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Társulati ügyek.

A „Magyar Entoniologiai társaság" közgylése 1912. februá-

rius 24-én. — A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági tanácstermé-

ben tartotta társaságunk els rendes közgylését, melynek lefolyásáról

a következkben számolhatunk be.

Dr. Horváth Géza elnök üdvözli a nagy számban megjelent

tagokat, megállapítja az alapszabályok értelmében a közgylés hatá-

rozatképességét, jelenti, hogy Dr. Rátz István kimentette magát

hivatkozással g3'"engélke lésére, felkéri Gróf Teleki Sándor-í és

CsERNY Lajos urakat a közgjmlés jegyzkönj^vének hitelesítésére,

majd a következ beszéddel nyitja meg a közgylést

!

Tisztelt Közgylés ! szinte örömmel üdvözlöm a Magyar En-

tomologiai Társaság t. tagjait, a kik a mai közgylésen oly szép

számmal megjelentek. Ez az els közgylés, melyen fiatal társulatunk

egyéves mködésérl számot kell adnunk s egyszersmind további

sikeres mködését biztosítanunk.

Valamint minden efléle társadalmi szervezetnél, úgy társula-

tunknál is az els év az els szervezkedés és berendezkedés kor-

szaka volt. Hogy társulatunk hogyan szervezkedett és mennyire er
sdött meg a lefolyt év alatt, hogy a választmány és a tisztikar

mennyire feleltek meg a reájok bízott feladatoknak, arról a tiszti

jelentések fognak részletesebben beszámolni. De már itt is jelezhetem,

hog3^ a Mag3^ar Entomologiai Társaság szerencsésen betöltötte els

gyermekévét és bizalommal indulhat neki második évének is.

Pénztárnokunk jelentésébl megnjmgvással fogunk értesülni,

hogy a Társaság pénzügyei rendeztettek és hogy már az els év

pénztári számadását deficit nélkül zárhattuk le. A titkári jelentés h
képét fogja adni annak a munkásságnak, melyet zsenge társulatunk

a maga elé kitzött feladatok érdekében kifejtett.

Megelégedéssel tapasztaltuk, hogy rendes havi üléseink, melye-

ken sok érdekes eladás és tanulságos bemutatás került napirendre,

mindig elég látogatottak voltak Ezeket a havi üléseket, a budapesti

tudománj^os társulatok szokásától eltéren, rendesen a fehér asztal-

nál tartottuk meg, a mi nagyban elmozdította a társulati tagok

szaktársi egjmttérzését és szívélyes érintkezését. Csak két ülésünk

szinhelj^ét tettük át a Budapesti Kamera- Klub heljáségébe, a minek

az volt az oka, hogy mind a két alkalommal vetít készülékre volt

szükségnk, mert Aíihök Ottó tagtársunk vetített képek kíséretében

ismertette az ország különböz vidékein tett entomologiai ki-

rándulásait.

'Egy nagyobb társas kirándulást Társaságunk is rendezett

május végén Visegrádra, a melyen nemcsak tagtársaink, hanem
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vendégeink is szép számmal vettek részt. Egy kisebb kirándulást

tettünk azonkivül a Nagyszénásra. Tagtársaink egyébiránt egész

éven át buzgón foglalkoztak Magyarország rovarfaunájának tanul-

mányozásával és részint egyedül, részint 2—3 vagy több személybl
álló kisebb csoportokban gyjtöttek és kutattak az ország külön-

böz vidékein.

Különösen nagy figyelmet fordítottak némelyek, els sorban

MmóK Ottó és Bokor Elemér tagtársaink a barlangok bogárfauná-

jára és általában a vak bogarakra. Az fáradhatatlan buzgalmuknak
és kipróbált ügyességüknek a múlt évben 9 új vak bogárfaj felfede-

zését köszönhetjük^. Ha ezekhez hozzámítjuk még azt a 3 új vak
bogarat, melyet Breit József osztrák bogarász a Bihar-hegységbl

írt le, akkor kitnik, hogy a magyarországi vak bogarak száma
1911 ben nem kevesebb mint 12 új fajjal gyarapodott.

