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Dr. ScJnnidt Sándor, nemzeti múzeumi ör s a Termé-

szetrajzi Füzetek volt szerkesztje, a budapesti m. k. Józseí-

megyetemhez az ásvány- és földtan nyilvános rendes tanárává

neveztetvén ki, megvált az intézettl, s e folyóirat tovább szerkesz-

tésével a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszter

úr ö Excellentiája 17258. számú, ápril hó 3-án kelt kegyes leira-

tával alulirottat bízta meg.

Mint új szerkeszt, irányelveimet röviden a következkben

kivánom jelezni. A Herman Ottó által 1877-ben körvonalozott s

dr. Schmidt Sándor által híven folytatott programmot, minthogy

annak helyességét immár 18 évi tapasztalás igazolta, egészen a

magamévá teszem. A Természetrajzi Füzetek tehát els sorban a

Nemzeti Múzeum kincseinek, illetleg hazánk természetrajzi viszo-

nyainak megismertetését s általában a tudomány elbbre vitelét

czélozzák, s csak másodsorban szolgálhatnak a Múzeumot, vagy

hazánkat nem érint tárgyak és viszonyok ismertetésére. Ezzel

kapcsolatban, ftörekvésem leend, minden igyekezetemet oda

irányítani, hogy a folyóiratnak úgy a hazában, mint a külföldön

mennél nagyobb elterjedést biztosíthassak, részint az elfizetk

számának szaporításával, részint pedig újabb csere-összeköttetések

által. A mit annál is inkább reméllek, mert a Természetrajzi

Füzetek 18 évi fennállása óta a természetrajz csaknem minden
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ágából hozott kisebb-nagyobb közleményeket, melyek a tudomány

közkincsévé váltak s az ujabb munkákba fölvétettek, és mert a

folyóiratot az 1895. évtl kezdve a Magyar Tudományos Akadémia

is segélyezi. Dr. Daday Jen monographiája a Cyprois dispar-ról,

mely a napokban mint a XVni-ik kötet rendkivüli melléklete jelent

meg s az elfizetknek és a zoológiai társulatoknak már meg-

küldetett, terjedelmes voltánál fogva csakis az Akadémia segélye

mellett láthatott napvilágot.

Végre igyekezni fogok a folyóirat tartalmát lehetleg változa-

tossá, érdekessé tenni, s hogy az — a mennyire csak lehetséges —
rendesen évnegyedenkint, illetleg ketts füzetekben a megszabott

határidn belül jelenjék meg.

Budapesten, 1895. május hó 1-én.

Mocsáry Sándor,
n. múzeumi állattári r.


