Xántus János élete és munkássága
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Xántus János a modern gondolkodású polihisztor ,
aki önmagát „ természetbúvárnak ” nevezte
Tevékenységét sokan több terminológiával illették,
így egyesek számára kutató - geográfus, térképész,
felfedező-világjáró, etnográfus-muzeológus volt, míg
másoknak inkább zoológus, természetkutató, gyűjtő,
növényi és állati preparátumok készítője. Mindamellett
író volt, publicista és szenvedélyes könyvgyűjtő.

Írásaiban színesen, finoman ötvöződnek
a természet-és társadalomtudományok
területéről származó ismeretei. Élete
második felében múzeumőrként és
könyvtárosként tevékenykedett.

Xántus János tudományos munkásságának elismerése
Tudományos pályája Amerikában kezdődött, amikor értékes természettudományi
gyűjtéseiért a philadelphiai Természettudományi Akadémia 1856-ban örökös
tagjává választotta.
1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Székfoglalóját
1861 - ben tartotta a Tenger természettana című tanulmányának felolvasásával.

Xántus János 1873-tól a Magyar
Nemzeti Múzeum múzeumőre
Tudományos tevékenysége, gyűjteményeinek
sorsa szorosan a múzeum Néprajzi Tár és
Természettani Tár részlegeihez kötődött.

Xántus közéleti tevékenysége
Aktív kezdeményezőként vett részt Budapest
három nagy tudományos – és művelődési
közintézményének megalapításában.
Néprajzi Múzeum 1873/1960

Fővárosi Állatkert 1864/1866

Természettudományi Múzeum 1964/1996

Xántus János amerikai utazásai 1850 és 1860 ill. 1862 és 1864 között
A XIX. század első felében a tömeges európai kivándorlás Amerikában
felgyorsította a földmérés, a térképkészítés és a földrajz (geographia)
tudományának fejlődését.
Xántus János amerikai utazásai során különböző katonai
expedíciókhoz csatlakozva földmérő munkálatokat vállalt,
amelyek nemcsak a térképkészítés elsajátítására, hanem
állatok és növények gyűjtésére is lehetőséget adtak.

Munkája során Xántus a térképészet
igazi szakemberévé vált, annyira, hogy
1879 –ben a „földkép” készítésről külön
segédkönyvet írt a középiskolás diákok
részére.

Az Amerikai Egyesült Államok Xántus János szemével
A gazdasági és társadalmi élet rohamos iramban
fejlődik. Az ország a bevándorlások következtében
benépesül. A vad, sziklás vidékek meghódítása, a
mocsarak lecsapolása lehetővé teszi a vasúthálózat
kiépítését. Ennek következtében megélénkül a
kereskedelem, kialakul a szabad piac, beindulnak
a vállalkozások és a „nagyüzemi” mezőgazdaság.
Felgyorsulnak az urbanizációs folyamatok, kialakul
a városi, nagyvárosi élet.

Arkansas folyó vidéke

Los Angeles

A tudományok területén is nagy a fejlődés.
A hírlapok, újságok elterjedése, az olvasás
és a tanulás népszerűvé válása jellemzi a
korszakot.

Az amerikai fejlődés árnyoldalai
Az indiánok elűzése földjeikről az indián - népesség hatalmas arányú pusztulását és
nagy természeti károkat eredményezett. Ezekről a problémákról és a megtelepedés
nehézségeiről Xántus János két könyvében részletesen írt:

Levelek Éjszak - Amerikából / 1858
Utazás Kalifornia déli részén / 1860
Idézet az utóbbi könyvből: Tejon indiánok sorsa
„ Az Egyesült Államok évek óta követett indiánügyi politikája Kaliforniára is
kiterjesztetett: alighogy Mexikóval béke
köttetett, azonnal biztosokat küldettek
ki, hogy a nevezett tartományok
indiánjait összpontosítsák, földművelésre
kényszerítsék.”
„…hogy így az óriási területeket, melyben
az indiánok vadásztak, a szövetség
polgárai számára telepítésül megnyissák…”

