
V. TÉMAKÖR

Az állattan magyarországi történetéből

A Szent Gellért életéről szóló legendában – egyebek mellett – ez olvasható: „Történt egy nap, 

hogy egy szarvastehén jött  kunyhójához egy fiú-szarvassal,  s anyja meg fiacskája a szent 

mellé telepedett. De azután egy farkas űzte hímszarvas nagy félelmében hozzájuk menekült. 

Megriadt erre a szarvastehén is, és a hímmel együtt elvágtatott.” A Thuróczy-krónikában I. 

András idejéről, tehát a XI. század közepének honi állatvilágáról az áll, hogy az uralkodó ezer 

óriási  bikát,  valamint  juhokat  és  ökröket  küldött  III.  Henrik  császárnak.  A  XIV.  század 

folyamán kezdődött meg Magyarországon a tudatos tenyészállat-kiválasztás, s a szürkemarha 

tenyésztése.

Korai  oklevelekben  sok  halászattal  kapcsolatos  feljegyzés  maradt  fenn,  más 

oklevelekben olyan  utasításokat  találhatunk,  amelyek  vadászokat  utasítanak,  míg  a  Váradi 

Regestrumban bölényvadászatról, másutt pedig hódvadászatról esik szó. A XIII. század végén 

Kézai Simon krónikájában vadászsólymokról olvashatunk, s a Budapesthez közeli Solymár 

nevű helységet egy 1266-os oklevél említi. Nagy Lajos fősolymászának a nevét is tudjuk, őt 

Ladislaus  Ungarusnak  hívták.  Ismert  volt  ekkor  még  a  bölény  és  a  hiúz  is,  sőt  a 

bölényvadászatokért  külön ispán felelt.  Mátyás  királynak nagy vadaskertje volt,  mégpedig 

Buda városfalától három mérföldnyire.

Oláh  Miklós  az  1536-ban  Brüsszelben  kiadott  Hungaria  című  művében  a  Csepel-

szigetről szólva azt írja, hogy az „fácánokban, foglyokban, rigókban, erdei kakasokban és más 

madárnemzetségekben,  szarvasokban,  dámvadakban,  vaddisznókban,  nyulakban  igen 

gazdag”. Véleménye szerint a Visegrád környéki erdőkben pardik élnek, ezek nem mások, 

mint a foltosbőrű hiúzok.

Állatokról magyarul

Ebben  az  időben  már  kezd  gazdagodni  a  magyar  természetrajzi  tankönyvirodalom  is,  s 

Pázmány Péter egy helyütt így mutatja be a baromfit: „A tyúk a csirkéinek szerelme miatt 



elszárad,  elerőtlenedik,  megborzad,  megbetegszik,  és  mindenkor  csak  nyeg.  Egybegyűjti 

mellye alá fiait, szárnyaival béfedi: melegségével éleszteti és vastagittya. Napestig orrával és 

körmeivel kapirtyál, hogy eledelre való magot talállyon.” Így vezeti elénk a többi háziállatot 

is kötetében a remek pedagógus, s hasonló stílusban írja le az állatvilágot Comenius is az 

ismert képes szótárában (1675).

Az első magyar szerző által írt rovartani értekezés 1637-ben jelent meg Wittenbergben, 

szerzője Horvát András volt. Két évtizeddel későbbi Apáczai Enciklopédiája, amely 1655-ben 

került ki az utrechti sajtó alól, s amelyben részletesen beszél az állatvilágról is. Elmeséli, hogy 

az elefánt „iszonyú otromba nagyságú négylábú állat”, de „felette tiszta, mivel a hím, ha mely 

nőstént meghasasított, többször hozzája nőszni nem megyen”.

Az első magyar méhészkönyvet az ifjabbik Rákóczi György főméhésze, Horhi Miklós 

írta  1645-ben.  Lippay  János  az  1660-as  évek  közepén  kiadott  háromkötetes  botanikai 

munkájában  ír  a  vetemények  kártevőiről  is,  a  cserebogárról  például  azt,  hogy „a  fáknak 

gyönge leveleit, virágjait igen megrágja és elveszti. (...) Az szorgalmatos kertész mindennap 

déltájban rázza meg a fát, akin lévélnek, és ölje meg őket, avagy hányja a kácháknak, igen 

megeszik”. A káchák, azaz a kacsák tehát segítették a szorgalmatos kertész munkáját.