De a múlt év legnevezetesebb eredménye a hazai entomologia

terén még sem ez volt, hanem egy híres magyarországi bagolypille

életmódjának és fejldési viszonyainak a felderítése. Ez a híres

bagolypille a rejtelmes Oxytrypia orMculosa, a melynek fejldési

viszonyait oly sokáig hiába kutatták, s a melynek történetében mint

tudjuk, mindenféle emberi szenvedélyek, st a háttérben még
házasságtörés, verekedés, revolverlövések, becsületsértési és birtok-

háborítási pörök is szerepelnek. Schmidt Antal tagtársunknak több

évi kutatás után végre sikerült ezt az érdekes lepkét minden
stádiumában megfigyelni s ezzel a magyar entomologiának egyik

közel 100 éves problémáját megoldani. A mai közgylésünket követ
rendes havi ülésen fogja Schmidt tagtársunk errl szóló értekezését

elterjeszteni, melyet kivált lepkészeink bizonyára a legnagyobb

érdekldéssel fognak meghallgatni.

A múlt év, a Magyar Entomologiai Társaság fennállásának

els éve tehát már is becses és értékes felfedezésekkel gyarapította

szaktudományunkat. Ha tagtársaink a jövben is ily nagyérdek
felfedezésekkel fogják a hazai rovarvilág ismeretét gazdagítani, akkor

fiatal társulatunk valóban méltóan fog a többi régi és tekintélyes

külföldi entomologiai társulatok mellé sorakozhatni. Tagtársaink buz-

galma és ügyszeretete, a magyar rovarászok szakavatottsága és

rátermettsége e részben a legszebb reményekre jogosítanak.

Azzal a meleg és szinte óhajtással, hogy e remények hova-

tovább mind valóra váljanak, mai közgylésünket ezennel megnyílt-

nak nyilvánítom.

A tárgysorozat értelmében a tiszti jelentések lévén soron,

elnök felhívja a titkárt, hogy jelentését terjessze el.

1 Leírásuk társulatunk folyóiratában, a Rovartani Lapokban jelen-

tek meg'.
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Csíki Ern titkár a következ jelentését olvassa fel :

Titkári jelentés. — Tisztelt közg-yülés ! Miután 1910. évi május

4-én e helyen a „Magyar Entomologiai Társaság" megalakulá-

sát kimondottuk, megküzdvén a kezdet nehézségeivel már az 1911.

év elejével megkezdhettük mködésünket. Most pedig abban a sze-

rencsés helyzetben vagyok, hogy már az els évi mködsünkrl is

beszámolhatok. Mieltt azonban ezt megtenném, még vissza kell

hogy térjek az 1910. évre, a melyben a szükséges elmunkálatokat

végeztük, társaságunk megalapozásán dolgoztunk.

Abban az idben ugyanis els sorban a tagok létszámának

emelésére kellett gondolnunk, a mit úgy véltünk legjobban elér-

hetnek, ha körlevelet bocsátunk ki, melyet az összes hazai ento-

mologusoknak megküldvén, figyelmüket társaságunkra felhívjuk.

Erre nagy szükség is volt, mert társaságunk 41 taggal kezdte meg
mködését, a mi els lépésnek ugyan szép és kecsegtet eredmény

volt, de nem elegend arra, hog}'' programmjához mérten kielégít

sikerrel mködhessék. A kprlevél szétküldése, valamint tagjaink buz-

gólkodásának köszönhetjük, hogy tagjaink száma az els év végé-

vel, leszámítván a veszteséget, 79 re, tehát majdnem kétszeresére

emelkedett. Ez a létszám azonban még mindig kevés, mert a

mennyire hazánk rovarászainak czímjegyzékét az eltlüiiií ismere-

tessé vált adatok alapján összeállíthattuk, azok száma megközelíti a

kétszázat, pedig azt hiszem nem tévedek, ha a magyar rovarászok

valószín számát ezidszerint legalább is háromszázra teszem. Marad

tehát társaságunknak a tag^'yüjtés terén is még elég tennivalója.