Witchita indián falu

Xántus János a polgárháborúval küszködő Mexikóban
Xántus egy rövid hazalátogatás után visszatért Amerikába. 1862-ben pár hónapig
a mexikói – amerikai konzulátuson dolgozott. Mexikóban anarchikus politikai
viszonyok uralkodtak ebben az időben, nagy volt a szegénység és a nyomor.
„ Mindazon európai államokban nemcsak a szegény nép
adózik, de a gazdagok is…”
„Mexikóban azonban a legkirívóbb szemtelenség, hogy a
nyomorúság könnyeiből minden fillér kisajtoltatik, s a
gazdagok nem fizetnek adót, sem ház, földbirtok,
vagy vám után…”

Mexikóból Panamába átutazva a legnagyobb
élményei közé tartozott az orchideákkal való
találkozás.

Panama nemzeti virága az „Espiritu Santo”,
azaz a „szent lelkecske” orchidea

A magyar közállapotok Xántus János hazaérkezésekor,
1860 és 1867 között
Az amerikai dinamikus változások megtapasztalása után
hazatérve Xántus János számára kirívóan szembeötlött
a hazai gazdasági elmaradottság. Ezért nagy energiával
látott hozzá a szervezési feladatokhoz. Először cikkeket
írt, többek között a Győri Casino megújítása és a Dunai gőzhajózás fejlesztése
érdekében.

Legfontosabb feladatának azonban álmai megvalósítását, a
Fővárosi Állatkert létrehozását tekintette több kortárs kutatóval
/ Gerenday Józseffel, a füvészkert igazgatójával és dr. Szabó
Dr. Szabó József
József geológussal / együtt.
„ Pesten sokkal több előnyök közt lehet ily kertet felállítani, mint Amsterdam, vagy
Rotterdam területén, mert a föld ottan semmibe sem kerül:
…Itt szinte előnyünk van nekünk, mert a már létező sok állatkertben láthatjuk a jót és
rosszat, s kiválaszthatjuk mindjárt kezdetben a legjobbat…” , írta hollandiai utazása után.

1866-ban az állatkert második igazgatójának Xántus Jánost nevezték ki.

A magyar társadalmi és kulturális élet 1867 után
A kiegyezés után Magyarországon megélénkült nemcsak a társadalmi, hanem a
kulturális élet is: tudományos intézetek, tudományos társaságok születtek.
Középületeket, múzeumokat építettek, iskolákat alapítottak. Fellendült az
újságírás. Folyóiratok, olvasóegyletek jöttek létre. 1874-től Buda, Pest és Óbuda
egyesülésével létrejövő Budapest óriási fejlődésnek indult, amihez Xántus János
és tudós kortársai is hozzájárultak.

Hunfalvy János
földrajz tudós

Zichy Jenő politikus,
ázsia kutató

Rómer Flóris régész,
művészettörténész

Déchy Mór geográfus,
alpinista

Eötvös József
író, politikus

Hopp Ferenc múzeumalapító,
utazó, műgyűjtő

Xántus János kelet-ázsiai utazása 1869 és 1871 között
Eötvös József megbízásából Xántus János csatlakozott az osztrák szervezésű keletázsiai expedícióhoz, melynek útvonala:

Ceylon

Sziám
Szingapúr
Jáva

Kína
Japán
Tajvan

Ceylon

Fülöp- szigetek – Manila
Borneó
Ezeken a vidékeken Xántus János természeti megfigyeléseket
és néprajzi gyűjtést végzett. Sok érdekes rajzot készített, és
fényképeket vásárolt. A két évi utazás során végzett felfedező
kutató munka alapozta meg igazi tudományos munkásságát.

