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nálunk tényleg elfordul és tenyészik. Én eddig a következ hazai

termhelyeit ismerem : Beczkó (Trenesénmegye), Nyitra, Rozsnyó

és Tornallya (Gömör), S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tokaj, Debreczen,

Nagyvárad, Szász-Sebes, Szegvár (Csongrád), Budapest, Péczel,

Veszprém és Eszék. Vájjon hol él még azonkivul, és hol hiányzik

már, különösen a nyugati megyékben? — További adatok óhaj-

tandók volnának.*)
Jfocwlfy Sándor.

A pirreg tücsök Baranyában. — A Ptovartani Lapok ez

idei 1-s füzetében közlött észleleteket e rovarról még a követ-

kez adatokkal pótolhatom meg.

Az olasz S a 1 v i múlt századbeli közlését, hogy a pirreg

tücsök mindenféle cserjés növény székébe rakja petéit, tehát nem
csupán csak szlvenyigékbe, saját tapasztalataim is igazolják. így

e napokban a pécsi szlk között egy orgona (Síjringa vulgáris)

sövény gyenge hajtásaiban szintén felfedeztem a jellemz fúráso-

kat és petéket. A közelben találtam azonkivul valami gaznövény-

nek tavalyi száraz hajtásait, a melyekben szintén látszottak hasonló

fúrások, de peték már nem voltak bennök. Ez a tücsök tehát,

úgylátszik, csakugyan nem igen ügyel a botanikára, de bele rakja

petéit mindenféle növénybe, a melyben lyukat fúrhat és petéinek

helyet szoríthat. Ebbl magyarázható az a tény, hogy e rovar

gyakran oly helyeken is szól, a hol szlt mértföldekre sem le-

het találni.

A mi a pirreg tücsök népies neveit és szólamának értelme-

zését illeti, a baranyamegyei nép nyelve e tekintetben meglehet-

sen gazdag. Magyar nevei közül leginkább el van terjedve az

szike (vagy szike) ; de még a kik igy is hivják, azok is többfélét

értenek szavából: Pécsett úgy magyarázzák: »szüjj ! — fonyj!«;

Magyar-Peterden és Kvágó-Szllsön : »sz! — sz!« (sz !
—

sz !) ; Püspök-Bogádon : »gyjts! — gyújts !«
; Egerághon: »gyjts!

— takaríts !«; Martonfán: »csr! — csr!« t. i. igyekezzetek már
mindent a csrbe takarítani ! — A rövidített szke (vagy szke)

néven nevezik a drávamelléki, különösen ormánysági magyarok, a

kik szerint a rovar azt mondja: »sz! — sz!« (sz! — sz!), s

a kik a pirreg tücsök czirpelését még külön igével is jelölik, azt

mondván, hogy az »csürrög«. — Némely helyen, péld. Szent-Ivány

községben, az egyszer sz (vagy sz) név szokásos ; a Duna- és

*) T. olvasóinkat kérjük, hogy e részben szerzett tapasztalataikat és

megfigyeléseiket velünk közölni szíveskedjenek. Szerk.
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Dráva-képezte saroktertilet református, hit magyarjai pedig már

az szi féreg nevet használják. Baranyamegye éjszaki részében,

különösen a hegyháti járásban a csr elnevezés van elterjedve

;

igy nevezik állítólag Zalamegyóben is, a hol még a csrbogár név

is otthonos és az a mondás divatos: «Ha a csrbogár szól, akkor

nemsokára csurog a szl leve !

«

A pirreg tücsöknek legközönségesebb német neve a bara-

nyamegyei svábok között a Weinvogel, a melyrl azt hiszik, hogy

azt mondja: »süss! — süss!« (édes! — édes!), t. i. hogy édese-

dik már a szl. Más részük pedig azt vallja, hogy a rovar tulaj-

donképen azt hangoztatja: »prí! — prí!«, a mi annyit tenne, hogy

»Brüh' ! — Brüh' !« E svábok ugyanis a még el nem forrt mustot

»Brühe« névvel jelölik ; a rovar szava e szerint tehát a must ide-

jének közeledését hirdetné. Kokon evvel a felfogással a Brühvogel

elnevezés, a melyet a svábok Baranyában szintén többfelé hasz-

nálnak. *)

A pécsi bosnyákok cern-biel nevén kivl még két más szláv

nevet is hallottam. Sztricsak néven hivják rovarunkat többnyire

a sokacz (kath. szerb vagy horvát) falvakban, a hol pirregését

vagy »cern! — biel!« (fekete! — fehér!) vagy »zrije! — zrije!«

(érik ! — érik !) szavakkal értelmezik. A görög keleti hit szerbek-

nél zrikavacz a neve az egész megyében ; éneke pedig szerintök

azt jelentené : »zrij(e) — zrij(e)«.

Mint láthatjuk, van tehát ennek az állatkának Baranyában

annyi neve, a mennyi csak kell. De nem is csoda; — ez a nép

legkedvesebb, legpoetikusabb rovara ! Mikor a tavalyi karczos már
réges-régen elfogyott, ós mikor a »pógár embör« gégéje már majd

elhasad a nagy szárazságtól, akkor egyszerre csak megszólal az

'>szike« . . Hiába mondják nekem, hogy e rovar a télre, a taka-

rékosságra, munkára, meg nem tudom ón mire figyelmeztet; bi-

zony nem ezért örül meg szavának a nép, hanem csak azért, mert

felbuzdul a gondolatra, hogy az új bor már nem várat sokáig

maSára! Horváth Antal.

*) A Buda környékérl Pécsre származott sváb vinczellérek a pirreg

tücsköt Wei nhahidl-iíSik nevezik, de többnyire furcsa tévedésben vannak felle
;

azt hiszik ugyanis, hogy a buzgó manó (Mantis religiosa) szól esténkint a sz-
lben, és hogy ez a Weinhahndl. Egyébiránt ez még nem a legnagyobb fur-

csaság ; mert találkoztam már olyanokkal is, a kik a krisbogarat tartják an-

nak az állatnak a mely a pirreg tücsöktl származó hangokat elidézi.


