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Hogyan lettem entomologus ?

Irta ; MocsÁEY Sáítdor.

Betöltött negyven évi szolgálatom alkalmával társaim s mások
részérl is annyi sok szíves figyelemben és kitüntetésben részesül-

tem, hogy nem vélek tévedni, ha azt gondolom, tisztelim egj^ikét-

másikát talán érdekelné tudni, hogyan is lettem én voltaképen ento-

mologussá ?

Hogy ezt elmesélhessem, vissza kell térjek rég elmúlt idkre,

58 évvel elbbre, 1854-re. Én ekkor 12 éves multam volt s a jászó-

vári premontreiek nagyváradi fgimnáziumának második osztályába

jártam, midn az említett év tavaszán, eg}^ csinos, szke úri fiú

SANTo-MAüRói GRÓF Neuhauss Emh. jött Epcrjesrl Nagyváradra, az

elemi iskola harmadik s utolsó osztálj'ába, mert atyját a nagyváradi

helytartósághoz helyezték át.

Eperjesen a lepkészet ekkor már nagy divatban volt, sok fiú

gyjtött lepkéket. Bizonyára ezekbl kerültek ki Huss Ármin és

Dahlström Gyula ismert lepkészek is. S ha valóban igaz az, —
amit Petéxyi mond — hog}'' Beszterczebánya volt a honi madártan-

nak bölcsje : úgy bizonyára meg Eperjes volt hazánkban a lepké-

szetnek szoptatós dajkája.

Én a tizedik életévében lev, zömök testalkatú kis fiút, gróf

Neuhauss Emilt, többször láttam a Rhéde3"-kert fell, kezében zöld

lepkehálóval s a kalapjára tzött lepkékkel jönni, de ekkor még
ügj^et sem vetettem reá, az iskolás gyermekek ama jól ismert szo-

kásához híven, mely szerint ezek inkább szeretnek barátkozni a ma-

gasabb, mint az alantabb osztályokba járó fiúkkal. Az iskolai év

végén, július utolsó napjaiban azonban — mert a szünidk ekkor

augusztus—szeptemberben voltak — mégis megismerkedtem vele,

1 Eladta szerz a Magyar Entomolog-Iai Társaság 1912 május ^""ó 18-án

tartott ülésén.
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midn a kalapjára tzött lepkékbl kértem, mire azt felelte, hogy

kis gyjteményét Eperjesen egy barátjának ajándékozta, most új

gyjteményt csinál s azért neki e lepkék szükségesek, hanem, ha

szeretem a lepkéket, csináltassak magamnak az övéhez hasonló há-

lót, szerezzek gombostket s majd megtanít engemet lepkéket

fogni. Az ismerkedés, a barátkozás a gyermekek között hamar meg-

van ; igy történt azután, hogy ez közöttünk is ekkor megköttetett s

mi ettl kezdve a legjobb barátokká lettünk. Hazamenve, megkér-

tem, nemsokára, élte tavaszán, 20 éves korában, kolerában elhunyt

kedves nvéremet, várjon nekem zöld tillbl lepkehálót. Mit szí-

vesen teljesített.

Lepkehálóval s gombostkkel felfegyverkezve, augusztus 3-án

vagy 4-én mentem ki, most már Emu. barátommal, elször, a Boné-

kút környékére lepkéket fogni. Az els lepke, melyet gyjteményem
részére megszereztem, Qgj Colias Myrmidone, vagy a mint Emil mon-

dotta, egy „Goldfalter" volt. A szép, sárga lepkének természetesen

nagyon megörültem s azt büszkén tztem jó, vastag nyárson a kala-

pom mell§, mert hisz ekkor a rovartt és a parafás gyjtkatulyát

még nem ismertem. Enn^-nek Eperjesen volt ugyan már rovartje,

de azokat ott hagyta, s mivel ilj^eneket Nagyváradon nem lehetett

kapni, is csak a vastag tkre volt utalva. Ekkor csakhamar egy

másik szép lepkét is fogtam, Qgy hím Pontia Cardamines-t, vagy

a mint Emil nevezte, egy „ Aurora '^'-t. A zsákmány többi része egy

„Distelfaltér" {Vanessa cardui)^ egy „Admiral" {Vanessa Aialanfa),

több „Bhitfleck" {Zygaena) és „Blaüling"-ökból, azaz Lycaena kból,

ezekbl a szép kis kék lejDkékbl állott. Csak a tarkaságokat haj-

szoltam s a fehér pillangókra, mint közönséges dolgokra, rá sem

hederítettem. Roppant boldogan, az els kirándulással teljesen meg-

elégedve, tértem délfelé haza s lepkéimet mindenkinek büszkén

mutogattam. Ezek miként való kifeszítésérl természetesen ekkor

még fogalmam sem volt, de Emil barátom erre is csakhamar

megtanított,

A második nagyobb kirándulást néhány nap múlva a Sebes-

Körös mentén, a szlhegyek alján elterül nagy füzesbe tettük, hol

a közönséges „nagy Fuchs"-on {Vanessa polycliloros) kívül, hosszas

futkosás é"s hajszolás után a fzfákról egy szép „Trauenmantel"

{Vanessa AnUojja) lett a zsákmányom, a mi természetesen nag3'-on

megörvendeztetett. De még nagyobb lett örömöm, midn egy szép

„Tagfonág"-ot (Tagpfauenange, Vanessa lo)^ majd Qgj „Citronen-

falter"-t {Gonopteryx rliamni) s késbb egy „Schvi^albenschwanz''-ot

{Papüio Machaon) fogtam.

így folyt az én lepkegyüjtésem a szünidk alatt egész októ-

berig, midn ennek els napjaiban a s^-üreten talán az els éjjel
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lepke, egy Crateronyx Dumi került a birtokomba, mely éjjeli lepke,

tudvalevleg, nappal is röjDÜl.

Nagyváradon ekkor még kettnkön kivül nem volt senki, a ki

rovarok gyjtésével foglalkozott volna.

Az 1854-ik év telén kezdettem aztán kifeszíteni a már meg-

lev, mintegy 120— 140 darabból álló s papirkatulyák aljára ragasz-

tott dugódarabokra tzött lepkéimet, „Spannbrettet" csináltam vé-

kony léczdarabokból vagy kivájt fenyfából, a lepkéket a pinczé-

ben felpuhítottam s megkezdettem a .,spanolás"-t, a mely természe-

tesen ekkor még nem jól ment és Sohmidt barátom bizonyosan ha-

lálra ítélte s egyszeren kidobta volna az én feszített lepkéimet is.

Az 1855-ik év tavaszán, Emil barátommal mi ketten folytattuk

lepkegyjtést, fleg a csütörtöki szünnapokon. Egyik kirándulásunk

alkalmával a szlhegj^ökre, nagyon megörvendeztetett egy szép

lepke, a „Sternfalter" {Thais Polyxena)^ melyet két példányban fog-

tam és Qgy „Tauvogel" (Aglia tau), mely Nagyváradon meglehetsen
ritka s melynek a hímé tudvalevleg szintén nappal röpül, noha

éjjeh állat.

A n^'ár vége felé már meg is szaporodtunk. A harmadik lepke-

gyjt, ki társul szegdött hozzánk, a nálamnál három évvel fiata-

labb Nándor öcsém, a negyedik pedig, a késbb híres festmvész,
BöHM Pál volt, ki idegenben, Münchenben aluszsza örök álmait s

kinek atj'-jától öröklött ama tehetsége, hogy szépen tudott festeni,

már zsenge korában ersen megnyilatkozott, midn minket nem
egyszer megtréfált, tévedésbe ejtett azáltal, hogy a fehér lepkék, a

Pontiák s a Dorüis Mnemosyne szárnyait szépen, fantasztikusan ki-

színezte, a természetben nem létez Apolló-ka.t csinált. Ez év nyarán

már voltunk összesen vagy hatan-heten, a kik lepkéket gyjtöttünk

;

a legszebb gyjtemény azonban csakhamar az enyém lett, mert

ekkor öcsém is még nekem gyjtött ; Böhm Pál tói is több hiányzó

lepkét kaptam cserébe, vagy ajándékba.

Emil utasítása szerint ekkor már gondosan átvizsgáltuk a ker-

tek palánkjait, a síremlékeket és kereszteket, a fák törzseit s lassan-

kint elkerültek: a nagy ,,Nachtfonág" (Nachtpfauenauge, Saturnia

pyri)^ melynek bábját Qgj kert palánkján találtam, a ,,Kupferglock"

{Gastropaclia quercifoUa), mely egy utczai lámpára röpült, az „Ordens-

band'-'-ok {Catocala), melyek a házak falain voltak találhatók, a

különféle „Schwarmer"-ek {SpMnges)^ majd az ,,Eulen"-ek (Noctuae)

több faja, a „Spanner"-ek (Geometrae) számos példánya, a „Bár"-ek

[Euprepia) közül is egynéhány fyj s az igen szép „Oleanderschwár-

mer" {Deüepliila Nerii) is, melybl Böhm Pál talált több hernyót a

kispiaczou lev czukrászda Oleander-íédn és közülök egyet nekem is

adott, mel3'"et sikerült fölnevelnem. Karácsonykor meglátogatott ben-
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nüuket Bécsben él bátyánk, ki a lepkék iránt való lelkesedésemet

látva, újévre egy egész csomó szép lepkét küldött nekem ajándékba,

melj^ek nagyobbrészt hiányzottak s emiatt gyjteményemet nagyon

emelték.

1856-ban ismét több iskolatársam csatlakozott hozzánk s tavasz

kezdetén s a nyáron már nem egy fiút lehetett látni lepkéket gyjteni.

Egyik kirándulásunk alkalmával a Rhédey-kertben egy szép,

aranyos futóbogarat, Galosoma sycoplianiá-i fogtam, melyet ugyan-

akkor egy Carabus violaceus és egy Purpuricenus KoeJileri követett

;

ez utóbbit öcsém találta. Hogy ilyen szép, fényes, tarka bogarak is

vannak, ekkor még nem tudtam s mivel késbb egyik iskolatársam-

tól egy Eosalia alpma-l is kaptam, melyet a múlt évben Fels-

Magyarországról hozott magával : elhatároztam, hogy ezentúl lepké-

ken kivl bogarakat is gyjtök.

Mivel azonban a vastag tkre a kisebb lepkéket és bogarakat

nem lehetett felszúrni, írtam a bécsi bátyámnak, küldene nekem
néhány száz darab olyan vékony és hosszú tt, mint a milyenekre

a Bécsbl küldött lepkék felszúrva vannak. Kérésemet csakhamar

teljesítette s én ezer darab különféle vastagságú rovartt kaptam,

melyeknek minden egyes csomagján a következ felírás volt olvas-

ható : „Xadlermeister EIarl Dexter in Karlsbad*'. Ezentúl aztán csak

ezeket a tket használtam s bellök barátaimnak is adtam, E.MiL-uek

is, 10— 15 darabot olyan lepkékért vagy szép bogarakért, melyek

nekem még hiányzottak. Ezt könnyen tehettem, mert már tudtam a

forrást, a honnan rovartk^t hozathattam. Mellesleg megjegyzem itt,

hogy midn 1870-ben a Múzeumhoz kerültem, akkor itt még Német-

országból való s Pesten vásárolt puha, hajlékony rovartk voltak

használatban, a melyek a Xá^ítüs Jáííos kelet-ázsiai expedicziójából

érkezett, ezrekre men keménytest s nagy bogarak feltzésére egy-

általán nem voltak alkalmasak. Mondottam tehát fnökömnek, Fm-
VALD5ZKY jÁNOs-uak, hogy a pesti német tk hetyett hozassunk ilye-

neket Karlsbadból. De kitl? — kérdezte. Én tudom a czimet, mon-
dám s ha megengedi, írok is érettök. Ez a története a Múzeumnál
most már használatban lev karlsbadi rovartknek. Fekete rovar-

tket, tudtommal, akkor még nem gj'-áriottak, hanem csak fehéreket

s az Ideál-tk még nem voltak ismeretesek.

Ez év folyamán gyjteményeim már ersen megnövekedtek s

áldott lelkület özvegy édes anyám, hogy e szerinte is nemes szen-

vedélyemet ápolja, karácsonyi ajándékul meghozatta nekem Berge
„Schmetterlingsbuch"-ját, melyet Xeuh.\u5s már Eperjesrl ismert,

de a mely nem volt meg neki.

Meglehetsen nagy gyüjteménynj'-el, bogarakkal és szép könyv-
vel könnj^en lehettem aztán társaim vezére, tanítója.
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Az 1857-ik év tavaszán és nyarán a rovarok gyjtése hirtelen

olyan terjedelmet vett, hog-y a szünidi csütörtöki napok némely
délutánján nem egyszer 60—70 iskolásfiút is lehetett látni a körös-

menti nagyterjedelmü füzesben lepkéket és bogarakat gyjteni, kik

a talált zsákmány egyrészét jobbára hozzám hozták, hogy azokat

határozzam meg. A latin lepkeneveket azonban semmikéjDen sem
akarták megtanulni, hanem csak a német elnevezéseket. így a már
említett neveken kivül : a nag}'- „Weinschwármer" {Deilepliüa Elpenor)^

„Pappel- és Lindenschwármer" (Smerinthus Populi et Tüiaé), „Wolfs-

milcbschwármer" (Deüephüa Eiiphorbiae), „Abendsfonág" (Abend-

pfauenauge {Smerinthus ocellatus), „Taubenschwanz" {Macroglossa

stellatarum) stb. elnevezések járták. De nem is csoda ! Hiszen a lejD-

kéknek magyar nevük ekkor még egyáltalán nem volt s az absolu-

tizmus is, mely több tantárgyat német nyelven taníttatott velünk,

ehhez sokban hozzájárult.

Megszaporodván ekként a lepke- és bogárgyüjtk száma, az

iskolákban, a délutáni eladások eltt, valóságos börze fejldött ki,

javában folyt a cserebere, az ajánlat és vétel. A bogarak kevésbé

voltak keresettek s csak a Carahus-ok^ a szarvasbogár, a nagyobb
Buprestidák és Cerambycidák keltek el, alacsony árakon, 10—20
krajczárért darabonkint ; ellenben némely lepkének igen magas ára

volt, fleg a Schwármereknek, q^j nagy Weinschwármer 1 frt 20,

1 frt 50 krajczáron, a kevésbé szép Wolfsmilch- és Lindenschwármer

1 frton, egy nagy Nachtfonág (Nachtpfanenange, Saturnia Pijri)

70—80 krajczáron kelt el ; legdrágább volt az Abendsfonág (Abend-

pfauenauge, Smerinthus ocellatus)^ melyért szívesen megadtak két

forintot is ; de belle csak nagyon kevés került a piaczra, mert ez

az állat Nagyvárad körül ritka ; én hernyóját a fzfákon ugyan
többször találtam, de sohasem sikerült csak egyet is felnevelnem s

azt életemben nem is fogtam. Volt egy olyan eset is, midn Emil

barátom egy blaues Ordensband-ot (Catocala Fraxini) három forin-

ton adott el ; ez ugyanis Nagyváradon nagy ritkaság, én sem fog-

tam soha, de három forintot talán még sem ér meg ! A legkevesebb

becsülete volt a Schwármerek között a Pappelschwármer-nek {Sme-

rinthus Populi)y mely a Rhédey- kertbe vezet, most már kiirtott

rezgnyárfák törzsein néha nagyobb számmal is volt található. Ezért

alig adtak többet 10—20 krajczárnál.

Egy napon Lengyel Károly nev iskolatársam és jóbarátom,

ügyes lepkegyüjt, késbb nagyszalontai járásbiró, q^j nagy Wein-
és egy Wolfsmilchschwármer-t hozott fel az iskolába eladás végett.

Vevre mindjárt talált s az elst 1 frt 50 krért, az utóbbit 1 frton

adta el. Másnap már két Weinschwármer-t, egy nagyot és egy ki-

csinyt {Deilephila porcellus) árulgatott. Ezeket is eladta, az elst 1 frt
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20 krért, a kicsit 60 krért. Ekkor kérdeztem tle, hogy maradt-e

neked is ezekbl gyjteményed számára ? Mire azt felelte, hogy

igen ; még mind a kettbl van két-két darab odahaza. Erre én egy

kicsit megczirógattam s kértem, mondd meg nekem szintén, hol

fogtad ez állatokat ? Mire azt felelte, hogy szürkületkor odahaza,

a kertjükben. Én e kijelentésének nem igen hittem, mert házuknál

többször megfordulva, tudtam, hogy nagyon is kis kertjök van, alig

néhány t virággal. Gondoltam magamban, megállj, megtréfállak

!

Estefelé tehát elmentem hozzájok, hálómat is magammal vivén. Károly

barátom azonban már ekkor nem volt otthon, lepkét fogni ment ! Én
ott maradtam és kés sötét estig vártam a Schwármereket. De ezek

csak késtek, nagyon késtek, nem akartak jönni. Megállj Károly !

hazudtál, megcsaltál, bolonddá tettél

!

Történt azonban, hogy édes anyám másnap délután kiküldött,

hogy említett elhalt kedves nvérem sirjára, a cselédleánynyal együtt,

vigyek ki elültetés végett virágpalántákat. Mire ezeket elültettük s

meglocsoltuk már esteledett, a mikor egyszerre csak körülettem

lepkezúgásí hallok. Oda figyelve, hát egy kis Weinschwármer röp-

ködött a sir közelében lev mezei zsályákon, a melyet, háló hiányá-

ban, a kezemmel hirtelen elkaptam. Az állat nagyon megsérült,

használhatlanná lett, de fölkeltette bennem a gyanút, hogy az én

Lengyel barátom a Weinschwármer-eket aligha nem itt fogja, a

temetben, mert hisz innen csak alig pár száz lépésnyire lakik.

Hallgattam. De másnap estefelé már hálóval mentem ki s úgy tetszett

nekem, mintha a távolban Lengyel t láttam volna, a ki ellem mene-

kül és a sirok között bujkál. Alig néhány perez múlva ekkor a

mezei zsályáról egy szép nagy Weinschwármert, majd ismét egy
másikat fogtam, a harmadik pedig egy Wolfsniilchwármer volt. Ahá!
— mondottam magamban. Lengyel barátom ! tudom a titkodat ! De
nem csináltam neki konkurrencziát, mert a fogott állatok nekem is

kellettek.

