ami a néző szeme elé tárul, a leg
tisztább s legnemesebb művészet. 
Az épületek, melyek az állatok lakó
helyeiül szolgálnak, annak a vidék
nek stílusában készültek, melyben az 
egyes állatfajok élnek s e sok épít
kezési mód a művészet nyugalmas 
harmóniájába olvad össze. A néző
nek az az impressziója, hogy ezt 
nem lehetett volna másképen meg
csinálni s ez az állatkert építkezésé
nek egyik legnagyobb sikere. S csak 
fokozza a hatást a kert növényvilága. 
Nem szólok most arról, hogy a kert
ben képviselve vannak a legritkább 
növényfajták is, csupán arról, hogy 
ezek elrendezése méltó keretéül szol
gál a szebbnél szebb épületeknek. 
De látjuk, hogy az állatkert megalko
tásánál egyik főtörekvés volt az is, 
hogy a kert az állatok elrendezésére 



KERTI RÉSZLET. 

nézve se legyen a sablonos állat
kertek közül való. A látogatót itt 
nem fogadja a ketrecek egymás 
mellett következő fárasztó sora : ahol 
az állatot szabadban lehetett el
helyezni, ott megtették s ezzel nem
csak az állatoknak használtak, de 
egészen különleges látványosságokat 
nyújtottak nekünk. Aki csak egyszer 
volt az állatkertben, azt legelőbb is 
a szabadban lévő vadállatok lepték 
meg, hiszen felejthetetlenül pompás 
kép : szemben állani az oroszlánnal, 
a tigrissel, a jegesmedvével . . . 

Az állatkert kulturszükséglet s 
tagadhatatlan, hogy ezt a szerepét a 
maga művészi és eredeti megalkotá
sában nagyszerűen tölti be a buda
pesti állatkert. De emellett sikerült 
elérnie a vezetőségnek azt, hogy az 
állatkert legyen Budapest egyik leg
látogatottabb és legelőkelőbb szóra
kozóhelye. Ebben a tekintetben a 
budapesti állatkert egészen speciális 
helyet foglal el a világ állatkertjei 
között. Másutt legnagyobb részben 
megelégszenek azzal, ha az állatkert 
területén vendéglő van, amelyben 
megpihenhet és felüdülhet a sé tá ló : 
nálunk a szórakozásoknak egész 
soráról gondoskodnak számunkra. 

Nyáron délután és este szimfonikus 
zenekar hangversenyez s ilyenkor 

Budapestnek valóban a legelő
kelőbb közönsége hullámzik az 
állatkerti tó partján elvonuló 
sétányon. Csak az elmúlt nyári 
szezonra kell visszaemlékeznem, 
amikor egy-egy állatkerti hang
verseny igazi művészi esemény
számba ment. A legkiválóbb 
karmesterek dirigálták a szim
fonikus zenekart s a legkitűnőbb 
művészek vendégszerepeltek az 
állatkerti hangversenyeken. 

A gyermekeknek pedig való
ságos Eldorádója ez a kert. 
Nagyszerű gyermekjátszóhely áll 
rendelkezésükre, a mulatságos
nál mulatságosabb játékszerek
kel s emellett lovagolhatnak 
pompás elefántokon, tevéken, 
ponnykon. A tél talán ennél is 
nagyobb örömet nyújt a gyer
mekeknek : a kert fő utain 
szánkázhatnak rénszarvasokkal, 
ponnykkal és szamarakkal. A 

mesedélutánok, az ismeretterjesztő 
előadások, melyeket rendeztek, igazi 
örömnapjai voltak a pesti gyerekek
nek, akik nagyobbat és szebbet iga
zán nem kívánhatnak maguknak egy 
állatkerti bérletjegynél. 

Most, amikor ismét a téli szezon 
küszöbén állunk, az állatkert vezető
sége bizonyára ismét gondoskodni fog 
arról, hogy megszokott téli szórakozá
sainkat minél bőségesebben és pom
pásabban élvezhessük. Az előkészü
leteket, mint az állatkert mindennapos 
látogatója, észrevettem s ez indított arra, 
hogy ez igazán őszinte sorokat leírjam. 