Egy másik nagyon fontos tárgy volt a folyóirat ügye. Elte-

kintve alapszabályaink rendelkezésétl, társaságunk eredményes

mködéséhez a folyóirat okvetetlenül szükségesnek látszott, már csak

azért is, mert ez az egyedüli eszköz, a mely az együvétartozást

szolgálja, a tagjaink közti kapcsolatot képviseli. Kevés taggal új

folyóiratot megindítani vagy a már meglév „Rovartani Lapok"-at

átvenni, merben lehetetlen volt, az Társaságunkat valószínleg már
bölcsjében fojtotta volna meg. Választmányunk alapos megfontolás

után azonban mindamellett úgy határozott, hogy ezt a kérdést arra

az idre halasztja, a mikor társaságunk már akkora tkével fog

rendelkezni, mely a sikert biztosíthatja. Addig is hivatalos köz-

lönyévé a „Rovartani Lapok"-at tette, melyeket kedvezményes árban

kapja a tagjai részére, így ketts czélt érvén el, elször is lehetvé

tette a szükséges tke gyjtését, másrészt nevezett folyóirat deficzitjét

is nag3''ban csökkentette.

Társaságunk mködésének legfontosabb ügyei ekként meg-
oldatván, megkezdhette rendes mködését és e czélból rendes ülé-

sek tartását határozta el, melyek napjául a nyári hónapok kivételé-
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vei, minden hónap harmadik szombatját jelölte ki. Ilyen rendes

ülést azután 1911-ben nyolczat tartottunk, a melyeken tagtársaink

kisebb elterjesztéseiken és bemutatásaikon kivül összesen 12 na-

gyobb eladást is tartottak. Két eladás alkalmával, a mikor MmóK
Ottó tagtársunk számos vetített kép bemutatásával gyjt kirándu-

lásairól számolt be, nagy számban megjelent tagtársainkon kivül

ezen üléseinket szép számú vendégsereg, köztük sok hölgy is láto-

gatta. Ezeket az üléseket az eladások természeténél fogva nem
rendes helyiségünkben, hanem a „Budapesti Kamera-Klub" helyi-

ségeiben tartottuk. Nem mulaszthatom el, hogy nevezett Klubnak e

helyen is köszönetünket ne fejezzük ki a szives vendéglátásért.

Rendeztünk két társas gyjt kirándulást is, az egyiket május

14-én a Nagyszénásra, a másikat május 25-én Visegrádra. Mindkét

kirándulás, ha az idjárás nem is kedvezett eléggé, elég jól sikerült,

tagtársaink nem egy érdekes rovart gyjthettek.

Társaságunk mködésének eg3''éb mozanataira nem térek ki ez

alkalommal, hiszen tagtársaink a Rovartani Lapokban közzétett

jegyzkönyvekbl eléggé tájékozódhattak. Megemlítendnek tartom

azonban, hogy alapszabályainkat jóváhagyás végett felterjesztettük

a m. kir. belügyminisztériumhoz, a mely azokat néhány pontnak

különben jelentéktelen, de a fenálió joggyakorlatból kifolyólag meg-

kívánt kiegészítése ügyében visszakldötte, a mit választmányunk el

is végzett, úgy hogy az alapszabályok jóváhagyását már a közel

jövben várhatjuk. A tisztelt közgylést a kiegészítést illetleg azt

hiszem legfeljebb az fogja érdekelni, hogy a minisztérium megkívánta

a társaság pecsétjének megállapítását. Választmányunk erre azt ha-

tározta, hogy a pecséten faunánk valamelyik jellemz rovarának ké-

pét, az alapítás évszámát (1910) és „Magyar Entomologiai Társaság

— Budapest" felírást alkalmazza. Alapos megfontolás után legmeg-

felelbbnek és a tárgy természeténél fogva legalkalmasabbnak a Psela-

phus mehadiensis Friv. nev törpebogarat találtuk, melyet a legsema-

tikusabb ábrázolás mellett is fel lehet ismerni.