Másnap ismét kimentem a temetbe, de ezúttal csak egy kis

Weinschwármert fogtam. Emil barátom s többi lépkésztársaim azon-

ban valahonnan meglestek s egyszer csak azt vettem észre, hogy
tizen is vannak körülettem. A sírásó, a még ma is él Mihály gazda
engem nem bántott, mert jól ismert s titokban magam is akkor már
szivarozván, mindig adtam neki egy-egy szivart, de a körülettem

lev sok fiút látva, kik letaposták a plébános tulajdonát tev füvet,

bizony mindnyájunkat kikergetett a temetbl. Volt is futás ! A te-

met árkán túl azonban a város kaszállója volt, telve mezei zsályá-

val, ahol annyi Wein- és Wolfsmilchschwármer röpködött, hogy
csaknem minden fiúnak jutott belle egy vagy kett. Ily módon az-

tán a fennebbi Schwármerek brzeára nagyon lehanyatlott, még tiz
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krajczárt is alig adtak darabjáért — s az éu Lengyel barátom zsebe

is ezentúl solrszor üres maradt.

LeiDkekönjn'em utasítása szerint most fleg a hernyók és bá-

bok fölkeresésére adtam magamat, hogy éjjeli lepkéket nevelhessek,

melyek még mindig aránylag kevés számmal voltak meg gyjtemé-
nyemben, mig a nappali lepkék s a Geometrák Xagyvárad körül

elforduló fajainak nagyobb része képviselve volt. Ily módon aztán

több érdekes fajt sikerült hernyóból felnevelnem, mint milyenek
voltak a Melitaea Maturna, DeilepJiüa livornica és Nerü, Agrotis crassa,

Catepiiia alclnjmista, Amplüpijra cimmamomeá s fleg az Acronycta Alni,

melj Magyarországból még nem volt a Múzeum gyüjteménj'-ében

;

azért ezt több mással s ritka bogarakkal eg3mtt feljövetelemkor a

Múzeumnak ajándékoztam. A kisebb bogárfajokra is nagyobb figyel-

met fordítottam s több igen ritka és keresett fajnak jutottam birto-

kába, mint milyenek voltak : Carahus Hampei és Rotliii, Eurythyrea

carniolica, Cleonus roridus és coenohita^ Larinus crinitus, Otiorliynclius

Zebra, de fleg az Elyihrodon hisjnnus stb., melyek nagj^részben ma
szintén a Múzeum tulajdonai.

Karácsonykor ismét &z a kellemes meglepetés ért, hogy édes

au3'ám megvette nekem Calver ,,Káferbuch"-ját, melynek segél^'ével

aztán a tél folyamán bogaraim egyrészét meghatározhattam, latin

neveiket megtanulhattam.

Ez évben még az a felemlítend esemény történt, hogy a

gimnáziumi tanulók egy része, kik a rovarok iránt kevésbé érdek-

ldtek, társulatot alajDÍtottak s a növények gj'üjtését tzték ki ma-
guknak czélul. Ezek vezérei voltak az egj^kori híres államférfiú

Szilágyi Dezs öcscse, Szilágyi Eiele, késbb a kolozsvári egyete-

men a szemészet tanára és Cserxyeczky Gytla, késbb budapesti

ügyvéd. E társaságba tartozott a nagyváradi születés s még él
jeles író : Kazár Emil is, és részben az én öcsém, mivé] ezek az

iskolatársai voltak.

Xekem tehát most már nemcsak szép lepke-, hanem bogár-

könyvem is volt s az általam ismert ilj'nem állatok latin nevét is

már jól tudván, nemcsak az ifjúság, hanem tanáraim eltt is e téren

meglehets tekintélyem lett, midn elkövetkezett az

1858-ik év, az elválás éve. Eu ekkor már a hatodik osztálj^ba

jártam s Emil barátom a harmadikba. En életem 17-ik évében vol-

tam, Emil a 15-ikben. Az ifjúság' részérl és részünkrl is a rovarok

gyjtése tovább folyt, a mkedvelk száma szaporodott, a börze is

megvolt, habár már nem olyan mértékben, mint az elbbi évben,

mert a lepkékért kevesebb, de még mindig eléggé szép összeget ad-

tak. Az éu rovarászati tekintélj^em ekkor már ol}^ uagy volt, hogy
az iskolában, midn a rovarokhoz értünk, természeü'ajzi tanárom,
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tanulótársaimnak, miféle állatok azok a rovarok, hogy élnek, részben

miféle fajaik vannak, hogy kell azokat gyjteni stb. És én ezeket

több órán át legjobb tudásom szerint nekik el is adtam s eladá-

somat a gyjteményembl vett példán3'-okkal és könyveimmel tettem

érthetbbé. Jutalmam ezért tanárom részérl az volt, hogy a termé-

szetrajzból én lettem egyedül kitn.
Az iskolai év vége felé közeledett, már július végén voltunk,

midn a premontrei rend, növendékeket akarván felvenni, augusztus

2.-ára concursust hirdetett. A természettudománj^ok mívelhetését

óhajtván életczélul, legczélszerbbnek véltem, ha evégbl a tanári

pályára lépek. A felvételnél tehát jelentkeztem s a szabadon válasz-

tott eladás megtartása után más két társammal együtt fel is vettek.

Ily módon tehát a jászóvári ]3rémontrei kanonokrend növen-

déke lettem.

Intett Emil barátomtól is az elválás órája. is a következ

évben a bécsújhelyi katonai Akadémiába lépett be növendéknek.

A jó barátság ekkor közöttünk nagyon hosszú idre megsznt, mert

szabályaink értelmében csak a szülkkel s nem egyszersmind bará-

tainkkal is levelszhettnk. Sokáig, nagyon sokáig nem is hallottam

felle semmit s talán sem fellem ? Késbb annyit tudtam meg
róla, hogy egészen a fhadnagyságig felvitte, midn valami ok

miatt, talán adósság csinálása okából, biztosan nem tudom s e kénj^es

kérdést nem is feszegethettem, el kellett hagynia a katonai jDályát.

A bosnyák hadjárat idején, rmesternek a katonasághoz ismét vissza-

ment, ahonnan 1893-ban elbb Ungvárra s onnan Nagyváradra Írnok-

nak nevezték ki a járásbírósághoz. Eyen állásban találtam tet

189o-ben, tehát 37 év után, midn már viszontlátni óhajtottam s

evégbl is az említett év nyarán, augusztus havában Nagyváradra

utaztam. A viszontlátás természetesen nagyon szívélyes volt s mi

vagy öt napot ezután egymás körében töltöttünk, visszaemlékezve a

gjT'ermekkori kedves multakra s meglátogatva az egj^kori jobb

gyjthelyeket. De Emil barátomat többé már nem láthattam, mert

1901 április hó 21-én, 57 éves korában tüdgyuladásban elhunyt.

Végs óráiban — mint neje nekem írta — nagyon fájlalta, hogy
„ágyban párnák közt" kell meghalnia s nem a csatamezn, miként

egykor sei. Kétszer is nsült, polgári családból származó nket
vévén el s nevének nem maradt örököse. Magas társadalmi állásához

képest szegény ember volt, egyszer háztartással, két szobás tiszta,

csinos lakással megelégedve, rendezett anyagi körülmények között

boldog családi életet élt. Elzékeny, kedves modorú, nem magas
termet, nálamnál testesebb, csinos, mvelt s miként szüli is, kik-

nek egyetlen gyermeke volt, inkább magának él, szke férfiú vala.
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költséges passziói nem voltak, öltözetében mindig kifogástalan, ne-

vére kissé büszke és rátartór, nem sok emberrel és nem mindenki-

vel barátkozott, szelíd és vidám lelkület és hivatalában pontos és

szorgalmas lévén, kis állása daczára is köztiszteletben állott. A lep-

kékért még mindig lelkesedett, egy barátjával szabad napjaiban még
gyjtött, azok egy részét, miket nem ismert, hozzám küldötte fel s

azokból, amiket kivántam, a Múzeumnak szívesen átengedte ; na-

gyobb g3'üjteméuye azonban ekkor nem volt s halála után fiatal

özvegye lepkéinek rámás képet csináltatva, azokat magának emlékül

megtartotta. Katonacsaládból származott s rokonai mind magas

állású tisztek voltak a hadseregben, ilyen volt elbb atyja is.

Mint tanuló, a grófi czimet nem használta (de nekem elárulta) s azt

csak akkor vette fel ismét, midn már tiszt lett és aztán mindvégig

megtartotta. Most a nagj^váradi olaszii sírkertben nyugszik, kedves

lepkéirl álmodik s midn 1905-ben szépen ápolt sirját meglátogat-

tam s arra baráti szeretetem és elismerésem szerény koszorúját

letettem, azoknak a lepkéknek dédunokáit láttam sirja virágait meg-

csókolni, melyek seik testvéreinek egykoron, csupán az irántuk

való szeretetbl, velem együtt kénytelen gyilkosa volt ! — tény,

hogy sirján ekkor három lepkét találtam : egy Zygaenát, egy Ltjcaenát

és egy Pontiát.^

Lassankint közeledett az id, a mikor Jászóvárra berukkolnom

kellett. Augusztus hó vége eltt azonban egyik közeli rokonomnak
Pesten levén dolga, magával vitt, hogy a fvárost láthassam. A ,,Fe-

hér Hajóhoz" czimzett szállodában vettünk lakást, mely akkor még
a mai Bécsi- utcza helyén állott s átjáró nagy ház volt, mely az

utczát egészen elzárta és a melyet csak a hetvenes évek elején sajá-

títottak ki, megnjátván helyén a' mai utczát. dolgai után látott, én

pedig a Múzeumot kerestem fel, melyet bizony nagyon szegényes-

nek találtam, mert az állattári részben csak kevés, rosszul tömött

emls, néhány száz madár, mintegy 5—6 fiókkal kirakott különféle

rovar, már több csiga, néhány korall s 60—80 borszeszes tárgy volt,

ezek is jobbára asztalokra és zöldre festett ládákra voltak kirakva,

kivévén néhány primitív és nem is egyforma szekrényt Megvallom

szintén, nekem a Múzeumról más fogalmam volt s megkoczkáztat-

tam magamban azt a szerény megjegyzést, hiszen ennél nekem több

lepkém és bogaram van

!

Annak illusztrálására, hogy mennjáre rajongtam a rovarokért,

elmesélem azt a furcsa esetet, mely itt Pesten akkor velem történt.

Rokonomnak dolga lévén, egy vasárnap reggel, azt mondotta nekem,

1 Bvebben lásd : Gróf Neiiauss Emil. Irta Mücsáry Sándor. (Rovar

tani Lapok. ^111. köt. 1901, pag. 93—95). .
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hogy ma csak az indulóháznál, az akkori osztrák államvasúti, most

nj'ugoti pályaudv^arnál, este félnyolcz után találkozhatunk és a nyolcz

órai szemétyronattal már haza utazunk. Itt van neked két forint

ebédre és vacsorára. Én a szálloda eltt fekv Szervitatérre menvén,

még mindig- a Károtykaszárnya óriás épületét bámulgattam, midn
tovább menve azt vettem észre, hogy a szerviták kfallal bekerített

kertjének közelién, hol ma a Skalniczky éjDÍtette postapalota áll, a

falba vert szögekre aggatott kahtkákban mindenféle énekes madarat,

galambot, nyulakat árulnak, ezzel szemben pedig egy kis bolt van,

a kiakasztott táblán egy nagy festett s njárott pudli-kutyával és a

következ, ékes német m^elven irott felírással : ,,Hier kann man
Hun de scheren und wascheu lassen" s alatta magyarul „itt kutj^á-

kat nyírnak és mosnak." De volt egy kis kirakata is, a melyben

kanári s másféle madarak, egy kitömött kis majom, aranjdialak, egy

nagy katulyában lepkék, egy másikban bogarak voltak. Ohó ! ide

bemegyünk, mondám ! A tulajdonos egy budai sváb, el is adta

összes lepkéit és bogarait. Xem hittem volna, hog}'- annyi sok és

érdekes állata van. A bogarakra ezúttal nem reflektálva, csakhamar

kiválasztottam a nekem tetsz lepkéket, árukat s latin neveiket egyen-

kint fehrtuk s ekkor alkudozni kezdtem. csak húsz százalékot volt

hajlandó engedni, mert mint monda, a lepkék egy budai g^^üjté s

maga is csak ötven százalékot kapván az eladott és szigorúan

megszabott árakból, többet nem engedhet, neki is élnie s boltbért

fizetnie kell. Végre huszonöt százalékban megegyeztünk. Összeadván

az egészet kisült, hogy alig van annyi pénzem, hogy azt kifizethes-

sem s ha ezt teszem, összesen csak hét krajczárom marad, jDcdig a

kapott két forinton ki^áil nekem is volt még pár forintom. A szé^D

és ritka lepkék fejemet egészen megzavarták s nem jutott eszembe,

hogy a meglev jDénzembl ebédelni és vacsorálni is kellene. A lep-

kék ténjdeg budai származásúak s alkalmasint a Ejhdermanx- család-
tól valók voltak. Nagyon jól emlékszem, hogy egy Smerinthus quer-

cus-t 80 krajczárban, egy Stauropus fagi-t 1 forintban, egy Arctia

Helié-t 60, egy lourpuraiá-i 50, egy Ocnogyna parasüá-i 40 krajczárban

számított, a mi elég magas volt az akkori viszonyokhoz képest. A
lepkéket diadallal vittem a szállodába, midn hallom, hogy haran-

goznak, ebédelni kellene menni s csak ekkor jut eszembe, hogy hát

voltaképen mibl, hisz csak hét krajczárom van ! Sebaj, mondám,
egy nap alatt nem hal meg éhen az ember ! Elmentem a Dunaparíra,

a hová mint észrevettem, több olyan szegény ördög is ment levegt
ebédelni, a szép Dunát nézni, esetleg egy i^ohár dunavizet inni, mint

a milj^en ekkor én voltam s a kiknek talán még 7 krajczár sem volt

a zsebökben. Ezzel vigasztalva magamat, odaléptem egy kofasátor-

hoz, a hol zsemlyéket is árultak s vettem két nagy vizeszsemlyét
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négy krajczáron. Azt jóizen megettem és csak az én újabb szép

lepkéimre gondolva, a Dunát s a hajókat nézve, addig csavarogtam,

mignem közeledett a 7 óra. Jó lesz, gondolám, a vasút felé igye-

kezni ! A szállodában kis csomagomat összeiDakolva, megindultam

;

de elbb talán valamit enni is kellene, mert Nagyváradig hosszú az

út és csak reggel leszünk otthon. Nem sokáig tndtem, bementem
az els pékboltba s most már a megmaradt három krajczáron nem
zsemlyét, hanem kenyeret vettem és azt még az úton elfogyasztottam.

Rokonom a vasútnál már várt reám s alig hogy beszálltunk és a

vonat elindult, én a sok kóborlástól fáradtan csakhamar elaludtam.

Éjfél már jól elmúlt, midn felébredtem s úgy éreztem, hogy én bor-'

zasztóan éhes és még inkább szomjas vagyok, fejem, gyomrom fáj

az éjségtl. Rokonomnak, hogy széjD lepkéket vettem elmondottam

ugyan, minek is nagyon örült, de elhallgattam azt, hogy e miatt

csak zsemlyét ebédeltem, kenyeret vacsoráltam, vizet sem ittam s

hogy most már egy árva krajczárom sincsen. Püspökladányba meg-

érkezve kiszálltunk, rokonom a perronon egy nagyváradi ismersé-

vel beszélgetett, én meg bementem az étterembe, hol egy asztalon

egy üveg ivóvizet találtam s abból három pohárral egymásután meg-
ittam, gondolva, hogy e sok vizzel talán csillapíthatom az éhségemet

;

a körülettem ül publikum csak nézett, nem értette a dolgot s talán

azt is gondolhatta, ez a fiú tisztán megbolondult, nem evett semmit

és három nagy pohár vizet iszik egymásután. A szememet persze

Nagyváradig többé be sem hánytam s ahg vártam, hogy odahaza

legyek. Végre ez is elérkezett. Hat óra után otthon voltam már s

els dolgom volt az éléskamrába menni és fölkutatni, hol találnék

valami harapnivalót ? Édes anyám kérdé, mit keresel, fiam ? Enni-

valót, mondám, mert nagyon éhes vagyok — s elmeséltem neki e

furcsa históriát.

Augusztus hó utolsó napján az igazgató értesített, hogy a

szekerek Jászóról megérkeztek és szeptember 2-án reggel öt órakor

már el kell indulnunk, hogy idejekorán Jászóvárott lehessünk. Még
reggeli félt sem volt, midn két nagy ehós tótszekér, három-három

ers lóval állott meg házunk eltt, mert a concursuson Nagyvárad-

ról hatot vettek fel s hogy igy nekünk és . csomagjainknak is ele-

gend hely legyen. Kett azonban, köztük a már említett Lengyel

Károly is, meggondolván a dolgot visszalépett; igy tehát csak

hárman indultunk el a két szekérrel, mert a már érettségit tett

Károly György Hugó dr., késbb több mint 25 éven át a budapesti

felsbb leányiskola, Tréfort által legelsnek kinevezett kitn
tanára, a rendnek a gyöngye, s három év eltt bekövetkezett

haláláig kebelbéli barátom, debreceni lakos lévén, csak itt csatlako-

zott hozzánk. A harmadik nap kés délutánján értük el Jászót, hol
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már várt reánk még 17 társunk, kiket a felvidékrl : Kassáról,

Rozsnyóról, Eperjesrl, Késmárkról stb, vettek fel s a kiket, hogy

ruháik mielbb elkészüljenek, már szeptember elsejére behívtak.

Szekerekkel mentünk, mert akkor még az arra viv vasút építés

alatt állott.

Szeptember 8-án, Kisasszony napján, aztán mindnyájunkat,

összesen 21-et egyszerre felöltöztettek a rend szép fehér ruháiba.

