
180 Abaf A. Lajos

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.
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az emberektl félrehúzódva végzé ; s ilyen volt akkor is, mikor

reá nézve a megváltás órája ütött.

Vellay pályája egy autodidacta pályája volt. Eveken át czél-

talanul küzdött az életben, de mindenütt felhasználta az alkalmat,

hogy tanuljon s erre a kiképeztetésre, mint maga is följegyzi

„sohasem a kényszerhelyzet, az anyagi érdek utáni hajsza, hanem

mindig környezete adta meg az impulsust." S míg eleinte a

tanulással pótolni igyekezett ifjú kora mulasztásait, addig késbben

az már annyira természetévé vált, hogy a folytonos „tannlmányo-

zás" kizárta a rendes munka lehetségét.

Habár Vellay nem szerzett u. n. „nagy" érdemeket a magyar

entomologia körül, mégis mint szorgalmas munkás és Szeged

város faunájának éveken át buzgó kutatója, elég érdeme van

arra, hogy emlékét a jövnek megmentsem és élete folyását, a

mennyire azt e lap szk kerete megengedi, vázlatosan követke-

zkben foglaljam össze. ^)

Vellay Imre Ede Nagy-Becskereken I85ü. évi október hó 1 1-én

született. Apja \'ellav Antal, csizmadia volt és Imrén kívül még

két leánygyermeke volt. Imre gyermekkorában sokat szenvedett,

kivált az anyjától s ez a szenvedése még f(jkozódott apja halála

után. V'ellay elemi iskoláit és a piarista gymnasiumban, az alsó

négy osztályt N.-Becskereken végezte. Hogy az ötödiket miért nem

fol}' tattá, azt nem tudni: alkalmasint azért nem, mert N.-Becskereken

nem volt fgymnasium és hogy másfelé menjen, arra nem kapott

otthonról segélyr. Akkor — a négy gymn. osztály elvégzése után

— mint írja, naponta 10 órán át „korrepetált" és havonta 'óO—35

frtot szerzett Habár ez összegbl anyja a leányok ' nevelésére

sokszor Vellay tudta nélkül is sokat lefoglalt, mégis annyija ma-

radt, hogy félre tehetett valamit. 1865. szén a zsidó rabbi aján-

latára helyettesíté Nagy-Becskereken a zsidótanítót s minthogy még

azonkívül is magántanítással foglalkozott, összetakarított annyi

pénzt, hogy 1866 szén, egy évi késedelemmel, Szegedre mehe-

tett, hogy ott az ötödik osztályt folytassa. Fél évig csak meg volt

valahogyan, tanult is ; de a második félévben már elfogyott a pénze

s akkor szomorú idk következtek reá nézve. Mint házi tanító

alkalmazást nem kapott, „mert a szegedi „spiesbürger" — mint

Vellay írja — ebben a dologban is saját gyermekeit oktrojálta az

1) Ezeket az adatokat Vellay különlele följegyzéseiböl, levél fogal-

mazvány töredékeibl, hivatalos adatokból és Vánky József szegedi tanár úr

szíves értesítése alapján állítottam össze.

/ablonowski.
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idegenekre oktatókul s én mint idegen elestem a foglalkozástól."

„A húsvéti ünnepek alatt nehéz napokat éltem, koplaltam már

három napon át, de foglalkozást nem kaptam és csakhogy mene-

küljek az éhhaláltól, kénytelen voltam az akkor épült alföldi vasút

építési vállalathoz napszamosnak szegdni. Most kubikoltam reg-

geli 5 órától esti 7 óráig, hogy táplálékot és egy kis utazásra való

költséget kereshessek. így telt le egy hét a fizetés napjáig." Vellay

akkor — 1866-ban — tizenhatéves volt. A megkeresett pénzzel

haza ment N. -Becskerekre.

1867. évi május haváig, úgy látszik, megint házi tanító volt;

ekkor egy gazdag zsidó bérlhöz került vidékre szintén tanítónak.

Hogy az hol volt és gazdáját kinek hívták, nem tudom. Vánky

említi, hogy Vellay egy Basch nev birtokosnál Torontálban neve-

lsködött ; hogy az elbb említett nev bérl és Basch azonos-e,

nem tudom. Itt nevelsködés mellett gazdasággal is foglalkozott,

kivált miután a tanyán gazdag mezgazdasági könyvtárt talált.

Ugyanez a család volt-e, vagy más. a hová 1869-ben került,

azt sem tudom, de ez utóbbi reá nézve már kedvezbb volt ; itt

is gazdasággal foglalkozott, st -— mint Vellay feljegyzésében

találom — itt végezte el a „magyar-óvári tanrendszer szerint a 3.

