
Az entomologia és az iskola.

Irta Krick Jen.

I.

Távozóban télapó, a rovarélet leghatásosabb aetheres üvegje.

A fia-tél mutatóba jöv nap sugara méltán éleszt tehát meleg

érzelmeket, a múlt esztendei gyjtése utolsó sorozatait feldolgozó

entomologus lelkében, olyanokat, miket csak a homokpuszta bó-

czorgó bogarásza s az illatos erd mélyén döng lepkevadász

ismer. így februárban már méltó affelett gondolkozni, hogy milyen

zsákmányt fog hozni az új esztend ? s ilyenekre gondolva miféle

fogytán lev vadászczikkeket kell pótolnunk s újra beszereznünk.

Mert jégtör Mátyás táján már szinte megmozdulnak vesz-

tegl vadászeszközeink és szerelékeink, hívogatva, csalogatva a tél

hónapjaiban merben városi életmódra kárhoztatott rovarászt ki a

szabadba, nehogy elszalaszszuk a legfrissebb Scoliopteryxet, Bistont,

vagy a fakéreg dunnája alól még dideregve elbúvó Pachymerust.

Valóban lassacskán megindulhat a hajtás, mert ime a hideg falon

már itt mozgatják hosszú csápjaikat a kölesnyi Ptinusok, látom

egyik poszogó- bogarunk is elhagyta medvebarlangját, a szakácsné

nyelve is megeredt már az els Peripleuata láttára s — óh jaj !
—

talán hálószobánk falán is volt szerencsénk egy hamisítadan illatú

Acantkia lectulariahoz ! ? Elet, új élet els symptomái mindenütt

melynek hatása ráragad még az íróasztal mellett görnyed napi-

díjasra is, — az innentúl mind kevesebbet forgatandó iskolai köny-

vek tanúim : kétszeresen a diákseregre.

Igen, mint czéhbeli embernek, ez adta kezembe a .tollat.

Azonnal kimagyarázom magamat.

Sokat tndtem, hogy miként lehetne a tanuló ifjúság-

nak a minden tavasz születésével újra kezdd természet szeretetét

megrizni nyara télére is, mi több ! eltenni azt még tovább : a ke-

nyérszerzésnek, az élet gondjai közt egy-egy si szórakozásra

áhítozó órájára. Mi „természetrajzárok" (a tanári szobában ez az

Rovartani Lapok. 1900. márczius hó.
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epithoton ornans-unk) évrl-évre tapasztaljuk, hogy tavaszszal,

mikor a határban még csak az els vendégek tnnek fel : pityer

és csiga, hóvirág és kökörcsin s az els bogár- és lepkeivadék

:

minden kis diák egy-egy Biró Lajosa a határnak de azután

a mityen mértékben halad elre az életet életre halmozó esztend,

a sokféle teremtménynyel szemben lethargiába esik a diákhad s

intézetenként alig akad tanuló, ki a szeptemberi beiratások után a

nagy vakátió komoly foglalkozása eredményiéként csinos rovar-

gyjtemény bemutatásával akarná megvenni állattani professorának

a calkulusát . . . vagy mit is beszélek : a szívét. No az a diák

meg fehér holló, aki az érettségi bizonyítványon ti olyan gyj-
leménynyel hagyná el az iskolát, mely méltó alapját képezhetné

egy fejldni hivatott családi gyjteménynek. A madárdalos tavasz-

szal felébredt természetszeretet hamarabb múlik el, semmint maga
az esztendnek életteljes fele s akik április-májusban oly mohón
járják növén}^ és rovar után az erdt és rétet, hegyet és völgyet,

mocsarat és görgeteget s a kik ilyenkor ellenségei minden jó

czipnek és ép ruhának, azok a teljes életére kelt természettel a

nyár derekán már nem sokat tördnek : hangyaboly és tücsök-

lyuk ket nem érdekli, s az elnytt czip és foltos nadrágban

utazó ószerész miattuk akár csdöt mondhat.