Négy régibb növendéket is találván ott, most már összesen 25- en

voltunk. Egy társunk azonban a régiek közül tüdvészben csak-

hamar elhunyt. A megmaradt 24-bl csak 13 lett a rend felesküdött

tagja s ezek közül ma már, 54 év után, egy sem él ; valamint a

42 iskolatársam közül is csak hárman vagyunk még életben, ki tudja

meddig? Egy ügyvéd, egy nyugalmazott törvényszéki elnök, mind-

kett Nagyváradon s én.

A kolostorok és zárdák réme : a tüdvész, két év után ujabban

elragadott egy társunkat és egy fiatal, 25 éves tanárunkat, két más
társunkat pedig a harmadik évben kilépni kényszerített, kik közül

az egyikre nézve ez a lépés már kés vala. '

Felöltöztetésünk után már másnap a magister, vagyis ujoncz-

mester, a kitn nevel : Virasztó Gellért tanítása mellett ismét

elvettük elülrl a latin nyelvet. Október hó 1-én aztán megkezd-
dött a voltaképeni tanulás. A rend fpapja, az apát, vagyis a

praelatus, a rend legjobb tanárait rendelte be Jászóra tanításunkra,

mert két 7-ik osztályún kívül nekünk, a 6-ikból felvett tízünknek,

elbb a 7-ik s majd a 8-ik osztályt is el kellett végeznünk s ez

osztályokról elbb vizsgát tenni, mieltt érettségire bocsájtottak

volna, a mely vizsgákat Rozsnyón, szintén premontrei tanárok alatt,

1860 július havában le is tettük. Még ekkor ers németvilág lévén,

németül tanultuk a görög s német nyelvet, a természet- és mennyi-

ségtant, latinul a latin nyelvet, a hit- és bölcsészettant és magyarul
csupán a magyar nyelvet és a történelmet. Tanáraink szigorúan fog-

tak bennünket, sok volt a tanulnivalónk, mert az iskolákban a német
nyelv miatt több tantárgyból bizony keveset tudtunk.

A megelz vizsgákat és az érettségit mindnyájan meglehetsen
jól tettük le s csak a latin hittannal ért bennünket majdnem csúfos

kudarcz. A mely tételeket két év alatt ebbl latinul tanultunk, azo-

kat a magisterünk a kérdez tanárnak kiíratta ugyan, de elfelejtette

a kéziratot is, melyet írnunk kellett, hozzácsatolni ; s mivel az érett-

ségi vizsga órája egészen váratlanul ért bennünket akkor, midn
már egy hétig Rozsnyón, a Ferenczrendieknél megszállva, levegn
még nem voltunk, a várost sem láttak és éppen az én kérésemre a

minket kisér kitn tanárunk, a késbbi praelatus : Benedek Fe-

RENCz megengedte, hogy kisétálhassunk és már indulni készültünk,
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midn jött az igazgató inasa azzal a hírrel, hogy délben megérkez-

vén a prodirector, a tisztelend uraknak tessék érettségire jönni.

A hittan kéziratát egyikünk sem vitte el magával s így a kérdez"

tanár nem tudta, de nem is tudhatta, hogy a feladott kérdésekre mit

s hogyan kelljen felelnünk, megakadt társaimat útbaigazítani, esetleg

a kérdésre a feleletet elkezdeni képes nem vala, jött a felsülés,

illetleg belesülés, kivétel nélkül mind a hét társam részérl. Én a

tanított hittant jól tudtam, de ennek daczára is, azalatt az említett

hét alatt, sokszor kés éjszakáig is, azt többször átolvastam, mert

magisterünknek, ma sem tudom mi okból, nem voltam kegyeltje, ha

csak elhunyt fiatal tanárunknak ama vádja miatt nem, hogy az

tantárgyait s fleg a fizikát elhanyagolom. Németül nem tudván,

csak érthetetlen mondatokat componálok. a derdiedast összepofozom,

engem mint alföldit, egyenl mértékkel mérvén azokkal, kik a német

nyelvet már otthonról beszélték ; mondom, magisterünknek emez

ellenszenve iránj'-omban elttem érthetetlen lévén, daczára annak,

hogy éppen a hittanból, az tantárgyából, én voltam legjobb tanít-

ványa ; minden igyekezetemet oda fordítottam, hogy valahogy a hit-

tanból rosszul ne feleljek. Ekként az egész tanult hittan, mint mon-

dani szokás, kis ujjamban lévén, a feladott, legalább is 8—10 kér-

désre, csaknem háromnegyed órán át megakadás nélkül pompásan

feleltem, mire a két kanonokkal jelenlev rozsnyói püspök — kik

voltaképpen az papnövendékeit jöttek meghallgatni, de az elsbb-

séget most csupán a hittanból megtartott vizsgán nekünk, mint ven-

dégeknek engedte át — az igazgatóhoz fordulva, fülem hallatára, azt

a megjegyzést tette, „ebbl a fiatal emberbl kitn theologiai tanár

lenne" és feleletemért megdicsért.

Negyednapra mind a nyolczan mint érettek tértünk vissza Já-

szóra. Magisterünk az ablakból már látta jövetelünket s midn késbb
hozzá bementünk, imazsámolya mellett térdepelve találtuk, elénk jött

és a mikor legöregebb társam jelentette neki, hogy az érettségit

letettük, , általam soha el nem felejthet e szavakkal válaszolt

:

„proh dolor ! pudorem tulerunt ad canos capillos meos" azaz „fáj-

dalom ! szégyent hoztak az én sz fejemre. Tudok mindent, én Önö-

ket lelkiismeretesen tanítottam s ezt a szégyent nem tudnám elviselni

soha, ha nem volt volna közöttük valaki, ki az én becsületemet meg-

mentette, mert, ha egj tudott felelni, tudhatott volna a többi is."

Ezzel hozzám lépett, megölelt és homlokon csókolt. Nemsokára jött

a szelid lelkület praelátus : Répássy József is, társaimnak nem tett

szemrehányást, hanem elégedetlenségének és neheztelésének oly

módon adott kifejezést, hogy egyenesen csak az én asztalomhoz

lépve, kezet adott és csak ennyit mondott : „köszönöm neked, hogy

az intézet becsületét megmentetted" s ezzel újra kezet fogva távozott,
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anélkül, hogy többi társamnak is köszönt vagy velk csak egj szót

is váltott volna. Érthet ezek után, hogy most már én nemcsak a

praelátusnak és tanáraimnak, hanem a magisterünknek is kedvencze

lettem, a minek mindnyájan számos jelét adták. Nem is lehetett reám

panaszuk, mert a kilépésem után küldött, latin nyelven kiállított hi-

vatalos bizonyítvány szavai szerint : „tanulmányait jó sikerrel vé-

gezte, magát mindenütt példásan viselte és önkényt, betegsége miatt

ment vissza a világi életbe."

A most elmondottakra nézve, bátran megjegyezhetnék, hogy

ez unalmas, hosszú dolgokat egészen elhagyhattam volna ; én azon-

ban szükségesnek véltem ezeket több okból és fleg azért elmondani,

mert a rozsnyói püspök ama dicséretében rejlik fleg az én kilépé-

sem oka. Egyik nagytudományú és kitn hittani tanárunk ugyanis,

a rendnek egyik disze és büszkesége — már öreg levén s gyakran

betegeskedvén — elhatározták, hogy utódjául bellem csakugyan

theologiai tanárt neveltetnek, a 4-ik évre Bécsbe a Pázmáneumba
vagy Innsbruckba küldenek, a honnan aztán már mint a hittudomá-

nyok tudora térek vissza Jászóra tanárnak. Ezt nekem magisterünk,

kivel sétámkon mindig együtt mentem, az els hittudományi év után

el is árulta, azt hivén, hogy nekem ezzel is kedveskedhetik. Engem
azonban e nyilatkozata nagyon lehangolt, mondhatnám, elkeserített,

mert hisz én nem a hittudományoknak, hanem a természetrajznak

óhajtottam tanára lenni s életemet nem a rideg éjhajlatú, egészsé-

gemnek nem kedvez, télen nagyon hideg Jászon, hanem inkább

szülvárosomban, Nagyváradon kívántam leélni, mit akkor neki sze-

rényen meg is jegyeztem.

Nagyváradról való eljövetelemkor gyjteményem gondozását és

gyarapítását öcsémre bízván, magammal vittem lepke- s bogárköny-

veniet is, gondolván, hogy Jászon majd nagyban foghatok rovarászul

és gyjteményemet olyan fajokkal is gyarapíthatni, melyek Nagy-
várad körül nem élnek. Ebbeli reményemben azonban nagyon csa-

lódtam, mert biz ott arra sem alkalmam, sem idm nem volt. Ekként
a három év alatt nem is szerezhettem többet néhány éjjeli lepkénél

s az erdei utakon néha talált Carahus-okiiáÁ.

Egy érdekes nappaU nagy lepkét azonban mégis fogtam, furcsa

körülmények között. Egy júliusi délután sétánkról tértünk haza, mi-

dn a rendház eltt a praelátussal találkoztunk, ki szóba állt velünk

s éppen velem beszélgetett, édes anyám és öcsém hogylétérl kér-

dezsködött, kiket már ismert, mert k ez év tavaszán engem meg-
látogatva, néhány napig praelátusunk vendégei voltak. Ez a nagy
lepke, mondhatnám, olyan tolakodóan viselte magát, mintha csak azt

akarta volna mondani „fogj meg engemet gyjteményed számára",
minduntalan körülettem röpködött és csaknem a ruhámra szállt, mi-
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dn egyszercsak, úgyszólván a praelátus óra eltt, olyan szerencsé-

sen kaptam el kezemmel, hogy csak alulról s kissé sérült meg.

Apátunk megdicsérte ügyességemet és kérdé : ..miféle lepke az és

használhatod- e gj^üjteményed számára? Mert jól tudta, hogy nekem
már milyen nagy gyüjtemém^em van odahaza. Igen, mondám, jól

használhatom, mert ezt a fajt természetben még nem láttam, nincsen

meg nekem, Nagyvárad körül s az Alföldön nem is él, hanem inkább

csak a Felvidéken, de könyvem után ismerem s tudom, hogy a neve :

Limenüis poimli.

Látván azt, hogy itt bizonj' még most, mig felesküdve nem
leszek s akkor mehetek majd az erdbe, mikor akarok, csak nagyon
kevés rov^art gyüjthetek, azt gondoltam, hogy inkább a botanikára

adom magamat és növényeket fogok gyjteni, melyben nekem tár-

saim is bizon3'ára segédkezni fognak, könn^^ebben mint a rovarok

gyjtésében, mert hiszen egj^kor a növénj^tant is fogom tanítani és jó

lesz, ha ekkorra már a virágokat legalább kissé ismerni fogom.

A harmadik év tavaszán tehát, midn már a hittudományokat tanul-

tam, meghozattam Fazekas és Diószegi „Magyar Füvészkönyv"- ét s

szabad óráimban hozzáfogtam a gyjtöttek meghatározásához s abba

csakhamar meglehetsen belejöttem.

Befejezvén az els theologiai évet, három év után, augusztus

elsejétl számítva egy havi szabadságot kaptam s BAELAxem- Ven'Cze

Adorjáx nal, késbb a rend e nagyesz és nag3'míveltség kiváló

tagjával, ki szintén nagyváradi születés volt s egr évvel késbb, de

érettséggel lépvén be, a második theologiai tanfolyamot végezte, a

már kész vasúton haza utaztunk s a bevett szokás szerint pár nap

múlva Nagyvárad püspökénél, a jótékonysága miatt örökemlék
SzAN'iszLó FERExcz-nél, ki BARLAXGHY-nak bérmaatj^a volt, tiszteleg-

tünk. A püspök nagyon szívesen fogadott bennünket és ebédre is

ott tartott. Ebéd után dohányzó szobájában csak elttünk ezt a

njálatkozatot tette : „miért nem jöttetek hozzám, én is felvettelek

volna benneteket s ha kedvetek tartja, csak kopogtassatok, akár

éjjel is, hálószobám ajtaján". Én odahaza édes anyámnak természe-

tesen elmondottam, hogy a püspök úr mityeu jól fogadott bennün-

ket és elttünk miként nyilatkozott. Ezt hallotta egyik nálunk lev
sok gyermekes sógorom is s ezt mondotta nekem : ,,de látod, Sáxdor,

miért is lettél te barát, mikor egykoron itt kanonok s talán püspök

is és az én szegény gyermekeimnek jóltevje lehetnél". Én termé-

szetesen nem hallgattam reá, de szavait el nem felejtettem.

Mieltt haza utaztunk volna, talán úgy egy hónappal elbb,

Jászon egy furcsa eset történt, melyet lehetetlen, hogy el ne mesél-

jek. A még ekkor mindig csak Ausztria és ismét csak Ausztria,

legszebb tartómánj^ainak egyikét, a lombárd-velenczei királyságot
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elveszítvén, hazánk borús ege is a hosszú absolutizmus után derülni

kezdett. Budapesten nemcsak a férfiak jártak magyar ruhában,

zsinóros atillában, hanem a nk is magyar pártában, zsinóros

mentében. Mi errl persze vajmi keveset, úgyszólván semmit sem

tudtunk, mert nem volt újságunk, ilyet olvasnunk sem volt szabad,

idegenekkel nem érintkezhettünk, de egyik társunk valahonnan meg-

tudta azt, hogy a kassai kispaj)ok a fekete czilinder helyett magyaros

kerek kalapokat kaptak, attól a Fábri püspöktl, kinek élete egykor,

mint plébánosé, a magyarok ellen való izgatásai miatt, 1849-ben

Nagyváradon csak egy hajszálon függött s a kirendelt katonaság a

kispiacon már várta, hogy a veszthelyre vigye. Közülünk tehát

valamelyik azt indítványozta, hogy a fehér és drága selyemszörü

czilinderekbl csináljunk mi is magyar kalapokat. A szót tett követte

s mikor egy napon sétálni mentünk, czilindereink már ugj^ancsak

alacsonyak voltak, mert azokat egyszeren a felére begyrtük és

csináltunk bellük magyar kalapokat. Midn óvatosságból sétáhii

nem a városba, hanem az erdbe mentünk, mindnyájunknak ilyen

begyrött kalapja volt és csak a magisterünk fején díszelgett a

a magastet^j cilinder. Rövidlátó lévén, a megrövidített kalapokat

elbb észre sem vette, de egyszer felém fordulva — a ki ekkor is

vele mentem — hirtelen elsápad, majd vérvörös lesz, mert igen ers
testalkatú, vérmes ember volt. Ahá! gondolám, a kalapmanipulácziót

észrevette, lesz majd otthon haddelhadd ! Alig is szólott hozzám

ezután néhány szót. Haza érve, csakhamar bejött hozzánk és azt

kérdé : „hogy merték a rend tulajdonát képez ilyen drága kalapo-

kat úgy összerontani ?*' Mire én, mint kedvencze léptem el, mond-

ván : ,,megtudtuk, hogy Magyarországon már magyar világ van s a

kassai kis]3apok is a czilinder helyett magyaros kerek kalapokat

kaptak". „Jól van, jól ! De az még sem járja, hogy önök tudtomon

kivül azt tegyék, a mit akarnak" s ezzel panaszra ment a praelátu-

sunkhoz, kinek kebelbarátja volt. A szelíd lelkület fpap azt felelte

neki : „hadd a dolgot, hanem hozass hát Kassáról neldk is olyan

kalapokat". Pár napig büntetésül a magister bennünket nem vitt ki

sétálni, de úgy vagy 5— 6 nap múlva egyszer csak megjelent Kassáról

két nagy ládával egy kalaposmester s mindenki kiválaszthatta magá-
nak a neki megfelel kalapot, st maga a magister és tanáraink is.

Az összetört fehér czilindereket aztán a kalapos vitte el, de hogy
mit csinált velük, azt Clió, a történelem múzsája, tudtomra, fel nem
jegyezte Ilyen magyaros kalapban mentem le Nagyváradra és az a

bizonyos kis, most már nagy leány-rokonom arra egy hátul kissé

lecsüng széles pántlikát kötött.

Az az egy hónap bizony vajmi hamar eltelt és én annak is

örültem, hogy kedves lepkéimet és bogaraimat viszontláthattam,
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rendben találtam, mert bár öcsém azokat nem nagyon gyarapította,

de lelkiismeretesen gondozta. Elmondotta aztán, hogy a mi távoz-

tunkkal a rovarászát hanyatlásnak indult. Böhm Pál is Aradra köl-

tözött, a régi gárda tagjai már a legfelsbb osztályokba jár\^án, ht-

lenek lettek s közülük csak maradván meg', botanizáló iskola-

társaival inkább csak növényeket gyjtött.