Ceylon / ma: Sri Lanka/
Az indiai tenger csodálatos és érintetlen élővilágáról, a
korallokról, a ritka halfajtákról, a természet szépségeiről
Xántus János ceyloni útja alatt írta a leggyönyörűbb sorait.
Ceylonban figyelt fel a nagyüzemi módon termesztett
kókuszpálma-ültetvények széleskörű elterjedésére.

A ceyloni könyvtekercset
talipot-pálma leveléből készítették.

A világ egyik legöregebb fájának tartott
bú-fát itt nagy tisztelet övezte.

Sziám / ma: Thaiföld /
Az expedíció révén Xántus János éppen akkor nyert
bebocsátást Sziámba, amikor ott uralkodóváltás
zajlott.
A több mint 20 évig uralkodó, modern gondolkodású
„ nagy király ” – Xántus szerint – „ a kapitalizálódás
valóságos csodáját ” vitte végbe a gazdaságilag
és társadalmilag nagyon elmaradott országban.
Iskolákat alapított, hadsereget hozott létre, és
külföldről behívta a vállalkozó tőkéseket.

sziámi herceg
Ugyanakkor szemet szúrt az uralkodó körül
lebzselő élvhajhász főúri réteg és a népet
szipolyozó „vallástérítő” kolduló barátok nagy
tömege.

füstölő

Szingapúr
Xántus János Szingapúrban is több hónapot töltött.
Szingapúr kicsi, de annál gazdagabb országként ma a világrészek / Ázsia és a
nyugati civilizáció / közötti kereskedelem legnagyobb központja és közvetítő
tranzitállama.
Az ország és kikötője óriási fejlődésének első stádiumát éppen Xántus János
írásaiból ismerhetjük meg. Itt találkozott először Xántus a kínai üzletember,
Whampoo személyében az „ázsiai nagyvállalkozó” típusával.
Whampoo megkedvelte, és többször meg is vendégelte Xántus Jánost, aki a
vendéglátó különleges, arborétumszerű
kertjében látta és örökítette
meg ezeket a gyönyörű
egzotikus növényeket.

1879-ben a Győri Közlönyben jelent meg Xántus János írása

Úti emlékeim Singapoore és vidékéről címmel.

Jáva - Manila
Xántus János nagy bánatára a Jáváról szerzett gyűjteményt szállító
hajó viharba került, és a szállítmány tengerbe veszett. Második útja
során már sokkal kevesebb anyagot tudott gyűjteni.

jávai házaspár
Xántus egyik feltételezett lakóhelye

fiú ünneplőben

Annál érdekesebb és sikeresebb volt a Fülöp- szigeti Manilában tett látogatása,
amely alatt sok ismeretet szerzett a manilai kender és az ott termő számtalan
rizsfajta termesztési módszereiről.

Xántus János nem jutott el Kína belső, a nyugati világtól elzárt
Kína
területeire, csak a nagy forgalmat bonyolító, sok néppel tarkított
kikötővárosokban / Honkong, Sanghaj, Ningba / fordult meg, de így is észrevette a
kínai társadalom kirívóan éles ellentmondásait.

fiú kalodában

kínai nő

Elsősorban az érzelmileg
és testileg megnyomorított kínai nők alávetett társadalmi pozíciója rendítette meg. Több
cikket is írt a kínai nők helyzetéről és az erősen tradicionális kínai házassági szokásokról.

Japán
Kapu Japánban
Japán közel két évszázados elzárkózás után éppen ez időben nyitotta meg kapuit az
európaiak előtt.
Xántus több japán városban /Nagasaki, Hirado, Osaka, Hyogo, Kobe,Yokohama/ járt.
Kortársaihoz hasonlóan elámult a japán ipar és tárgykultúra hihetetlen fejlettségén, de
leginkább a papír ezerféle megmunkálásának és felhasználásának módja kápráztatta el.

bambuszágy

1874-ben a Vasárnapi Újságban
jelent meg Xántus János írása

gyermekét hátán
hordó nő

Japánról ipartörténeti szempontból címmel.