Az első magyar nyelvű állattani munka Miskolczi Csujak Gáspár református prédikátor 

nevéhez fűződik, egyben az 1702-es évhez kötődik. Ez nem a saját műve volt, hiszen Frantze 

állattanát  ültette  át  magyarra,  de szép magyarsággal  íródott,  s  ez a  kötet  nagy erénye.  A 

Lőcsén megjelent kötet címe ez volt: „Egy jeles Vad-kert.”

Enciklopédikus művek

A jezsuita Szentiványi Márton tollából jelent meg egy enciklopédikus munka az 1600-as évek 

végén, s annak harmadik kötetében a botanikáról is és az állattanról is szó esik. Művének 

érdekessége, hogy az számos gyakorlati tanácsot tartalmaz, tehát az állattant összekapcsolja a 

vadászattal  és  az  állattenyésztéssel  is,  kitér  a  mezőgazdaságot  sújtó  rovarkártevőkre.  A 

szakemberek  felhívják  a  figyelmet  arra,  hogy  Szentiványinak  pl.  a  tyúkembrióról  szóló 

fejtegetései kora legmodernebb tudományos színvonalán állnak.

A halászat  tudományos  vizsgálatában  jelentősek  azok  a  megállapítások,  amelyek  az 

évtizedeken  át  Magyarországon  élt  itáliai  tudós,  Marsigli  enciklopédikus  jellegű  Duna-

monográfiájában  találhatók.  A  XVIII.  század  egyik  legjelentősebb  magyarországi 

tudományos munkája ez, amelyet Nürnbergben nyomtattak 1726-ban, hat kötetben jelent meg, 



s a sorozat mintegy kétszáz rézmetszetű illusztrációt tartalmaz. Marsigli e köteteiben a halak 

mellett a vízimadarakat éppúgy bemutatja, mint a Duna környékén fellelhető emlősállatokat.

Az  ország  gazdag  állatvilágát  vetíti  elénk  az  1729-ben  Nagyszombatban  megjelent 

könyvében Turóczy László jezsuita is.  Művében szól a medvékről,  farkasokról,  hiúzokról, 

menyétekről,  bölényekről,  s  úgy  érzi,  hogy  az  országban  szinte  végtelen  számú  állatfaj 

található.

Sok-sok kis megfigyelést igyekezett rendszerezni és a szakemberekkel rendszereztetni 

Pozsony híres tudósa, Bél Mátyás, aki az 1730-as években megindított országleírásában az 

egyes megyék faunáját is be kívánta mutatni, végül e nagy műből egykoron nyomtatásban 

csak öt kötet  jelent  meg,  de mivel  maga a kézirat  elkészült,  napjainkban tervezik a teljes 

sorozat közreadását. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy Bél Mátyás már a specialistákra is 

kívánt támaszkodni, s nem egymaga akarta összegyűjteni az adatokat a történelmi, földrajzi, 

családtörténeti, ásványtani, botanikai és állattani fejezetekhez, hanem jó néhány szakembert 

megkért a gyűjtőmunka elvégzésére.

A  XVIII.  században  sem  volt  könnyű  még  komoly  tudományos  monográfiát 

megjelentetni, így a szerzőknek nem kis energiáját kötötte le a szponzorok felkutatása, akik 

többnyire  egy-egy  főrangú  család  tagjai  voltak,  esetleg  egy  jó  nevű  főispán,  tehát 

mindenképpen tudományt kedvelő főúr. Több esetben a főrangú családok sarjainak nevelőit 

részesítette  effajta  támogatásban  a  családfő,  s  ha  az  ebben  a  korszakban  megjelent 

tudományos  könyveket  kézbe  vesszük,  akkor  már  az  első  ívnegyed  valamelyik  oldaláról 

kitűnik, hogy kinek a támogatásával is jelent meg a munka. A támogatók neveit Bél Mátyás 

könyvében is megtalálhatjuk.

