
Anker Lajos és Rudolf.

Irta A. Aigner Lajos.

A magyar entomologusok régi gárdájának ismét egyik érdemes
tagja hunyta le szemét örök álomra. Anker Rudolf kiejtette

kezébl a gyjthálót, hogy azt ne forgassa többé soha sem.
Öcscse volt a lepkészet terén nálánál hírnevesebb Anker
Lajos-nak, kinek életével és mködésével saját élete és mkö-
dése annyira összeforrt, hogy azt alig lehet különválasztani.

AXKER LAJOS.

süknek tekintették azt a C o n c i n i vagy C o n c i n o nev
fels-olaszországi fnemest, a ki 1 600-ban Medici Máriá-val
Francziaországba költözött s itt mint Marechal d'Ancre nagy
szerepet játszott. Maradéki azonban kénytelenek voltak Franczia-
országot elhagyni és valószínleg a Törökvilág megsznte, vagyis

Rovartani Lapok. 1901. deczember.
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Budavárának visszahódítása után telepedtek meg Ausztriában es

Magyarországon, a hol, nemességüket megtartva, az Ankerl

nevet vették fel. A család egyik tagja. Ankerl Kristóf ki

Ausztriában kiváló állást foglalt el, érdemei elismeréséül 1696-ban

a zu Millendort" predikátumot kapta.

A család tekintélye azonban egyre alábbszállt, és nevezetesen

magyarországi ágának tagjai a XIX. század elején már mint ipa-

rosok is szerepeltek. így az A n k e r-testvérek atyja Kis-Martonban

a mészáros-mesterséget zte, de még Anker l-nek írtamagat.

Neje révén, ki budai korcsmáros leánya volt, Budára tette at

lakhelyét és itt korcsmát nyitott. Két fia Lajos és Rudolf is itt

pillantotta meg a- napvilágot ; de ezek nevüket már mindig csak

A n k e r-nek írták.

Anker Lajos született 1822-ben. A gymnasiumot végez-

vén 1846-ban a kir. helytartóságnál kapott hivatalt, a melyet

azonban a függetlenségi harcz alatt tanúsított hazafias magatartása

miatt elvesztett. Újabb állami hivatalra egyelre még csak gondol-

nia sem lehetett s így más pályára lépett. 1850-ben bérbe vette a

Császárfürdt, majd a Királyfürdt, de contemplativ természetének ez

a foglalkozás sehogy sem felelt meg. 1852-ben egészen a rova-

rászatra adta magát. Idközben megnsült, de neje korán halt el,

két leánv-gvermeket hagyva hátra, a kiket azonban, 1860-ban

Igelhardt Erzsébe t-tel újabb frigyre lépve, a házból ki kellett

adnia mivel neje jó rovarász-társa volt ugyan, de a mostoha gyerme-

kekkel meg nem fért. Ez egyiket, Kamillát, T i 1 1
Antal vámhiva-

talnok vette el, a másikat pedig nagybátyja Rudolf nevelte fel.

Családjára való tekintettel Anker Lajos oly állást kere-

sett, mely biztos jövedelem mellett lehetvé tette, hogy szenvedé-

lyeinek, az entomologiánaK és vadászatnak továbbra is hódolhas-

son. Végre 1857-ben mint könyvelt alkalmazták a budai takarék-

pénztárnál, melynek 19 évig volt lelkiismeretes hivatalnoka. Ers

meghlés, melyet vadászaton szerzett, annyira aláásta egészséget,

hogy 1876-ban lemondott hivataláról. Betegsége nem volt veszélyes,

de hosszadalmas és végül is belehalt 1887-ben.

Öcscse, Anker Rudolf, született 1 824. márcz. 9-én, a

hangszerkészítés mesterségét tanulta, de 1848-ban beállt honvéd-

nek és rmesteri rangot nyert. A szabadságharcz gyászos vége

után, még 1849-ben a Nemzeti Múzeum megbízásából rovarokat

/gyjtött Versecz és Fehértemplom környékén, Ulmán és a deliblati

p.usztán, majd 1854-ben Puszta-Poón. Idközben s azután folytatta

ugyan mesterségét, de n^ni . nagy kedvvel, és azzal a 70-es évek
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elején fel is hagyott, hogy bátyjával szövetkezve, rovarok gyjté-

sével keresse meg kenyerét. Ezt mintegy tíz évig elég sikerrel

fotytatták, de a rovarárak csökkenésével a kereset is kevesbbedett,

és a két testvér különben sem élt a legnagyobb egyetértésben, a

mennyiben fölényével az idsebb a fiiatalabbon zsarnokoskodni

kezdett. A trhetetlenné vált állapotnak Rudolf 1882-ben vetett

véget azáltal, hogy Pestmegyei Monoron nagy területtel rendelkez

vadásztársaság szolgálatába állt és 1901. okt. 23-án bekövetkezett

haláláig mint kerületi vadász luíségesen töltötte be helyét.