Kétségkívül a természettel való bizalmas foglahíozás meg-

kedveltetése, min a rovargyjtés is, a nevelésnek azon váltójára

tartozik, a melyik a tetter fejlesztésének kívánalmát prolongálja

családban és iskolában s a minek nem utolsó feltételei : a türel-

mes gondolkodásra, kitartó akaratra, a nehézségeken való diadal-

maskodásra képesítés, mely gondolkozásra méltó kívánalmak az

által valósulhatnak meg, ha nem csak a könn3^ s röviden érdekl,

•de néha a nehéz és kitartást igényl is serkenteni tud a munkára.

A gj^akorlati életnek a nevelés czéljaíval szemben támasztott köve-

telményei e szerint nemcsak arra vonatkoznak, hogy az ifjú a

a gyönyör heg3dánczban, a völgymenti csörgedez patakban, az

aranykalászszal ékes rónaságban egy-egj'' delejes álomba ringató

kepeskön3^vet lásson, de megköveteli, hogy azokat a helyeket,

azoknak életet adó teremtményeit — meg tévén aesthetikai hatá-

sukat — ott ahol az alkalom kínálkozik, ismeret vezette kezével

meg is tudja ragadni s azok jelentségét, a tudományos érzék

csíráival mérlegelni és felbecsülni is képes legyen. Én ebben látom

mag3^arázatát annak, hogy a természeti tárg^^ak gi^jtését és prae-

parálását tárgyaló munkák kílencztized részét — nálunk úgy mint

külföldön — tanár írta ; az iskola akarja azokban nevel hatását
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-éreztetni az iskolán kívül is, amint hogy alig van intézet és esz-

tend, hogy programm-értekezéseink közt idevonatkozólag ne talál-

koznánk egy-egy talpra esett czikkel.

Engedelmet kérek e lapoknak talán más eszmekörben él
•olvasóitól ezen paedagogiai elmefuttatásért, de valahányszor ezek

a kékes füzetek kezembe kerülnek, mindig az a kérdés ismétló'dik

bennem, hogy miként lehetne a tettert is fejleszteni hivatott iskolai

nevelésbe intenzivebben, állandóbb hatással beleilleszteni a ter-

mészeti tárgyak gyjtését s nevezetesen hogyan lehetne a rovargyj-

tésnek megnyerni az ifjúságot már elbb, hogysem a felsbb

osztályokban belekóstoltatjuk a tudoiiiányos állattanba s fleg mi

volna annak a titka, hogy ezen idn ti is oda édesge ssük a hi-

vatottakat a gyjtögetéshez s e réven — nemzedék fordulván —
kétségkívül természettudósaink is, de fleg a magyar földnek ha-

bár dilettáns is, de igaz természetbarátai szaporodnának nieg, a

memiyiben az állattannak épen rovartani része az, hol a kutatók

nemcsak a muzeumok rei és iskolák tanárai közül kerülhetnek

ki, de a számtev entomologusok szaporítására mintegy predestí-

iiálva vannak az erdészek, gazdálkodók, orvosok, gyógyszerészek,

papok, katonák, st nk is.

Tovább fzvén az eszméket, azt tapasztaltam, hogy az ifjú-

ság nagy kedvvel felébred gyjtögetési hajlamának egyáltalában

nem az képezi a megöl betjét, mintha a g3^jtéssel, azt követ
kikésztíése módszerekkel és a gyjtésnek technikai berendezéssel

járó ismeretekben volna nehéz ket bevezetni. E tekintetben a

tanárnak az óra végén odavetett néhány utasítása is öreg bankóvá

válik a tenni venni szeret ifjú ujjai közt; egyetlen jol intézett

kirándulás pedig b gyümölcsöket terem, a mellett, hogy az ííjak

•csakhamar rákapnak annak a nehán}^ önálló mvecskének uta-

sításaira, melyek épen az igényeiket akarják kielégíteni. B e i n n e k.

