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Különfélék.

Bogsch János emlékének. — Még a múlt évben, 1911 március

hó 17-én, elhunyt Pozsonyban Bogsch János

ny. állami freáliskolai tanár, a magyar rova-

rászok kicsiny gárdájának Qgj régi tagja.

Mindnyájunk emlékezetében él az öreg ur, a

ki még közel 80 éves korában is elbogarászott

és nem mulasztotta el sohasem, hogy átutazó-

ban évenként legalább is egyszer-kétszer a

Magyar Nemzeti Múzeumot felkeresse és leg-

újabb gyijjtésének érdekesebb részét be ne

mutassa, st egyes jobb dolgokkal a múzeum
gyjteményét ne gyarapítsa. Bogsch 1830

június hó 7- én született a szepesmegyei Du-
randon, középiskolai és filozófiai tanulmányait

a késmárki liczeumban végezte. Ifjúságának els nevezetes mozza-

nata a szabadságharcz volt ; az iskola padjából sietett hazája védel-

mére és végigküzdötte a szabadságharczot a szolnoki ütközetig,

a melyben megsebesült. Átltt lábával jószív parasztok vették ápo-

lás alá és vitték be Szolnokra, a hol egy ideig elrejtették. Midn
félig felgyógyult az osztrákok kezébe került, kik elbb Szegedre,

majd Pestre hurczolták, de mivel hasznát nem vehették, mert lábára

még mindig nem tudott állani, nem sorozták be osztrák katonának,

hanem feltételesen szabadon bocsátották. 1851-ben újból folytatta

megszakított tanulmányait és Késmárkon theologiát hallgatott. A gya-

korlati téren elbb mint nevel mködött két évig a Szontágh- és

HEDRY-családoknál, majd 1855— 1857-ig tanároskodott Gönczy Pál

pesti finevelintézetében, 1857-ben pedig báró Podmaniczky Ármin-

hoz került nevelnek Aszódra, a hol 12 esztendt töltött, a mig

1869-ben a pozsonyi freáliskolához ki nem nevezték tanárnak.

A pozsonyi freáliskolában 1901-ig mködött, a mikor most már 70

éves korában nyugdíjba vonult. A természetrajzzal Gönczy Pál ösz-

tönzésére 1855-ben kezdett behatóbban foglalkozni. Eleinte Magyar-

ország növényeit gyjtötte és határozta meg, majd a bogarak és

lepkék^yüjtésére és tanulmányozására tért át. Pozsonyba kerülvén

e város környékének lepkéit és bogarait tanulmányozta els sorban

de nyaranként ellátogatott a Magas-Tátrába is, a hol nagy szorga-

lommal gyjtött. Az utolsó két évtizedben gyakran járt Horvát-

országban is és a Tengermelléken, a hol azonban már inkább csak

a bogarak gyjtésével foglalkozhatott, magas kora, reszket keze a

lepkékkel való foglalkozást már nehézzé tette. Szkre mért szabad

deje daczára lakóhelye lepkefaunáját eléggé kikutatta és kutatásai
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eredménj^eit „Pozsony vidékének lepkéi'" czimen a po-

zsonyi állami freáliskola 1891/92. évi értesítjében közre is bocsá-

totta. Ha egyéb megfigyeléseit és adatait nem is közölte, a fonto-

sabbakat mindig közölte szaktársaival, a kik azután nem egy adatát

használták fel és közölték tanulmányaikban. Bogsch mint tanár és

entomologus egyaránt lelkiismeretes volt, feladatát a legnagyobb

gonddal végezte. Ennek, valamint szeretetreméltó modorának kö-

szönhette, hogy csak tiszteli és barátai voltak, tanítványai hálásan

gondoltak rá, entomologus társai pedig megbecsülték tudását, eredeti

megfigyelésekben gazdag tapasztalatát. Tanulmányai, az adatok pon-

tossága és megbízhatósága folytán, hazánk északi és nyugati része

faunájának els kútforrásaivá lettek és lesznek örökké. Bogsch Já-

nos emlékét meg fogjuk rizni, önfeláldozó hazaszeretete és munka-

kedve pedig szolgáljon sok magyar rovarásznak mintaképül.

Csíki Ern.
Elhunyt magyar rovarászod. — 1912 szeptember hó 12- én

elhunyt Isaszegen almánfalvi Niamessny Imre ny. posta- és távirda-

felügyel, a Magyar Entomologiai Társaság tagja. Az elhunyt körül-

belül egy évtized eltt nyugalomba vonulván, lepkék gyjtésével

kezdett foglalkozni, hogy szabad idejét valami komolyabb szórakoz-

tató tevékenységgel töltse. Erre régi, ifjúkori barátjától A.-Aigner

LajosíóI kapott kedvet és is vezette be a lepkészet elemeibe.

Azóta Niamessny egyik legszorgalmasabb gyjtnk lett, ki nemcsak

Budapesten és nyári tartózkodási helyén, Isaszegen gyjtött szor-

galmasan, hanem megfordult e czélból többször Stájerországban is.

Szépen felállított és jól gondozott gyjteményét a Magyar Nemzeti

Múzeumnak, rovartani munkáinak egy részét a Magyar Entomologiai

Társaságnak juttatta családja. Niamessny 66 évet élt, született Temos-

várott 1844 november 29-én.

1912 szeptember 10-én elhunyt Szejoesbélán Dr. Greisiger

Mihály városi tiszti orvos 61 éves korában. Az elhunyt mint a Sze-

pesség flórájának kutatója és ismerje szerzett magának érdemeket,

de az entomologia iránt is érdekldött és neki köszönhetjük a

nevérl elnevezett kis Psyllida, a Trioza Greisigeri Horv. felfedezését

és életkörülményeinek megállapítását.

A magyar entomologusok sorából azonkívül a múlt év folya-

mán hunyt el Jámbory Kálmán honvédelmi minisztériumi számtaná-

csos, néhai Aniíer Lajos mostohafia, ki mostohaapjától a lepke-

gyjtésben alapos oktatásban részesülvén, sok szerencsével és jár-

tassággal, de inkább kereskedelmi czélból gyjtött lepkéket. Sajnos,

gazdag tapasztalataiból semmit sem közölt, akár csak sógora

Dr. Steffek Adolf ny. fvárosi kerületi orvos, a ki ugyancsak a

múlt évben hunyt el Kispesten. Steffek nevét az irodalom is meg-
rzi, a mennyiben „A Saturnia hybrida major 0. te-