Tagjaink száma 80 volt, azonban veszteség is ért minket, azért

az 1911. év végével tulajdonképen csak 79 tagot mutathattunk ki.

Társaságunk megalakulása után ugyanis nemsokára elvesztettük

egyik választmányi tagunkat, Wachsmann Ferenoz ny. államvasúti

ffelügyelt, hazánk bogárfaunájának lelkes kutatóját.

Mieltt jelentésemet befejezném, legyen szabad a t. közgylés
figyelmét még két körülményre felhívni, a mely a társaság jövjére
nagy fontossággal bír. Az egyik az, hogy a milyen örömmel láthat-

juk, hogy összes tagjaink egytized része alapítvány tevésével igye-

kezett a társaság jövjét biztosítani, époly szomorúság!?al kell tudo-

másul venni, hogy viszont az összes tagok egynegyede nem sietett
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a tagdíj befizetésével a vállalt kötelezettségnek eleget tenni, a mi

bizony a tagok nem nagy létszáma mellett a Társaság sikeres m-
ködését bizony megbénítja. Reméljük, hogy a helyzet javulni fog és

jövre pénztárosunkkal jobb eredményrl tehetünk jelentést. A másik

körülmény, melyet t. tagtársaim szíves figyelmébe ajánlok, szak-

munkálkodásukat illeti. Nemcsak mint titkárnak, hanem mint szer-

kesztnek is panaszom van. Üléseiok összes eladásait és bemutatá-

sait összevissza 8 tagtársunknak köszönhetjük és nem sokkal jobb

az arány a Rovartani Lapoknál sem. Kevés tagtársunk van, a ki

tapasztalatainak érdekes tárházából akár csak egy kis részt is köz-

tudomásra hozna. Nem kívánjuk, hogy tagtársaink nagyszabású el-

adásokkal vagy hosszú czikkekkel, habár ezeket is nagyon szívesen

és örömmel vennk, mködjenek közre, hanem ha mással már nem,

legalább bemutatásokkal, apróbb megfigyeléseik közlésével járulja-

nak hozzá feladataink, czéljaink elbbreviteléhez. Ha t. tagtársaink

ezen kívánságainkat csak némileg is megszívlelik, — azt hiszem a

második év elteltével már sokkal eredményesebb mködésrl fogok

beszámolhatoi. Azért jelentésemet azzal a kérelemmel fejezem be,

hogy tagtársaink társulatunkat és folyóiratunkat intenzivebb közre-

mködésükkel támogatni szíveskedjenek.

Utána Dr. Kertész Kálmán pénztáros a következ jelentését

terjeszti el :

Pénzfárnoki jelentés. — Tisztelt közgylés ! A Magyar Entomo-

logiai Társaság els pénztári jelentését azzal a megnyugtató tudat-

tal terjesztem a t. Közgylés elé, hogy a Társaság fenállása anya-

gilag immár biztosítottnak tekinthet. Megvallom szintén, hogy a

Társaság alakulásakor leginkább a pénzügyi szempont nyugtalaní-

tott, mert a Társulat eredményes és hasznos mködése nagyrészt ettl

függ. Az els évet szerencsésen befejeztük s nemcsak kiadásainkat

voltunk képesek fedezni, hanem még csekély tkét is gyjthettünk.

Els sorban azokról a tagtársainkról kell megemlékeznem, kik

Társaságunk pén::gyi helyzetét alapítványukkal megszilárdítani szí-

veskedtek. Ezek betrendben a következk : Csiia Ern, Diener
Hugó, Dr. Horváth Géza, Dr. Kertész Kálmán, Mihók Ottó, Mo-
csÁRY Sándor, Mondok József és Dr. Szilády Zoltán.