Szekeresnek s legújabban Lej fényinek az entomologia

gyakorlatát tárgyaló könyvecskéi eléggé elterjedtek középiskoláink

növendékei közt, s mindinkább növekedik azok száma, kiket a ro-

varászát proselitái közé sorolhatunk, fleg ott, hol a tanár nem
-sajnálja a fáradságot a fiuk magánfoglalkozásába is diskrét'ül be-

pillantani. Hála az aranyos L arabusoknak és pompás Papiiióknak,

hog3^ a hol a tanár a szülkkel nevelési dolgokban is szokott

érintkezni, ott ezek nem sajnálnak a mi czímünkön némi áldozatot

hozni s a vadcsikóknak nemcsak a Coddin^tont vagy Aplanát-

lupét vásárolják meg, de akárhánj^ esetben a dolgozó-górcsövet is

beszerzik, fleg ha kelmék a gyjtögetésben kitartó hajlamuk-
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nak és eredményes búvárkodásuknak némi jelét is adják. így

esik meg, hogy középtanodás városainknak élelmesebb könyv-

kereskedi tavaszszal a rovargyjt c cikkeket egészen úgy kezdik

raktárra rendelni, mint pl. szeptemberre a kis Liviust. Szóval a

gyjtögetés küls körülményeiben nincs hiba, annál kevésbbé,,

mert — s ezt minden búvár a maga ifjú éveibl tudja — egy

doboznyi csinos lepke, néhány oszlop ügyesen glédába állított

bogár, folytatólagos gyjtésre, újabb és újabb praeparáló mód-

szerek eltanulására sarkal.

A nemes tzzel felébredt természetszeretetre és búvárlásra

másunnan csurog a léht víz. A fiúk szaporodó rovarcoUettióikat,

melyeknek pedig minden példányához egy-egy érdekes epizód

fzdik, kell utasítás, értékesíthet és bizalmasan mindig kéznél

lev tanács híján nem képesek a rovarvilágnak reájuk nézve min-

dinkább téveszten nagyobbodó birodalmában eligazodni, a mint

abban a rendek, családok s tovább a genusok és fajok

olyan akkurátusan sorakoznak. Bizonyos, a gyjtés mennyisé-

gével egyenes arányban növekvleg szükséges, st nélkülöz-

hetlen tárgyi ismeretük hiányzik egyaránt a rovartest rész-

letez honcztanáhól, mint azoknak a tankönyvekben adni szokott

felosztásánál kiterjedtebben csoportosító rendszerébl. Azután édes

keveset tudnak azokról a „kézi-fogásokról," melyek a mélyebbre

hatoló ismeret megszerzéséhez juttató vizsgáló-módszerre vonat-

koznak s kiegészülnek az orismologiai és sj^stematikai jelentség

viszonyokról tisztára felvilágosító, a rovar épségét is feláldozó

bonczolásokkal. Végül azután meghatározó-kulcsok híján egész

gyjtésük mer hullahalmazzá, valóságos tetemnézvé válik, a hol

a nemtördömség nyomában csakhamar tanj'át üt az enyészet,,

penész, olaj, rézrozsda, Antrenusok, Tineák és tetvek képében.

Fleg ez utóbbi : magyarnyelv meghatározó könyvek hiánya

nyomja tanár-lelkemet, olyanoké, a minkkel Hazslinszky,
Gönczy, Simon kai és Cserey jóvoltából növénytani iro-

dalmunk dicsekedhetik s aminket bátran odaadhatunk használatra

növendékeink kezébe is. Valahányszor növendékeim egy-egj'' is-

meretlen rovarral keresnek meg, szinte hazafias szégyennel nyúlok

Karschnak vagy S c h en k 1 i n g n e k egyenesen az iskolai

igények szerint készült mvéhez (Die Insektenvvelt, Die deutsche

Káferwelt), a milyennek hiányában az itjúság rovargyjt hajla-

mait egyáhalában lehetetlen a szenvedély bizonyos megengedhet-
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tokáig emelni, olyanig ami nélkül köztudomás szerint az ilyes

foglalkozásokról szó sem lehet. Valósággal irigység fogja el a

magyar tanárt, hogy miért nincs nekünk is olyan a mi választott-

jainkat hívogatóan odaédesget, szépen illustrált Calwerünk
és Bergénk (Káferbuch, Schmetterlingsbuch). A Redtenbacher-

féle Fauna Austriacákra nem gondolok, mert ezek az én eszme-

körömön már kívül állanak, a minthogy — valaki félre ne ma-
gyarázzon !