Az 186i-ik év tele Jászon szokatlanul hideg volt. Karácsony

éjszakáján szolgálatban lévén, hosszabb ideig álltam a gyönyör
márványtemplom hideg kövezetén. Midn reggel két óra körül aludni

tértünk, csakhamar észrevettem, hogy alaposan meghltem, az ágy-

ban, daczára a nagyon is beftött hálószobának, felmelegedni nem
bírok, majd késbb nagy forróság, ers láz vesz el. Pár nap alatt

az orvosi kezelés a lázat elmulasztotta ugyan, de én nemcsak a té-

len át, hanem még a következ egész évben is éreztem, hogy nem
vagyok az, a ki voltam, egészségem nincsen rendben. Azt nem is

hozta meg sem a tavasz, sem a nj^ár. A hideg id hamar beköszön-

tött, szeptemberben már fteni kellett. Október közepén, alig hog}" a

harmadik hittudományi évet megkezdettük, azt vettem észre, hogy a

májam fölött hólyagos, vizzel telt kiütéseim vannak, a köhögés is

kínoz. Elmondottam ezt kedves magisteremnek, a ki rögtön hivatta

a rend derék, öreg orvosát : Huxyady László-í ; ez alaposan meg-

vizsgálván engem, njiltan kijelentette, hogy májbajomon kivül kez-

dd tüdbajom is van, a jobb tüdm csúcsa beteg. Szépen vag^'unk,

gondolám, hát én is a fiatalon elhalt társaim sorsára jutok, ha itt

maradok s itt kell majd élnem ? Xem, elhagyom a rendet, ilyen fia-

talon meghahii nem akarok ! Otthon talán még meggyógyulok. El-

határoztam, írok édes anj^ámnak, hogy itt többé nem maradhatok,

elvisz a tavasz, ha tehát szeretett fiát még látni akarja, egyezzék

bele, hogy kiléphessek. A levelet már meg is írtam, de hogyan küld-

jem azt el, mikor minden levelünket nyíltan kell megmutatnunk a

magisterünknek, a ki azt azután, ha jóvá hagyta, küldi csak el. Ily

töprenkedések között aludtam, inkább virrasztottam át egy keserves

éjszakát, midn másnap reggel korán, ahg féhiyolczkor, még az el-

adások megkezdése eltt hivatott a prépost. Magisteremmel a prae-

láturába, azaz a pompás rendház balszárnyába átmenve, az ilyen

nyájas szavakkal fogadott : „Kedves fiam ! Orvosunk azt mondotta

nekem, hogy te komoly beteg vagy. Én tehát egészséged helyre-

állítására adok neked csaknem egy egész évet, a jöv év szeptember

közepéig. Vidd el magaddal tankönyveidet, most elbb pihenj, sokat

légy a levegn s ha majd tetemes javulást tapasztalsz, vedd el
azokat, hogy visszatérted után a harmadik évrl a vizsgát letehesd

;

otthon mint az én vendégem menj ki a fürdnkbe (a Félix-fürd

ugyanis a jászóvári premontrei kanonokrend tulajdona) s használd
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azt, míg májbajod meggyógyul, a mi orvosunk szerint két-három hét

alatt bekövetkezik. Édes anyádat és öcsédet üdvözlöm ! Isten áldása

kisérjen utadon, jöjj vissza egészséggel ! Az útra itt van neked a

szükséges összeg.'' Ilyen, igazi atyához méltó kedves szavakkal bú-

csúzott el tlem az áldott lelkület fpap.

Tanáraimtól, magisteremtl és társaimtól olyan sejtelemmel

vettem érzékeny búcsút, mintha nem látnám ket többé soha. A ren-

delkezésemre álló kocsin Kassára s onnan Nagyváradra utaztam,

vissza a szüli házba. Hazajövetelemen kedves anyám nem volt

valami nagyon meglepetve, mert Szent István napján meglátogatott

Kassán lakó bátyám, kinek panaszkodtam, hogy egészségem nem jó,

ama nagy meghlés után nem tudok helyrejönni s alkalmasint az

itteni éles leveg is árt nekem, a mit aztán anyánknak megírt.

Hazaérkezve, prépostunk meghagyása szerint, másnap már kimentem

a Félix-fürdbe, hol ekkor még enyhe idk jártak, a bérl részérl

a legfigyelmesebb és leggondosabb ápolásban részesülvén, a fürd
áldott vizének küls és bels használata után, mintegy három hét

múlva, mtár nyoma sem volt a hólyagos kiütéseknek, felfakadtak és

elszáradtak, köhögésem is engedett. Úgy látszott tehát, mintha má-

jam teljesen meggyógyult volna. De a mi, sajnos, csakugyan csak

egyszer látszat vala I

Újév utánig csendesen pihentem, csak kedves rovaraimmal

foglalkoztam, azok szépségében gyönyörködtem, k levén ekkor az

én legjobb barátaim, gyöngélkedésemben vigasztalóim. De eszembe

jutott az, hogy mégis legjobb lesz Jászóról mielbb menekülni, a

harmadik hittudományi évrl a vizsgákat letenni ; az ünnepek után

tehát elvettem könyveimet, elbb a nagyon nehéz morális-t vagyis

erkölcstant s utána a többieket, A tavasz beálltával sokat voltam a

szabad levegn, néha ott is tanultam, a rovarokkal most nem sokat

tördve; már meglehetsen elre haladtam, a vizsgákra csaknem

készen voltam, midn egy napon, július vége felé a praelátustól le-

velet kapok ezzel a pár rideg szóval : „Kedves fiam ! Akarom, hogy
augusztus elsején már Jászon légy". Mi ez, mondám ! Hisz a prae-

látus nekem szeptember közepéig adott szabadságot és most vissza

hív, éppen a szünidkre, midn még nem vagyok meggyógyulva.
Nem értem a dolgot ! Édes anyám azt a tanácsot adta, menjek el az

igazgatóhoz, az talán tudja, miért hívnak vissza. Szót fogadtam neki.

Elbb azonban bementem egy kedves barátomhoz, volt társamhoz,

ki akkor már tanár volt Nagyváradon. Megmutatván neki a praelá-

tus levelét, így felelt : „Ez a dolog elre látható volt. Tegnapeltt az

ebédnél az igazgató latin nyelven elmondotta, hogy találkozott egyik
sógoroddal, a kitl, midn hogyléted fell kérdezsködött, ilyen vá-

laszt kapott ; „Nem beteg az, kérem, csak nincsen kedve a papság-
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hoz, mert egy kis leány rokonába szerelmes." A director ezt meg-
írta Jászóra s ezért hívtak vissza.

Odahaza édes anyámnak elmondván ezeket, kértem, nyugodjék

bele abba, hogy a rendbl kiléphessek, mert ezentúl Jászon már
nem fognak szeretni s ha visszatértemmel némileg kireperálhatnám

is a dolgot, elbb-utóbb is a tüdvész áldozata leszek, pedig én

ilyen fiatalon még nem akarnék meghalni ; valami bels sejtelem is

azt súgja nekem, ne menj oda vissza többé soha ! De hát mit fogsz

csinálni, idehaza világi pap leszesz ? Nem, édes anyám, szeminá-

riumba nem megyek többé ! Jogot fogok végezni. Fájó szívvel bár,

de mégis beleegyezett, nekem is nagyon fájt, hogy óhajtását nem
teljesíthetem.

Ezek után augusztus elsején az igazgatónak visszaküldtem a

szép fehér reverendát, neheztelvén reá, hogy fecseg sógorom sza-

vainak hitelt adott s azokat a praelátusnak meg is írta.

Többi rokonaim nagy része zokon vette e lépésemet, csak egy

volt, a ki örülni látszott, a sógorom, mert azt hitte, hogy én ezek

után már biztosan világi pap leszek. De nagyon csalatkozott, mert

pár nap múlva megírtam a magisternok, hogy sógorom ama fecse-

gése nem igaz, mindig azt akarta, hogy sok gyermeke miatt nem
szerzetes, mint monda : barát, hanem világi pap Ieg5''ek, még min-

dig beteges vagyok, félek a tüdvésztl s ezért léptem ki. Egyben
szépen megköszöntem neki, a praelátusnak és volt tanáraimnak

irántam való sok jóindulatukat és kértem, tartsanak meg szíves em-

lékükben, valamint én is mindig hálásan fogok gondolni Jászóra,

hol olyan sok jót, szépet és hasznosat tanultam ; kértem, küldesse

el ottlev holmimat s az ott töltött évekrl, végzett tanulmányaim-

ról, magamviseletérl állíttason ki bizonyítványt, mely utóbbira nem-
sokára szükségem lehet.

Kilépésemnek semmi akadálya nem volt, mert még egyszer
fogadalmat sem tettem. Ez akkor még nem volt szokásban. Igaz

ugyan, hogy az ünnepélyes beesküvéshez szükséges huszonegy év-

bl csak hat napom hiányzott s többi öregebb társaimat szeptember

21-én, a templom felszentelésének évforduló napján mind feleskették,

de az én beesküvésemet karácsonyra halasztották, a mikorra egy
nálam fiatalabb társam is betölti a megkívántatott kort. Ekkor azon-

ban én már többé nem voltam Jászon.

A gyönyör bizonyítvány, melynél szebbet még nem írtak Já-

szon, csakhamar megérkezett s én most háziorvosunktól is betegségi

bizonyítványt kérve, írásaimmal folyamodtam a budai helytartó-

tanácshoz raagántanulási engedélyért, hogy az egész jogot mint

magántanuló végezhessem el, a mit szerencsésen meg is kaptam.

Fájt ugyan nagyon, hogy életembl három évet elvesztettem s
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hogy idehaza a nehéz hittudományi tárgyakat hiába tanultam, a mi

egészségemre nem volt jó hatással s talán e miatt nem is gyógyul-

tam meg. Az is bántott, hogy ha magántanulási engedélyt nem ka-

pok, azokkal kell együtt a jogot hallgatnom, a kik három évvel ná-

lamnál lejjebb jártak ; de mindezekbe lassan csak beletördtem, bele-

nyugodtam, visszatérvén els szerelmemhez : a rovarászathoz, melyet

október végéig most még nagyobb kedvteléssel ztem, mint valaha,

mert orvosunk is gyógjí szerül fleg a friss levegt ajánlotta.

Megvallom szintén, sógorom fecsegésében volt egy kis igazság
;

az a csinos, szelid leányka-rokonom nekem is tetszett ; mert hisz

milyen férfi szív az, melynek nem tetszenek a szép fiatal leányok, a

kedves asszonyok ! Kilépésemnek azonban, mint mondám, egészen

más okai voltak. Tehát nem a szerelem, hanem inkább csak a sze-

retet : az élet s a természet szépségei iránt, mert még élni s azokban

gyönyörködni akartam.

S milyen különös és szeszélyes játéka a sorsnak ! Pestre jöttem

után alig pár évre reá, az a sógorom, most is él ügyvéd fián kívül

összes gyermekeit csakhamar elvesztette, szép leányai 17—18 s egy

fiatal asszony 22 éves korukban haltak el, mindhárman tüdvészben
;

holott a nagyterjedelm családban sem elttük, sem utánuk egész a

mai napig e kinos betegségben nem halt meg senki más.

Hogy Jászon olyan sokan megbetegedtünk, annak okát fleg

abban találom, hogy nagyon kevés idt töltöttünk a szabad levegn.

Eletünket, úgyszólvá,n a fehér falak között, asztalunknál tanulva töl-

töttük, Hetenkint háromszor mentünk ki sétálni, egy vagy másfél s

így összesen 3—5 órára, st télen gyakran alig 10— 15 perezre, mert

a néha 20—25 fokos hidegben annyira fáztunk, hogy úgyszólván

mindjárt haza szaladtunk. A prépostság szép nagy kertje, a konvent-

bl nyíló ajtajával a jászóvári nagyon is egyszer közönségnek

nyitva, nekünk az azon való átlépés, a prefektúrában alkalmazva lev
ni cselédség miatt, szigorúan tiltva volt ; holott az a közönség a

kertet nem látogatta, arra szüksége sem volt ; míg ha leczkéinket mi

ott tanulhattuk volna meg, a jó leveg reánk bizonyára jótékony ha-

tású és sok tüdbajnak, mint mondám, a kolostorok eme rémének
elejét vehette volna.

Helyhatósági engedélylyel tehát magántanuló lévén, elég idm
volt a rovarászaira. Reggelenkint tanultam, a legtöbbször a Rhédey-
kertben vagy az újvárosi temetben, délután meg gyakran .bogarász-

gattam, mert most fleg ezekre voltam figyelemmel. De kirándulá-

saimban sajnosán érintett, hogy magamra maradtam, volt társaim már
rég különféle pályáikon voltak, az egykor virágzó rovarászát szép

egét borultnak láttam, kirándulásaimban ahg találván egy pár fiúcs-

kát, ezek is inkább csak bogarakat, mint lepkéket gyjtöttek. így
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tnt el az 1864-ik év egészen és az 1865-ik tavasza, amikorra egész-

ségem már teljesen helyreállott.

Ekkor megismerkedtem öcsém egyik iskolatársával, ki Fri-

VALDSZKY János nak sógora volt. Tle tudtam meg, hogy sógora a

Nemzeti Múzeum állattárának re s buzgó rovarász. Mivel pedig

nekem ekkor már nagyon sok olyan bogaram és lepkém volt, me-

lyekbl fleg a Staphylinidákat és apróbb ormányos bogarakat Cal-

WER könyve után biztosan meghatározni nem tudtam, st némelyek

abban hiányzottak is, írtam FRivALDSzKY-nak, lenne szíves nekem

állataimat revideáUii, illetleg meghatározni ; mire szívesen vállal-

kozottt s így létrejött közöttünk az els ismeretség. A felküldött bo-

garak és lepkék között több olyant talált, melyeknek ritkasága meg-

lepte t. Ilyenek voltak egyebek között : az Elythrodon Uspinus, a

Larinus crinUus, Cleonus roridus bogarak, az Acronyta Ahii, Agrotis

crassa, AmpMiíyra cinna momea stb. lepkék.

Még mindig csak magamban voltam. Édes anyám súlyosbodó

szívbaja miatt az Aranykereszthez czímzett gyógytárban gyakran

megfordulván, megismerkedtem annak a vezetjével, Podhrágzky Fe-

RENCZ barátommal, a természet szépségeinek lelkes hívével, ki beállott

hozzám segédnek, ajánlkozván szabad délutánjain nekem gyjteni

;

nemsokára ugyancsak itt a gyógytárban kötöttem ismeretséget a

nagyszebeni születés öreg barátommal : Riess KÁROLY-lyal is, a

zseniális mechanikus és ezermesterrel, különben nyugalmazott rendr-

kapitánynyal, aki meg csigákat gyjtött. Egyszerre tehát hárman is

lettünk. Én is szedtem magamnak csigákat, pedig nekem bogara-

kat is. Többször kirándultunk együtt a Püspökfürdbe, a honnan a

gyönyör Nymplitiea Lotos-t egész n}'-^ lábokkal gyalog hátunkon hoz-

tuk haza, mert ezeket a vízi virágokat nagyszeren tudta kikészí-

teni s azzél a külföldet jórészben ellátni.

A miket eddig ilyen hosszadalmasan elmeséltem, az jobbára

talán csak fecsegés vala ; de a melynek minden szava igaz I Most

már életem fordulópontjához jutottunk s arra a kérdésre : hogyan

lettem eníomologussá, eláll egy másik kérdés is : hogyan maradtam

meg entomologusnak ?

Az 1866-ik év nyarán, pünkösdkor, mieltt jogi tanulmányaimat

befejeztem volna, nagyváradi születés neje szülinek és rokonainak

a látogatására lejött Frivaldszky János is, ki érdekldve személyem

iránt, egy napon házunknál meglátogatott. Gyjteményem szépsége

és rendezettsége nagyon meglepte, nem hittem volna, monda, hogy
ilyen szép gyjteménye legyen" s midn hahotta, hogy állataimat

milyen jól ismerem, megtudva tlem, hogy papnövendék voltam öt

éven át s így a latin nyelvet szóban és írásban meglehetsen jól

birom, azt monda nekem : „ha megvárhatná s kedve volna hozzá, én
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eg'5'^kor szívesen odavenném a Múzeumhoz. Most már úgy állanak a

dolo-ok, hogy Deák Ferencz-czbI folyik a tárgyalás, alighanem ki-

békülünk Ausztriával, alkotmányos minisztériumunk lesz s én ekkor

elterjesztést fogok tenni, hogy a múzeumi s különösen a természet-

rajzi állapotok trhetetlenek, többé így már nem maradhatnak, mert

én csupán egy ásványtári segéddel nemcsak az állat-, hanem a növény-

és ásványtárak vezetje is vagyok, a személj^zetet okvetlen szaporí-

tani és e heterogén osztályokat egymástól szétválasztani kell". Ezt a

szíves jóindulatot természetesen szépen megköszöntem, mondván ;

„én nagyon szeretnék az állattani tudományoknak élni és igen örül-

nék, ha egykor a Múzeumnak tisztviselje lehetnék". „Folytassa hát

csak tovább a rovarok gyjtését és tanulmányozását ; de ezentúl már

nemcsak lepkéket és bogarakat, hanem mindenféle másrend rovart

is gyjtsön" — monda búcsúzóul.

Az igen szimpatikus és csendes lelkület embernek lenni látszó

Friyaldszky szép ígéretében bízva, jogi tanulmányaim végeztével

nem léptem sem az ügyvédi, sem a közigazgatási térre, lemondottam

ama szándékomról is, hogy jogtanár leszek, hogy így, ha máskor

nem is, de. legalább a szünidk alatt kedvencz tárg3^amnak élhessek.

A nyáron át új társaimmal tovább folyt a gyjtés ; most már Fri-

yaldszky ajánlata szerint mindenféle rovart és csigákat is szedve.

Az 1867-ik év kora tavaszán, állattani ismereteim gyarapítása

czéljából s hogy a német nyelvet is jobban elsajátíthassam, Bécsbe,

vagy ha úgy tetszik, Wienbe mentem fel, hol az egyetemen, mint

rendkívüli hallgató lettem beírva. Én azonban inkább szerettem a

Múzeumba járni, hol Rogenhofer és Zelebor rök alatt a rovarokat,

illetleg a csigákat tanulmányozhattam. Néha rovarászni is kimentem

s egy ScHiEssER nev múzeumi szolgától sok szép lepkét vettem.

Egy fél év múlva azonban haza hívtak, mert kedves anyám ekkor

már súlyos beteg volt, a szívbajából keletkezett vízibetegség ágyba

döntötte és azt kívánta, hogy nehéz napjaiban mellette legyek. A jó

anj'-a, a kiváló hitves, 1868 január 26-án elhunyván, háztartásunk

föloszlott, házunkat testvéreim eladták és én egyik bátyámnál von-

tam meg magam, várván az üdvözít Messiást

!

Ez év tavaszán egyik barátunk, az öreg Riess Károly elha-

gyott bennünket, Nagyszebenbe, házába visszaköltözött ; de mint

tanítványom, a csigagyjtésen kívül, a bogarászatnak továbbra is,

haláláig lelkes híve maradt. Gyjteményeimet aztán onnan nagyon
is ritka erdélyi bogarakkal gyarapította, mint amilyenek valának

:

Carabus planicolUs^ Kollari, Rothii, montivagus, auronitens, Nebria trans-

sylvanica, Fussii, Otiorrhynchus Bielzi stb. 1883-ban, március 26-án,

66 éves korában halt meg, mint a nagyszebeni zálogház igazgatója.

Ez évben, 1868-ban adtam ki els irodalmi kísérletemet Podhráczky
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Ferexcz barátommal együtt „Természetrajzi Szemelvények" czíme

alatt, meh'nek 500 jDéldánya rövid id múlva olt Nagj^váradon csak-

hamar elfog-jT^ott ; a mi engemet a további irodalmi munkásságra ösz-

tönzött. PoDHRÁczKY mint nagyszalontai gyógytár tulajdonosa hunyt

el a kilenczvenes években.