A tagdíjakból várt bevétel nem érte el azt az összeget, melyet

reméltünk, mert 78 tagtársunk közül 23 még most is hátralékos tag-

dijával. Ez határozottan kárára van a Társaságnak, mert míg egy-
részt a Társaság a hátralékos tagok helyett is kénytelen a „Rovar-
tani Lapok" kiadási költségeinek megfelel részét kifizetni, másrészt
még kamatveszteséget is szenved. Ezeket tekintetbe véve e helyen
is felkérem t. tagtársainkat, hogy tagdíjaikat lehetleg már az év
elején szíveskedjenek beküldeni.
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Ez alkalommal azt is jelenthetem, hogy a Társaság- vezetsége

az okleveleket, a tagsági jegyeket és az összes irodai szükségleteket

költség nélkül szerezte be s ezzel a Társaságnak nagyobb összeget

takarított meg. Múlt évi zárószámadásunk a következ :

A „Magyar Entomologiai Társaság- zárószámadása az 1911. évrl.

Bevétel K ' f Kiadás K f

1

9

3

4

5

Alapítványok

Tagdíjak

Oklevéldíjak

Rendkívüli bevétel

Kamatok

700

490

90

1

21

50

33

1

2

3

4

5

6

Értékpapírok vásárlása

Rovartani Lapok

Postadíjak

Kis nyomtatványok

Könyvtár

Maradék 1912-re

693

390

18

14

24

162

78

30

50

22

03

1302 83 1302 .83|

i 1

A
;
Magyar Eitiomologiai Társaság'-' vagyonmérlege 1911 december 3a{-én-

Activum K 1 f Passivum K
;
f

1 Készpénz 162 03 1 Tiszta vagyon 1330

2 Értékpapír az Els
Pesti Hazai Takarék-
pénztárban 700

%

8 Tag-dijhátralék

a) A lapítvánV 200 K
bj Tagdíj ^ 230 K 430 \

4 Köm-vtár 34 : 22 \
5 Leltári felszerelés 3 ' 75 \ 1

1330 — 1330 —
1

Elnök jelenti, hogy a választmány a pénztár megvizsgálására

kiküldötte Diexer Hugó és Mihók Ottó választmányi tagokat és kéri,

hogy jelentésüket terjesszék el.

A kiküldöttek nevében ]SInióK Ottó jelenti, hogy a választmány

megbízásából megvizsgálták az 1911. évi zárszámadásokat, annak

minden tételét összehasonlították az eredeti okmányokkal és mindent

a legnagyobb rendben találtak.

Elnök indítványozza, hogy a tárgysorozat sorrendjének meg-

változtatásával a pénztárnoki jelentéssel kapcsolatosan tárgyaltassék

a jöv évi költségv^etés elirányzata is, mihez a közgylés hozzájárul.
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A pénztáros jelenti, hogy az 1912. évi költségvetés összeállítá-

sánál a mostani taglétszámot kellett alapúi venni, de kéri t. tagtár-

sainkat, hogy lankadatlan buzgalommal iparkodjanak entomologiával

foglalkozó ismerseiket Társaságunk kötelékébe bevonni, hogy jöve-

delmünk szaporodásával folyóiratunkat terjedelmesebbé tehessük.

Az 1912. évi költségvetés.

Bevétel K f Kiadás K f

1 Maradók múlt évrl 162 03 1 Értékpapírok vásárlása 600

2 Alapítványok 200 — 2 Rovartani Lapok 460 —
3 Oklevéldíjak 4 — 3 Postadíjak 60 —
4 Tagdíjak 800 — 4 Kis nyomtatványok 54 —
5 Hátralékos tagdíjak 230 — 5 Könyvtár 100 —
6 Kamatok 40 — 6 Fölösleg 162 03

,

'

1486 03 1436 03

Végül pénztáros kéri a közgylést, hogy neki a felmentvényt

megadni szíveskedjék, egyúttal kifejezést adván annak a reményé-

nek, hogy az 1912. évi költségvetésünkben a „Bevétel" rovata emel-

kedni fog, a „Kiadás" rovatában pedig az egyes tételek az elirány-

zatot nem fogják túlhaladni.