Állattan és mezőgazdaságtan

Nagyszombat  egyetemének  professzora  volt  Jaszlinszky  András  is,  aki  kétkötetes 

tankönyvében (1756) az állatvilág  egyfajta  rendszerezésével  is  megpróbálkozott,  de mivel 

akkor  Linné  rendszere  még  nem  volt  ismert,  saját  maga  igyekezett  önálló  osztályozási 

rendszert  kidolgozni.  Ő  már  összefoglalta  azokat  az  eredményeket,  amelyek  az  európai 

biológiában  is  a  középpontba  kerültek,  pl.  Malpighi  publikációit.  Ismerteti  Harvey 

vérkeringés-elméletét is, s ez is tankönyvének modernségét igazolja. Hasonló jellegű munkát 

adott közre kortársa, Reviczky Antal. A másik tanszéket vezető Piller Mátyás jutott talán a 



legmesszebbre a faunisztika tanulmányozásában, s nem véletlen, hogy az orvosi kar speciális 

természetrajzi tanszékét ő vezethette.

Erdély jellegzetes állatairól Benkő József munkája szól (1778), míg a magyar nyelven 

írt első nagyobb természetrajzot az idősebbik Gáti Istvánnak köszönhetjük (1795), s ebben az 

állatvilágot így osztja fel: barmok, madarak, vízi állatok, kétéltűek, bogarak, férgek. Nem túl 

modern  rendszerezés,  hiszen  ő  pl.  minden  kígyót  is  kétéltűnek  tekint.  Az  1790-es  évek 

közepén ennél modernebb rendszerezésre törekedett, de e feladattal nem tudott megbirkózni. 

Piller  Mátyás  tanszéki  utódát,  Schönbauer  Józsefet  szokták  a  honi  madártani  kutatások 

úttörőjének tekinteni az 1795-ben Budán kiadott műve alapján, s ebben 273 fajt említ, ami 

impozáns szám, bár a rendszerezésben a szerző több ponton is tévedett.

A lovakkal foglalkozó tudomány a hippológia, amelynek egyik első honi szakkönyvét al-

kotta meg Tolnay Sándor 1804-ben, e megható címmel: „A lovak külső szép vagy rút termetek, 

s hibái megesméréséről és azoknak belső s külső betegségeik orvoslásáról.” Sikerkönyv lett.

Állattan Linné rendszere alapján

A századvég, illetve a századelő legfontosabb állattani szakkönyvét ugyanaz a Földi János 

írta,  akiről  a  botanikatörténeti  részben  már  szóltunk.  Ő  valóban  a  természetbúvárlás 

kiemelkedő tudású személyisége volt, amit állattana is igazol. E műve 1801-ben jelent meg, s 

Linné rendszere alapján készült. A szerző nagy tudású nyelvész, s kitűnő nyelvújító volt, amit  

remek  szakkifejezései  is  igazolnak.  Az  emlősök  rendszerét  így  osztja  fel:  kétkezűek, 

négykezűek,  lassúlábúak, fedeles bőrűek, egérneműek,  vérszopó vadállatok,  merőkörműek, 

hasadt körműek, izmoslábúak, tenyérlábúak, halszárnyúak, szárnyas elsőlábúak. Sorolhatnánk 

még tovább szép szóalkotásait, de meg kell jegyeznünk, hogy pl. a madarak rendjének nevei 

között negyven olyan szerepel, amelyet ma is használunk.

Azt hihetnénk, hogy e művel már megindult a honi állattani irodalom a modern irányzat 

felé, s hogy Földi követői majd valóban a friss eszmék híveivé lesznek. Nem így történt. Elég 

sok elavult, túlhaladott munka jelent meg a XIX. században hazánkban, mind a fordítások, 

mind  az  itt  készült  művek  egy  része  igencsak  gyengécske  volt.  Bonnet  kötetét  a  10-es 

években fordítják le, a könyv akkor már fél évszázados volt, s szerzője nemigen tud a közben 

elterjedt lamarckizmusról, s bizony csak Vajda Péter Cuvier-fordítása, no meg Petényi János 

Salamon fellépése hozta meg a változást, amelyhez kapcsolódik a Magyar Nemzeti Múzeum 

Állattára megalapítása is. A hazai reformkor szükségessé tette a biológiai kutatások reformját 

is.



