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nagy síkság és Mehádia vagyis HerKulesfürd környéke ; továbbá

a zemplénmegyei Szomotor s a delibláti homoksivatag, melyeken

a dél-oroszországi futó-homokon lakó állatok is élnek.

A tudomány mai állásának megfelelleg, a közölt adatok bi-

zonyítják, hogy Magyarország Hymenoptera-faunája már meg-

lehetsen ki van kutatva, s az egyes családokból csak kevés újabb

adatot g3'jthetni ; ellenben igen tág és háládatos tér kínálkozik

még azoknak, kik egykor az Ichneumonidák, Proctotrupidák és

•Chalcididák tanulmányozására adják magukat.

Mocsáry Sándor^

A bug-aczi pusztán.

Itt benn ülök a sárga Pusztaházban és jegyezgetek. Körü-

löttem zsivaj, pohárcsengés. Társaimnak egy része hol tudományos

dolgok fölött vitatkozik, hol egy-egy jóíz adomán kaczag és lesi

az alkalmat, mikor lehet koczintani ; más része a világ eseményeit

bírálgatja és helyes mederbe tereli ; st akadnak még olyanok is,

a kik azt a bizonyos 32- és 42-level bibliát forgatják.

A szobába szorított bennünket az es. Pedig szeretnénk mind-

nyájan künn kóborolni az erdben, a buczkán, mely annyira magyar

specialitás, hogy arra más nyelven alig van hel^^es kifejezés. Hiszen

azért jöttünk, hogy ennek az si szz talajnak, melyet eke-kapa

még nem járt, állatvilágát tanulmányozzuk és megfigyeljük.

A kir. m. Természettudományi Társulat állattani szakosztályá-

nak 14 tagja vállalkozott erre az érdekes s a tudományra nézve

fontos feladatra. A Társulat állattani szakosztálya ugyanis éven-

kint rendez ily tavaszí társas kirándulást. És miután bejártuk már

a festi Tengermelléket, az Al-Duna szépséges vidékét és északon

Ungvár regényes környékét, az idén az ország kell közepét, az

Alföld szívét, Kecskemét környékét óhajtottuk felkeresni és rova-

rászó hálóinkat ott is forgatni.

Kecskemét városa magyaros vendégszeretettel meghívta a

magyar zoológusokat híres bugaczi pusztájára. így jött létre ez az

érdekes kirándulás.

Május 19-én déleltt Kecskemétre érve, a pályaudvaron foga-

dott bennünket Vámossy Béla városi fkapitány. Szegedi György

városi tanácsnok és Dr. Szeless József takarékpénztári igazgató.

Bevittek a városba és mindenekeltt megmutatták az új város-
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házát. Pompás egy épület ! A jeles hazafiak arczképeivel s egyéb-

történeti fali festményekkel díszített tanácsteremben szívélyesen

fogadott bennünket a városnak ép oly költi lelkület mint tudo-

mányos hajlamú polgármestere, Dr. Kada Elek. Az összes hiva-

talok helyiségeinek és kivált a gazdag levéltárnak megtekintése

után átmentünk az új városi színházba, melyben épen egy m-
kedvel hang\'erseny énekpróbája lévén, véletlenül még mvé-
szeti élvezetben is részesültünk.

A színház maga nem nagy, de kívül-belül valóságos remek.

Ép úgy mint városházukra büszkék lehetnek rá a kecskemétiéi?.

Pedig úgy jutottak hozzá, hogy jóformán maguk se tudják hogyan :

úgyszólván semmijükbe se került. Hát azt Weher Ede csinálta, a

kit 25—30 év eltt Svájczból Molnár Aladár hívott meg a balaton-

füredi szeretetház vezetjéül. A derék svájczi tanító késbb gazdál-

kodni kezdett s ez igen jól „beütött" neki. Szerzett Kerepesen

szép birtokot s egy szép napon egy svájczi társaság nevében azt

mondotta a kecskemétieknek, hogy száz forintjával megvesz t-

lük kétezer hold buczkás legelt. A kecskemétiek persze kap-

tak az alkalmon és a kétszázezer forinton színházat létesítettek.

