
A MAGYAK NEMZETI MÚZEUM
ÁLLATTÁRI OSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ.

FeIVAIíDSZKY jÁNÜS-tÓl.

Mieltt a jelen összeállításuak tulajdouképeni czélját: az állattári

uyüjteményekiielí a legközelebb lefolyt tíz ev alatt való gyarapodását és

elmenetelét kimutatni akarnám, szükségesnek vélem az állattári osztály

fejldését és gyarapodását, legalább fvonásaikban, röviden megérinteni.

Az állattári szerzeményekrl vezetett jegyzékek 184y-ig hiányosak és

szakadozottak voltak, s ezek az 1<S!21. évben szerkesztett Catalogus liein-

ventionalis-ban, az \S2'2—24-ik evekben megkezdett Protocollum benefac-

torum-ban s az igazgatóság levéltárábtin vagy az ez által ISíH-tól fogva

vezetett jegyzkönyvekben foglaltatnak.

Ez adatok nyomán, az állattár gyjteményeinek kezdete ama lej)ke-

gyiijtemeny volt, mely már e század tízes éveiben Stipsics Ferkncz eszter-

gomi kanonoktól vétetett meg «ezer forinton fekete bankóban« és 1876

apró rekeszben elhelyezett ugyanannyi példányból állott. E gyjtemény

külföldi példányai azonban késbb 55 frtért eladattak ; a fenmaradt rész

pedig az 1838-ik évi árvízkor egészen megsemmisült. A külföldi j)éldá-

nyokon azért adtak túl, mert eleintén csupán a hazai tárgyak összegyjtése

czéloztatott ; e téves felfogástól azonban csakhamar eltértek, mert már

1833-ban s a következ években ismét vásároltattak oly gyjtemények,

melyek hazánkon kívül gyjtött tárgyakat tartalmaztak; ilyenek az Ochsen-

HEiMEK és TREiTSCHKE-féle jeles és typicus pillangó-gyjtemények, valamint

a DAHL-tól és másoktól szerzett bogarak és puhányok, melyekre összesen

körülbell 5500 forint adatott ki.

E korszakban vettetett meg hazánk emls- és madár-faunájának

alapja is, nevezetesen a Jány Pál gondnok gyjtései és a Petényi Sala-

mon János, Reiner György, Aebly AnoLF-féle gyjteményeknek adomá-

nyozásai, valamint fensége Istváx fherczeg által ajándékozott ama

midír-gyajteni^ny, melyet Ö f 3n vágynak Foldva iy Amáma úrhölgy ajánlott
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fel. A madártojás-gyjtemény szintén adakozásokból keletkezett, melyhez

számosabb példánynyal járultak : Braun József, Diewald H., Gaspa-

RECz János, Grynaeus N. János, Kubinyi Ágoston és Géza, Kuchta Sámuel,

Neubehler Pál, Petényi Salamon János, Pongrácz Antal, Kokosz István,

Tauscher Gyula és Wagner János.

A hazai rovarfajok összegyjtésére ekkorában még kevés figyelem

fordíttatott, s összesen csak hárman adakoztak ilynem több fajból álló

tárgyakat, u. m. Bielz Albert, Petényi Salamon J. és Sadler József.

E korszakban vette kezdetét a külföldi tárgyak adományozása is, jele-

sen : indiai madarakat Schöft Ágoston képíró, afrikai hüllket és tengeri

puhányokat Semene A. cairói osztrák consul, tengeri és szárazföldi s édes-

vízi csiga-kagylókat Kanitz M. L., Titius Pius és Schmidt Ferdinánd s

különböz osztályú törökországi tárgyakat Frivaldszky Imre ajándékoztak.

Az l<S49-ik év végén volt az állattárban: gerinczes állat 3500 és

gerincztelen 32,170 példány, mely számoliban azonban a hibás és leihely

nélküli példányok is benfoglaltatnak, melyek a késbbi években, midn
nemzeti intézetünk azokkal egyenl fajú jó példányoknak jutott birtokába,

részben a fölöslegesek közé iktattattak.

E korszakban az állattár gyjteményeinek fejldése röviden a követ-

kezkben foglalható össze. A magyarországi emlsök, madarak és madár-

tojások gyjteményének, néhány gyjtemény s több-kevesebb számú pél-

dányok ajándékozása által, alapja vettetett meg. A rovarok osztálya vétel

útján két jeles és közérdek gyjteménynyel gyarapodott, melyek közül

azonban az egyik az 1838. évi árvízkor igen sokat szenvedett. A többi állat-

osztály — a csiga-kagylók gyjteményét kivéve — csak kevés fajszámmal

volt képviselve. A gyjtemények három teremben, czélszertlen ócska búto-

rokban voltak fölállítva. Az osztályba befolyt szerzemények jegyzékei ren-

detlenül vezettettek, bár a gyjtemények terjedelméhez képest a személyzet

elegend volt, mert az egész természet-osztály személyzete egy r, egy

rseged, egy gondnok és egy szolgából állott; késbb 1834-ben a gondnoki

állás beszntettetett ugyan, de helyébe egy második rseged alkalmaztatott

s 1837-ben pedig még egy irnok is. A szakkönyvtár ekkor még igen csekély

volt s az többnyire régi, elavult munkákból állott.