Ez s a következ 1869-ik év nyarán ismételten bejártam á

regényes fekvés Krösvölgyet s annak már ismert barlangjait : a

pesterei, meziádi, kalotai, fonáczai, fericsei, oncsászai és szohodoli

barlangokat és meglehetsen szép számú barlangi bogarat gyjtöttem,

melyekért aztán Linczbl, Gráczból és Königsbergbl, a már ekkor

velem cserében állóktól sok szép bogarat kaptam. Az els kirándu-

lást az alispán vezetése alatt megyei tisztviselkbl, ügyvédekbl és

ormosokból alakult társasággal tettem, a másodikat pedig jogászok

és orvosnövendékekbl álló fiatal barátaimmal, kikkel résztvettem a

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók fiumei nagygylésén is,

melyre ekkor 1200 magyar jött össze. Ezen jelen volt Frr'aldszky

is kedves nejével s nekem szerencsém volt az körkben többször

is lehetni. Onnan viszatértnkben voltunk az adelsbergi híres bar-

langban is, de oda, hol a vak bogarak élnek, a vezetk nem vittek

el minket, hanem nekünk is kinálva azokat, tlük két darab Lepio-

deriis HolienicartM-i két forinton vettem.

Az alispán vezetése alatt alakult társasággal láttam a bihari

hegyek egyik specialitását, az úgynevezett „leányvásár"-t, melynek

eredete rég elmúlt idkre vezethet vissza s a melyet, fleg a höl-

gyek kedvéért jónak látok itten felemlíteni. A bihari hegyek oláh-

származású „mócz"-nak nevezett lakói, kis házaikban barmaikkal

együtt igen távol, sokszor félórányira lakván egymástól, az érintke-

zés, az ismerkedés, kivált a rideg téli hónapokban közöttük nagyon

nehéz, csaknem lehetetlen. A házasulandó fiatal ember igy nem igen

tudhatta, hol volna számára egy „eladóleány". Ok tehát, mint mon-

dám, ezen régi idk óta úgy segítettek, hogy az oláh naptár sze-

rint Péter-Pál napján, az 1500 m. magas Gajna-hegyen évenkint

összejöttek, a szülk elhozták férjhez adandó leányaikat, a legtöbb-

ször a stafirunggal vagyis kelengyével, a hozománynyal együtt, mely

ágynemeken kívül kecskékbl, néha lóból, vagy egy borjas riska-

tehénbl állott. De nem hiányzottak a duda, a furulya, a csimpolya,

ezek az oláh hangszerek sem. Járta is csakhamar a „kóla", meg a

„zsuka" az oláh csárdás is. S ha a fiatalok megtetszettek egymás-

nak, kéznél volt az oláh pópa, a ki ket mindjárt össze is eskette.

Az oláh legény aztán szíve választottját, most már feleségét, a lován

elébe ültetve — mert itt az oláh nk is megülik a lovat és lóháton

mennek a vásárra : Rézbányára vagj^ a közelfekv falukba is —
diadalmasan vitte haza, kisérve a szülktl, akik meg a hozományt
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szállították. De mivel az ilyen, többnyire berúgott fvel, pár órai

ismerettség" után kötött házasságok igen sokszor balul ütöttek ki, az

1850-ik év körül az állam megtiltotta ott a házasságkötést s a kiket

a pópa ennek daczára is összeadott, azoknak a házasságát semmis-

nek, érvénytelennek jelentette ki. Nekünk még mutogattak egy korán

megöregedett házaspárt, kik ezeltt 27 évvel itt keltek össze és most

leányukat hozták a vásárra. E sajátszer szokás a mai napig is

megvan s az oláh legények megtudva a lakást, az ott kötött isme-

rettséget most már tovább folytathatják, vagy ha úgytetszik a leg-

közelebbi faluban késbb meg is esküdhetnek ; st az is megtörté-

nik, hogy egyelre csak „próbaházasság"-ra lépnek és csak késbb,

midn már gyermekök van, miként a sváboknál, lépnek az oltárhoz.

A hegyen ekkor összegylt oláhok számát legalább is százra tehetem.

Eljött az 1869-ik év is, de a várva várt Messiás nem nagyon

sietett, a közoktatásügyi miniszter költségvetésében a múzeumi sze-

mélyzet szaporításának nyoma sem volt. A tehetetlen és öreg Kubi-

NYi Ágoston, a Múzeum akkori igazgatója, nem tudott semmit ki-

vinni, mignem ugyanazon év márczius 4 én nyugdijaztatván, helyére

a nagytudományú s kiváló férfiút : Pulszky Ferencz országgylési

képviselt. Deák FERENOz-nek s a minisztereknek kebeJbarátját ne-

vezték ki. Pulszky nagy tekintélyével aztán kivitte, hogy az 1870-iki

költségvetésbe már felvettek öt új tisztviseli állást és a heterogén

természet tárak szétválasztását. A költségvetés letárgyalása után

1870 január 22-én kinevezték Frivaldszky jÁNOS-t az állattár igaz-

gatórévé s az igazgató helyettesévé. Janka V'KTOR-t, a kiváló bota-

nikust a növénytár s Dr. Krenner József segédrt az ásványtár

révé. Nemsokára megjelent a pályázat kihirdetése a többi öt új

állásra is. Egy segédi a régiségtár, kett : egy segédri és egy se-

gédi az állattárhoz s ugyanannyi az ásványtárhoz. Frivaldszky ekkor

levélben figyelmeztetett, adjam be kérvényemet. Az állattári segédri

állás, Dr. Krenner József ajánlatára a Bécsben lakó Dr. Karl Já-

Nos-nak volt fentartva, a ki a halakkal, hüllk- és kétéltekkel fog-

lalkozott. A tizenhét pályázó között a segédi állásra ekkor veszedel-

mes ellenfelem támadt egy szintén nagjT-váradi születés, elbb
orvosnövendék, majd országgylési gyorsíró személyében, kit nem
kisebb ember ajánlott, mint maga Deák Ferencz. Frivaldszky azon-

ban a nekem tett ígéretének a beválthatását veszélj'^eztetve látván,

egy audienczia alkalmával elment az akkori közoktatásügyi minisz-

terhez, BÁRÓ Eötvös JozsEF-hez, kit már az Akadémiából jól ismert

s elmondá neki, hogy olyan embert, ki a természettudományok iránti

lelkesedésének eddig semmi jelét sem adta, pályáját is változtatta s

akit személyesen nem ismer, nem használhat ; egyben kérte, hogy
engem nevezzen ki. így történt aztán, hogy Frivaldszky s az én
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Óhajom teljesült, a miniszter 1870 ápril 27-én engem nevezvén ki az

állattári osztály segédjévé 500 frt fizetés és 100 frt lakpénzzel és

Dr. Karl jÁNos-t annak segédrévé 900 frt fizetés és 300 frt lak-

pénzzel. Tehát csak négy évi várakozás után lehettem a Múzeum
tisztviselje !

Az igazgatóság kinevezésemrl értesítvén, állásomat május hó

15-én foglaltam el, Pulszky távol lévén, csak 19-én esküdhettem fel.

Öcsém ekkor Pesten elbb ügyvédbojtár, most már ügyvéd volt

s irodáját otthon kivánla megnyitni. Engem azonban még megvárt.

E nevezetes nap, felesküvésed emlékére, monda, délután menjünk ki

a Margitszigetre, melynek most csudájára járnak, mert a Zsigmondy

Vilmos által fúrt ártéziforrás derékvastagságra ontja a meleg vizet.

Nagy forróság lévén s a pesti idjárást nem ismerve, egészen nyári

ruhába öltözötten felölt nélkül mentem ki. A szigeten ekkor még
semmiféle ház sem volt és a hajók is csak óránkint jártak. Alig vol-

tunk ott egy jó félóráig, bámulva a csodát, midn egyszerre csak a

budai hegyek mögül sr, fekete fellegek törnek el és csakhamar

megered a nagyszem jéggel vegyes zápor, a leveg lehl s nincs

más menekvésünk, mint meghúzni magunkat a fák alatt. A hajó is

késik s mi mindketten brig ázunk. vastagabban lévén öltözve,

egy nagyobb nátha árán menekült a bajból. De nem úgy én ! A kö-

zönség megrohanta a kis hajót s mi kinrekedtünk. A hvös szélben

s a könny ruhában a fedélzeten aztán annyira megfáztam, hogy

haza térve, rögtön ágyba feküdtem, de alig birtam egyhamar fel-

melegedni. Három-négy nap múlva találkoztam fnök'im kedves ne-

jével,- ki azt kérdé tlem : „Mocsáry ! mi baja van magának, hiszen

egészen sárga ? Semmi, mondám. Nem vettem ugyanis még ekkor

észre, hogy sárgaságban vagyok, de a mit pár nap múlva már na-

gyon is jól tudtam, mert esténkint forró láz gyötört. Ekkor eszembe

jutott az, hogy az én májam még mindig nem egészséges, az a

Félix-fürdben csak látszólag gyógyult meg. Több mint másfél évig

szenvedtem a lázas sárgaságban s az többször is kiújult gyomor- és

bélhuruttal összekötve. Frivaldszky Dr. Poor Imre barátjának aján-

latára júliusban a koritniczai fürdbe küldött, majd az 1870 ik év

telét Nagyváradon kedves nvérem házánál töltöttem betegen, hon-

nan márczius végén visszatérve, két hónapig voltam a városligeti

vizgyógyintézetben, onnan járván be a hivatalba, melybl Frivaldszky,

szenved állapotomat látva, többször hazaküldött. S ámbár öt hétig

csupán csak tejjel éltem, mindez mitsem használt, csontig lesová-

nyodtam, téliesen öltözve csak 67 fontot nyomtam. Az 187i-ik év

augusztus havában aztán kimentem Karlsbadba, majd onnan Fran-

zensbadba, melyek áldott vizeinek nyolcz heti használata s itthon a

még csaknem ugyanannyi ideig tartó szigorú kúra után teljesen meg-
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gyógyultam s hogy a májamnak baja volna, többé a mai najDÍg sem

éreztem ;
olyan gyorsan összeszedvén magamat, hogy az 1873-ik év

tavaszán már 130 fontot nyomtam, tehát még egyszer annyira testes

valék, mint voltam másfél év eltt. Nem is voltam azóta sem többé

beteg, kivéve azt, midn 1903-ban kedves nm elhunyta után influen-

zás tüdgyuladásba estem, mely veszélyes bajban elbb velünk lakott

ritka jóságú anyósomat, majd 1902-ben els hitvesemet vesztettem

el ; de a melybl Kutht barátom kedves fia, a kiváló orvos szeren-

csésen kigyógyított.

1875-ben 16 nagy fiókban elhelyezett szép gjmjteményemet a

nagyváradi fgimnáziumnak ajándékoztam, csupán egyes nagyobb

ritkaságokat hozván fel magammal Múzeumunk részére.

Midn 1870-ben a ]\Iúzeumhoz jöttem, az bizony akkor még
mindig szánalmas állapotban volt. A nem nagy számú emls, hal és

hüll zöld posztóval letakart asztalokon és ládákon volt kiállítva,

kitéve a pornak, romlásnak, molynak, Dermestes- éknek: csak a ma-

darak egy része volt szekrényekben, a Hazai Els Takarékpénztár

költségén készültekben és a kiselejtezett egykori nádori konyha-

szekrényekben. A rovarok termének a bútorzata is hiányos vala s

maga a gyüjtemén.y, a lepkék és bogarak kivételével, bizonj^ eléggé

szegény volt. A könyvtár alig állott háromszáz munkából, ezek is

jobbára csak Frivaldszky iMRÉ-nek 1864 ben megvett gyjteményé-

vel kerültek az állattárb", de a mely bajokon Pulszky csakhamar

segített: készültek az új bútorok s 1872-ben a legszükségesebb

könyvek megszerzésére húszezer forint lett a költségvetésbe egy-

szerre felvéve.

Ekkor már nagyszámban érkeztek Xáxtts keletázsiai expedi-

cziójából, többnyire borszeszben, a rovarok. Én s a Múzeum g'yüj-

tje : Pável Já^sos ezek praeparálásával voltunk elfoglalva s két év

alatt több mint 50 ezer darab rovart készítettünk ki. Ezek elkészülte

után Frr'aldszky magának tartván fenn a rovarok közül a Coleo-

pterákat, Lepidopterákat és Orthopterákat, a többi rendek s az

alsóbbrend gerincztelen állatok gondozását reám bizta 1873-ra egy

új segédi állás volt a költségvetésbe beállítva, melyre a mi mostani

szeretett fnökünket, Dr. Horváth Gézá-í nevezték ki, a ki már akkor

is kedvelt tárgyát, az európai Hemipterákat meghatározva hagj^ta

hátra, midn családi tzhelyet alapítani óhajtván, a még mindig cse-

kély fizetés (csak 600 frt fizetése és 200 írt lakbére volt) miatt az

1874-ik év végén elvált tlünk, magát az abauj megyei Forró ra járás-

orvosnak megválasztatván. Helj^ét 1875 február 24-én Hermán Ottó

foglalta el, ki a pókok iránt érdekldvén, faunánk ilynem állatait

nagy szorgalommal jobbára nemcsak meggyüjtötte, hanem azt három
kötetben fel is dolgozta. Idközben Szeged város országgylési kép-
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viseljévé választatván, 1874 október 28-án elhagyott bennünket,

kiváló érdemeket szerezvén magának a „Természetrajzi Füzetek"

meginditásával is, melyet mint képvisel is tovább szerkesztett ; mig

a szerkesztést 1887-ben, a Xl-ik kötettl kezdve Dr. Schmidt Sándor

ásványtári segédrnek adta át. Schmidt 1894 deczember 25-én m
egyetemi rendes tanárnak neveztetvén ki, a folyóirat szerkesztését a

minisztérium reám bízta, ki azt nyolcz éven át, egész 1903-ig, meg-

sznéséig szerkesztettem, befejezvén annak 25-ik kötetét. A folyó-

irat folytatásaként ekkor, az idegenek által sokszor nehezen s rosz-

szul idézett czím helyett, Dr. Horváth Géza szerkesztésével az

„Annales Musei Nationalis Hungarici" indult meg. Az én nyolcz évi

szerkesztésem alatt, az igazgatótól kapott nagyobb dotátió segélyé-

vel, a „Természetrajzi Füzetek" jóval megvastagodottak és én a

Múzeum gyjteményeinek ismertetésére számos külföldi szakembert

megnyervén, az eddig követett iránytól eltéren, fsúlyt a külföld

által is érthet idegen nyelvekre fektettem, de a latin nyelven irott

értekezéseken kivül, fleg a magyar tárgyúakat, magyarul is ismer-

tetni kívántam. Szóval a folyóiratot internáczionális jellegvé tettem,

mit ugyan Hermán és Schmidt barátaim tlem a „Budapesti Szemle"

-

ben zokon is vettek, de a mely eszmének, változtatásnak a helyes-

ségét a tapasztalat nemsokára igazolta, mert rövid id alatt több

mint 100 új cserét kaptam, köztk nem egy régi és tekintélyes folyó-

iratot mindenféle mívelt nyelven, melyeket azeltt drága pénzen kel-

lett megszereznünk. Ez új irányt helyeselte Dr. Horváth Géza is,

hasonló szellemben indítván meg az új folyóiratot.

Ha az életben érdemekrl lehet beszélni, úgy talán egy csöp-

pet önzés nélkül én is kérhetek abból, annak a révén, hogy a mú-

zeumi évkönyvek tanúsága szerint is, a Múzeum fiatal tisztviseli az

1870- ik évtl kezdve egész 1880 ig, tehát tiz éven át, a rossz fizetés

miatt egytl egyig mind elhagyták az intézetet és más pátyára lép-

tek, az egy Hampel József kivételével, de a ki a velem egyszerre

kinevezett régiségtári segédbl, a sok változások miatt, alig néhány

év alatt már annak az osztálynak fnöke lett akkor, midn én még
mindig s még azután sokáig, csak segéd voltam. Ekkor ugyanis még
az a kegyetlen szokás járta, hogy az elmenetelre addig kellett várni,

mig az osztályban eltte lev elhal vagy elmegy és nem volt meg a

mai sokkal igazságosabb conkretális status, midn a tisztviselk

mindnyájan egyformán csak tisztviselk lévén, változás esetén az

megy elre — ha ugyan megy, ha más, magas és legmagasabb pro-

tekczió útján jogtalanul eléje nem ugrik — a ki szolgálati éveire

való tekintettel a sorban következik. így történt azután, hogy én 12

éven át voltam segéd, de szerencsére nem borbély-, hanem állattári

segéd, mindössze 800 frt fizetéssel és 200 írt lakpénzzel, melybl
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kétszáz forint ötödéves pótlékomra esett, egészen Dr. Karl János-

nak 1882 január 25-én bekövetkezett haláláig", midn segédrré lép-

tem el s most már az ötödéves pótlékkal együtt 1100 frt fizetésem

és 300 frt lakpénzem lett.

PüLszKY FERENCz-et nyugtalanította a folytonos változás a tiszt-

viseli karban s azért már 1876-ban javaslatot tett a fizetések eme-

lésére, de a mibl bizony semmi sem lett, mert az akkori híres mi-

niszteri tanácsosunk, Hegeds Kandid Lajos az Anophllialmus Hege-

clüsi barlangi vakbogár nevének méltatlan viselje azt felelte neki :

„Mit akarnak a te tisztviselid, hisz az életök csupa gyönyörség,

azért a pár óráért, mit a hivatalban töltenek, még több fizetés kel-

lene?" és PuLSZKY csupán annyit tudott kivinni, hogy az ország-

gylés ötödéves 100 frtnyi pótlékot engedélyezett visszamenleg, de

a melyet a WEivERLE-kormány 1893 ban fizetésünket javítva, tlünk

visszavett ; akkor, midn ilyet az egyetemi könyvtár tisztviselinek

meg megadott.

Az akkori viszonyokat jellemzi a következ kép is. Az 1880-ik

év els napjaiban a Magyar Akadémia egyik összes ülése eltt

Tréfort miniszter FRivALoszKY-tól a Múzeum fell kérdezsködött.