A modern állattan útjain

A  reformkorban  jött  létre  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  Állattára,  s  kezdtek  érdemben 

foglalkozni  állattannal  a  Magyar  Tudományos  Akadémián is,  amely utóbbinak egyik  első 

tudományos szaktekintélye az ellentmondásos életművet maga után hagyó Frivaldszky Imre 

volt. Ő már 1833-ban az Akadémia tagja lett, neves tudóstársa, Petényi János Salamon pedig 

csak 1847-ben, annak ellenére, hogy az utóbbi zoológusi munkásságára még a híres Brehm is 

felfigyelt.

Frivaldszky  munkássága  azért  nem  egyértelmű,  mert  bár  nagyszámú  expedíciót 

szervezett  – ő maga nem mindig vett részt azokon –, de az Akadémiától kapott pénz egy 

részét  nem  kutatásokra,  hanem  európai  hírű  rovarüzlete  megalapozására  fordította,  s  ily 

módon a honi tudományos világ elé tárt kutatási eredményei egy része nem saját expedíciós 

gyűjtéseire, hanem a nemzetközi rovarpiacokon általa vásárolt kész gyűjteményekre épült, s 

ezek felhasználásával egy körülbelül 10 ezer fajt számláló szakgyűjteményt állított össze.

Petényi János Salamon viszont szívesen részt vett volna komoly gyűjtőutakon, de nem 

kapott  támogatást,  s  jogosan bírálta  később e kort  tanítványa,  Herman Ottó, aki 1891-ben 

ismertette munkásságát „Petényi J. S. a magyar tudományos madártan megalapítója” címmel, 

de  Herman  más  írásaiban  is  foglalkozott  Petényi  életművével,  s  hagyatékát  is  részben  ő 

rendezte sajtó alá.

Petényi János Salamon

Az idősebb Brehm gyűjtést is akart szervezni Petényi utazási támogatásának előteremtésére – 

ez a nemzetközi  tudomány felvilágosult,  s a vele egykorú magyar  tudomány hierarchikus, 

konzervatív  álláspontját  tükrözi  –,  s  J.  F.  Naumann,  a  nemzetközi  madártan  jeles 

szaktekintélye is messzemenően elismerte Petényi kutatásait. Az evangélikus lelkész Petényi 

végül is 1826-tól a cinkotai parókián élt, s szlovák nyelvű prédikációi mellett egy tudományt 

támogató  földesúr,  Podmaniczky  János  jóvoltából  tudott  tudományos  kutatásokkal  is 

foglalkozni.  1834-ben  lett  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum állatkonzervátora,  kutatásait  pedig 

nem kisebb orgánum, mint az ISIS, vagyis Brehm folyóirata adta közre, az idelátogató híres 

külföldi állattani tudósok pedig mindig Petényi  társaságában vettek részt a maguk tervezte 

magyarországi kutatóutakon.



A hazánk madárvilágát évtizedeken át kutató tudós kézirata csak a Bach-korszak első 

éveire  vált  teljessé,  s  ő  annak  magyar  nyelvű  kiadása  mellett  kardoskodott,  a  tudományt 

felügyelő  bécsiek  viszont  ezt  nem  tették  lehetővé.  Mint  ismeretes,  e  szigorú  tudomány-

felügyelet  csak  1858-ban  kezdett  enyhülni,  Petényi  azonban  1855  őszén  elhunyt,  s  nagy 

kéziratát  az  Akadémiára  hagyta,  ahol  az  –  ellenfelei  jóvoltából  –  az  évek  során  szinte 

teljességében  elkallódott.  Nagy  tisztelője,  Herman  Ottó  véletlenül  találta  meg  annak  egy 

részét egy pesti zöldségesnél, aki azt valakitől csomagolóanyagként vásárolta meg. Ezeket a 

hátrahagyott  iratokat  ő  meg  is  jelentette,  s  ennek  alapján  állíthatjuk,  hogy  Petényi  volt 

tudományos  madártanunk  megalapítója,  s  az  alább  bemutatandó  tudósok  már  az  általa 

megkezdett  úton  indulhattak  meg,  igaz,  ennek  az  útnak  csak  néhány kicsiny  kövecskéjét 

ismerték, hiszen a nagy hagyaték jó része teljesen szétszóródott.