Az elhangzott pénztárnoki jelentés és az 1912. évi költségve-

tési elirányzat elterjesztése kapcsán Jablonowski József megjegyzi,

hogy a taglétszámot illetleg nem volna szabad megállani és azért

jónak találná, ha a tagok névsorát valami módon közölni lehetne,

hogy tudjuk meg kik azok, a kik még nem tagjai társaságunknak.

A titkár megjegyzi, hogy a tagok névsorát folyóiratunk azok

megválasztása után közölte és most a közgylésrl szóló jelentésünk

kapcsán a teljes jegyzék újból közölve lesz.

CsERNY Lajos szerint egyáltalában czélszer volna az összes

magyarországi entomologusok jegyzékét közölni.

Elnök proponálja, hogy Cserny Lajos indítványának tárgyalá-

sát bízzuk a választmányra, a mit a közgylés el is fogad.

Több észrevétel nem lévén, elnök kérdezi, elfogadja-e a köz-

gylés az 1912. évi költségvetési elirányzatot. A közgylés ezt

egyhangúlag elfogadja.

Csíki Ern titkár ezután a könyvtárról a következ jelentést

olvassa fel

:

KönyvtárnoJd jelentés. — Tisztelt közgylés ! Alakuló ülésünkön
könyvtárosunkká Dr. Bolkay István- t választottuk meg, a ki ezen
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tisztséget 1911 szeptember végéig be is töltötte, akkor azonban

katonai szolgálatra bevonulván, kénytelen volt tisztségérl lemon-

dani. Tekintettel arra, hogy könyvtárunk még csak a kezdet kezde-

tén van és így nagyobb munkálkodást nem kivan, nagyobb elfoglalt-

ságot nem okoz, a választmány nem tartotta szükségesnek, hojy

akár ideiglenesen is új könyvtárnokot válasszon addig a mig a köz-

gylés ezt megteheti, azért engem bízott meg a könyvtári teendk

ideiglenes ellátásávü és így nekem jutott a szerencse, hogy a köz-

gylésnek kis könyvtárunkról is jelentést tegyek.

A könyvtár állománya ezideig összesen 12 darab, mely szám

egyszersmind ugyanannyi czímnek is megfelel. Ezen munkák, egy-

nek kivételével, melyet vétel útján szereztünk, mind ajándék útján

kerültek könyvtárunkba. Ajándékaikkal gyarapították könyvtárunkat

Th. Bbcker, Dr. Bolkay István. F. Hendel, Dr. Horváth Géza,

Lejtényi Sándor, A. L. Montandon, Pongrácz Sándor és E. Zavattari..

A mint abban a helyzetben leszünk, hogy legalább egy kis

könyvszekrényt beszerezhessünk, a melyben azután könyveinket

véglegesen elhelyezhetjük, minden nagyobb költség nélkül is, könyv-

tárunk gyarapításáról jobban fogunk gondoskodhatni.

Az elhangzott tiszti jelentések kapcsán Jablonowski József

indítványozza, hogy a közgylés a titkárnak és a pénztárosnak a

felmentvény megadása mellett teljes elismerését és hálás köszönetét

fejezze ki és ennek a jegyzkönyvben is adjon kifejezést. — A köz-

gylés ezt az indítványt magáévá teszi.

Elnök indítványozza, hogy az alapszabályok rendelkezése alap-

ján a közgylés az 1912. évi számadások megvizsgálására küldje ki

Gyrffy jENö-t és Dr. Soós LAJOs-t. Elfogadtatik.

Elnök jelenti, hogy a választást illetleg a titkár fogja a választ-

mány propozicióját elterjeszteni.