olvasó japán nő

Xántus János küzdelme az
őstermészet vadonjaiban
Xántus alaposan felkészült a borneói utazásra, hiszen
tisztában volt azzal, hogy ez lesz élete legkülönösebb
és legvakmerőbb vállalkozása.

maláji szépség

„Célom az volt, hogy oda érkeztemig a
szigetre vonatkozó minden adatot
megszerezhessek, ajánló levelekkel
ellássam magam, és mivel hosszú ideig
volt szándékom ott tartózkodni, a
maláji nyelvet is elsajátíthassam,
amennyire lehet.”

Xántus János úti beszámolói, mint
természet – és társadalomtörténeti ismeretanyag
Xántus a korszak minden gazdasági, fejlődési tendenciáját, érdekességét megpróbálta
az utókor számára feljegyezni,vagy rajzzal megörökíteni: a különösen egyedi,az európai
társadalmi fejlődéstől elütő társadalmi jelenséget, az ősi korokból megőrzött régi
szokásokat, és az ezt kifejező tárgykultúrát . Többek között részletesen írt a maláj nép
szokásairól, történelméről.
Legérdekesebb és legizgalmasabb etnográfiai
gyűjtése a borneói dajak nép életmódjáról szólt.

dajak női viselet

a panga

dolgozó dajak nők

Xántus János a muzeológia szakterület létrehozója
Xántus János a rendkívül érdekes és értékes indonéziai gyűjteménnyel
alapozta meg a Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának anyagát, amely
részben a később létrejövő Néprajzi Múzeumba került át.

A Nemzeti Múzeumban a „ Kelet – Ázsiai kiállítás” modern és szakszerű
megrendezésével Xántus János – Jókai Mór szavaival élve – „ méltán
megérdemlette„ az igazi sikert. Hatalmas munka volt a hazahozott több
mint két és félezer darabos gyűjteményt
feldolgozni és kiállításra előkészíteni, de
Xántus János ezzel is megbirkózott.
Gondosan összeállította a Kelet – Ázsiai
Népismei Tárgyak Leíró Katalógusát, a
tárgyakat ismertető jegyzékekkel látta el,
amiket angol és német nyelvű fordításban
is hozzájuk csatolt.

Xántus János indonéziai gyűjteményének kiállítása 1871-ben
Az ősi népek gazdag, számtalan variációt teremtő, hulladékot és fölösleget nem
termelő tárgykultúrája teljesen lenyűgözte nemcsak Xántust, hanem a Nemzeti
Múzeum látogatóit is.
Részletek a
Kelet-Ázsiai Népismei Tárgyak Leíró Katalógusából:
1928. tétel Veder a királypálma levéltöveiből
1929. tétel Csirkekalit bambuszból
1935. tétel Szita rátángból
1936. tétel Zsák pálmalevelekből fonva
1952. tétel Díszedény nautilus kagylóból faragva
borneói eke fából
1953. tétel Finom dohánytárcza színes sásból
1975. tétel Kiskanál kókuszdió héjából

maláji horgony / fa,kő és bambuszfa-kötél

kosár

Az elmúlt másfél évszázad alatt a gyűjteményre hányatott sors
és pusztulás várt. Az értékes Xántus-hagyaték szétszóródott, sok
darabja még a mai napig nem került beazonosításra.

Xántus János és a világkiállítások
Az 1800-as években a gazdasági verseny egyik jelentős ösztönző tényezője
a világkiállítások megszervezése lett.
1851 – ben, amikor Xántus János londoni
emigrációban élt, a Hyde – parki Kristály
palotában rendezték meg a világkiállítást.
A demokratikus gondolkodású Xántus
igen nagy csodálattal adózott az iparmű
kiállításnak.