— nem kívánok monographiákat adni az ifjúság kezébe

Az öreg ész még nem illenék a fiatal temperamentumhoz. A
tudományos állattanba, illetve annak legpopulárisabb ágába, a

rovartanba épen csak hogy belekóstolható u. n. összegez munka
hiányát érezzük mi tanárok. Török Péter bogármeghatározója,

daczára annak, hogy a meghatározások analitikus eljárásának már
a külformábah is megnyilatkozó kristály tisztaságát nyomdai kiál-

lítása, illetve tördelési gyarlósága által nem igen engedi érvénye-

sülni : úttörnek elég jó, habár csak a genusokig vezet djagnosi-

saival. Azonban aki a tanulók eltt rovarokat határozott, tapasz-

talhatta, hogy az ilyes elttük titokzatos mvelet fölött érzett

örömük akkor éri el tetpontját, mikor pl. valamelyik polytyp

genus során haladva, elvezettük ket a deliquens fajáig. Épen

ezért az ilyen munkától, systematikai kiterjedését tekintve, többet

kell kívánnunk. Igazán sajnálandó, hogy C s e r ey n e k hat év eltt

megindult s elég részleteznek ígérkezett „Róvárhatározója" mind-

járt az els füzetnél elakadt a részvétlenség, talán a kiadói bátor-

talanság hínárjában is.

_. Család és iskola, nevelés és tanítás, talán maga a magyar

tudományosság is nyerne vele, ha ilyen minden tömörsége mellett

is a rovarok osztályának valamennyi .rendjére, ezek családjaibari

a hazai genusokra s ezek közül legalább a polytyppknak közön-

ségesebb fajaira is kiterjed analitikus táblázataink volnának,

melyek a szigorú tudományosság mellzésével fleg a gyjtöge-

tésben megersödött tanuló ifjúság,, s általában a kezd entomp-

gus érdekeit szolgálnák,. — melyek a tudományos rendszer szel-

lemébe és labyrinthusába behatolni nem képes laikusok által is

sikerrel használhatók volnának. Ilyen ,,vademecum"-ot óhajtván

természetes, hogy els sorban a természettudományi ismeretek

népszersítését szolgáló kír. magyar Természettudományi Társulatra

gondol a magyar tanárság, mely illustr'is társulat, í\á'"könyvkiadó

vállalata révén egy ilyen m,imkát bocsátana elfizeti s ezek közt

•az iskolák tanári és ifjúsági könyvtárai rendelkezésére, az csak-
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hamar megtalálná a maga útját a gyjtésükkel részletesebben-

mef^ismerkedni s azt elfogadható bels szempontok szerint rendezni-

is akaró tanulókhoz.

Azonban addig is, mig erre ember és kiadó akad, igen

igen kívánatos volna reperíóriumos ismertetés alakjában közzé tenni

azokat a meghatározó táblázatokat, melyek a két haza különféle

természettudományi folyóirataiban, esetleg önálló müvekben és

iskolai értesítkbeit magyar nyelven eddig uiegjeleniek. Bizonyára

nem hosszií a soruk. A kik a. szakirodalom kútforrása mellett

ülnek, ezt a kalász-gyjtést könnyen elvégezhetnék, mintegy fel-

híván az iskolák fig^^elmé^ hogy az érdekld növendékek ren-

delkezésére bocsátás czélzatával hol találhatják meg legalább azokat

a részlet-munkákat, a miket hazai rovartani irodalmunk már

eddig is szolgáltatni képes. Talán maga az ifjabb tanár-nemzedék

is hasznát látná annak, az figyelmük is felhívatván arra a munka-

megosztásra, mel^^et a tudományok egyetemét tradáló tanárképzés-

a maga sok kötelességeivel már nem ápolhat. De ezen kalász-

gyjtés — és itt els sorban már a Rovartani Lapok tudós író-

gárdájára kell gondolnom — méltán egészítene ki az említett

társulat által a millennium emlékezetére kiadott Fauna-katalógusnak

a rovarok osztalékára vonatkozó füzeteit s ha az a tájékoztató a

nyelvünkön megjelent táblázatokon túl, a magyar rovarvilágra

tartozó idegen publicatiókat is felsorolná : az e téren már nemcsak

kívánatos, de egyenesen szükséges összefoglaló adatgyjtésnek is-

nagy szolgálatot tenne.