Cuvier és Darwin magyarul

Vajda Péter e korszak érdekes személyisége, költő és pedagógus egy személyben, s nagy tette, 

hogy  Lipcsében  1834-ben  megindított  egy  magyar  nyelvű  tudományos  ismeretterjesztő 

folyóiratot,  ez  volt  a Garasos  Tár.  1841-ben a  Magyar  Tudományos  Akadémia  jóvoltából 

tudta közreadni  Cuvier állattanát,  de e nagy mű második kötete  már kéziratban maradt,  a 

tudóstársaság  szerény  könyvkiadási  kerete  ugyanis  nem tette  lehetővé,  hogy  az  1845–48 

közötti években ez a rész megjelenjen. Vajda emellett a Királyi Magyar Természettudományi 

Társulatban is vállalt feladatot.

Érdekes  módon  a  budai  főreáliskola,  majd  a  Műegyetem  tanára,  Kerner  Antal 

publikációi  nagyon  nagy  hatással  voltak  a  biológusokra  is,  pedig  mint  látható,  ő  nem a 

Tudományegyetemen adott elő. Alapművei nem is itthon jelentek meg, hanem Innsbruckban 

1863-ban és 1893-ban, s a biológiatörténészek véleménye szerint az úgynevezett szukcesszió-

kutatás első szaktekintélye volt ő. 1893-ban művében arra kereste a választ, hogy vajon egy 

növény megőrzi-e eredeti sajátságait, ha más tengerszint feletti magasságba ültetik át.

A  modern  biológiai  szemlélet  a  XIX.  század  60-as  éveiben  kezdett  kialakulni,  s 

egyértelműen  a  darwinisták  munkásságához  kötődik.  Darwin  híres  munkája,  „A  fajok 

eredete” 1859-ben jelent meg, s arról már az 1860-as Budapesti Szemle közölt is ismertetést, 

míg  a  teljes  mű  a  70-es  évek  első  felében  jelent  meg  magyar  fordításban  a 

Természettudományi  Társulat kiadásában. A korai darwinisták közül Jánosi Ferenc, Rónay 



Jácint és Margó Tivadar nevét említjük meg, de természetesen még sok nagy tudású biológus 

csatlakozott hozzájuk.

Rónay  Jácint  már  1847-ben  tagja  volt  a  Magyar  Tudományos  Akadémiának,  de  a 

forradalom  után  emigrált,  a  szigetországba  került,  ahol  az  Angol  Királyi  Földrajzi 

Társaságban  megismerkedett  Darwinnal,  Lyell-lel  és  másokkal,  s  így  a  60-as  években 

Magyarországra visszatérve az új tanok egyik első hirdetőjévé vált. Nagyon fontos műve a 

„Fajkeletkezés”, amely komolyan hatott a magyar biológiai gondolkodásra. A már említett 

Jánosi  Ferenc  a  Budapesti  Szemle  1863-as  évfolyamában  ismertette  Darwin  tanait  „Új 

természetrajzi  elmélet”  címmel,  s  később  is  mint  publicista  ébren  tartotta  ezt  az  új 

szemléletmódot.