1852-ben elvette Kubik Katalint, de gyermekei elhal-

ván, házához vette Lajos bátyja leánj^át Kornéliát, kit, miután nagy

zenei tehetséget árult el, taníttatott s a conservatoriumban opera-

AXKKK RUDOLF.

énekesnvé kiképeztetett. A rendkívül szép mvészn fel is lépett

Budapesten, majd mutazást tett Parisba és végül Londonba,

ahol lord Ingham nül vette. Most is él, hálásan emlékszik meg
a nagybátyja házában élvezett jókra s az igen kedveztlen viszo-

nyok közt lev özvegyet támogatja is.

Ankeréknek két ízben volt kilátása nag\' örökségre. A 70-es

években hírét vették annak, hogy valamely franczia rokonuk nagy

vagyon hátrahagyásával elhunyt. Erre Rudolf gyalogszerrel tette

meg az utat Francziaországba, de igényeivel elkésett : az örökség

már szét volt osztva Hasonlóképen jártak egy évtizeddel utóbb.
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1884-ben ugyanis meghalt Szt.-Pétervárott a titkos tanácsos báró

Stieglitz Sándor bankár és 20 millió rubelt hagyott hátra. A
hirlapok útján szólították fel az örökösöket a jelentkezésre. Ezt

azonban csak egy évvel utóbb tudták meg Ankerék, kik a kis-

martoni származású S t i e g 1 i t z-czel való rokonságukat kimutat-

hatták ugyan, de igényeikkel ez alkalommal is késn léptek fel.

A sors ügy határozta, hogy Anker Rudolf szegényül éljen

és haljon meg, míg bátyja Lajos anyagilag jobban gyarapodott.

Az entomologia iránt mind a kett már ifjü korában nagy

hajlammal viseltetett, a melyet szítottak az akkori jeles rovarászok :

Frivaldszky Imre, Kindermann Albert, Praznovszky

Ignác z, Eckstein János és mások, kiknek korában Budapest

fontos pontja volt az európai entomologiának. Ez a nimbus az

Ankerék idejében nem csökkent, st növekedett. Kiváló gyjtk,

mint Lángért József, Zách Ferencz, Pech János,

Pável János, Emich Gusztáv stb. nagy buzgalommal és

szerencsével zték a lepkék gyjtését és tenyésztését. A legbuz-

góbbak és legszerencsésebbek* voltak kétségkívül az Anker-test-

vérek. Éjjel-nappal, fáradhatatlanul, nagy szenvedélylyel gyjtöttek

és igyekeztek az eldeiktl átörökölt tapasztalatokat öregbíteni és

értékesíteni.

Erre a czélra megszerezte egyikük (Lajos) id. Kinder-
mann Albert lepkegyjteményét es feljegyzéseit, melyek a

tapasztalt gyjt „titkait" magukba foglalták. Ezek nyomán, kora

tavaszszal, mieltt még a fák rügyeztek volna, kimentek az erdbe,

s ott egyes fákat megfúrtak, baltával megsebeztek, vagy nagy ágát

levágták ; tudván azt, hogy a tavaszi és kitelelt Noctuák más

eledel hiányában elszeretettel keresik fel a fák kiszivárgó nedvét

;

este aztán lámpás segítségével összeszedegették az éhes vendé-

geket. Pünkösd táján s szfelé virágos mezk s erdk szélén fa-

ágakat, úgynevezett rzsekévéket helyeztek el a fák alján, s azok-

ból hajnalkor esernybe rázogatták ki az oda rejtzött Noctuákat.

Nyári éjjeleken lámpavilág mellett fogdosták a virágokra röpköd

lepkéket, majd szfelé mézzel bekent s a földbe tzött faágakon

kerítették azokat birtokukba. A hernyókat nagy ügyelettel gyj-
tötték és gondosan tenyésztették, a tápnövényt minden másod-

harmadnap hol a Farkasvölgybl, hol Ó-Budáról szerezve be

;

úgyszintén ásták tavaszkor és nyáron a bábokat is. Szóval, ernye-

detlen szorgalommal alkalmazták a gyjtés minden módját és

fortélyát, a miben alighanem se elbb, se utóbb fölül nem multa
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ket senki. És ha bekövetkezett a téli id, a becsesebb, de fo-

gyatékos lepkéket bámulatos türelemmel és ügyességgel foltoz-

gatták, úgy hogy azt egy könnyen nem lehetett észrevenni. Ebben

is utolérhetetlenek, de utánzatlanul is maradtak.