Nem alap nélkülinek tartott felszólalásommal legilletékesebb

helyhez, e lapokhoz kívántam fordulni, melynek az említett korú

növendékeket (fiúkat, leányokat egyaránt ide szeretem sorolni)-

nevel iskolákban való elterjedését szívembl kívánom; annál is

inkább, mert tudom, hogy ekkor a direct tudományos eredménye-

ket publikáló s így fleg az illetékes szakköröknek szóló czikkein

kívül mind gyakrabban adna közhasználatra olyan tanító irányúakat

is, a melyeket azok használhatnának fel legjobban, kik az ento-

mologia terén az els lépéseket próbálgatják s akik viszont bizo-

nyára egész börzévé avatnák a lap borítékait.

Ha az állattani ismereteket mvel hazai tudósaink számával

nem kérkedhetünk s a munkamegosztás létráján tovább menve,

rovartudósaink névsorát még kurtábbra kell fognunk : ebbl a vád-

ból kétségkívül egy jókora portió esik iskoláinkra is. Hogy felszó-

lalásom visszhangot keltvén s esetleg meg is teremvén közelebbi;
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és távolabbi eredményeit, mennyiben fogna e helyzeten javítani s

nevezetesen hozzá jarulna-e ahhoz, hogy a kiket fürge lábukkal és

kukta szemeikkel mi professorok belekóstoltatunk a legtisztább

igazságokba, éreznének-e majdan vágyat és hivatást elmenni azon

igazságok mélyebb forrásaihoz is : ezeK'nek elbírálását a nálanmál

avatottabbak ítéletére bízom.

Acherontia Atropos életmódja.

Irta A. Aigner Lajos.

I.

A zúgó pillékhez tartozó Acherontia Atropos L. nevét az

egyik párkától, a kérlelhetetlen Atropos-tól kapta, aki a hellének

hite szerint az ember életének fonalát elvágta. Ezt is, úgy mint

népies magyar neveit „halálfpille", „halálfboszor" és „halálf-

boszorka, — valamint a legtöbb nemzetnél hasonló elnevezését

ama barnás sárga rajz miatt adták neki, mely barna szr torán

láihatós halálfhez hasonlít, alatta csontkereszre emlékeztet rajz-

zal. Ijeszt külsejét növeli még, hogy nagy szeme a homályban

kísértetiesen csillog.

Vastag csápja sokkal rövidebb a fels szárnya felénél, és

hátrahajló heg3'es fehér ecsetben végzdik. Ers szipókája rövid

és jócskán széles. Potroha esetlen és vastag ; hosszában mini-

egy 5 mm. széles kékes-szürke sáv mutatkozik rajta, els hát-

szelvényét pedig keskeny fekete harántsáv választja el egymástól.

Testének hossza mintegy 6 cm., a fels szárnyak kifeszítve 10-13

cm. szélesek. Az utóbbiak feketés-barnák, elmosódott vöröses,

sárga és fehér vonalakkal és élesen kirívó fehéres középs pont-

tal. Jóval rövidebb sárga alsószárnyán két fekete sáv vonul végig.

Hernyója három színváltozatban fordul el : czitromsárga

rézsútas kék sávokkal, zöld, ugyanoly sávokKal és sötét barnás-

szürke, fehér rajzzal a nyakán ; az utóbbi valamivel ritkább, fia-

talságában csaknem koromfekete, legtöbbje azonban ennek is a

harmadik vedlésig zöld, közvetlenül utolsó vedlése után pedig

világos zöld, s csak néhány óra mulya válik ismét sötét barnává.

Kivételkép találtak csaknem kéket, st szürkés zöldet is. ^) Né-

1) Wilde, Beschreibung der Raupen 1867. 86. J.