II.

Az 1850-ik évtl kezdve az 1869-ik év márczius havának végéig a

gyjtemények több irányban örvendetesen gyarapíttattak. A nagyobbszerü
ajándékozások közül megemlítendk : a Forray Julia grófn 12 ezer csiga-

kagylóból és 80 habarczból álló gyjteménye ; az Újhelyi Imre kanonok
által hagyományozott gyjtemény, mely 1 1 ezer példány csiga-kagylót tar-

talmazott és a Nendtvich Tamás örököseitl ajándékba kapott 1800 pél-

dányból álló lepke-gyjtemény. Különböz állattani tárgyakkal gyarapították



ovábbá intézetünk ez osztályát: a k. m. Természettudományi Társulat 1804

és Frivaldszky Imre 1186 i^éldánynyal. Külföldön tartózkodó hazánkfiai

közül többen a távolban is megemlékeztek nemzeti intézetünkrl, így

DoLEScHALL Lajos Jáva- és Amboinából 2390, Duka Tivadar Kelet-Indiából

2812, Xantus János Észak- és Középamerikából 7G78, Vidéky László Dél-

Amerikából 214, Tóth Kálmán mérnök szintén iigj^anonnan 178, Yrre-

r.ÉLYi Imre mérnök Mexicóból 017 és ScnríRTZENLrcHNEn Seres a M. Tudo-

mánj^os Akadémia által szintén Mexicóból 162 példányt ajándékozván.

Hasonlóan külföldi tárgyakkal gyarapiták még osztálymikat : Abdulah bey

(Hammerscbmidt), Döry Lajos, Fehér Miklós, dr. Glós Samu, dr. Nendt-

viCH Károly, Nosticz-Eieneck Paulina grófné, báró Sina Simon, Titius

Pius, Velits Károly, Vörös Dániel, a pesti állatkerti társulat s több párt-

fogó, kik egy. Kovács János által Egyiptomban szerzett 876 példányból

álló gyjteményt ajándékoztak. A hazai tárgyak ajándékozói közül fleg

megemlítendök : Jeitteles Lajos H., Kertész László, Kovács Gyula,

Kray N. János báró, Kubinyi Ferencz, Metelka Ferencz, Petényi Sala-

mon J., PtOKosz István, Svoy Miklós, Sulyok Ignácz és Vidra Ferdinánd,

valamint Frivaldszky János, ki részint gyjtés, részint pedig szerzés által

7290 példánynyal gyarapitá a gyjteményt. Nagy lendületet nyert azonkívül

az osztály Miketz András és Frivaldszky Imre gyjteményeinek megvétele

által; az els hatezer csiga-kagylót, az utóbbi pedig 62,143 különböz

rovar-példányt és 16 ezer szárazföldi és édesvízi csiga-kagylót tartalmazván.

Azonkívül vétel útján szereztetett 2055 példány, melyekre összesen körül-

belül 8706 frt lett fordítva. Csereben begyült 1062 darab. Összesen ez id
alatt gyarapodott az osztály mintegy 150,000 példánynyal.

Az ily módon nagy mérvben megszaporodott állattári gyjtemények

kezelését és feldolgozását e korszakban az 1855-ik év végéig két r végezte;

ettl fogva azonban 1866-ig csak egy, kinek egyszersmind amaz idközben

három évig az ásványtári rt is helyettesítenie kellett; 1866. évvégén

neveztetett ki egy rseged is, azonban a természetiek osztálya mindkét

rének közös segítségére. Volt továbbá egy írnok is alkalmazva, de csak

pár órai mködésre, mert a többi hivatalos idt az igazgatósági irodában

kellett töltenie. Szolga csak egy volt az egész természetosztályban, ki egy-

szersmind a pra-paratori teendket is végezte. 1855-ben alkalmaztatott

ugyan az ásványtári osztályban egy kisegít szolga ; de ennek daczára, a

praeparatori szolgának ez utóbbi osztályban is kellett a szükségeseket

végeznie; mígnem ez 1860-ban véglegesen ez osztály prípparatorává lett

kinevezve. 1863-ban végre kapott az osztály egy rendes és 1866-tól kezdve

egy kisegít szolgát.