évi kurzust."

Ugyanezen idben megfordult talán Halason is, szintén mint

nevel. És úgy látszik ez id alatt, vagyis 1872-ig, besorozásáig,

próbált Vellay szerencsét bérlettel is : bérbe vett olcsó torontáli

földeket s ezeket szegény- embereknek felébe adta ki. De bele bu-

kott, mert a kiáradt Bégaviz tönkre tette a repczeföldeket s az

megtakarított pénze (500—600 forint) is oda lett.

1872-ben katonának sorozták be s ugyan ez évi október

havától n:int közhonvéd szolgált; 187.') évi július 15-én szabad-

ságolták és 1874-ben augusztus 16-án ismét bevonult, a mikor

1875-ig a Ludovica Académián a tiszti tanfolyamot elvégezve,

Feteége a király t már ugyanez évi október hó 23-án l6-ik rang-

számmal honvédhadnagygyá nevezte ki.

Jó módú emberre, vagy a ki otthonról segélyt kap,

ezen a pályán is lehet megélni, de Vellaynak az nem való volt.

Mert Szegeden, a hol szolgált, csakhamar pénzzavarba kerülve,

öngyilkosságra gondol, és csak jó barátjai csavarták ki kezébl a

forgópisztolyt, a melylyel életét akarta kioltani. Hozzá jön, hogy

még az anyját is kellett segélyezni. S e fényes nyomorban zászló-

aljsegédtisztnek rendelték ki, tehát olyan munkával bízták meg,

mely nemcsak sok intelligencziát, de jó gazdasági érzéket is tété-
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lezett fel. Vellay becsületes jellem volt, de a nagy nyomorban és

folytonos zaklatásban, melynek anyja részérl mindig ki volt téve,

mégis valami elszámolási hibába esett. 1877 elején helyzete tart-

hatatlan ln : egyszerre február 24-én lemond rangjáról és azt az

akkori honvédelmi miniszter, Szende Béla, már már>_zius 8-án

elfogadta. Hogy e lemondás oka valójában mi volt, nem tudom.

Vellay elttem egyszer anyja ellen panaszkodott, hogy miatta

volt kénytelen rangjától megválni, mert elment panaszra ellene,

hogy nem segíti eléggé. S ezt ersíti az a följegyzése is, hogy

„23 (talán 27) éves korában a családja életben lev feje Damocles

kardjai mérte reá.'' Bizonyos, hogy anyja és közte valami igen

súlyos dolog történt, mert Vella\' késbb reá sem nézett anyjára,

még akkor sem, mikor haldoklott. E súlyos dclog, melyet \'ellay

.,nagy szerencsétlenségnek", „súlyos csapásnak" mond, úgy látszik

pénz-kérdés volt. Vellay jegyzetei között találok egy fehér papír-

lapot, melyen belül öt személy-név és néhány szám van fölírva

435, 46 (talán 485 frt 46 kr }) és kívülrl Vellay kezeirása : „Nagy

szerencsétlenség emlékéül, de mel\' szeptember 2-án elhárittatott

:

lásd (egy személy név) levelét. H, pénzétJiókomhól elvesz-

tettem/' — Hogy „H." személynevet, vagy „honvédséget" jelent,

nem tudom. .Ámde bármint is legyen a dolog, Vellayt ártatlanul

sújtotta e csapás.

Mert alig, hogy Vellay szabad ember lett, már április hó

21-én gróf Maldeghem Arthur n\'ug. huszárkapitány és cs. kama-

rásnál talált alkalmazást T()r(')k-I\anizsán, a ki t fia mellé neve-

lül fogadta. Felfogadása alkalmá\'al Vellay följegyzése szerint a

gróf következ szaA'akat mondta : „Szegedrl való távozása isme-

retes elttem, de ez engem nem tántorít vissza, s azért ne legyen

kislelk ; én önben bízom s itígyje cl, ha magát akként viseli,

mint a milyen tudósításokat íiyertem Görgey ezredes, Mesterovits

és másoktóL elre is fogadhatja megelégedésemet. Tudom azt,

hog}^ mennyire sújtja önt a szegedi katasztrófa s többé róla ne

is beszéljünk." Maldeghem katona volt maga is 's így ha Vellay

valami jellembeli inkorrektséget követett volna el, nem fogadta

volna meg épen fiához nevelnek.

