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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-
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nyésztése. (Természetrajzi Füzetek. YI; 1878, p. 115— llTj" és

„Ueber die Zucht von Saturnia hybrida. (Entom.

N-achrichten. lY, 1878, p. 130—131)" czím czikkeit közrebocsátotta.

Csíki Erx.
A Pholeuon Knirschi rendszertani helyérl. — A Rovartani

Lapok 1911. évi XYIII. kötetének 141. lapján errl a bogárról azt

Írtam, hogy Breit leírásának szavai, hogy „finom és teljes eltor-

szegély' téves megfigyelésen alapul és hogy az eltör oldalszegélye

a leírással ellentétben nem teljes, tehát ez a faj nem a Paraplioleuon^

hanem a Plwleuon s. str. alnembe tartozik. Ezt egy Breit úrtól szár-

mazó, tehát typikus példányról állapíthattam meg. Késbb Breit úr

levélben értesített, hogy nem tévedett, példányain teljes az eltör

oldalszegélye és küldött is egy ilyen példányt. Az azután megvizs-

gálásra hozzám került, fleg Bokor Elemér ezidei gyjtésébl szár-

mazó példányok alapján most már teljes képet alkothattam magam-
nak errl a vak bogárról és így szükségesnek találom idézett helyen

közölt nézetemet módosítani. Megállapíthattam ugyanis, hogy a pél-

dányok nagyobb részén az eltör oldalszegélye tényleg teljes, a pél-

dánj^ok másik részénél (mintegy harmadánál) az oldalszegély nem
teljes, hanem a hátszó szögletektl a közejpéig terjed, azonban elül

az elüls szögletek mellett rövid élecske újból jelzi. Ez utóbbi pél-

dányokat ah. interruptum név alatt ismertettem ezen füzet 158, lapján.

A mi pedig ezek után a fajnak hovátartozandóságát illeti, elre kell

bocsássam azt a nézetemet, hogy a Plwleuon nemnek alnemekre való

felosztása könny volt akkor, a mikor még csak 4—5 faját ismertük,

a mostan leírt számtalan faj tanulmányozása után pedig kimondha-

tom, hogy még csak egynehány átmeneti alak felfedezése elegend

lesz arra, hogy az összes alnemeket elejtsük. A mellközép tarajának

szerkezete és a mint fenti példából látjuk, az eltör oldalszegélyének

hossza sem lesz használható elválasztó bélyegnek. A PJioIeuon

KnírscMt tehát addig a mig az alnemeket fentarthatjuk, legjobban

az Irenellum aluemben vélem elhelyezhetni, melynek fajait a csúcson

egyenként kerekített szárnyfedk eléggé jellemzik. Csíki Ern.

Irodalom.

Seitz, Frof. Dr. Adalbert : Die G r o s z-S c h m e 1 1 e r 1 i n g. e der
E r d e. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt

bekannten Groszschmetterlinge. I. Bánd : Die Palaeark-

tischen Tagfaíter. Yerlag des SEiTz'schen Werkes (Alfréd
Kernen) íd Stuttgart, p. A— C, 1—379 und 3470 Figuren
auf 89 kolorierten Tafeln. Preis gebunden Mk. 60.—

A lepkegyüjtknek eddig alig állott rendelkezésükre oly munka,

mely az egész világ- vagy egyes világrészek lepkevilágát megismer-