Ily csekély személyzet mellett az r munkássága rendkívH módon

igénybe volt véve nemcsak a hozzá ill hivatalos teendk teljesítése által,

hanem azáltal is, hogy az oly nagy mérvben megszaporodott gyjteménye-



ket, melyek rendes bútorzat hiánya miatt részben csak a lomtárból fölhozott

állványokon voltak fölállítva s néhányszor, a körülmények szerint, egyik

helyrl a másikra Imrczolva, a romlás veszélyétl megóvhassa. Ez idben

a hivatalos teendk az által is még nagyon megszaporodtak, hogy az

1855-ik évben oly rendelet érkezett a kormánytól a Nemzeti Múzeum összes

osztályaihoz, miszerint a begyült tárgyak kor- s egyes tételek szerint íras-

sanak össze s mutattassék ki tételrl-tételre, mennyi tárgy érkezett be

1821-tl fogva, hány darab hiányzik belle, hova lett s mennyi van meg?

E munka az állattár részérl az 1858-ik év végéig elkészült s fel is terjesz-

tetett a kormányhoz. Ennek különösen az a jó eredménye lett, hogy vala-

mennyi tárgy szerzeményi számmal láttatott el s e szabál}' a gyjtemé-

nyekbe helyezett példányoknál azóta is megtartatott. Egyszersmind az

1855-ik évtl kezdve 1860-ig az osztályban eszközlött munkálatokról évne-

gyedenkint jelentések terjesztettek be. 1850-tl kezdve a befolyó szerzemé-

nyekrl rendes jegyzkönyvek vezettetnek. 1853-tól fogva 84 frtnyi átalány

lett utalványozva a hazai fauna érdekében teend kirándulásokra; 1857-ben

a rovarok számára készíttetett egy szekrény ; 1 8G0-ban a madarak részére

két szekrény; 1863-ban a pesti hazai els takarékpénztár költségén a

madarak nagytermének a fal körül lev része bútoroztatott be s egy szek-

rény a középen állíttatott fel; 1866-ban pedig a rovarok és puhányok

osztálya nyolcz darab szekrénynyel láttatott el. Azonkívül 1868-ban az

emlsök két termének bútorozása is elhatároztatott, föl lévén szólítva az

igazgatóság ezek számára költségvetést terjeszteni be ; a kivitel azonban

csak 1871-ben foganatosíttatott. A kézi-könyvtár csak kevéssé növekedett

részint a Eeivaldszky iMRE-féle gyüjteménynyel jött, részint a vagy 300

frton vett munkák által, s az az 1869. év márczius havának végéig 280

munkából, 370 kötet- vagy füzetben, állott.

Meg kell még itt említenem, hogy 1862-ben ama csudaszülött tárgyak,

melyek intézetünkben közszemlére ki nem állíttathattak, a k. állat-gyógy-

intézetnek engedtettek át. Az Erdélyi Múzeumnak, Duka Tivadar és Xantus

.János kívánságaira, az általok ajándékozott fölösleges példányokból 80

darab madár lett elküldve. A keszthelyi gazdasági intézet részére pedig

2276 fajból, 4085 példányban, álló rovar-gyüjtemény álhttatott össze,

melyért csekély kárpótlás fejében 150 frt folyt be s ez más ilynem tárgyak

szerzésére fordíttatott.

E korszak végén, a kelet-ázsiai expeditió alkalmával, a m. k. vallás-

és közoktatásügyi miniszter úr, boldogemlék báró Eötvös -József excel-

lentiája és a tudományos mozgalmakat lelkesen pártoló miniszteri tanácsos

Hegeds Lajos Candid, a külföld nevezetesebb múzeumainak elmenetelét

és jelen állapotát tartván szemök eltt, ez utóbbiak mintájára hazánk

múzeumának is nagyobbszer fejldést adni óhajtván, egy, szakavatott

képzettségérl általánosan ismert egyént, Xantus JÁNOs-t, tetemesebb pénz-



összeggel ellátva, küldtek ki a természetrajzi és népismei tárgyak össze-

szerzésére, ki tisztében híven eljárván, érdekes s a kívánt czélnak megfelel

nagyterjedelmü gyjteményeket szerzett intézetünknek e távol világ-

részekben ; de a melyeknek részletes kimutatása már a következ korszakba

tartozik.