Margó Tivadar és Herman Ottó

Margót a modern magyarországi  zoológiai  kutatás megteremtőjének tekintjük,  s a későbbi 

hírességek közül nála kezdte pályáját Apáthy István éppúgy, mint id. Entz Géza és Daday 

Jenő.  Margó  már  1868-ban  elkészítette  „A  tudományos  állattan  kézikönyvé”-t,  s  ez 

ugyanolyan darwinista szemléletet tükrözött,  mint az egy évre rá megjelent híres munkája: 

„Darwin és az állatvilág”. Mint ismeretes, 1873–74-ben jelent meg két kötetben Dapsy László 

fordításában  „A fajok  eredete”,  s  e  kiadás  előszavát  Margó  írta.  1876-ban  készült  el  az 

„Állatrendszertani  táblázatok”  című  kötete,  s  érdemének  tartják  azt  is,  hogy az  egyetemi 

oktatásban a mikroszkópiai vizsgálati módszert is magas szintre emelte. 1883-as könyve, „Az 

állatország  rendszeres  osztályozása”  alapmű,  s  e  köteteivel  ő  kezdte  kialakítani  az 

összehasonlító  állattani  szemléletet.  Valódi  darwinista létére  Darwinnál is látogatást  tett,  s 

amidőn  1884-ben magyar  nyelven jelent  meg „Az ember  származása”,  annak előszavát  e 

címmel írta meg: Charles Darwin élete, jelleme és irodalmi működése.

A  magyar  állattani  kutatásokat  nagyban  segítette  a  Herman  Ottó  által  1877-ben 

megindított Természetrajzi Füzetek című folyóirat,  továbbá az, hogy 1893-ban létrehozta a 

Magyar Ornitológiai Központot. Könyvei között nemzetközi mércével mérve is egyedülálló a 

„Magyarország pókfaunája” című háromkötetes munkája, amely 1876 és 1879 között jelent 

meg. 1888-ban Norvégiában járt, s tanulmányozta az ottani madárvilágot.



A madarak szerelmesei

A XIX. század vége kedvezett a madártani kutatóknak, gondoljunk csak Chernel Istvánra, aki 

szintén  Norvégiában kezdte  madártani  pályafutását,  s  1893-ban könyvet  is  adott  ki  ottani 

tapasztalatairól, s ennek az utazásnak az érdekessége talán nem is a madarakban rejlik, hanem 

abban, hogy ennek nyomán Chernel elsőként írt a síelés hasznáról, először cikkek formájában, 

majd kiadta „A lábszánkózás kézikönyvé”-t. Jó barátságban volt Herman Ottóval is, s 1916-

ban  ő  lett  a  Madártani  Intézet  igazgatója.  Addigra  már  megjelent  a  csodálatos  képekkel 

illusztrált  háromkötetes  műve ezzel  a címmel:  „Magyarország madarai,  különös tekintettel 

gazdasági jelentőségükre”. Ezt egészítette ki azután az ország madarainak névjegyzékével, s a 

szakemberek számára írt eme fontos kötete 1918-ban jelent meg.

Madarász  Gyulának  már  a  neve  is  jelzi,  hogy  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum 

madárgyűjteményének volt a vezetője, aki Ázsiában, Afrikában és Európában is vizsgálta a 

madárvilágot,  s  mint  művészember,  amidőn  a  század  végén  saját  kötetében  mutatta  be 

Magyarország  madarait,  ehhez  valamennyi  illusztrációt  maga  készítette.  Festményeit 

egykoron a Műcsarnokban is megtekinthették az érdeklődők. 

Rovarok, halak, egysejtűek és a származástan

Kortársa, Horváth Géza akadémikus komoly érdemeket szerzett a filoxéra elleni harcban, az 

állattan területén pedig azzal,  hogy 1884-ben megindította  a Rovartani Lapokat,  1890-ben 

megszervezte  a  Rovartani  Állomást,  s  létrehozta  a  rovartannal  foglalkozó  Magyar 

Entomológiai Társaságot. 1896-tól ő vezette a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárát.