Feh^aldszky fe'említé, hogy Hermán Ottó is elhagyott bennünket, a

mi nagy kár az intézet és a tudományra nézve is ; s a sok kilépés

okát abban találja, hogy a csekélj'' fizetés miatt a tisztviselk nem
mernek megnsülni és hogy ezt tehessék, jobban dotált állásokra

mennek. Mire a miniszter azt felelte : „Elég szép állásuk van, vegye-

nek el gazdag leányokat. Bizony, az én segédfogalmazóimnak sin-

csen több fizetésük, de a kik úgy segítenek magukon, hogy gazdag

családokból nsülnek; tegyenek hát úgy a múzeumi tisztviselk is!"

Beszélgetésük további folyamatán át elmondá, hogy az megmaradt

két tisztviselje is még mindig ntelen, noha már 40 évesek s az

egyik már tiz évi szolgálat után ma is csak segéd. Az érdemesebb

tisztviselk és azok számára, kik hosszú id múlva sem léptek el,

lehetne talán a személyi pótlékot behozni ? Mire Tréfort azt feleié :

„Mondja, kérem hát ki az, a kit annyira protezsál?" Mocsáry Sán-

dor, monda Frivaldszky, neki bátorkodom kérni Excellencziádtól

személyi pótlékot". „No, jól van, hát MocsÁRY-nak megadom." Más-
nap Frivaldszky örömmel monda el nekem ezeket. De bizony a pót-

lékból nem lett semmi, annak a már említett HEOEDs-nek ellenzése

miatt, ki miniszterének azt mondá : „A Múzeumnál eddig személyi

pótléka még senkinek sincsen, nem jó lesz preczedenst csinálni."

így tehát a miniszteri ígéret, csak ígéret maradt

!

Hogy ilyen körülmények között a Múzeum szolgálatában meg-
maradhattam, az csak azáltal vált lehetségessé, hogy fnököm 1872-

tl egész 1888-ig bezárólag, midn már nem mentem többé a vidékre
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gyjteni, mert nemsokára megnsültem, minden évben részesített

utazási segélyben, a legtöbbször eleintén a Magyar Tudományos
Akadémiától is részesülvén ilyenben. A kétféle segélybl mindig

maradt valami, a mi, irodalmi munkásságommal együtt, aztán kisegí-

tett. Ilyen segélyekkel jártam be 17 éven át a magyar állam terüle-

tének nagy részét, Erdélyt úgy, mint Horvát-Szlavonországokat is,

mindenütt hat héten át mindenféle rovart gyjtve. Megmaradtam
tehát a Múzeum szolgálatában, azt mondva magamban „itt élned,

halnod kell." Pedig ugyanakkor nekem is voltak ám fényesebb ki-

látásaim ! RiBÁRY Sándor kereskedelemügyi miniszteri tanácsos, a ki

még Nagyváradról jól ismert, kétszer is hivott, 1872 és 73-ban, hogy
lépjek át az minisztériumába, kineveztet engem fogalmazóvá. S

midn 20 év multán a dunaparti korzón egyszer találkoztunk s kérdé,

mi most a fizetésem és mondám, az ötödéves pótlékkal és lakbérrel

együtt 1600 frt, szemreháuyásképen csak annyit jegyzett meg : „Ha
Ön akkor, midn kétszer is hívtam, szót fogadott vala, ma már régen

miniszteri tanácsos volna." Ez tény, ez szóról szóra igaz, de én nem
tartottam lelkiismeretemmel megférhetnek, hogy azt az intézetet, a

hová csak négy évi várakozás után nehézségekkel jutottam be s a

hol betegségemben velem olyan nagylelken bántak : most midn
már egészséges lévén, hasznomat vehetik, jobb fizetés és magasabb
állás reményében hálátlanul elhagyjam.

Meggyógyulásom után fnököm, Frivaldszky ajánlatára a Hy-
menopterák tanulmányozását tztem ki czélomul, de csakhamar be-

láttam, hogy a meglev 7— 8 fiókban elhelyezett, jobbára Frivaldszky

jÁNOS-tól kirándulásai alkalmával csak úgy mellékesen gyjtött,

vagy Frivaldszky iMRÉnek egykori gyjtitl Bulgáriában és Török-

országban szedett kevésszámú állat — de a melyek között már né-

hány FöRSTER- és TiscHBEiN féle typus is volt — meg néhány darab

exotikus faj, a XÁNTUstól gyjtötteken kivijl, erre a czélra vajmi

kevés, a fváros környékén tett kirándulásaimban most fleg ezekre

voltam tekintettel s alig pár év alatt már meglehetsen szép gyjte-
ményt hoztam össze, ami annál is könnyebben ment, mert márPÁVEL
és késbb Bíró Lajos is segítettek. A gyjtöttek neveit is tudni

akarván, csakhamar észrevettem, hogy a mi állataink egy jó része

a meglev munkákban vagy egészen hiányzik, vagy azok olyan

gyarlón vannak leírva, hogy ket biztosan felismerni nem lehet. Az
ekkor még nagyon is fejldésben lev tudomány néhány szakmíve-

lójéhez fordultam tehát, kik fajaink nagy részét szintén nem ismerték.

Faunánk ilyen szépségét és érdekességét látván, állatait még
nagyobb szeretettel gyjtöttem és elhatároztam, hogy a Neuropterá-

kon kívül ezentúl fleg Hymenopteráink megismertetésére fogok tö-

rekedni. Hogy pedig ezt tehessem, szkségesnek véltem az ezekre
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vonatkozó irodalom összeállítását. A következ évben, a tavaszi és

nyári hónapok csaknem minden délutánját a Múzeumban töltvén,

könyvtárunk egyes köteteit átnéztem, kijegyeztem magamnak az

ezekre vonatkozó irodalmat, melyet késbb még más források után

is összeírván, 1882-ben Hermán „Literatura Hymenopterorum" czím

alatt, mint a Természetrajzi Füzetek Vl-ik kötetének legnagyobb

részét közzé is tette. A több mint nyolcz nyomtatott ívnyi dolgozat

tiszteletdíja fejében adott 50 forinton kívül nekem adván még annak

100 darab különlenyomatát is. Ezeket aztán berlini könyvárusunk

alig pár év alatt csaknem egészen eladta, az keresett könyvvé lett.

Az 187o-ik év szén meglátogatott minket a híres lepkész.

De. Stauddsger Ottó, ki az elttem fekv néhány törött vagy nagyon

is régi idegenföldi Hymenopterát látván, melyeket szép állataimért

KjRBY-tl a British Múzeumból kaptam. Azt mondotta nekem, hogy

otthon van már egy kevés ilyfajta állata s ha akarom, írni fog a föld

különböz részeiben lev lepkegyüjtinek, hogy ezentúl Hymenopte-

rákat is gyjtsenek. A következ években aztán egymásután jöttek,

késbb m.ásoktól is a szebbnél-szebb Hymenopterák. Feivaldszky

ezek megvételére nekem évenkint 200 frtot, sobszor többet is adott

a 3000 forintnyi csekély dotáczióból. Staudixger ígérete s küldemé-

nyei és fnökeim jóindulata voltak tehát alapjai a mai nagyszer
idegenföldi Hymenopterák gyjteményének.

1878-ban már szép gyjteményünk volt s mivel ekkor már
megindult az új múzeumi folyóirat is, azt támogatnunk kellvén, meg-

kezdettem állataink ismertetését. A sok új faj leírása s a tlem cse-

rében kapott szép magyar állatok aztán 1886-ban arra indították

Friese He>tíik barátomat, a méhfélék mostan már els szakemberét

— ki csupán ilyenekbl álló óriás gyjteményét százezer márkáért

sem adja — hogy Budapestre jve, tíz hónapot itt töltsön. A télen

át tanulmányozta a mi méheinket s azoknak neveit és elfordulási

helyeit, idejét magának kijegyezte, tavaszkor aztán olyan erélyl3^el

fogván hozzá a gyjtéshez, hogy midn augusztus elején hazájába,

Schwerinbe visszatért, nem kevesebb, mint 11,000 darab ritkábbnál

ritkább méhfélét vitt haza magával. Ez a körülmény kissé ártott

ugyan nekünk, mert állataink értékét lenyomta, de is sokban
hozzájárult ilynem fauuánk ismeretéhez.

1880-ban az Akadémia a ViiÉz-féle jutalomra pályázatot írt ki

hazáuk állatai valamely nagyobb családjának vagy rendjének magán-
rajzi megírására. Erre a magyarországi addig ismert fémdarázsakkal

én is pályáztam s a jutalmat én nyertem meg, másik két pályázó

társam : Daday és Tömösváry dolgozata pedig dicsérettel lett kitün-

tetve és szintén kiadva. Ezek alapján aztán 1884-ben az Akadémiá-
nak tagja is lettem. Midn pályamunkámat készítettem, fogamzott
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meg bennem a szerencsés gondolat, a magyar fauna fémdarázsainak

magánrajza után, megírni az egész Föld fémdarázsainak a mono-

graphiáját is. E 82 és V2 ívnyi nagy latin munkán aztán, a délutáni

órákat egész kés estig a Múzeumban töltvén, még nyolcz évig dol-

goztam s az 1889 ben, mint az Akadémia Ill-ik osztályának külön-

kiadványa jelent meg. E munka a mai napig már az egész világon

elterjedvén, a fémdarázsok alapvet mve marad mindenkoron

!

Megvallom szintén, bizony engemet is nem egyszer bántott a

gondolat, hogy csekély fizetésem miatt, noha már 47 éves vagyok,

a nsülésre komolyan még mindig nem gondolhatok, mert négy évi

várakozás és hosszas betegségem, meg a megélhetésre kevés állami

fizetés pótlása miatt, családi örökségemet már egészen elköltöttem,

midn szerencsém lett egy köztiszteletben álló budai vagyonos

hivatalnokcsalád szép és kedves leányának a szívét megnyerhetni

;

de a kit 12 évi boldog házasság után, alig pár napi betegség foly-

tán, 1902 okt. hó 4-én lüdgyuladásban elvesztvén, a családi házban

fényesen berendezett nagy lakásban magamra maradtam. A hitvesi

szeretetteljes ápolás hiányát éreztem az 1903-ik év tavaszán, midn
meg én feküdtem veszélyes influenzás tüdgyuladásban, de a mely-

bl szerencsésen kigyógyulva, elhatároztam, hogy újra megnsülök,
a mit a gyászév elteltével — elhunyt kedves nmnek a kerepesi-úti

temetben ideálisan szép emléket emelvén — meg is valósítottam.

Es most, hogy életem egyik legnagyobb titkát is eláruljam, második

hitvesem nem vala más, mint az a sokszor említett egykori kisleány-

rokonom, kit a legboldogabb házasság közepette 1910 nov. 3-án, pár

nap alatt mellhártyagyuladásban akkor vesztettem el, mikor azt leg-

kevésbbé hittem, de a kirl még csak annyit kívánok megjegyezni

itten : mindig fájlaltam, hogy e szelidlelkület leányt, rossz fizetésem

miatt, harmincz évvel elbb el nem vehettem I

Az 1895 -ik év elején Frivaldszky már többször panaszkodott

nekem, hogy dagadt májával sokszor szenved s meglássa, úgy érzem,

Xántus barátomnak (f 1894 decz. 11 én) nemsokára utána megyek.

En vigasztaltam, hogy eléggé jól néz ki, nem lehet olyan veszélyes

a baja De neki volt igaza, mert február közepén májrákja már
ágyba döntötte s ez a kínos betegség 1895 márczius 29-én életét,

73 éves korában ki is oltotta. szintén fájlaltam halálát, mert hiszen

nekem nem annyira fnököm, mint inkább öreg barátom volt s

neki mindig kedvelt embere valék. Kösz'Jnetemnek és hálámnak

iránta nem is adhattam máskor jobban kifejezést, csak akkor, midn
koporsója fölött a következ általam soha el nem felejthet szavakkal

búcsúztam el tle : „Csak elmúló, elporló részeidet viszik ki e házból

;

neved, lelked, szellemed örökre itt marad, mert hisz ezek az álattári

gyüjteménynyel, a tudománynyal vannak egybeforrva és kés
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századoknak is hirdetni fogják neved nagyságát, dicsségét. Mveid
és munkásságod híven megrzik emlékedet, túlélik sírkeresztedet,

túl sírkövedet, s mi sem felejtünk el soha, nem különösen én.

Isten veled !

"

Frivaldszky elhunyta után a magas és legmagasabb párt-

fogókkal kérked s elbizakodott rákon czátlan elemek fölött uralko-

dásom rövid ideig, csak kilencz hónapig tartott, de a melyhez mégis

két nevezetes tény fzdik ; egy új állás szervezése az elárvult

entomologiai osztályhoz egyenesen Dr. Kertész Kálmán részére és

Bíró Lajos kiküldetése Uj- Guineába, megvétetvén az igazgató által

1000 frton annak meglehetsen gazdag rovargyüjteményét.

Az osztály vezetését 1896 január lén vette át tlem az új

igazgató, Dr. Horváth Géza. Alig tizennégy nap multán, a képtár

igazgató- re, a híres festmvész, Thán Mór királyi biztosul az

Országos Képtárhoz rendeltetvén, Szalay igazj'atónk a képtár veze-

tését az felügyelete alatt reám bizta s mivel Thán többé nem is

tért vissza, hanem nyugdíjaztatva magát leányához Triesztbe költö-

zött, a képtár vezetése továbbra is nálam maradt s én azt tiz éven

és két hónapon át minden külön tiszteletdíj nélkül vezettem egészen

addig, mig azt az elkészült Szépmvészeti Múzeum igazgatóságának

a legkisebb hiány vagy hiba nélkül az 1906-ik év tavaszán átad-

hattam ; helyiségeit aztán, mint tudva van, a nagyon is szkké vált

állattár foglalván el.

1896-ra összeállítottam a Fauna Regni Hungáriáé számára az

addig ismert Hymenopterák és Neuropterák névsorát ; megjegyezvén,

hogy ez adatok a legtöbb családnak már meglehetsen h képét

mutatják, mit az azóta eltelt 15 év igazolt, mert bizony azokból a

családokból aránylag csak nagyon kevés olyan faj került el, melyek

a névsorban nem voltak meg.

És most, 42 év multán, ha végigtekintek a mi, csaknem semmi-

bl lett Hymenoptera- gyjteményünkön : szívem, lelkem, meggyz-
désem úgy érzem, mintha azt súgná : ilyen gyönyör szép, nagy
gyjtemény aligha van több e földön, mert az eddig leírt 35-40
ezer fajból nekünk mintegy 16 ezer van meg több mint 50 ezer pél-

dányban, tehát az ismert fajoknak csaknem a fele. De hogy a rész-

letekre térjek : a fémdarázsok, a délamerikai nagy díszdarázsok : a

Pepsw-fajok és Szépligeti barátom buzgólkodása folytán a Braconi-

dák gyjteménye unikumok, azaz egyedülállók a maguk nemében,
ezekkel egy múzeum sem dicsekedhetik, mert hogy csak a Chrysi-

dáknál, az én kedvenczeimnél maradjak, ezekbl nekünk több mint

700 fajunk van, tehát a leírt fajoknak több mint a fele ; mig a ver-

senyben utánunk következ párisi és berlini gyjtemények, a közzé-

tett adatok szerint, csak alig 400 fajjal szerepelnek. A méhféléknél
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nagyobb gyjteménye csak FmEsÉ-nek, a Mutilláknál nagyobb csak

André nak, -speczialistáknak van ; a levél- és fadarázsoknál nagj^obb

gyjteménye csak KoNow-nak lehetett, mely most a Deiitsches Na-

tional Museum tulajdona. Bíró újgnineai gyjtése és az ezekért ka-

pott hangyaféléknél nagyobb gyjteménye szmtén csak a specialis-

táknak van. Bíró barátom gondos meggyüjtése folytán a Chalcididák

és Proctotriipidákból egy ritka, nagyságra nézve aligha nem párat-

lan szép gyjteményre van kilátásunk. A kaparó darázsok és a

Vespidák gyjteménye is jóval nagyobb mint a bécsieké, hol pedig

az elsnek t. i. a kaparó darázsoknak a Múzeumnál két leghíresebb

ismerje, speciálistája él Nem kevéssé emeli gjáijteménynk értékét

az, hogy a magyarországi fajok ily mértékben sehol és senkinek

birtokában nincsenek képviselve s hogy nekünk úgyszólván az ösz-

szes férfiaktól, kik e téren kitntek, nagyszámú typikus példánj^aink

vannak. Én magam is eddig több száz újra jellemzett fajon kivl

938 új fajt és 40 varietást írtam le ; ezekbl csupán fémdarázst 430

fajt és 30 válfajt, többet tehát mint az ismerteknek eg^^harmad részét.

Sok más dolog elhagyása után emlékjegyzeteim végéhez köze-

ledvén, még csak azt az egy óhajtásomat kívánom kifejezni, vajha

mostani társaim s azok, kik ezután a Múzeumhoz jutnak : egykoron

éltük alkonyán, 42 évi szolgálat után, velem együtt szinte szívbl

elmondhatnák „sohasem bántam meg, hogy a Múzeum szolgálatába

szegdtem" — mert hisz e földön nem mehet, nem lehet minden

úgy, mint azt mi kis emberek akarnók !

Fnökeim szíves jóindulatából kétszer is részesültem királ3d

kitüntetésben. Elbb 1900-ban „a tudománj^osság terén szerzett ér-

demekért" kaptam a királyi tanácsosi czímet, majd késbb, 1910-ben

„buzgó és ezedményes mködésemért" a Ferencz József-rend tiszti

keresztjét. S ha e kirátyi kitüntetések jogosultságának igazolásául

magam is elismerném, hogy hazánknak, a tudománynak és a Nem-
zeti Múzeumnak csakugyan tettem némi hasznos szolgálatot, melyek

által magamnak érdemeket szereztem : úgy ez érdemek dicsségének

egy részét szívesen és hálásan megosztom Frivaldszky jÁxos-sal,

kinek egyedül köszönhetem, hogy a Múzeumhoz jutottam s nem
lettem ügyvéd^ biró vagy jogtanár, hanem életem egész folyamán

át gj^ermekkorom óta kedvelt tárgyamnál maradhattam s igy a szép

és kedves entomologiának egyik szerény, de lelkes mivelje lehettem !
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Adatok Magyarország lepkefaunájához.