E második korszak tehát röviden a következkben jellemezhet : a

gyjtemények gyarapodása: ajándékok, két gyjteménynek megvétele s

részben a gyjtések által is, rendkívül nagy, de az ezek feldolgozására ren-

delt személyzet és a szükséges tudományos eszköz csekély vala ; a befolyt

lárgyak jegyzkönyvei rendesen vezettettek s ezeknek megfelelöleg a tár-

gyak is szerzeményi számokkal láttattak el ; új bútorzat készíttetett a

nagyobb madár-teremben egy szekrényen kívül egészen, a rovaroknál a

fal elrészén és közejDén s a puhányok termében fele részben ; a kisebb

emlsök a volt nádori konyha-szekrényekben voltak elhelyezve, a nagyobbak

pedig, valamint a halak és hüllk, a lomtárból fölhozott állványokon és

asztalokon a pornak kitéve feküdtek. Az ily módon kiállított gyjtemények

a közönség számára hetenkint egj^szer voltak nyitva s felvigyázókul hadas-

tyánok rendeltettek, kz alkotmányos korszak beálltával a kelet-ázsiai expe-

ditió által a gyjtemények nagyobb fejlesztésérl s a fölállításhoz szükséges

némely eszközökrl is részben gondoskodva lett,

III.

Az 18G9-ik év ápril havában következett be ama korszak, midn az

intézet a jelenlegi szakért és ügybuzgó igazgatónak, Pulszky Ferencznek,

vezetése alá bízatván, az javaslatai és közbenjárása folytán, a tudo-

mányos intézetek czelját és rendeltetését elmozdító s azoknak frugóját

képez intézkedések hozattak be. 1870-ben ugyanis a csekély számú tiszt-

visel személyzet eleintén egy segédrrel és egy rsegeddel, késbb pedig

1873-ban még egy rsegeddel szaporíttatott, egy második szolgai állás

rendszeresíttetett, a gyjtemények bvítése, kiegészítése és felállítási szük-

ségleteire, valamint az elhanyagolt s fleg nagy hiányokban szenved

szakkönyvtár nagyobb mérvben való gyarapítására s könyveinek bekötésére

dotatiók rendeltettek ; ekkor lett gondoskodva továbbá a hazai fauna össze-

gyjtésére kívánt kirándulási költségek emelésérl, a még hiányzó bútor-

zatnak nagyobb részbeni kiegészítésérl, a hiányzó dolgozó-szobáról s az

ebben elhelyezend szakkönyvtár számára bútorzatról, valamint a víz-

fütésrl is, hogy a gyjtemények a közönség számára télen át is nyitva

lehessenek. S ez üdvös intézményeknek köszönhet az, hogy a Nemzeti

Múzeum állattári gyjteménye is, ez úton tovább haladva, más elbbkelbb

helyet elfoglalt intézetek díszes sorába emelkedhetik, hazánknak becsületére

válhatik s czéljának híven megfelelhet. Hálás köszönettel emlékezik itt meg

az osztály személvzete Treforï Agost m. k. vallás- és közoktatásügyi



miniszter úr ö excellentiájáról, s a már említett miniszteri tanácsos úrról,

kik a Nemzeti Múzeum emelkedésére irányzott ez üdvös intézkedéseket, az

országra nehezedett súlyosabb anyagi viszonyok között is, els sorban

mindig lelkesen pártfogolák.

Az 1869-ik év ápril havától a mai napig az állattár összesen gyara-

podott 1 69,456 példányuyal és 975 üvegcse pókkal, melyek következleg

oszlanak fel: emls 441, emls-csontvázrészlet 70, gyomorlabdacs 2; madár

2030, madár-csontváz 3, madár-fészek 96, madár-tojás 218; hüll és kétélt

1592, hüll-tojás 27; hal 6364; rovar 122,148, rovar-hernyó, báb és fészek

169; pók 7295 ; rákféle és soklábú 3899; puhány 23,880 ; különféle tengeri

gerincztelen stb. 1224. Ezekbl ajándékképen bejött 9864 példány és 399

üvegcse pók; vétel által 29,569 példány és 576 üvegcse pók; gyjtés által:

hazánkban 41,518 példány és a külföldön Xantus által 85,000 példány;

végre csere útján 3505 példány.

Az ajándékok közül különösen kiemelendk : O cs. k. FeUégének

ajándéka 1497 példány különféle állat a «Novara» expeditióból ; Sarkady

Károly hazánkfia Dél-Amerikából: 10 emls, 98 madár és 2000 darab

rovar, ezek között mintegy 1900 példány lepke, mely igen emelte a Nemzeti

Múzeum ilyféle gyjteményét; Tengelyi F. északamerikai alconsul hazánk-

fiáé British-Guianában : 90 délamerikai madár s Duka TivADAR-é Kelet-

Indiából: 14 emls és 188 madár. Többek közt végre még nagyobb aján-

dékokkal járultak az intézet gyjteményeinek gyarapításához : a x>esti

állatkerti részvény-társulat, a kir. magy. Természettudományi Társulat,

Emich Gusztáv, Frivnldszky Imre és özvegye, dr. Horváth Oéza, Kunt P.