„A hatás, melyet ez az emberiség társadalmi létére, az ipar és a művészetek
előmozdítására, a civilisatióra, és a népek közötti testvériség szilárdítására
gyakorlott, és végeredményben még gyakorlani fog, még most ismeretlen…” –
írta Xántus János a Pesti Magyar Hírlapnak 1851. október 28-án.

Xántus János nagy sikerű magyar „ népismei ” gyűjteménye
az 1873. évi bécsi világkiállításon
Az 1872. évi múzeumőri kinevezése után Xántus
fontos megbízást kapott. Alig pár hónap alatt
Rómer Flórissal közösen hatalmas kollekciót
hoztak létre a magyar nép és a magyarországi
nemzetiségek életmódját ismertető használati és
gazdálkodási tárgyakból,valamint a népviseletet
bemutató anyagból a bécsi világkiállításra. Xántus
ezzel a kiállítással eddigi életének minden gyűjtési
tapasztalatát összegezhette.
„Saját magunknak is szükséges, hogy az utókor számára egy ily teljes házi ipar
gyűjtemény fennmaradjon.”
Világossá vált Xántus számára, hogy a
nagyarányú világgazdasági változások
az indián kultúrához hasonlóan a magyar
népi kultúra termékeit is el fogják söpörni.
Végleges megmentésük érdekében egy
skanzenszerű múzeumfalu-tervezetet tárt
a minisztérium elé.

parasztház Somogyban

csököli népviselet

Xántus János hatalmas természettudományi gyűjteménye
A természet megfigyelésével való foglalkozás Xántust egész életén
Xántus’s
át végigkísérte.
murrelet
Állhatatos és kitartó munkával arra törekedett, hogy a természet ezernyi
létformájának megnyilvánulását megörökítse, és mindenki elé tárja.

Vireo cassini

A gyűjtési munkák teremtették meg számára, hogy mind a
távoli Indonézia, mind Észak-Amerika fantasztikusan gazdag
flóráját és faunáját kutathassa, és addig még nem ismert
állatokat - halakat, madarakat, rovarokat - fedezzen fel.
Sok rovarfaj és egy rovarnem (Xantusiella)
viseli nevét, de a hüllők és a madarak
között is találunk ráutaló elnevezéseket.

Xántus’s murrelet

rougette denevér

vörös hiúz

mókus cickány

Az amerikai Smithonian Institution részére Xántus több ezer darabból
álló madár-, rovar-, kagyló és növénygyűjteményt adott át. Tejon
körzetének teljes zoológiája és botanikája általa vált ismertté.

amerikai bölény

Xántus János természetszeretete
Xántus gyűjtései közben a legkülönfélébb kapcsolatba került az állatokkal és a
növényekkel. Minden írása arra utal, hogy az állatokat értelmes, céltudatos, a
természeti létezésben az emberrel egyenrangú szerepet betöltő lényeknek tekintette. Az
élet minden jelenségére rácsodálkozó tudós szemével vizsgálta és tanulmányozta a
hódokat, a korallokat, a kolibriket és a harkályokat. Elragadtatással írt az állatok és az
emberek egymást segítő kapcsolatáról.

harkály / Észak-Amerika

korall / Indiai tenger

hód / Észak-Amerika

A növények az emberi lélek emelkedettségét, az állatok
az emberi érzelmek széles skálájának megnyilvánulását
jelentették számára: a társas kapcsolatban a vetélytárs
megérzésében és az empatikus segítőtárs megjelenésében. Gammatophylum / Borneó

Xántus János és a vadászat
Jó céllövőként Xántus János – a kortársak elvárásainak megfelelően – nagy
vadászsikereket könyvelhetett el. Azonban a vadászathoz való viszonyulása humánus
életszemlélete miatt igen kétértelmű volt. Legnagyobb vadászélményét és küzdelmét
Borneón élte át, ahol az orángutánok egyik ritka példányát ejtette el.