Weher pedig kezdte a területet parcellázni és odahívott szegény,

de jóravaló magyar parasztokat. A társaság mindegyik részére

csinos házacskát építtet és ad hozzá 8 hold földet, melyet a tele-

pesnek meg kell mívelnie, u. m. 4 hold szlt, melyet a társaság

beültet, 3 holdat szántóföldnek, egy holdat pedig gyümölcsösnek;

azonkívül ad öt évre évenkint 1-10 frt készpénzt és megfizeti helyette

még az adót is. Öt évig semmi ellenszolgálmányra nincsen kötelezve,

csak azontúl illeti meg a társulatot a termésnek bizonyos része

:

de ha ennek 30 évig megfelelt, a ház és föld a telepesé. Eddig

143 háza és vagy 800 lakója van a „Helvéczia'' telepnek. Igazán

szép emberbaráti intézmény

!

A városi színházból elmentünk Bereivás szállodájába, a hol

Kecskemét városa megvendégelt bennünket. A polgármester és

több városi ur velünk tartott. Jó ebéd volt, nevezetes arról, hog}^

pohárköszönt nélkül folyt le, a mi Magyarországon hallatlan dolog.

Majd kocsira szálltunk és Szegedi gazdasági tanácsnok vezér-

lete mellett kihajtottunk a bugaczi pusztára. Vagy három óra hosz-

szat mentünk az Alföld áldott földjén, eleinte mívelt földek között,

késbb már csak homokbuczkás legelkön.

Estefelé értünk Bugacz fhelyére, a sárga Pusztaházhoz, a

hol a 16,000 holdnyi puszta gondozója, Lipóczy Péter pusztabíró

fogadott. A kocsikról leszállni és hálót, puskát elvenni, egy pár
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perez mve volt. A ház közelében lev szikes tó környékén azon-

nal hozzáláttunk a gyjtéshez, ki-ki a maga módja szerint. Dr.

Horváth Géza itt gyjtötte a többi között a Henestaris halophilns

Burm., Conostcthtis saliiuLs Sahlb. és Eurysa clypeala Horv. fajo-

kat, melyek kizárólag csak sós talajon szoktak élni.

Dr. Dadv Jen szinte belemerült a szikes pocsolyákba és

milliókra men parányi Crustaceát és Hydrachnidát merített ki,

ezeket azonban csak a télen fogja feldolgozni.

Dr. Kertész Kálmán a legyeket kezdte pusztítani és számos
légyfaj közt sikerült neki egy igen ritka faj több példányát kézre ke-

ríteni. Szerinte ezért az egy légyfajért érdemes volt ide rándulnia.

A többi gyjt nem dicsekedett : nem volt min ; csak a
híres Nimród Lakatos Károly mosol3'gott megelégedetten (a szegény
madárkák siratják), midn visszatért a Pusztaházba, ahol a vacso-
rát jóízen és jókedvben költöttük el. Itt aztán ki is adtuk mérgün-
ket: csak ügy özönlött a városban visszafojtott sok dictió. Dr.

Horváth Géza mint .,Bandenchef" (l848/49-ben ügy hívták Bécs
fell a magyar hadvezéreket) köszönetet mondott vendégszereteteért

Kecskemét városának ; éltettük Szegedi tanácsnokot, a ki velünk
szemben Kecskemét városát, mint házigazda oly szeretetre méltóan

képviselte stb. stb.

Késre hajtottuk le fejiínket pihenre, de még akkor se volt

nyugtunk Kertész Mihálytól, kinek az híres legye kissé

fejébe szállt.

Korán ébredtünk, de hangzott a rémhír ; esik az es ! Sietett

ki-ki személyesen meggyzdni az id állásáról, és megeredtek az

idjóslatok. Hiszen nem is esik, csak szemzik ! De bizony esik,

eltart három napig is ! Nem tart az egy félóráig sem ! Még a leg-

szebb idnk lesz ! stb. A végin mégis kitisztult annyira, hogy

kocsin ki mertünk menni a Farkas-ordítóba. Gyönyör buczkás

hely, sok bozóttal, cserjével, valóságos entomologiai paradicsom,

de csak ha szép az id, pedig alig hogy oda értünk, megeredt

az es szép csendesen, ügy hogy egy óránál tovább nem gyjt-

hettünk. Mindazáltal nem jártunk itt hiába. Dr. Horváth Géza itt

fogta p. o. a Poeciloscytns brevicornis Reut., Orthocephalus bivit-

taliis Fieb. nev kelet-európai poloskákat, melyek alföldi komok-

pusztáinkra nézve is jellemzk. A fehér nyárfán talált néhány

érdekes kis kabóczán {Idiocerus cognatas Fieb., és íistiilatns M. R.,.