Kiváló tisztelettel Déri Imre. 

HÍREK 
Szép napok. Az októberi szép napok 

ismét élénk életet varázsoltak az állat
kertbe. Ügy a délelőtti, mint a délutáni 
órákban igen sokan keresték fel kertün
ket s vidám gyermekkacajtól volt han
gos az állatkert. Mintha az idő ki akart 
volna pótolni bennünket a szeptem
beri csúf, esős napokért, valósággal 
nyáriasak voltak néha az októbervégi 
napok, különösen déltájban. A buda
pesti közönségnek az állatkert iránt 
való szeretetét jellemzi, hogy már az 
első szebb napon tömegesen jöttek ki a 
látogatók s a vasárnap délután látoga
tottsága majdnem felért egy szép nyári 
vasárnap délután látogatottságával. 

Uj bérletek. Annak ellenére, hogy 
még csak két hónap van hátra ebből 
az esztendőből, még mindig váltanak 
bérletjegyet az állatkertbe. Nincs nap, 
hogy egy-két új bérletjegyet ki ne 
állítanánk az 1914. évre, ami annak 
a je le , hogy az állatkert állandó 
látogatóinak száma egyre növekszik. 

Előadások az állatkertben. Az 
állatkert igazgatósága, mint a mult 
esztendőben, az idén is rendez 
ismeretterjesztő előadásokat a tanuló
ifjúság számára a kis sziklahegy alatt 
lévő mozgószinházban. Október máso
dik felében ezeket az előadásokat 
Zoltán Vilmos író tartotta „A pálmák 
és hazájuk" címmel. Az előadásokat, 
melyeken számos vetített képet is 
mutattak be, igen sok iskola növen
dékei látogatták. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
P. F e r e n c . Valamikor tisztán kedvtelésből 

tartottak állatokat. Már a kínaiak szent 
könyve, a Si-King, említ egy állatkertet, me
lyet Vu-Vang, a Csen-dinasztia őse alapított 
Krisztus születése előtt 1150-ben. A rómaiak 
és görögök cirkuszi játékok s z á m á r a tartottak 
ragadozó állatokat. A spanyolok Mexikó meg
hódításakor az aztékek pompásan berende
zett állatkertjében gyönyörködhettek. Csak 
a ragadozó m a d a r a k naponta 5 0 0 pulykát 
fogyasztottak, a vízi madarakat pedig 300 
ember ápolta. Szarvastenyésztésükről híresek 
voltak a majna-frankfurti, münzenbergi (1433) 
és a friedbergi (1489) kertek. A keresztes 
háborúk idején sok idegen állatot hoztak 
Európába. 1443-ban a frankfurti vásáron egy 
elefántot mutogattak, 1458-ban a mainzi 
érseknek, 1460-ban a cseh királynénak volt 
papagálya. Amsterdam városa 1477-ben és 
1483-ban oroszlánokat kapott ajándékba. 
Ebersdorfban (Bécs mellett) 1552-ben nagy 
állatkertet alapítottak. A schönbrunni császári 
állatkert 1752-ből való. Magyarországon egyet
len állatkert van : a budapesti. 1866-ban a la
pította a „Pesti állatkerti részvénytársaság". 
Ez a társulat 1871-ben „állat- és növény
honosító társaság"-gá alakult át, de folyton 
csak tengődött. Végre 1909-ben a főváros 
vette át s egy teljesen új, modern és nagy
szabású állatkertet épített. 1912. május 20-án 
nyilt meg. 