Vellay azután csendesen nevelsködik. Tanul és gazdálkodik

ismét, mert a gróf mint természetbarát és jó gazda maga is ser-

kentette arra. De tanult, mert sok pótolni valója volt. Hiszen ka-

tona-korában csak katonai hivatásának élt és mert — mint erre

az idre vonatkozólag egy helyen megjegyzi, — „silent Musae

inter arma/'
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1 878. novemberben elhagyja a grófi családot, mert tanítvá-

nya a Theresiánumba került. Akkor Szegedre ment Balogh János

szegedi kir. közjegyzhöz mint nevel és irodatiszt. 1878 no-

vember 12-tl 1882-ig tanítja a közjegyz gyermekeit, 1884-ig,

Balogh haláláig — irodájában mint díjnok, majd mint fogalmazó

dolgozik. Ezen idben Vellay tanári pályára is készülve, zoológiát,

növénytant és földrajzt „proprio Marté*' tanul. Hogy próbált-e vizs-

gázni is, vagy nem, azt nem tudom. — 1884-tl 1895 augusztus

haváig Szegeden Abafi Aurél kir. közjegyz irodájában mint igtató,

kiadó és fogalmazó-segéd dolgozik.

Már Abalinál volt alkalmazva, midn a marokkói sáskajárás

alkalmával részt vett a földmivelésüg\-i m. kir. minisztériumtól

vezetett irtási munkálatokban. E réven azután fölkerült Budapestre,

ahol 1895. óta a m. kir. állami Rovartani Állomáson mint aszis-

tens mködött.

Az 1884-tl kezdd idszak volt az, midn Vellay teljes

odaadással kezd foglalkozni a roxartannal.^) Ekkor kezd gyjteni

Szeged vidékén és gyjt mindent. 'Joleopteráit Reitter Ödön morva

coleopterologus határozza meg, a Hemipterakat dr. Horváth Géza,

míg a többi állatjait a N. Múzeum szakemberei. Gyjtését szen-

vedéllyel folytatta : mihelyest csak az irodából kiszabadult, rögtön

künn termett s e miatt sok gúnynak volt kitéve oda lenn Szege-

den, de azt föl sem vette. Délben egy darab kenyérrel a zsebé-

ben futott ki Szeged határába és három órakor már hivatalban

ült; és míg sokszor éjjel 12— 1 óráig elült és gyjtött an\agát

rendezte, addig reggel 5—6-kor már megint künn volt.

Igen takarékosan élt. Sonka, tej, kenyér : ez éveken át a

mindennapi eledele. Összes megtakarított pénzét pedig könyvekbe

veri, st hitelbe is vásárolja azokat.

Es nevezetes, hogy Vellay mennyire nem szeretett — fizetni.

Német, osztrák, budapesti és szegedi könyvkeresked a pénzét Vel-

laytól mind csak per útján kapta meg. Egy ember sem perelt talán

annyit, mint . Szabó, suszter, asztalos, könyvköt, takarékpénz-

tárak, könyvkereskedk mind perlik t s Vella^' csak így fizet.

Hogy a prókátor-doktorok mennyire tudnak egy ilyen szerencsétlen

deliquensen „srófolni", azt szegény Vellay a hónapok els napjain

1) De gyjtött ü már régebben. A szegedi kir. freáliskola 1894. évi

értesítjében ug3'anis olvasom; „Xem csekélv azon rovarok száma, a melyeket

az nrviz eltt Vellay gyjtött." Adatok Szeged vidékének állatvilágához az

említett értesít 4. oldalán. A szegedi árvíz lb79-ben volt.
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nagyon érezhette. De — ugv látszik — ez a perelés eíeme volt :

ü a fiskális-doktoroktól nem ijedt meg : szembe szállt velük, nya-

kukra idézte a végrehajtási törvén\- girbe-görbe paragrafusait s

azután — megalkudva a helyzettel — mégis csak fizetett, rátán-

ként kétszer-háromszor annyit, mint a mennyi az eredeti adós-

sága volt.

Eg>- másik jellemvonása az volt, hogy mindent csak maga

szeretett elvégezni. Ha reggel munkába kapott, csak az ég mond-

hatta elre, hogy este min végzi azt. Ha rósz volt a tolla, a

helyett, hogy mást vett volna, javította azt ; de rósz volt a szer-

számja, hát elbb azt igazította; majd észrevette, hogy a gyalu-

padon van a hiba, tehát azon mesterkedett s így haladva, egyik

tárgyról a másikra ugrándozva, csakhamar annyira belemerült a

„tanulmányba", hogy sokszor maga sem tudta, hogy eredetileg —
mit is akart? De ebbe a valódi hörcsög-munkában nagyon „Z^o/-

dog'' -r\í\k érezte magát.