Lajos, Ónody Bertalan, Virányi János, Xantus János és Zichy Mihály, vala-

mint az osztály személyzete.

A vételeknél különösen gond fordíttatott az emlsök, madarak, rova-

rok és csigákra, melyeknél fleg a hiányzó nemek vagy kitnbb fajok

vétettek tekintetbe s a rovarok között fleg az európai fauna s ama világ-

részek, melyekbl csak igen kevés példányunk volt. Az összes vételekre

kiadatott az osztály részére rendelt rendes dotátióból 10,858 frt 77 kr. s

az igazgatóságnak gyjtemények vételére adott dotátióból 500 frt. E vételek

közt van a BöCK-féle pókgyjtemény, mely a bécsi közkiállításon is feltnt;

a Fuss KÁROLY-féle rovar-gyjtemény, mely különösen Erdély bogár-fauná-

jának kiegészítése végett szereztetett meg; egy vöröstengeri és egy chinai

csiga-gyjtemény, ez utóbbi fleg a nagyszámú apróbb fajok végett vétetett

meg, melyek az ottani vizekbl gyjteményünkben még nem voltak kép-

viselve.

A gyjtések mind külföldi, mind hazai tárgyakban igen becses ada-

tokat szolgáltattak az illet országok faunájára nézve, jelesen a Xantus

kelet-ázsiai, Pável János kis-ázsiai gyjtése Frivaldszky Imre költségén s

az osztály személyzetének gyjtése: Liptó, Zólyom, Baranya, Zala, Szepes,



Zemplén, Ung, Mármaros, Bihar, Csongrád, Békés, Temes, Krassó és Szö-

rény megyékben, Horvátországban és Fiume vidékén, valamint évenkint

Budapest vidékén is. Ez utóbbi gyjtések által nagybecs és biztos adatok

szereztettek hazánk faunájához és cserére a külfölddel, melyekre az utazá-

sokra szánt dotátióból 4570 frt és Budapest vidékén a múzeumi gyjtnek
az osztály rendes dotátiójából i>48 frt 14 kr. adatott ki.

Csere útján jobbára a hiányzott és a kiegészítésre szükséges részint

hazai, részint külföldi tárgyak folytak be. Ez osztály fölösleges tárgyai által

csere útján a növény-gyjtemény is 1009 dalmátországi moszat-példánynyal

gazdagodott.

Az osztályba begylt ily nagyszámú állatok rendbeszedése s azoknak

a romlástól való megóvása tekintetébl szükséges volt els sorban a nél-

külözhetlen bútorzatról gondoskodni; bebútoroztatott tehát az emlsök
két terme, készíttetett az általános madár-osztálynái még egy szükséges

nagy szekrény, a magyarországi madár-fauna, az általános madár-gyjte-

mény els családjának, a tojásoknak és fészkeknek befogadására egy

terem, továbbá a hüllk és halak osztályánál egy terem, a szakkönyvtár

részére fele részben új szekrények készíttettek, fele részben a régiekbl

alakíttattak át, a rovar-teremben bútorzatot nyert a terem hátsó része, végre

a legalsóbb osztályúak részére készült egy hosszú szekrény.

Gondoskodni kellett ez idben arról is, hogy az állatok tudományos

meghatározására okvetlen szükséges szakkönyvek megszereztessenek, mert

— mint fennebb kimutatva van — az osztálynak csak egy kis, igen hiányos

könyvtár állott rendelkezésére. 18()9-tl fogva szakkönyvtárunk a jelen-

korig 1279 munkával, 2450 kötet- s fzetben, gyarapodott. Ezek beszerzé-

sénél két tekintet volt irányadó : elször a periodicus irodalmat, másodszor

ama szakok irodalmát kiegészíteni, melyeknek intézetimk tisztviseli között

míveli, búvárai akadtak. E szerzemények között igen becses és számos

táblával ellátott értékes munkák találtatnak, melyek jobbára antiquariusi

úton szereztettek meg s melyek közül némelyek birtokába csak nagy ritkán

yuthatni. Jelenleg az állattári osztálynak 40 különféle szakfolyóirat jár, a

«Természetrajzi Fzetek« -ért cserében adott folyóiratokon kívül. A könyvtár

érdekében ez id alatt 10,093 frt és 74 kr. adatott ki a szakkönyvek szer-

zésére rendelt dotátióból s azok nagy részének bekötésére eddig 947 frt 30

kr. fordíttatott. A könj^vtár gyarapításához ez id alatt tizen járultak aján-

dékaikkal, kik közül kiemelendk : a Smithsunian intézet Amerikában szá-

mos jeles munkával, a hécsi cs. kir. kiililgyminiszteriiuii a «Novara« expedi-

tióról szóló zoológiai kiadványokkal, Pólya József egy becses munkával a

brazíliai madarakról, Xantus János 137 és Frivaldszky János 223, Sélys

LoNCHAMPs báró jeles belga természetbúvár 85 darabbal.