Igyekezetük nem maradhatott eredménytelen. Csakhogy a

szerencse Lajosnak jobban kedvezett. Eltekintve attól, hogy lepké-

inek jövedelmébl Budán, a Krisztinavárosban, entomologiai czé-

lokra berendezett csinos kerttel ellátott kényelmes házat szerzett,

sikerült számos (mintegy 50) oly lepkefajra akadnia, a melyeket

addig Magyarországon, vagy Budapest környékén még nem találtak.

Azonkivül két új lepkefajt is felezett fel ;
ezek a nevét visel

Hibernia Ankeraria ^) és a Butalis Emichii, '^) mely utóbbit le is

írta, nemkülönben a Rudolf öcscsétl felfedezett Chondrosoma

fiduciariát is. ^) Neki köszönhet továbbá a Thalpochares respersa

hernyójának s az Ichneuuion piierpera felfedezése, és volt az

els, kinek sikerült a Saturnia hybrida major és ininor elállítása,

illetleg tenyésztése a Saturnia -pyri és spini s illetve spini és

pavonia párosítása útján. ^)

E felfedezések és kiváló eredmények ismeretessé tették nevét

egész Európa lepkészei eltt. Egyik tisztelje ekként nyilatkozik

felle : „Anker Lajos korunk legalaposabb megfigyeli közé

tartozik. Benne bámulatos kitartással s éleslátással párosul a kiváló

szerencse a ritka fajok felkutatásában, és különös ügyesség a

hernyók tenyésztésében s a lepkék praeparálásában. ^)

E hírnévnek tulajdonítható, hogy els sorban hozzá fordul-

tak, ha tudományos czélra szükség volt Budapest lepkefaunájára.

Nevezetesen összeállította azt S p e 3^ e r részére, midn az a lepkék

zoogeographiáját készült megírni ^) és Frivaldszky János
számára, midn az Budapest rovarfaunáját közzétette. "')

1) S t a u d i n g e r : Stettiner Ent. Zeit. 1861. 292. 1. és 1874. 9S. 1. (?)

2) Ein neues Microlepidopteron aus Ungarn : U. o. 1870. 143—144. 1.

3) Beschreibung eines neuen Spanners aus der Ofner Gegend : Verh.

zool.-bot. Ver. in Wien. IV. 1854. 111—112. 1.

4) S t e f f e k A., A Saturnia hj^brida major O. tenyésztetése : Termr. Füz.

VI. 1878. llé—117. 1.; Über die Zucht von Saturnia hybrida: Ent. Nachr. IV.

1878. loO— i.'l. 1.; A. Aigner L., A Saturnia hybrida major és minorról : Term.

Füz. XVIII. 1895. 210—213, 1.; Über Hybriden: Societ. Ent. III, 1888. 8. sz.;

Saturnia hybrida minor : U. o. IV. 1889. 7. sz.

5) J. V. Hornig: Wien. Entom. Monatschr. II. 1858. 22. 1.

6) Speyer, Geogr. Verbreitung d. Schmett. I. 1858. 448. 1.

'') Gerlóczy és Dulácska, Budapest és környéke 1879. 386—390. 1.
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Rendszeres gyjteményt nem tartott ; az említett Kindermann-

féle gyjtemény is csak meghatározás czéljára szolgált, de azt

se nem gyarapította, se nem gondozta. A mit nagyobb mennyiség-

ben gyjtött, azon csere útján is, de a mit csak egyes példá-

nyokban tatált, azon csakis készpénzen adott túl, még pedig

leginkább külföldre, s innen van, liogy gyjtött ritkaságai közül

fleg csak azokról van tudomásunk, a melyek a bécsi cs. kir.

udvari múzeum és B o h a t s c h Ottó jeles bécsi lepkész bir-

tokába játottak.

Németország és Ausztria legnevezetesebb rovarkereskedöivel

és lepkegyjiivel, valamint egyes franczia-, olasz-, orosz- és skan-

dináviai lepkészekkel állandó összeköttetésben lévén, szép jövedelme

volt a saját felfedezte s egyéb magj^ar fajok elárusításából, pl.

Oxylrypia otbiciilosa, Hypopta caestrnm, Jaspidea celsia, CíLCidlia

balsamitae, Tlialpochares pannonica, Eniiagvia iilnla stb., melyek

ára akkoriban jóval magasabb volt a mainál. Ez érdekben a 60-as

években maga, majd a 70-es években, Rudolf öcscsével szövet-

kezvén, ez tett — a készletet magáv^al vivén — többssör utazá-

sokat Bécsbe, Gráczba és Németországba.