K. Józse f . Az állatok elnevezése a követ
kező : Kor szerint: Az egy éven aluli szarvas
marha : borjú, (a h í m : bikaborjú a nőstény: 
üszőborjú). Az egy éven felüli, de még hasz
nálatban nem levő szarvasmarha : növendék 
állat. A herélt bika betanításig vagy hízóba 
adásig : tinó. A juh egy éves korig: bárány, 
két éves korig : toklyó vagy jerke, a harmad
éves : harmadfű, vagy ha nőstény: előhasi. 
A sertés e lválasztásig: malac, azontúl a 
tenyészkorig: süldő. — Az elnevezés nem 
szerint a következő: A hím szarvasmarha neve: 
bika, a nőstény : tehén. A hím ló neve : 
csődör, mén, a nőstény : kanca. A hím juh : 
kos, a nőstény : anyabirka, anyajuh. A hím 
sertés: kan, a nőstény: koca. A pulyka : 
kanpulyka, a nőstény: tojópulyka. A lúd : 
gúnár, tojó. A kacsa : gácsér, tojó. A költő 
és apróságot vezető baromfi : kotló. 



A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLATKERT HELYSZÍNRAJZA 

J E L M A G Y A R Á Z A T : 
Az állatkertbe vezető 

Villamosok számai: 5. 
15. 17. 21. 23. 25. 27 . 37. 
73. 75. közúti, 8. 10. 12. 
48. városi villamosvasút. 
— F. J . földalatti villa
mos vasút. Omnibusz. 
A térképen látható számok az 
útmutató szövegére utalnak. 
— > - az útmutató leírásában 

követett útirány 
KI. = klozet. 

1. Főkapu 
2. Igazgatóság 
3. Majmok 
4. Rágcsálók 
5. Mókusház 
6. Erszényesek 
7. Szarvasok 
8. Juhok 
9. Tejcsarnok 

10. Antilopok 
11. Bölények 
12. Cukorkaárusítás 

13. Kapu 
14. Néprajzi gyűjte

mény 
15. Vastagbőrüek 
16. Zsiráfok 
17. Turista-út 
18. Vendéglő 
19. Tevefélék 
20. Disznófélék 
21. Gyermekek játszó

helye 
22. Sport-pálya 

23. Lovagló és kocsi- 36. 
kázó-pálya 37. 

24. Zebraistálló 
25. 26. 27. 28. Kecskefélék 38. 
29. Kis medvék 39. 
30. Nagy medvék 40. 
31. Kutyák 41. 
32. Süteményárusitás 42. 
33. Átjáró az oroszlán- 43. 

házon át 44. 
34. Tigrisharlang 45. 
35. Oroszlánbaríang 46. 

Kisragadozók 
Hűsítő italok árusí
tása 
Vidrató 
Várrom 
Fókató 
Jegesmedvéi; 
Turista-út 
Rozsomák 
Nyestfélék 
Rénszarvasok 
Norvég ház 

4*. Hófajdok 
48. Alagút-átjáró 
49. Bejárat a mozgófény

képekhez 
50. Uszómadarak 
51. Gázlók, kacsák 
52. Fácános 
53. Sasok 
54. Struccok 
55. Kisebb tóparti 

madarak 
56. Madarak háza 

57. Dohányárusítás 
58. Falusi gazdaság 
59. Akvárium 
60. Terrárium 

61. Vendéglö\Spo!íirits és 
62. Kávéház /Maloschik 
63. Zenepavillon 
64. Kávéházi terrasz 
65. Pálmaház bejárata 
66. Aréna-úti kapu 
67. Gundel-féle vendéglő 

H I R D E T É S E K 

P Á L M A 

KERTÉSZ TÓDOR 
BUDAPEST, IV. KEH., KRISTÓF-TÉR 

Emléktárgyak, utazási cikkek, játék és 
sport árúk, háztart. cikkek nagy raktára 

A IV. kerület Bécsi-utca 2. szám alatti 

„BUDAPEST" SZÁLLODA 
S A J Á T K E Z E L É S É B E N 
Állandó vevőinek a szobák áraiból 
megfelelő á r k e d v e z m é n y t nyújt 

Hz Állatkertben 
nézzük meg 

az Akváriumot 
és a Pálmaházat 

Szép emléktárgyak jutányos áron kaphatók 