Bizonyítékául annak, hogy intézetünk jránt az érdekeltség a nagy-

közönség részérl mily nagy mértékben mutatkozott, kitnik abból, hogy
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ezen idö alatt az állattári osztályt 772 napi nyitásnál összesen 584,595 egyén

látogatta meg.

De nemcsak eme mulattatva oktató és gyönyörködtetve nemesít

s felvilágosító oldalról vétettek igénybe gyjteményeink, hanem egyszer-

smind a hazánkban különböz szakokban napról-napra mindinkább sza-

porodó természetrajzi búvárok és gyjtknek tudományos haladásukban

való segédeszközül is szolgáltak; minek bizonyítékául szabadjon fölemlí-

tenem, hogy részint hazai intézetek, részint magán-szakbúvárok 67-en

küldtek be tárgyakat meghatározás végett, mi az osztály tisztviselinek

munkásságát és szakképzettségét, kivált az alsóbbrend állatoknál, igen

nagy mérvben veszi ugyan igénybe ; de ellenben a kezd búvárnak a tár-

gyak megismerése és további gyjtésére ösztönzésül szolgál, mi által

remélhet, hogy az ily kezd búvár a megkezdett szakmát ezentúl is buzgón

és alaposabban mívelendi; de az ily meghatározásoknak még ama jó oldala

is van, hogy míg egyrészt általok biztos adatok szereztetnek hazánk illet

vidékének faunájához, másrészt, a munkadíj fejében, a nekünk még hiány-

zott vagy szükséges j)éldányok is szívesen átengedtetnek gjáijteményeink-

nek, mi által azok néha igen becses dolgoknak jutnak birtokába. Termé-

szetrajzi eladásokhoz is többen kölcsönöztek ki tárgyakat osztályunkból

és a helybeli tanárok közül is néhányan gyakorlati megszemlélés végett

többször vezették be hozzánk tanítványaikat s szakkönyveket könyvtá-

runkból 25-en kölcsönöztek ki. Megemlítend itt továbbá még ama körül-

mény is, hogy ez id alatt 28 külföldi szakbúvár kereste föl tanulmányozás

végett gyjteményeinket, mi a mellett tanúskodik, hogy újabb idben gyj-
teményeink a külföld figyelmét is magukra vonták.

A madár-gyüjtemény rendszeres fölállításakor 1874-ben 757 kimus-

trált vagy fölösleges példány íratott össze, melyek 12 hazai intézet és iskola

között osztattak szét. A trieszti múzeumnak pedig — Xantus jÁNOs-nak

1869-ben a nevezett múzeum igazgatója által Yokahámában átadott bor-

szesz és a gyjtéshez szükséges szerekért kikötött kielégítésül — egy

orangutang-csontváz, 15 emls és 70 madárbr küldetett a kelet-ázsiai

tárgyakból.

Hálás köszönettel kívánja továbbá a személyzet itt fölemlíteni, hogy
a külföldi muzeumok tanulmányozása és tárgyak meghatározására, a nagy-

méltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium, az osztály rének és

segédrének
; valamint a pra&paratornak szintén tanulmányi czélból, ösz-

szesen 900 frtnyi költséget kegyeskedett utalványozni.

A mi az osztály személyzetének munkásságát illeti : az, e korszak
elején, a kelet-ázsiai expeditió útján beérkezett 85,000 darab különféle

állatnak kikészítésére s azoknak osztályok, rendek és családok szerint való

szétosztására irányúit ; késbb pedig ezek közül a gerinczes állatokból a

gyjtemények számára szükséges példányolj a fölöslegesektl elkülöníttet-
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vén, amas úton szintén nagy számmal l^egyült tárgyakkal és a már meglev
gytíjtöményekkel egyesíttettek ; az ekként összesített gyjtemények közül

az emlsök, madarak, halak, hüllk és kétéltek gyjteménye rendszeresen

fölállíttatott, hogy azok a nagyközönség által is szemlélhetök legyenek.