Ezek az utazások Anker Lajosban azt az óhajt kel-

tették fel, hogy Itália dics f()ldjét meglátogassa és 1S8 l-ben

Grenzenberg R. berlini barátjával szándékozott oda zarándo-

kolni — lepkészni ; ámde nagyon lehtötte felbuzdulását barátjának

amaz értesítése, hogy az elz évben Sorrentoban és t"apri szige-

tén huzamosb ideig gyjtött, de igen csekély eredmény nyel. Az

olasz út ez oknál fogva el is maradt és Anker Lajos kisebb

kirándulásokra szorítkozott : gyakran látogatott el Peszérre, néhány-

szor Pécsre, st egy ízben Szerem megyébe is. Utóbb már csak

Budapest környékén kutatott és megszüntetett rninden csereviszonyt,

csak azt gyjtve, a mit értékesíteni lehetett. Az értékesítés azon-

ban évrl-évre hanyatlott, a minek oka az volt, hogy versenytársai

(köztük saját öcscse is), kik rájöttek titkainak egy részére s a

praeparálásra is nagy gondot fordítottak, ép oly szép és ritka állato-

kat tudtak szállítani, st azokon minden áron túl is adtak, minek

következtében a jellemz magyar fajok ára tetemesen alászállott.

Ez a körülmény 1880-ban arra az elhatározásra bírta, mint

azt Katter-nek, az „Entomologische Nachrichten" szerkesztjének

bevallotta, hogy addig titok gyanánt rzött lepkészeti tapasztala-

tainak közzétételével igyekezzék pótolni azt a kárt, melyet a lepkék

árusításának csökkenése neki okozott ; anyaga, ügymond, lenne
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akár négy évre való. A sort megkezdené a Vanessa cardiii-

hernyó tömeges vándorlásának leírásával ; ezt követték volna ész-

leletei az Ankeraria, Emichii tenyésztésérl stb.

E szándékának megvalósítását meghiúsította K a 1 1 e r-nek az

a válassza, hogy efféle közleményekért tiszteletdijat nem fizethet,

így történt, hogy A n k e r Lajos az els helyen említett, már

kész czikket a „Sammler" s egyúttal a „Rovartani Lapok" 1894.

évfolyamában közölte, , voltaképeni titkait azonban magával vitte

a sírba.

Sokkal mostohább volt a sors öcscse, A n k e r Rudolf

iránt, a kinek nevéhez pedig szintén nevezetes felfedezések fzd-

tek, így felfedezte 1849-ben Ulmán a Dianthoecia sejunctát, mely

azonkívül csak Törökországból ismeretes, 1854-ben pedig a Chond-

rosoma fidnciariát, mely másutt sehol sem fordul el ;
továbbá a

Cochylis coenosana, Chilopselaphus fallax, Grapholüha conformaiia

és a róla elnevezett Jiiiea Ankerella nev Microlepidopterákat.

Azonkívül több ritka fajt elször fogott Magyarországon, min p. o.

a Mamestra cavernosa. Legnagyobb érdeme azonban az, hogy az

Oxytrypia orbiciilosát 1862-ben újra felfedezte. Ennek érdekes

történetét már közöltem a „Rovartani Lapok" V. kötetében.

Anker Rudolf rendkívül ügyes és szerencsés, a mellett

fáradhatatlan szorgalmú gyjt volt, a ki figyelmét más rovar-

rendekre is kiterjesztette. Nemkülönben gondos hernyótenyészt és

ügyeskez praeparator is volt, de daczára annak, hogy ritka, vagy

kelend lepke- és bogárfajokkal mindig bven rendelkezett, s azo-

kat elnyösen értékesítette is, mégsem tudott anyagilag boldogulni,

illetve jövedelmezbb álláshoz jutni. Ennek egyik oka alighanem

abban rejlett, hogy mveltsége kissé fogyatékos volt s a magyar

nyelvet is alig bírta.

Rendszeres gyjteménye nem volt soha : csak azt gyjtötte,

a mi értékesíthet volt. A gyjtést pedig éhe végéig folytatta.

Még az utolsó években sikerült neki, a szerfölött ritka Dianthoecia

silenest és Mamestra implexát hernyóból tenyészteni, fájdalom,

annélkül, hogy feljegyezte volna a tápnövényt s egyéb körülmé-

nyeket. Pedig volt „Entomologiai titkok könyve" (Geheimbuch), de

azt nem igen folytatta s inkább emlékezetében bízott meg.