orángután / Borneó
kockás piton / Borneó
Ma Budapesten a Természettudományi Múzeum őriz
néhány ritka állatot Xántus gyűjteményéből. Sajnos
ennek nagy része az 1956-os tűzvészben elpusztult :
az igen egyedi ásványok, a maláji őskoponyák
valamint a különleges rovar- és korallgyűjtemény.

orrszarvú / Jáva

A humánetikus Xántus János
Elsősorban
az
állatok
viselkedésének
megfigyeléséről írt cikkekben rajzolódik
ki Xántus János igazán etikus, a természet
minden teremtményéért felelősséget érző
gondolkodása.
Ceylonban meglátogatott egy már
régóta meglévő elefánttelepet. Az
elefántokkal kialakult barátsága
elfogadhatatlanná tette számára
az állatok „megszelídítésének ”
azt a módját, amivel kegyetlen
kínzások kíséretében munkára
kényszerítették őket. Írásaiban
érzékletesen és hitelesen mutatta
be az állatok kiszolgáltatott
helyzetét és szenvedéseit.

A természetvédő Xántus János
Xántus Jánost a legelső hazai természetvédők között említhetjük. Xántus
idejében csak néhányan érzékelték a társadalmi és gazdasági változásokat
kísérő természetkárosító hatásokat. Amerre
utazott, még mindenhol tiszta vizű folyókat,
tengereket látott, ahol az élőlények milliárdjai
nyüzsögtek. Akkoriban Amerika és Ázsia földjén
még akadtak eredeti állapotban, emberi kéz
beavatkozása nélkül létező szavannák, őserdők,bennük megszámlálhatatlan
fajgazdagságban élő növényi és állati társulások. A természet könnyen
reprodukálta önmagát.

Xántus János csodálattal teli, érzelmes
sorokban örökítette meg a ceyloni és
jávai őserdők természeti szépségeit,
valamint az Indiai-óceán élővilágának
pazar sokszínűségét.
őserdő Észak-Amerikában

Xántus János az őstermészet világának egyik utolsó szemtanúja
„ A panakelly ültetvény, már azelőtt is sok tárgyat szolgáltatott, a ceyloni állatélet
ismertetésére; különösen az ültetvény
körül elterülő gazdag völgyek, s ős
rengetegek. Azonban a természetbúvár
ezen élvezetforrása talán nekem nyílt
meg utolszor; a jövő nemzedék pedig

egyáltalán nem fogja élvezhetni; mert
Tytler úr éppúgy, mint szomszédjai, a rengeteget rohamosan irtván, kávé-ültetvénnyé
varázsolják, melyekben aztán

tartózkodásuk.”

rovaroknak-,

madaraknak, hüllőknek nem lesz

/ Néhány hét Ceylon szigetén - Budapesti Szemle, 1877 /

Xántus tehát már felfigyelt arra a jelenségre, hogy amennyiben az
ember a természet rovására cselekszik, olyan pusztító folyamatot
indíthat el, amely megbontja az élővilág egységét, kérdésessé teszi a
korrekciót,vagy a természeti környezet végleges megsemmisüléséhez
vezethet el.

A globális környezeti problémákra rálátó Xántus János
Xántus fokról fokra felismerte, hogy a XIX. század második felében már kialakulni
látszó, fogyasztásra és a profit hajszolására épülő civilizáció és a természeti
létezés között katasztrofális hatású ütközés jön létre, amely nemcsak a növények
és állatok, hanem az emberek életfeltételeit is megsemmisítheti.
Észrevette, hogyan alakul át gyorsuló ütemben a gazdasági és technikai fejlődés
következtében az ősvadon ember alkotta kultúrtájjá.
„ Ha most ily állatok / lásd fókák / írtása és
mészárlása folytatódni fog, egész emberfaj
/ eszkimók / tűnik el könyörtelenül........,
csupán a divat miatt…! ”

A cethalászatról írt kitűnő tanulmányában
rávilágított a természeti környezet
pusztulásának alapvető okaira és az ezek
nyomán fellépő globális környezeti
problémákra.