A madártojás-gyjtemény s a tárgyak öt teremben fölállíttattak s újra

rendeztettek, a koronkint szerzett vagy beküldött állatok illet helyeikre

osztattak s ezekrl rendszeres névjegyzékek vezettettek, a jegyzkönyvekkel

és névjegyzékekkel megfelel számokkak elláttattak, legnagyobb részben

tudományosan meghatároztattak s ezek közül a halak már végleges nyom-

tatott feliratokat is nyertek. A praeparator által több mint 5000 darab

különféle állat tömetett ki; s minthogy Xantus útján a tárgyak oly töme-

gesen érkeztek, hogy a múzeumi príeparator egymaga azok felállítását el

nem végezhette, a nagyobb és romlásnak alávetett tárgyak megóvása tekin-

tetébl szükséges volt még egy idegen kitöm által is töl)b tárgyat kitömetni,

kinek e munkálatokért két év alatt 1600 frt fizettetett ki.

A nagyszámú gerincztelen állatok rendbeszedettetésök után szintén

kétfelé választattak, olyanokra ugyanis, melyek a gyjteménybe helye-

zendk s olyanokra, melyek, mint fölösJegesek, cserére használtatnak. Az

elsk legnagyobb részérl, valamint a vétel, csere, gyjtés és ajándék útján

bejöttekrl több ezerre men szerzeményi szám íratott s többnyire minden

egyes tételnek megfelel névjegyzék készíttetett. A rovartannal foglalkozó

tisztviselk hozzáfogtak a rovarok tudományos meghatározásához, melynél

nemcsak az igen nagy számmal ])efolyt új szerzeményeket kellett meghatá-

rozniok, hanem a már regeb])en meghatározva volt gyííjteményeket is, az

újabl) idl)en megjelent s egyes családokról szóló monograjjhiák atán, a

tudomány mai állásának megfelelleg részben átdolgozniok ; a mely igen

nehéz és fáradságos munka nemcsak e szak világirodalmának teljes isme-

retét és kell szakképzettséget tételez föl, hanem ezek mellett még roppant

sok idt igényel és igényelni fog még ezentúl is, mert az ily nagy terjedelm

szak gyorsabli feldolgozása csak akkor érettetnék el, ha az egyes rendek

feldolgozásához megkívántató er azzal arányban állana s a tudomány jelen

fejlettsége mellett csak akkor volna lehetséges sikeresebb elmenetelt fel-

mutatni, ha valamely egyén munkássága csak kisebb körre szorítkozhatnék.

A meghatározásoknál eleintén nagy nehézségeket támasztott ama körül-

mény is, hogy a nélkülözhetlen szakirodalom könytárunkban csak gyéren

volt kézviselve s hogy a meglev gyjtemények még nagyon hiányosak s

az összehasonlító anyag azokban aránylag még mindig igen csekély. Mind

ezek daczára azonban nemcsak ezerekre men fajok határoztattak meg,

hanem egyes rovarrendek rendszeres fölállítása is már foganatba vétetett

és pedig úgy, hogy kétféle gyjtemény állíttatik fel : egy, mely a magyar

faunát mennél tökéletesebben képviselje, s egy másik általános, mely a

megszerzett tengertúli és európai fajokat, köztük illet helyeiken a honiakat
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is, foglalandja magában. E két gyjteményen kívül, mely a szakbúvárok

számára szolgál, még egy harmadik is állíttatik fel, mely az általános rend-

szert, az átalakulást s a kártékony fajokat fogja a nagyközönségnek szem-

léllietövé tenni. A rovarteremben van felállítva egyszersmind a magyar

pók-fauna s felállítandó leend még az általános pók-gyjtemény. A többi

gerincztelenek termének kisebb felében a bútorzat még hiányzik s azért az

itt lev tárgyak csak késbb lesznek felállítandók ; de a meghatározásokhoz

szükséges elmunkálatok részben már itt is foganatba vétettek.

A már fennebb említetteken kívül, az osztály tisztviselinek munkás-

sága még — a mennyire idejök engedte — az irodalmi téren is nyilvánult,

részint hazánk faunájára vonatkozó adatok közlése, részint a fölfedezett

vagy a gyjteményekben lev új fajoknak a tudományban való megismer-

tetése által úgy a Magyar Tudományos Akadémia kiadványaiban, mint az

1877-ben az igazgatóság által els sorban a természetiek osztályának köz-

lönye gyanánt megindított s azóta évnegyedenkint megjelen „Természet-

rajzi Füzetek"-ben és a külföldi szakfolyóiratokban, valamint közérdek

czikkek közlése által a hazai irodalomban. S hogy a «Természetrajzi Füze-

tek» megindítása korszer eszme volt s általában a két mívelt világrész

tudományos férfiainál mily kedvez fogadtatásra talált, mutatja ama körül-

mény, hogy közleményeink kellleg méltányoltatnak s azokért cserében

eddig 54 különféle tudományos társulat vagy intézet küldi meg újabb s

némelyek régibb, sokszor igen becses s alig megszerezhet kiadványait.