Titkár jelenti, hogy az alapszabályok szerint választandó új

elnök és a választmány egyharmada, ezenkívül minthogy a választ-

mány az elnöki állásra az eddigi egyik alelnököt jelölte, egy alelnök

és az eltávozása miatt lemondott könyvtáros helyébe is új könyv-

táros. A választmány ezekre az állásokra jelölte : elnöknek Mocsáry
SÁNDOR-t, alelnöknek Szépligeti Gyz- t, könyvtárosnak 'Dr. Szabó

JózsEF-et és választmányi tagoknak Cserny Lajos, Ehmann Ferencz,

GuRÁNYi István és Mondok JózsEP-et. A szavazás titkos lévén, elnök

a szavazólapok beadására 5 perez szünetet ad, majd újból megnyit-

ván az ülést jelenti, hogy beadtak összesen 22 szavazólapot, melyek

szerint megválasztatott fenti tisztségekre Mocsáry 21, Szépligeti 22.

Szabó 22, Cserny 22, Gurányi 22, Mondok 21 és Ehmann 17 szavazattal.

Jablonowski József szép szavakkal mond hálás köszönetet a

lelép elnöknek a Társaság megalapítása és felvirágoztatása körül
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kifejtett sikeres munkálkodásáért és biztosítja, hogy Társaságunk

örökké büszke lesz, hogy els elnöke a világszerte ismert kiváló

tudós, Dr. Horváth Géza volt. Majd üdvözli a lelép nesztort az

elnökségben követ másik nesztort és igéri, hogy mindnyájan h
munkatársai leszünk ezentúl is.

Az újonnan megválasztott elnök, Mocsáry Sándor, hálás köszö-

netét fejezi ki a bizalomért és igéri, hogy tle telheten igyekezni

fog Társaságunk felvirágoziüatását és sikeres mködését elmozdítani.

Több tárgy nem lévén, elnök berekeszti a közgylést,

A „Magyar Entomolóyiai Társaság" 10. ülése februárius

24-én. — Mocsáry Sándor elnök megnyitja az ülést és felkéri

ScHMiDT ANTAL-t, hogy „Az Oxytrypia orbiculosa fejldési
viszonyai" czímen hirdetett eladását tartsa meg. Elad röviden

elmondja ennek a jellemz mag^^ar bagolypillének történetét, meg-

említi, hogy felfedezése 1797— 1798-ra tehet és nem a mint Aigner

írta 1815 körire, hiszen Esper nagy munkájának az a füzete, mely-

ben a lepkét leírta, 1799-ben jelent meg. Kimutatja, hogy azok a

közlések, a melj'^ek a lepke életviszonyairól eddig megjelentek, nem
megbízhatók, nem felelnek meg a valóságnak. Epígy teljesen rossz

az Aigner közölte pete-leírás. Ezután áttér a pete, a hernyó és a

báb jellemzésére és elmondja a lepke biológiai viszonyairól szóló

megfigyeléseit, A nagy figyelemmel kisért eladást számos rajz és

festmény, preparált peték, hernyók, bábok és lepkék bemutatásával

élénkítette.

A „Magyar Entoniologia Társaság" tagjainak névsora az

1912. év elején.

Bakó Gábor, a m. kir. Rovartani Állomás adjunktusa — Buda-
pest, II. Intézet-utcza 1. {Ent. oec)

Dr. Bálint Síndor, a m, kir. központi szlészeti kísérleti állomás

és ampelológiai intézet osztályvezetje — Budapest, II.

Debri út 15. {E^it. oec, Hist. Ins.)

Benczúr Elek, a m. kir. Rovartani Állomás adjunktusa — Buda-
pest, II. Intézet-utcza 1. {Ent. oec.)

Bíró Lajos, tb. nemzeti múzeumi r — Szigetszent miklós,
Pestmegye. {Chalcididae, Formicidae).

Bodnár Bertalan, fgimnáziumi tanár — Hódmezvásár-
hely, Oroszlán utcza. (Coleopt)

Boga Lajos, múzeumi rseged — Kolozsvár, Egyetemi állattani

intézet. (Ent.)

Bokor Elemér, cs. és kir. hadnagy — Esztergom. (Coleopt.)

Bokor Imre, cs. és kir. fhadnagy — Komárom. (Coleopt.)

Dr. Bolkay István, egyéves önkéntes — Ragusa, Dalmáczia.

(Coleopt. : Brenihidae.)