Zygitia nivea M. R var. Tiíhide Ferr.) kívül egy üj Psyl/a-Í8i]t mely

neincsak hazánkra, hanem a tudományra nézve is üj. Hasonló

becses felfedezés volt egy üj Deltocephaliis-fa}, melylyel homokos
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pusztáinkon most elször találkozott. Összesen 45 Hemiptera-faJTiak

elfordulását állapította meg.

Hasonló szerencsével mködtek a bogarászok, Wachsmaun
Ferencz és János, az „öccs", a ki kedvünkért eljött Pápáról, a

legfáradhatatlanabb gyjtk egyike; ráfogtuk, hogy négy kézzel

dolgozik, mert mindig kétszer annyi bogarat szed össze mint más.
Nagymennyiség bogarat gyjtöttek, a melyek azonban még nin-

csenek meghatározva.

Fáradozásának eredményével meg volt elégedve Szépligeti

Gyz is, aki az élsdi darazsokat szép számmal gyjtötte, összesen
mintegy 40 fajt, köztük 2—o újat, eddig teljesen ismeretlent, mely
még leirandó s elnevezend.

Kevesebb megelégedettség uralkodott a lepkészek közt. Pável
János, e sorok írója és Bordán István, ki ennek a kirándulásnak
a kedvéért a szép hunyadmegyei hegyek közül jött ide, versenyezve
kergették a lepkéket, azaz csak kergették volna; de ezeknek fel-

tétlenül napsugár kell, abból pedig vajmi kevés jutott ki ezen a

napon.

Valami 30 fajta lepkének (illetleg hernyónak) elfordulá-

sát mégis constatálták, köztük a ritkább Cncullia chamomillae
SchilT. ab. chrysanthcmi Hb. és Acronycta anricoma F.

Dr. LencU Adolf pókokat gyjtött és igen dús zsákmányra
tett szert. Egy nap alatt körülbelül 40 fajt gyjtött számos pél-

dányban, amelyek közül különösen a Ulohorus Walckenaerins ér-

demel említést ; ez a faj délvidéki, Olaszországban és a Balkán

félszigeten van elterjedése és hazánkban csak elvétve találták eddig ;

a bugaczi pusztán azonban így látszik nem tartozik a ritkaságok

közé, mert néhány óra alatt több mint 20 példány esett zsákmányul.

Többnyire hatal és még fejletlen példányok voltak. Egy másik
szintén kiemelend faj, a Trochosa infevnalis, a méhnek néhány
szép példánya került a gyjtüvegbe, Epeira gvossa, szintén ha-

zánk ritka fajai közé tartozik, a ritkás nyárfa bokrokon több pél-

dányban került meg.

Hol az egyiknek, hol a másiknak segédkezett Szalay Gyula

gymnasiumi tanár, aki Félegyházáról jött ide, hogy társas kirándu-

lásunkban részt \^egyen, de a ki még nincsen teljesen elhatározva

az iránt, egészen a lepkészetre vag^' a bogarászatra adja-e magát ?

Ha a hálót oly ügyesen fogja forgatni, mint a tollat, sok érdekes

felfedezést és sok „jó" állatot várhatunk tle.

Francé Rezs is, hol Lendl körül forgolódott, hol a hozzánk
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csatlakozott botanikussal Pályi Sándorral görnyedezett, átmeneti

alak lévén a zoológusok és botanikusok között.

Nem hálóval, hanem gyilkoló fegyverrel lesve járt-kelt a fák

alatt, a bokrok között Lakatos Károly, hogy egy-egy ragadozó

madarat leterítsen. A lövések hallatára Kertész, a legyek nagy

örömére, szintén puskát ragadott és Lakatoshoz szegdött.

Az es délfelé bizony csak vissza kergetett a Pusztaházhoz

s a kiknek csak szegényes zsákmány jutott, azok a pusztabíróné

asszonj^om pompás fztjén, no meg a homoki borocskán igyekez-

tek vigasztalódni.

Délután megint kicsalogatott bennünket a kikandikáló nap

és most a Tolvajos erdrészleíet kerestük fel, ahol eleinte csak-

ugyan szépen gyjtöttünk is, de csakhamar borulni kezdett, s ismét

kocsira szálltunk, hog}' az es ell meneküljünk, de biz az nya-

kunkba szakadt.