Idősebb  Entz  Géza  sok  más  mellett  az  állati  s  növényi  egysejtűek  együttélését 

tanulmányozta.  Kortársa  az  ugyanabban  az  évben,  tehát  1842-ben  született  Török  Aurél 

tekinthető  a  modern  antropológia  első  magyarországi  szaktekintélyének,  egyben  az 

antropometria  első  honi  művelőjének.  Kettejük  munkájának  eredményeként  jelent  meg 

Darwin  már  idézett  műve,  „Az  ember  származása”  magyar  fordítása  1884-ben.  Entz 

Kolozsvárott, majd Budapesten is számos hívet nevelt a modern állattani szemlélet számára, 

bár idős korában megkérdőjelezte saját darwinista nézeteit. Az Entz család immár 180 éve áll 

a  magyar  tudomány  szolgálatában,  hiszen  nagyapja  orvos  volt,  édesapja  a  gyümölcs-  és 

szőlőtermelést  tanulmányozta,  ő  maga  pedig  Margó  Tivadar  mellett  a  magyar  állattani 

kutatások talán második legnagyobb hatású szaktekintélye lett. Az ifjabbik Entz Géza is ezen 

az  úton  haladt,  aki  1929-től  a  tihanyi  Biológiai  Kutatóintézetet  vezette,  1934-től  pedig  a 



zoológia professzora volt a budapesti Tudományegyetemen. Ő elsősorban a Balaton biológiai 

tanulmányozásában tűnt ki.

Érdekes  ember  volt  Apáthy  István  orvosdoktor,  Margó  tanítványa,  aki  Nápolyban 

kezdte  állattani  működését,  s  a  mikroszkópi  mikrotechnika  finomításában  alapvető 

eredményeket  ért  el.  Az  evolúciós  gondolkodás  híveként  lett  1890-ben  a  kolozsvári 

egyetemen az állattan professzora, ahol szövet- és fejlődéstant adott elő. Bár az idegingerület 

vezetésére  kidolgozott  kontinuitástanát  a  neurontan  azóta  cáfolta,  mégis  fontos 

megállapításokkal járult hozzá az idegszövettan kialakulásához. Nagy tudású társadalomtudós 

is volt, ő alapította a Magyar Társadalomtudományi Társaságot, s adta ki annak periodikáját. 

E témakörben jelent meg „A fejlődés törvényei  és a társadalom” című értékes munkája,  s 

háborúellenes magatartását fejtette ki „A háború biológiája” címet viselő, fontos kötetében. 

1918-ban  Károlyi  Mihály  Erdély  kormánybiztosává  nevezte  ki,  ezért  később  a  románok 

halálra ítélték, de francia közbenjárásra megkegyelmeztek neki. Ekkor került Szegedre, ahol 

az új tudományegyetem megalapításában vett részt, de hamarosan elhunyt.

Sajnálatos, hogy egy másik nagy tudású állattani szakember, a méhek, rákok, kétéltűek, 

hüllők  és  emlősök  kutatója,  az  ősméhek  természetrajzának  megírója,  Méhely  Lajos 

akadémikus,  olyan  fajvédő nézeteket  vallott,  amelyekkel  kora  tudóstársadalma  sem tudott 

egyetérteni, s 1930-ban akadémiai tagságáról is lemondatták.

A pécsi egyetemen 1930-tól volt az állattan professzora Fejérváry Géza, a származástan 

jeles kutatója, akinek fontos tanulmánya a zoogeographia tárgyáról és módszeréről készült 

írása. Fiatalon, 38 éves korában hunyt el.

A nagy monográfiák

A  Királyi  Magyar  Természettudományi  Társulat  számos  fontos  kötettel  gyarapította  az 

állattani irodalmat.  Gondozásukban jelentek meg Herman Ottó már idézett  kötetei  éppúgy, 

mint id. Entz Géza néhány munkája, Abafi-Aigner Lajosnak a lepkészet honi történetérő írt 

műve  és  nagyon  szép  atlasza,  vagy  Daday  Jenőnek  rovartani  kézikönyvei,  valamint  az 

állattani irodalom 1870 és 1890 közötti időszakát bemutató művei, s ennek folytatása, amelyet 

Szilády Zoltán készített  el.  Befejezésül még egy nagyon fontos társulati  vállalkozásra kell 

utalnunk,  mégpedig  a  millennium tiszteletére  elindított,  „A magyar  birodalom állatvilága” 

címűre. Ennek folytatása az Akadémia kiadója által napjainkban is megjelenő füzetes sorozat, 

a „Magyarország állatvilága”.
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