Irta : Diószeghy László (Borosjen).

1. Lycaena Bavius Ev.

Magyarország lepkefaunájából ezt a fajt eddig nem ismertük,

mígnem 1910 április 10-ikén Erdélyben, napos, virágos hegyokblon

déleltt 10 órától déli 1 óráig 6 példányát nem gyjtöttem. Dr. Seitz

mve szerint fenntnevezett lepke elterjedési köre Dél- Oroszország,

a Kaukázus, Kis-Ázsia és Syria-ra esik.

Minthogy e fajból eredeti j)éldányokat nem ismerek és pél-

dán^^aim azoktól eltérhetnek, leírásukat a következkben adom

:

A Lycaena Bavius Ev. hazai példányai felül a L. Orion Páll. -hoz,

alul a L. Baton BosTR.-hez hasonlítanak és csak akkorák, mint a

legkisebb L. Baton Bgstr.

Alapszíne fekete, nagyon élénk fény sötétkék vagy zöldes-kék

behintés, a mely a szárnyak nagy részét úgy borítja, hogy a

szegélyen' egy széles szalag fekete marad. A hátsó szárny zugától

felfelé a szegélj^en 4—5 nagyobb hosszúkás fekete pont van és ezek

felett nagyon élénk narancssárga vagy czinóbervörös szín szalag-

szer foltocska a harmadik pontig. A szegély olyan mint a L. Orion

Pall.-ó, fehér feketével tarkázott. A középpontok csak az elüls

szárnyon láthatók gyengén.

Fonákja hasonlít a L. Baton Bgstr- éhez, de a holdacskák, a

melyek a L. Baton szegélyén bár gyöngén, de láthatók, itt teljesen

hiányzanak, helyüket ers, hosszúkás, a fehéresen szegélyezett

szemekig terjed foltok foglalják el. A fonák alapszíne sárgás-

szürke, a hátsó szárny szalagja narancssárga vagy czinóbervörös és

a szárny zugától a széléig halad.

2. Lycaena Orion Páll. ab. Csernyi nov.

A L. Orion egy érdekes aberrátióját gyjtöttem 1912. évi

május 13- án az aradmegyei Honcztn.
A lepke ezüstös kék ibolyás fénynyel, a középpontok nagyok,

határozottak. Az elüls szárny középpontja alatt, a 3., 4. és 5.

sejtben hosszúkás fekete pontok sorakoznak ; a hátsó szárny közép-

pontja alatt csak egy ilyen pont van.

Fonákja ezüstös-fehér, az elüls szárny foltjai a rendesnél

valamivel nagyobbak, hosszúkások.

Ezt az új fajeltérést Cserny Lajos rnagy barátom tiszteletére

neveztem el.
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3. Pararge Egeria L. var. egerides Stgr. ab. Kertészi nov.

A P. var. egerides két érdekes eltérését gyjtöttem, melyek

közül az egyiknek alapszíne világos szürkés-barna, rajzolata

pedig egj árnyalattal világosabb, sárgás-szürke, a szemek
azonban rendes fekete keretek, fonákjának rajzolata nagyon gyenge,

világos, fakosárgás.

Ezt a lepkét, melyet Borosjenn gyjtöttem 1910. évi május

19-én, Dr. Kertész Kálmáx barátom tiszteletére neveztem el.

4. Pararge Egeria L. var. egerides Stgr. ab. Schmidti nov.

A P. var. egerides másik gyjtött eltérésének színe a rendes

fekete-barnás, sárgás- barna foltokkal, az elüls szárny 1., 2., 3.

sejtjében a sárgás foltok a középsejtig terjednek, a középsejt két

világos foltja pedig összefolyt. A hátsó szárny sárgás foltjai a ren-

desnél jóval nagyobbak, a fonákján szintén,

Ezt a lepkét, melyet Schmidt Antal nemzeti múzeumi r tisz-

teletére neveztem el, szintén Borosjenn gyjtöttem 1912. április

hó 2o-én.

Mind a négy új lepkeeltérés typusát a Magyar Nemzeti Mú-
zeumnak ajánlottam fel.

*

3Iegfigyélések.

Ez évi április hó 25-tl 30-ig fejldött bábokból kikelt lepkéken

a következ megfigyeléseket tehettem :

Fapilio Fodalirius L. sárgásabb szín, a 4— 5. sáv között árn3^ék-

szer sávval, mely valamennyi példányon észlelhet. (Borosjen).

Papilio Macimon L. rajza átlag ersebb, némelykor pedig az

elüls szárny csúcsán lev pont a fekete rajzban eltnik ; volt közte

egy ab. bimaculahis Eim. is. (Borosjen).

Tliais Pohjxena Schff. Sárgább, rajza koromfekete és erteljes.

Az elüls szárnyon minden esetben (27 lepke) jelen van a 6. sejt

piros pettj^e, gyakran az 5,-ben is. Itt említhetem meg, hogy hálómba
került a rendkívül ritka ab. meia Meig. is. (Borosjen).

EucMoe Cardamines L. Borosjenn az idén nagj^on kevés (9) pél-

dánykerült elém, az aradmegyei Honcztn már jóval több volt. A legtöbb

példán}^ elüls szányáuak középs pontja tnfélben volt, két esetben

pedig hiányzott ez (ab immacnlata Pabst.), egy esetben ezek ellen-

kezje, a rendkívül ritka ab. quadripunciaia Fuchs. (Borosjen) került

elém. Érdekes, hogy az elbbi években gyijjtött sok száz példány
között egyik eltérés sem akadt.

Calloplirys Bubi L. Valamennyi példány fonákján csak egy,

kivételesen két fehér pont jelent meg. (Borosjen, Honczt).
Argynnis Dia L. Minden esetben ersebb a rajza ; az ab. vittata
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Spul. gyakori jelenség ; több példány fekete behintés vagy sötét-

barna alapszín volt. (Borosjen, Honczt).

A fentemlítetteket nagyobb számban figyelhettem meg s így

csak ezekrl nyertem áttekinthet képet.

Kisebb számban fordult el .•

Nepiis Aceris F. Koromfekete (nem barnásfekote), hófehér, do

kissé gj^öngébb, összeszorítottabb rajzzal (Borosjen, Honczt).

Melüaea Maturna L. Borosjenn némely évben gyakoribb jelen-

ség, az idén 7 példány került hálómba, melyeknek fekete rajza mind

kiterjedt volt.

Mindezen változásokat egybevetve véleményem az, hogy az

április 5 ti 25-ig tartó fagyos, szokatlanul hideg éjszakák befolyá-

solhatták a bábok normális fejldését, a kikelt lepkék nagy átlaga

legalábbb ezt mutatja Borosjenn és Honcztn, a hol megfigyeléseket

tehettem.

Ennek köszönhetem a sok érdekes aberratiót és átmeneti alakot,

melyeket az elbbi években hiába kutattam (annak idején erre a

jelenségre^több lepkész figyelmét hívtam fel). Bár e vidékre jellemz,

hogy a, Melitaea Didíjma O. nak a kontinensen feltalálható minden

változata repül, így a var. occidentalis Stgr., persea Koll., meridio-

nalis Stgr. var. alpina Stgr. stb. szóval a világos krémszíntl a majd-

nem feketéig (9 9) és a fakósárgától a tüzesvorösig mindenféle

rajzú és árnyalatú cf cT.

Adatok
Magyarország Coleopterafaunájához.

Irta : MmóK Ottó.

A Magyar Birodalom bogárfaunájának összeállítáíra óta (Kuthy

Fauna Regni Hungáriáé. Coleoptera) Csíki Ern -barátom évenként

közli azokat az adatokat, melyek Magyarország bogárfaunájára újak-

nak bizonyulnak.

Magam a Rovartani Lapok 1910. évi 2. számában állítottam

össze a gyjteményemben lév és faunánkból még nem ismert bo-

garak jegyzékét.

Az alább felsorolt és rövid idn belül gyjtött nagyszámú
adatok eléggé bizonyítják, hogy hazánk gazdag és érdekes faunájá-

nak kikutatásában még mÜ3^en óriási munka vár kisded táborunkra.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi években tényleg többen és

nagyobb buzgalommal folytatjuk a gyjtést, ezentúl folytatólagosan

közlöm a gyjteményemben lev és Magyarország faunájára új bo-

garak jegyzékét, a termhely és gyjt nevének megemlítésével.
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Carabidae

:

Bemhidion striatum var. hambiirgense Meier — Budapest (Bokor).

— Andreáé var. Bualei Duv. — Radna-Borberek (Bokor).

Trechus amplicollis Fairm. — Csorba-tó (Dienbr).

Calathus melanoceplialus var. noricus Dániel — Bucsecs.

Microlestes cordatulus Reitt. — Budapest.

Staphylinidae

:

Omalium impar Rey — Bucsecs.

Arpedium quadrum var. alpinum Fauv. — Magas Tátra (Diener).

Thinobius longipennis Heer — Verestorony (Breit).

Bledius spectahilis Kr. .— Budapest

^

Stenus neglectus Gerh. — Kovácspatak.

Philonthus spermopliüi Ganglb. — Esztergom (Bokor).

Aleuonota pallens Rey — Verestorony (Breit).

Atlieta spelaea var. macroptera Bernh. — Bihari barlangok.

— iriangiümn Kr. — Isaszeg.

— incognita Sharp. — Biharfüred.

— fungi var. orbata Er. — Budapest.

Phloeopora teres Grav. — Pilis-Csaba.

Ocyusa prociduci Er. •— Budapest.

Oxypoda lentula Er. — Biharfured.

Aleochara diversa J. Sahi.b. — Bihar : Ungurului-barlaug.

Dytiscidae :

Rliantiis exoletus var. laiitans Sharp — Budapest.

Silphidae

:

Colon armipes Kr. — Isaszeg (Diener).

Necropliorus investigaior var. intermedius Reitt. — Budapest, Hosszuszó.

Liodidae

:

Liodes Brandhi Holdh. — Bihar hegység (Breit) 2

Hydrophilidae

:

Helopliorus nubilus var. meridionalis Motsch. — Sopron (Kniz).

— crenatus Rey — Fert-tó (Kniz).

1 Elfordul Szegeden és Szeged : Központ-on is (Csíki : Csongrád vár-

megye bogárfaunája. Magyar Orv. és Természetvizsg. XXXIII. vándorgyül.

munkál. 1906, p. 249).

2 Lásd : Rovartani Lapok. XVIII, 1911, p. 127.
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Helopliorus quadrisignatus Bach — Horvátország (Kniz).

OchÜiebius impressicollis Lap. — Magyar tengerpart.

— bicolon Germ. — Magyar tengerpart.

— viridis var. Mülleri Ganglb. — Magyar tengerpart.

— Lejolisi var. suhinteger Muls. — Fiume.

Hydraena atricapilla Waterh. — Kárpátok (Kniz).

Hydrous var. ? plicifer Bed. — A törzsfaj között.

Phüydrus bicolor var. lialopMlus Bedel — Fert-tó (Kniz).

Laccohius Mguttahcs Gerhardt — Dárda (Kaufmann).

SpTiaeridium scarabaeoides var. striolatum Heer — A törzsfaj között.

— bipustulatum var. Daltoni Steph. — Gyr (Bokor).

Gercyon pygmaeiis var. merdarius Sturm — Bucsecs.

Cantha^idae:

Podabriis álpinus var. melancholicus Trre — Bucsecs.

Absidia pilosa var. ScMnherri Mannh. — Brassó.

MaWiodes spatliifer Kiesw. — Bucsecs.

Nitidulidae :

Meligethes viridescens ab. azureus Heer — Tátrafüred, Máramaros.

Cryptophagidae:

Emphylus glaber Gyllh. — Szeleoz (Kocsi).

3Iycetophagidae :

Mycetophagus piceus ab. Junaris F. — Esztergom (Bokor) ^

— — ab. varius Marsh. — Esztergom (Bokor).

— — ab. pundulatus Schilsky — Budapest.

Coccinelidae :

ApMdecta obliteraia ab. paliida Thunb — Biharfüred.

Coccinella conglobata ab. meridionalis J. Míjll. — Budapest.

Fropylaea lá-punctata ab. biflexicosa Wse. — Kovácspatak.^

— ab. bifasciata Walter — Kovácspatak.
— ab. 12-pustulata Pont. — Kovácspatak.

— ab. angidaris Sajó — Kovácspatak.

Pidlus testaceus ab. scutellaris Muls. — Dárda (Dr. Kaufmann).
— pallidivestis ab. 7ianus Muls. — Dárda (Dr. Kaufmann).

Sidis biguttatus Mulr. — Budapest.

1 Brancsik Péhó-ról említi (Trencs. Termtud. Egyl. Évk. 1910, p. 21).

2 Beancsik Trencsénrl említi (1. e. p. 21).
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Elateridae

Cardiopliorus Ericlisoni Burss. — Budapest, Kovácspatak.

Dmsterius bimaculatus ab. ruficollis Reitt. — Budapest.

— — ab. apicalis Reitt. — Kovácspatak.

Ptinidae

:

Píinus Eclmundi Ablle. — BudajDest.

Anobiidae

:

Xylétinus síibrotunciatus Lap. — Budapest.

Méloidae :

Zonitis jjraeusía ab. /fara Tausch. — Budapest.

Chrysomelidae

:

Haltica oleracea ab. nobilis Weise — Kovácspatak.

Longitarsus praiensis var. medicaginis áll. — Budapest.

Anthribidae

:

Anthribus fasciatus ab. rentralis Rey — Budapest (Dr. Fodor).

Cureulionidae :

Fhyllobius calcaraius ab. piri Gyllh. — Korytnica.

— urticae ab. fuscofumosus Reitt. — Máramaros.

Polydrosus mollis ab. nibens Stierl. — Budapest.

— sjjarsus Gyllh. — Szigetvár.

Sciaplwbus caesius var. Merkli Stierl. — Misid völgye.

Strojjhosonius rufipes Steph. — Biharfüred.

GidnorrMnus quddrimaculatus ab. rimulosus Germ. — A törzsfaj között.

Gymnetron luiiusculum Dits'al — Brassó.

Apion cornicidatum Germ. — Csóványos '(AIeusel).

— viciae var. GriesbacM Steph. — Bucsecs.

Byctiscus popidi ab. tataricus Faust — Szigetvár.

— betulae ab. violaceus Scop. — Misid völgye.

Scardbaeidae

:

Apliodius variáns var. Fabricii Orbigny — Budapest.

— mixtus var. unicolor Schh^sky — Ünök, Biharfüred.

— — var. conjunctus Muls. — Bucsecs.

— luridus ab. connexus Muls. — A törzsfaj között.

— — var. iniricarius Muls. — A törzsfaj között.

Geotrupes vernalis ab. obscurus Mltls. — A törzsfaj között.
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Melolontha melolontha ab. femoralis Kr. — Máramaros.

— — ab. xndclierrima DTrre — Budapest.

Polypliylla fullo ab. lucluosa Muls. — A törzsfaj között.

Trichms fasciatus ab. Fabricii Rossi — Jád völgye.

— sexualis ab. apicalis Muls. — Bihar : Misid völgj^e.

Törlendk Magyarország faunájából a következ fajok, melyek

téves meghatározás alapján lettek kimutatva :

Helophorus fulgidicolUs ]\Iotsch.

Cercyon littoralis Gyllh.

Hyclrophilus sartiis SEME^^ov.

Agrüus viridis var. ater F. ^

iVlagyarország piliangói.

Irta : f A. Aigkee La.jos.

XLII.

3. nem: Adopaea Billb.

A fej és a test zömök; a tapogató utolsó íze felálló, elég

hosszú, karcsú ; a csápbunkó röviden hegyesed. Az elüls szárny

középsejtje hosszú, elül hegj^es, a hátsó szárnj^-é rövid és egye-

nesen lezárt.

A hernj^ó orsóalakú, csaknem csupasz, fféléken él és kitelel.

A báb nyúlánk, a fej vége hegyes.

A palearktikus tájban 9 faja él, melyek közül három hazánk-

ban is é).

A fajok meghatározó kulcsa:

1. Felül vöröses-sárga 2

— Felül barnás-sárga. A hím elüls szárnyán rézsútos fekete

sáv van ; alul az elüls szárny barnás-sárga, a hátulsó

zöldes-szürke, 3. Actaeon.

2. A csápbunkó rozsdasárga, csúcsa fekete. A hím elüls szár-

nj^át egyenes hosszanti fekete sáv díszíti. Alul egyszín
okersárga. 1. Uneola.

— A csápbunkó csak alul rozsdasárga. A hím elüls szárnyát

hajlott hosszanti fekete sáv díszíti, alul okersárga, csúcsa

zöldes. A hátsó szárny bels szegélye az alsó oldalon vöröses-

sárga. 2. Ihaumas.

1 Beascsik Nagysziklásról említi (1. e. p. 22).
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1. Adopaea lineola Ochsh.

OoHSENHEiMER, Díg Schiiietterl. v. Európa. I, 2, 1808, p. 230, —
BoiSDUVAL, Icon. histor. des Lépid. t.' 47, f. 4, 5 (1832). — Viryula

HüBNER, Samml. europ. Schmetterl. fig. 660—663.

A szárnyak vöröses- sárgák, keskeny fekete szegély ly el, a

hímek elüls szárnyát egyenes hosszanti fekete sáv díszíti ; a ns-
tények szárnya valamivel sötétebb, elüls szárnyának csúcsa pedig

többnyire fehéres. Alul egyszín okersárga. A csápbnnkó rozsda-

sárga, hegye fekete. Kifeszítve 25—30 mm.
A pete hosszúkás, kissé lapos, szalmaszín ; kitelel.

A hernyó sárgás-zöld, hátán sötét, oldalt barna vonallal. Hossza

25—30 mm. Májusig különféle füveken, különösen taraczkbúzán

(Triticum repens) és czigányzabon (ArrlienatJierum elatius) él. A b á b

nyúlánk, fejvége hegyes, színe világos zöld.