Az emberektl nagyon félt. A kit igazán kiismert, ahhoz

ragaszkodó volt ; sajnos, hogy sok ember önzetlen jóságával csak

visszaélt és így volt oka elég, hogy annyi csalódás után sok is-

mersétl teljesen visszahúzódott. Társaságba nem szeretett menni

s ha mégis megjelent, igen félszeg volt ; kivált ha ilyenkor nkkel

is találkozott, akkor önuralmát teljesen elvesztette és azt sem

tudta, mit csináljon.

Vellay — bár jeg3^zete rakásszámra volt — irodalmi mim-

kálkodást nem igen folytatott. Volt neki egy kedvelt eszméje, hogy

megírja Szeged faunáját, úgy a hogyan az az ottani flórával és

talajviszonyaival összefügg, de a bevezetésen kívül semmi sem

készült el. Vánk}'^ József szegedi reáliskolai tanárral együtt össze-

állította Szeged bogarainak jegyzékét, amely 1894-ben meg is

jelent.^) Érdekes dolgozata van a marokkói sáskáról is, a mely

azonban egyelre még kéziratban a m. kir. állami Rovartani Állo-

más irattárában van. Szeged városára kiváló érdekkel bírnak

Vellay Imre ama dolgozatai, a melyeket Szeged város monogra-

phiájáról, de kivált a szegedi természetrajzi múzeum érdekében

1893— 1894-ben a szegedi napilapokba (a Szegedi Híradóban)

írt. Midn pedig már velem a Rovartani Állomáson dolgozott,

unszolásomra eg\' hosszabb dolgozatot a „hernyózásról" írt, amely

a „Köztelek" nev gazdasági lapban meg is jelent. Utolsó munkája

M »Adalékok Szeged vidékének állatvilágához.* Vánky József és Vellaj^

Imrétl. A szegedi kir. íöreáliskolai 1898—94. évi értesítjében.
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volt az, a melyet a kir. m. Természettudományi Társulat részére

készített : ez volt a Thysattitrák és a Mollnscák összeállítása a

Fauna Hungáriáé számára. Az elbbit egyedül végezte, az utób-

binál csak a magyar anyagot gyjtötte össze, hogy azt majd a

horvát anyaggal kib\'ítve Briisina Spiridion zágrábi egyetemi tanár

rendszeresen állítsa össze.

Mióta \'ellay Budapestre került, minden idejét a Rovartani

Állomás hivatalos helyiségében töltötte : reggel 6 órakor már ott

\olt és este csak 8—9-kor távozott. Naponta csak egyszer étke-

zett és pedig este. S ha unszolásomra mégis ebédelt, rögtön pa-

naszkodott, hogy roszul érzi magát. Pedig, dehogy volt roszul
;

takarékoskodott, hogy pöreit fizesse. Néha a hó elsején annyit

fizetett adósságokra, hogy alig maradt mibl élnie.

így hosszas zaklatás után ismét csak nyomorogva és ren-

detlenül táplálkozva, nem csoda, hogy 1897. végén elméje homá-
lyosulni kezdett. Egyszerre az a rögeszméje támadt, hogy min-

denki csak t üldözi ; hogy a napilapok csak róla írnak, hogy

Dreyfus alatt t kell érLeni s az, a ki a „Farkassziger-re

van számzve, („Farkassziget"et a Farkasvölgy-h6\ és Ördögsziget-

bl csinálta össze).

így nem volt egyéb hátra, mint helyet szerezni neki a Lipót-

mezn, a hol 1897. deczember 16-ától 1898. augusztus ()-ig mint

él-halott egyre tépeldött azokon a nagy feladatokon, a melyeket

neki még elvégezni kell. Végre megváltotta t e kinteljes élettl

a halál.

A Farkasréti temetben pihen, ott, a hol sokszor megfordult,

hogy tanulmányozza azt a természetet, meh^ t „végtelenül bol-

doggá tette, mely elfelejtette vele, hogy milyen gyarló e földön az

erkölcs"

Vajha ! meglelné ott a valódi boldogságát és csendes nyu-

galmát ! Jablonowski József.

A Phtheochroa amandana H.-S. életmódjáról.

E csínos fekete pettyes fehér molypille a magyar fau-

nára nézve jellemz állat. Els leírói, Herrich-Schdffer (Sys'em.

Bearbeitung der Schmetterlinge von Európa IV. 195. 1., Ví. 158 1.)

és Heinemaun (Die Schmetterlinge Deutschlands III. 91. 1.), vala-

mint Wocke katalógusa (246. 1.) szerint Németországon is elfordul