Este felé újra kiderült az ég, de a sártól nem mehettünk

semerre. Az udvarban néztünk körül. Láttuk, hogy a jószágot

hogyan „falézolják", mely szó katonáék német „verlesen"-jétl

származik s annyit jelent, hogy a marhát, birkát stb. megszámlál-

ják. Volt aztán az udvaron egy kakas, egy hatalmas kakas, mely-

ben a közvélemény az s-magyar kakast ismerte fel. Nosza rajta

!

Kertész elszedte az fotographáló gépét s utána a kakasnak,

mely sehogy sem akart kell „póz"-ban megállni. Végre áll. Kertész

szokásból rákiállt: „Tessék kissé mosolyogni!" aztán csattant egyet:

kész a kakas, vagyis a kép. Különben Kertész ersen használta a

masináját: lekapta az egész társaságot, le a ménest, a cserényt és

Pusztaházat, a hogy jött.

Az skakast egyébiránt papirra varázsolta a mindenhez ért

Bordául, nemkülönben Francé is, a kibl a mvészi hajlamok

koronként elementáris ervel törtek ki.

Volt az udvaron egy rókafamilia is: valamelyik cssz neszét

véve annak, hogy itt valami állatszeliditk járnak, elhozta a róka-

kölyköket, a melyeken persze mindjárt megakadta szeme Leiidlnek :

magához váltotta, ki is tekerte a nyakukat és hazavitte ket. A
jámborok nem is gyanították, mily nagy kitüntetés vár rájuk: majd

valamely fvárosi kirakatban kitömve parádéznak.

Az esti homályban mi lepkészek kísérletet tettünk a lepkék

esti fogásával, de bizony abban sem kedvezett a szerencse.

A vacsoiánál megint uralkodott a jó kedv és a móka. Hallot-

tunk pár jó adomát is, és különösen a Pályi paedagogiai esetei

részesültek nagy tetszésben, de hallottunk okos szót is. Horváth
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p. o. érdekes élményeket mondott el kaukázusi útjáról ; Szaíay

pedig elmesélte, hogy a bugaczi nép szentül azt hiszi, hogy Petfi

itt született a határos P. Monostoron (a hol hajdan a hires bugaczi

csárda állt>, mikor édes anyja Kis-Körösröl Künféley\házára átköl-

tözködött, st megjelölik azt az asszonyt is, aki az akkor még nem

híres, st nagyon is hirtelen világra jött sikoltozó költt elször

megfürösztette.

Reggel elbúcsúztunk a derék pusztabiróéktól s a felejthetet-

len Pusztaháztól és hazafelé tartottunk. Az id borús volt, de csak-

hamar kiderült. Útközben megálhunk egy cserjés, buczkás helyen.

A nap el csalogatta a rovarokat s itt a lepkészek félóra alatt

többet gyjtöttek mint tegnap egész nap. A többi közt hálóba ke-

rült a Tkalpochares paiila Hb. nev lepke, méhnek hernyója szint

úgy mini a Thalpochares pannonica Frr. a Gnaphaliiim arenaritim

gyökeién él. Az utóbbi gyönyör kis lepke (hernyóját találtuk)

a magyar buczkának ép oly kizárólagos lakója, rajta kivül ép úgy

nem található, mint az az smagyar pásztor élet, melynek a buga-

czi pusztán szemléli voltunk, és mely 1000 év óta épen úgy nem

változott, mint annak a lepkének a szine, a mely tavaszról tavaszra

elékerül körülnézni: van-e még Gnaphaliiim, van-e még buczka?

Van, van, jó lepke, újabb ezer évre el leszel látva

!

Május 21-én délben búcsúztunk el szives házi gazdánktól,

Szegedi tanácsnoktól és Kecskemét városától, melynek a k. m.

Természettudományi Társulat elnöksége már júliusban hivatalosan

megköszönte az állattani szakosztál}' iránt tanúsított vendégszere-

tetet. Ugyanazt tette maga az állattani szakosztály is, midn
október hó 8-án tartott ülésében Dr Horváth Géza a társas-

kirándulás lefolyásáról jelentést tett, és újra felidézte lelkünkben

a bugaczi pusztán töltött id kellemes emlékét.

Aba fi A. Lajos.

V e 1 1 a V Imre.
(18-J0--1898.)

„Egy levél lehull az erdben. Ki veszi azt észre ?" — úgy
mondta azt a távozó Biró Lajos.

Egy ilyen hulló levél az erdben, a nayy világban, volt

Vellay Imre is. Míg élt, elv^eszett köztünk ; nem vette észre senki

;

csak egyszer napszámos volt, ki mindennapi munkáját csendben.