E korszakban, a munkálatok végzése közben, a következ kiadások

merültek fel az osztályban: a borszeszben felállítandó tárgyakra szükséges

üvegekre kiadatott 1855 frt 75 kr., magára a borszeszre 2725frt80kr;

egyéb különféle eszközökre, mint a kitömésliez szükséges szerekre, állvá-

nyokra és más kisebb asztalosmunkákra 2720 frt 59 kr. ; a kelet-ázsiai

expeditió folytán szerzett természetrajzi es ethnographiai tárgyak szállítása

fejében 1653 frt 16 kr., más egyéb, részint vétel, vagy ajándékozás útján

érkezett vagy viszont küldött tárgyak szállítására 651 frt 28 kr., azaz kiada-

tott a természetiek osztályának rendes dotátiójából 22,313 frt 37 kr., más

egyéb dotátiókból 26,356 frt 10 kr. s így összesen, a. bútorzat és a dolgozó-

szoba elkészíttetésére kiadott Összegen kívül, 48,669 frt 47 kr.

IV.

Végre a gyjtemények jelen állapota, a mennyire a tárgyak már
rendbeszedve s feldolgozva vannak, általánosságban a következ tételekben

mutatható ki: emls van 379 faj 836 példány, szaporodott 1869 óta 144

fajjal GO nemben; madár 2506 faj 5400 példány s ezek között magyaror-

szági 312 faj, szaporodott 1869 óta 738 fajjal; madár-fészek és tojás van

3147 darab; hal 1200 faj 5600 példány, szaporodott 1869 óta 950 fajjal,

4745 példánynyal; hüll és kétélt van 313 faj ()87 példány, szaporodott
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1869 óta ^02 fajjal 451 darabbal; rovar körülbelül van 27,000 faj több

mint 150,000 példányban, ide nem értve a fölöslegeseket s ezek között :

coleoptera 16,500, lepidoptera 4700, hymenoptera 3200, hemijDtera 1100,

orthoptera 500, neiiroptera 300 faj ; diptera 700 faj ; pók 5000 darab ;

rákféle 1000 darab; csiga-kagyló 60,000 példány, végre korall és tüskebörü

stb. 590 darab.

Ezek után az állattár gyjteményeirl általánosságban mondható,

hogy a hazai faunából a gerinczesek, rovarok, pókok és csiga-kagylók, a

mennyire azok megszerezhetk voltak, kevesek kivételével jól vannak kép-

viselve ; bár még sok át nem vizsgált vidék van hazánkban, st már a

kikutatott helyeken is mindig új meg új fölfedezések merülnek fel, melyek

faunánkat folytonosan l)övítik. A külföldi gyjtemények ellenben, mind-

amellett hogy az utóbbi évtizedben különösen rendszeresebben fejlesztetve,

azokban nagy hézagok pótoltattak s jelenleg egyben-másban kitnnek,

mégis, az eddig ismert fajszámot tekintve, még mindig nagy aránytalan-

ságot mutatnak, mert például a madaraknak mintegy egyötöde, a bogarak-

nak mintegy egyhatoda van meg, a többiek pedig még kisebb arányban

képviselvék.

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
FÜVÉSZETI OSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ.

Janka ViCTOR-tól.

A m. n. Múzeum fvészeti osztálya csak 1870 óta van elkülönítve

Janka Victor r vezetése alatt. Ezen évben ugyanis dr. Haynald L.

kalocsai érsek úr ajánlatára egy külön fvészeti örhivatal alapíttatott, míg

azeltt a fvészeti és ásványtári osztályok egy fnök keze alatt állottak.

Az átvételnél, midn is minden jó karban találtatott, a következk

képezték az osztályt :

1. Herbarium, azaz szárított növénygyjtemények tudományos íioris-

tikai czélra.

2. Technikai gyjtemények, mint: fagyjtemények ; egy viaszból

készített szép gyümölcs-gyjtemény; különböz látványságok hazai és

külföldi gazdasági növények természetben megszáradt darabjaiból; fali

táblák gazdasági és orvosi növényekbl, azok magvainak plastikai csopor-

tosításával; gyümölcsnemeket ábrázoló olajfestmények stb.

3. Égy fvészeti mveket tartalmazó kézikönyvtár.

Itt megjegyzend, hogy a 2-ik pont alatt fölsorolt tárgyak az ásvány-

tani osztály gyarapodása folytán támadt helyszke miatt s egyszersmind a