fókák mészárlása

Xántus János az író, a publicista és a szenvedélyes könyvgyűjtő
A könyvek és az olvasás iránti szeretete humán
érdeklődésű, nagy műveltséget szerző emberré
formálta Xántus Jánost.
Jó megfigyelőként, kíváncsisággal telve fordult
korának minden jelensége, aktualitása felé. Színes
úti beszámolókat, népszerűsítő jellegű tudományos
ismeretterjesztő cikkeket írt számos témakörben:
például a levélbélyeg gyűjtéséről, a czengár népről,
a gyöngyhalászatról, a kínaiak geológiai ismereteiről,
az elejtett állatok preparálásáról, stb.

Színes, élvezetes stílusú írásai a legkülönbözőbb
szellemi áramlatú lapokban, folyóiratokban jelentek
meg: Pesti Napló, Vasárnapi Újság, Fővárosi

Lapok, Magyar Tudományos Értesítő, Földrajzi
Közlemények, Gazdasági Lapok.
Legtöbb írását a Győri Közlöny című lap publikálta.

Xántus János a könyvtáralapító, a Magyar Földrajzi Társaság
és a Néprajzi Társaság alapító tagja
A könyvtárosként is tevékenykedő Xántus a magyar kulturális – és tudományos
közélet aktív mozgatója volt.
Amerikai utazása alatt végiglátogatta a nagyvárosokban működő közkönyvtárakat és
tudományos intézeteket. Ezek hatására 1864-ben Magyarországon is szorgalmazni
kezdte egy természettudományi szakkönyvtár felállítását.
A legrégibb alapítású, ma is működő Magyar
Földrajzi Társaságban, majd később /18841894/ a Magyar Néprajzi Társaságban töltött
be vezető tisztségeket.

könyvlajstrom

Élete utolsó évtizedében a Magyar Nemzeti
Múzeumban könyvtári teendőket is ellátott, és
szakrendi könyvlajstromokat készített.
Számos idegen nyelvű könyvadománnyal járult
hozzá a Magyar Néprajzi Múzeum könyvtári
gyűjteményének megalapozásához.

Xántus János példamutató egyénisége
Xántus János emberi értékei, kutatásra és felfedezésre ösztönző vágya, minden
nehéz helyzetben való kitartása, jellembeli ereje, humánetikus szemléletmódja,
a természettel és az élővilággal szemben tanúsított szeretete és toleranciája
követendő gondolkodás - és magatartásmód lehet mindenki számára.
Egész életműve, úgy írásai, kéziratai, mint gyűjteményei ma még nem teljesen
feltártak. Az utókor a tudományos berkeken kívül alig tud róluk valamit. Ezen
változtatni, őt a köztudatban méltó helyre állítani mindannyiunk feladata lesz.

Baird professzor a
Smithonian Institution
volt titkára
szerető édesanyja

nagy szereleme
Doleschall Gabriella

síremléke a
Fiumei úti temetőben

Xántus János életének, munkásságának hagyatéka a
különböző múzeumokban és könyvtárakban
Gyűjteményi darabokat, kéziratokat
őriz Magyarországon a :

Írások, rajzok,fotók találhatók a:

– Néprajzi Múzeum
– Természettudományi Múzeum
– Győri Xántus János Múzeum

– Néprajzi Múzeum Könyvtárában,
Kézirattárában és Fotótárában

– Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum

– Természettudományi Múzeum
Könyvtárában és Tudománytárában

– Fővárosi Állatkert

– MTA Könyvtárában

– Érdi Magyar Földrajzi Múzeum

– Országos Széchényi Könyvtárban

Amerikában:

– Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai
– Smithonian Institution / Washington Múzeum Könyvtárában

Anyaggyűjtés, szerkesztés,
szöveggondozás:

Diaképek szerkesztése,
animáció:

Szász Éva könyvtárostanár
Balogh Éva tanár

Készült 2011 – ben