Hazánkban elterjedt és június elejétl augusztus közepéig

többé-kevésbé gyakori. Állandó faj, de találni oly példánj^t, melynek

szárnyai halványszínek. Eg3'ik eperjesi hím példánynak elüls

szárnj án fekete középfolt és széles fekete szegélye van, míg a

hátsó szárny csaknem egészen fekete, csak a közepe sárga.

Termhelyei: Budapest VI. 5—VHI. 21, Eger, Párád, Nagy-

várad, Pécs VI. 11—Vn. 20, Pápa, Csákvár, Fels-Löv, Sopron

VII-VIII, Pozsony VI, N.-Lérárd, Tavarnok VI, Verebély VI. 14,

Selmeczbánya VI— VIII, Rozsnyó VI. 30, Znióváralja, Trencsén,

Árvaváralja, Bresztova, Gölniczbánya VII. 3

—

VIII. 6, Eperjes,

Kassa, Bártfa, Magura talului (Besztercze-Naszód vm.), Kovászna,

Nagyszeben VIII. 5, Nagyág, Mehádia, Vrdnik, Vinkovcze, Lipik VII,

Josipdol és Dalraáczia.

A szomszádságunkban elfordul Alsó-Ausztriában, Karinthiá-

ban, Salzburg és Oláhországban (VII—VIII), Sziléziában (VI—VIII),
Cseh- és Morvaországban, Galicziában (VII) és Bukovinában (V—VIII).

Elterjedési köre Szentpétervártól Algírig és Spanyolországtól

az Altájig terjed.

2. Adopaea ThcMi-inas Hofn.

HuFNAGEL,, Berl. Magazin. II, 1766, p. 62. — Esper, Dia europ.

Schmetterl. in Abbild. t. 36, f. 2-3; t. 98, f. 5-10. — linea

Fabricius, Mant. Insect. II, 1787, p. 84. — veniila Hübner, Samml.

europ. Schmetterl. fig. 666—669.

A szárnyak vöröses- sárgák, keskeny fekete szegély Ij'^el, a hím

elüls szárnyán hajlított hosszanti fekete sáv van. Alul az elüls

szárny okersárga, zöldes csúcscsal, a hátsó szárny pedig sárgás-
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szürke, bels szegélyén vöröses-sárga. A csápbunkó alul rozsda-

sárga. Kifeszítve 25—30 mm.
Magyarországon június és júliusban országszerte gyakori.

Színezdése általában kissé sötétebb mint az A. lineola-é.

A p e t e hosszúkás, sárgás. A hernyó halványzöld, hátán

sötét, oldalt fehér vonallal és a lábai fölött sárga sávval. A hernj^ó

májusig pákhordón {Aira möntcma)^ komócsinon {Phleum pratense) és

egyéb fféléken található. A báb sárgás-zöld, fejvége csak

kissé hegyes.

Termhelyei : Budapest, Nagyvárad, Beél, Rézbánya, Székely-

híd, Eger, Párád, Pécs VI. IS-VII. 31, Sopron VII-VIII, Pozsony
VII, N,-Lévárd, Tavarnok VI—VII, Verebély és Zsarnócza

VI. 3-VII. 9, Selmeozbánya VI—VIII, Szhács, Rozsnyó VII. 6,

Kocsócz, Kiczulahegy, Gölniczbánya VL 15—VII. 15, Igló VI. 29—
VII. 11, Szepesolaszi, Magas Tátra VII. 6, Eperjes, Kassa, Bresztó,

Ungvár, Elj)atak, Nagyszeben VIII. 7, Nagyág, Lipik, Vinkovcze,

Josipdol, Velebit, Fiume és Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó-Ausztria és

-Morvaország (VI—VII), Fels-Ausztria és Gahozia (VII), Karinthia és

Oláhország (VII-VIII), Szilézia (VI-VII).

Elterjedési köre Finnországtól Algírig és Teneriífától az

Uraiig terjed.

Különfélék.

f Ganglbauer Lajos. Június 5-én elhunyt a Bécs közelében

fekv kies Rekawinkelben Ganglbauer Lajos, a bécsi természetrajzi

udvari múzeum állattani osztályának igazgatója. Ganglbauer halálá-

val a bogártan egyik legkiválóbb mveljét veszítette el. Kiváló

munkáival euró]3aszerte híressé tette nevét, „Die Káfer von Mittel-

europa" czím, sajnos most már befejezetlen maradt munkájával

pedig az elsk közé emelkedett. Ganglbauer 1856. évi október hó

1-én született Bécsben, ahol elemi, gimnáziumi és egyetemi tanulmá-

nyait is végezte. A tanári oklevél megszerzése után rövid ideig mint

tanár mködött a bécsi akadémikus gimnáziumon, mig 1880-ban az

udvari múzeumhoz asszisztenssé ki nem nevezték. A múzeumban
azután elég gyorsan haladt elre, 1885-ben segédr, 1893-ban r,
1897-ben II. oszt. r, 1899 ben I. oszt. r, 1904-ben az állattani osz-

tály vezetje és 1906-ban annak igazgatója lett, 1908-ban pedig a

kormánytanácsosi czímet kapta. Számos tudományos egyesület leve-

lez tagjává választotta, 8 társaság pedig tiszteleti tagságával tüntette

ki; a bécsi csász. tudományos akadémiának levelez tagja volt. Gangl-
bauer érdeme, hogy a bécsi múzeum bogárgyjteménye ma egyike



123

az elsknek és legnagyobbaknak. A gyjteményt nagygyá elssorban

vasszorgalmával tette. A legnagyobb anj^agot nyári gyüjtútjairól

hozta, a többit részben csere útján, de leginkább a meghatározásért

kapta, mert bizony a gyjteménynek vétel útján való gyarapítására

csak nagyon csekély évi összeg állott rendelkezésére. Gyüjtkirán-

dulásait leginkább az Alpokba tette, évrl-évre ezek más és más

vidékét kutatta, csak két ízben irányította gyjt útját hazánkba és

pedig egyszer Herkulesfürd vidékére, máskor pedig a Radnai ha-

vasokra, mely alkalmakkor azonkívül még a Déli-Kárpátok néhány

pontját is meglátogatta. A Radnai havasokon kitn eredménynyel

gyjtött, itt alkalmazta legelször a most már általánosan ismert új

gyüjtmódokat, a melyek révén számos felfedezést tehetett. Errl a

kirándulásáról külön közleményben is beszámolt. Munkái többnyire

egyes nemek, csoportok vagy családok feldolgozásai, — kivétel nél-

kül ma is elsrend és alapvet forrásmunkák ; még a legelsk, az

Oedemeridák és Cerambycidák meghatározó táblázatai, ma is jók,

helytállók. Ezt pedig kitn szemének és érzékének köszönhette,

melylyel a rendszertanilag fontos bélyegeket mindig megtudta találni.

Kiválóak rendszertani munkái is, az ezekben lefektetett bogárrend-

szerét kevés módosítással majdnem mindenütt elfogadták és követik.

Ganglbauer egészsége mintegy két év eltt megtört, ers szervezete

eleinte diadalmaskodott a betegségen, humoros, jókedv modora,

szeretetreméltó egyénisége a szemlélben a kór semmi nyomát nem
engedte észrevenni. Az utolsó esztendben kétszer végeztek rajta

súlyos sebészi mtétet, mely ideiglenes javulást hozott ugyan és

idrl-idre munkaképessé is tette GANOLBAUBR-t, úgy hogy a nem
régen a múzeum részére megszerzett híres HAUsER-féle bogárgyjte-

ménynek a múzeumi gyüjteménynyel való egyesítését részben még
elvégezhette, de nem bírta sokáig, pihenni küldték Rekawinkelbe, a

hol azután nemsokára örökre behunyta szemét. Hlt tetemét a

preszbaumi temetben helyezték örök nyugalomra. — Emléke örökké

élni fog, mi pedig, a kik ismertük, kik barátságát meg tudtuk becsülni,

nagy tudását csodálni, mindig szeretettel fogunk reá vissza-

emlékezni. Csna Ern
JEgy falánJc Blantis religiosa. Tavaly nyáron a Német völgy-

ben egy érdekes jelenséget figyeltem meg, mely az imádkozó sáská-

nak falánkságát és így hasznát is . igazolja. Eryngium campestre-rol

gyjtöttem virágmegporzó rovarokat, a midn az egyik Eryngium-

tövön két sajátságos helyzetben lev rovarra lettem figyelmes. Midn
közelebbrl megnéztem ket, láttam csak, hogy mindakett egy a

növénybe kapaszkodott és hátával lefelé fordult Mantis religiosa karmai

között volt. A sáskát azért nem vettem észre, mert színe annyira

hasonlított az Eryngium fakó- zöld színéhez és maga is oly hely-



124

zetben volt, hogy alig különbözött a növény ágaitól. A két rovart,

melyeket a raegporzók Icözül ejtett el a Mantís zsákmányul, az elüls

végtagjának 2—2 tüskéjén tartotta felszúrva. Az egyiket, melynek

már csak roncsa volt meg s a mely, ha jól láttam, Eristalis tenax

volt, jóizen falatozta, a másikat pedig, melyben a PoUstes gallica-t

ismertem fel, a másik lábán távolabb tartva magától, tartaléknak tette

félre, hogy aztán végezvén az egjnkkel, ennek elköltéséhez is hozzá

lásson. A két zsákmánynak körülbelül egyidben való elejtése min-

denesetre ersen megvilágítja a Maniis relnjiosa falánkságát, hiszen

egynek elfogása is elég munkát ad és elköltésével legalább egyelre

étvágya is csillapítva lehet. Úgy látszik, hogy a légy evése közben

kínálkozott neki az alkalmas pillanat a darázs megfogására.

Fehér Jen.

A hüzilégy viszi zsákmányát. Errl még sehol sem olvastam,

de soha még nem is láttam. Egy házilégy ozukormorzsán torkos-

kodott, s a mid-n mozdulatomra elszállt, az éj^pen dézsmált czukor-

morzsát szívójára tapasztva, jobban mondva odaszíva, magával vitte.

Aztán egy közeli helyre leszállt és ott tovább élvezte zsákmánj^át.

Máskor raeg egy kis túrómorzsát vitt el az asztalról egy házilégy

szintén a szívójával, ez már nagyobb volt mint a czukormorzsa, ez

kölesszem nagyságú, a túró pedig két kölesszem nagyságával érhetett

fel. A túrómorzsát azonban repülés közben elejtette. Újabban azonban

ehhez hasonlót még nem sikerült észlelnem. Fehér Jen.
Kártékony-e a Haltica oleracea ? A gazdasági irodalomban

kevés kivétellel azt olvassuk, hogy ez a földi bolha kártékony. így
például Emich „a mez- és kertgazdaságra káros rovarok. Budapest,

1884" czím munkájában azt írja e bogárról (223. 1.), hogy „Red-

TENBACHER L., Hayek G. és más szakférfiak azonban biztosan meg-

állapították, hogy a H. oleracea a káposzta- és réparepczén,
takarmányrépán, a gomborkán s ritkábban a konyhakerti

káposztaféléken él stb." Épp így vagyunk a külföldi irodalom-

mal is. Pedig amint azt már néhány régi szerz is sejtette, a dolog

máskép áll. Heikertinfer a ki jelenleg a Halticinák legjobb ismerje,

ez állatok ökológiai viszonyait is tanulmányozza és igj sok érdekes

megfigyelést tehetett, melyek közül egy épen erre a bogárra vonat-

kozik 1 Az megfigyelései szerint a Hallica oleracea a kájDOSzta-

félékre nem kártékony, st ezeken egyáltalában nem fordul el. Táp-

növényei a porcsin keserf {Pohjgonum aviculare), a keskenylevel
füzike {Chamaenerium [EpiloMiim] angustifolium)^ a vízparti füzike

1 Die Sage vom Kolilerdfloch. Bin Wort zur Rechtfertigung- der

Haltica oleracea L. (Verli. zool.-bot. Ges. Wien. LXII, 1912, p. 69—81, fig.

1-4).
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(Ch. palustre) és a közönséges ligetszépe {Oenothera liennis)^ azon-

kívül még egynéhány mívelt Onagracea-ífii. Hogy a bogár a káposzta-

féléket nem kedveli, azt kísérleti úton is megállapíthatta Heikertix-

GER. ug3^anis különféle káposztafélékre helyezte az összefogdosott

Haltieákat, az eredaiény azonban mindig nemleges volt, a bogarak

azt nem ették, mig másfajta földi bolhák annak azonnal nekiestek.

A káposztafélék valódi kártevi a földi bolhák Phyllotreta és Psyllio-

des nemeibe tartoznak. A kártékony földi bolhák közül els sorban

a PhyUoiyeta- íajok jönnek tekintetbe (Ph. nigrijjes, atra, cruciferae,

undulaia, vittula, nemonim). mig a Ps?/?ZeoíZes-fajok {chrysocephala) csak

lárvaállapotban kártékonyak, amennyiben a téli vetés szárában fej-

ldnek. " Gsna.

Irodalom.

Tomala, Ferdinánd: Thais polyxena Schiff. var. k r e-

usa mihi. (Entom. Rundschau. XXIX, 1912, p. 84i.

Szerz a Csillaghegy környékén (Békásmegyer mellett) egy

Polyxena- Silakot gyüjt'itt, melynél a fekete rajzolat kiterjedt és a

hátsó szárny elüls szélén lev nagy vörös folt helyén is fekete folt

van és a szegélye mentén lev nyílalakú vörös foltok nagyon aprók,

többnyire pontszerek, az alattuk lev kék színt pedig többé-kevésbé

fekete szín váltba fel. Ennek az alaknak a kreusa nevet adta.

.

' Csíki.

Simon?/t Semadám Sándor jun. : Z u Thais polyxena var.

kreusa Tomala. (Entom. Rundschau. XXIX, 1912,

p. 95).

Szerz közleményében arról ad hírt, hogy a múlt évben a

Csillaghegyen gyjtött 120 jyo/^.reua-hernyó rövid néhány nap alatt

bábozódott. A bábokból elég szép számmal kelt a var. kassandra és

egyetlen nsténye ennek az új fajváltozatnak. Csíki.

Tiltscher, P. : E i n H u n g e r e x e m p I a r von S a t. p a v o n i a

L. (Entom. Zeitschr. Frankfurt a. M. XXVI, 1912, p. 54).

Szerz 1910. évi augusztus végén egy magasabb hegyrl szár-

mazó S. j^di'onia-hernjót kapott és hozzá egy áfonya-ágacskát táp-

lálékul. Miuthog}^ szerz a hernyónak áfonyalevelet nem nyújthatott,

megkísérelte más növénynyel, de a hernyó ezeket nem fogadta el,

hanem rövidesen bábbá alakult. Feltnt, hogy a báb a rendesnél

sokkal kisebb volt. A lepke 1911. évi máreziusban kelt ki, hím volt

és szárnvai kifeszítve csak 43 mm.-t tetí^^k ki, a szárnyak fehér
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színe pedig hiányzott. Szerz részletes leírást nj'újt errl a pél-

dám-ról. Csíki.

Mehel, Prof. H.: E i n i g e f ü r d i e L e p i d o p t e r e n f a u n a

Österreic h-U n g a r n s n e u e A r t 'e n. [Verh. zool.-

bot. Ges. AVien. LXE, 1912, p. ri04)-108)].

A küzlemém^beu néhány magA'arországi eredet lepkérl is vau

szó, így a Lycaena Sejíhjrus var. LliryM Rbl. niel^'et szerz a deli-

bláti Flamundáról írt le, még néhány más helj^rl is elkerült és

pedig a mezségi Buza-ról, Kolozsvárról és állítólag a budai hegyek-

bl. A délorosz steppérl ismeretes Sesperia crihrelhim Ev.-t Roth-

schild Károlt bájró gyjtje Predota K. gyjtötte Búza mellett a

Mezségben. Szerz ennek a lepkének a képét közli és leírását adja.

Ortlioliília subvicinaria Stgr., ezt a lepkét, mely eddig csak Örmény-
országból volt ismeretes, Predota ugyancsak a Mezségben, Meleg-

Földvárnál gyjtötte, szerz ennek a képét is közli összehasonlításul

az Ortli. vicinaria-éval egj^ütt. x\z Eüicrinia irinotata METzx.-t Újhelyi

Jaszenováról. Klrtösi pedig Szarvas vidékérl közölte, szerz most

a delibláti Flamundáról említi és megjegj^zi, hogy annak sárga nyári

alakját aestiva néven ismertette. Csikl

Jordán, Dr. K. & Rothschild, N. Ch.: List of S i p h o n a jd t e r a

collected in Eastern Hungary. (Xovitates

Zoologicae. XIX, 1912, p. 58-62, fig. l-4j.

JoRDAN" a Rothschild-féle tringi múzeum re 1911. évi július és

augusztus hónapokban Biharfreden tartózkodott mely alkalommal

az ottan elforduló kisebb emlsök bolháit, összesen 8 fajt gj^üjtötte

össze. Szerzk közleménj'ükben felsorolják ezeket, megjegyzéseket
fzvén azokhoz. A megfigj^elt fajok a következk: 1. Ceratoplnjllus

penicilliger Grube Microtus agrestis-Tl, faunánkból eddig nem volt

ismeretes. 2. CeratopJiyllus sciurorum Schrxe: Microtus agrestis-rL

3. CtenopMlialmus agyHes eiirous új alfaj Microtus agresiis, Hypudaeus
glareolus, Mus silvaiicus és Sorex ayaneus-ról. 4. Ctenophtliahnus oUusus

új faj Microtus agresiis és Htjpiidaeus glareolus ról. 5. Cienopliiliahnus

pentacantlms Roths. Hypudaeus glareolus -ról : faunánkból eddig nem
volt ismeretes. 6. Doratopsylla dasycnemus Roths. Sorex araneus-ról.

Ezt a fajt, mely faunánkból eddig szintén nem volt ismeretes, Roth-
schild Typldopsyllanok. írta le, szerzk most az új DoratojJSijUa-i-iemet

állítják részére fel. 7. PcdaeopsyUa sorecis Dalé Sorex araneus-ról

faunánkból nem volt ismeretes. 8. Hystricliopsylla talpae Cürtis Hy-
pudaeus glareolus és Microtus agrestis-ról. Csíki.


