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Carabus Parreyssi var. Denbelianus Fleisch,

Irta ; Csíki Een'ö.

A Rovartani Lapok 1911. évi

XMIl. kötetének 141. oldalán

foglalkoztamFLEiscHER-nek fenti

név alatt (Wien. Ent. Zeit. XXX,
1911, p. 160) leírt állatjával,

melyet szerz rö^ddesen azután,

liog"}^ a leírás megjelent, volt

szíves kérésemre megtekintésre

elküldeni. ]Miután a t^-pus-t meg-

vizsgáltam, közleménj'emben

megírtam, liog}' nevezett pél-

dány harmadrend iDordái nem
harántul rovátkoltak, tehát az

áUat nem lehet Xysirocarabus^

hanem az eg}^szeren egy Loxo-

carabus és pedig a C. obsoletiis

var. euchromiis, a milyen név

alatt különben szerz is kapta

Deubel Frigyes brassói boga-

rásztársunktól.

Ezen soraim és fenti állításom

egész polémiát eredményezett,

mely a Bécsben megjelen
.. ColeopterologischeRundschau '

hasábjain látott nap^ölágot és

mehmek utolsó részére már nem
felelhettem, mert nevezett folyó-

irat szerkesztsége válaszomat

daczára annak, hogy Sokolák

bécsi udvari és törvényszéki

ügyvéd úr legkevésbé sem szak-

szer, hanem igenis személyes-

ked czikkben támadott meg,

nem fogadta el közlésre. Neve-
zett folyóirat szerkesztségének

a szakirodalomban megmagj^a-

rázhatatlan és érthetetlen eljá-

rását még tetzte azzal, hogy
még egy rövid nyilatkozatomat

sem közölte, melyben a laj) ol-

Im XVIII. Bánd der Rovartani

Lapok vom Jahre 1911 schrieb

ich auf Seite 141 über das von
Fleischer unter obigen Xamen
beschriebene ("Wien. Ent. Zeit.

XXX. 1911, p. 160J Tier, welches

Verfasser mir gleich nachdem die

Beschreibung erschienen ist, zur

Ansicht zu übersenden so freund-

lich war. Xachdem ich die Type
untersucht hatte schrieb ich im
obigen Artikel, dass das betref-

fende Exemplar, nachdem es kéme
quer gestrichelten Tertiárintervalle

besitzt, kein Xystrocw^'abus, son-

dern nur ein Loxocarábus ist, und

zwar ein C. ohsoletus var. eiicJiromus,.

unter welchen Xamen Verfasser

das Tier auch von Friedrich

Deubel erhalten hat.

Diese Zeilen, so-nde obige Fest-

stellung ergab eine Polemik, welche

m der wiener ., Coleopterologischert

Rundschau" erschien und auf de-

rén letzten Teil ich durch die

Freundlichkeit der Redaktion dieser

Zeitschrift nicht mehr antworten

komite, meine Antwort -\vurde

námhch nicht angenommen, ob^volil

der Herr Hof- und Gerichtsadvokat

Dr. Sokolák in Wien, mich in

einem nicht im geringsten sach-

hchen, sondern. sehr persönlich

gehaltenen Artikel angegiiffen hat.

Die Redaktion obiger Zeitschrift

hat aber ihr in der Fachhtteratur

mierklárhches und unverstánd-

Uches Verfahren noch damit ge-

deckt, dass sie sogar die PubH-

kation einer kurzen Xotiz ver-
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vasóinak tudomására akartam

adiii, hog-y válaszomat a Rovar-

tani Lapokban fogom közreadni

és az érdekldknek szívesen

fogom czikkem különlenyomatát

rendelkezésre bocsátani.

A „Coleopterologische Rund-
schau" eljárása késztetett arra,

hogy az egész ügyet tárgyila-

gosan ismertessem, vizsgálataim

eredményét újból közöljem és

válaszomat támadóimnak meg-

adjam.

A Rovartani Laj)okban meg-

jelent rövid közleményemre ^

legelször a bogár leírója,

Fleischer brünni egészségügyi

tanácsos felelt.^ Fleischer czik-

kében ismerteti fenti közlemé-

nyemben közölteket, majd rá-

mutat arra, hogy a szárnj^fedk

skulptúrájának ez esetben csak

alárendelt értéke van, hanem
az egész testalkat és a nagyon

széles eltör, szélesen felhajló

szegélylyel, hátrafelé ersen ki-

húzott széles és a csúcson nem
lehajló hátsó szögletekkel az

állatot teljes biztossággal a

Parreyssi-hez sorozzák. Hogy
más rovarászok nézetét is meg-

ismerje, az állatot elküldötte

mégREiTTER-nekés Ganglbauer-

nek, utóbbinál pedig* megvizs-

gálta az állatot Holdhaus és

SoKOLÁR is, kik közül utóbbi a

példány hímvesszejét is meg-
vizsgálta és megállapította, hogy

weigerte, in welcher ich den Le-
sem der Zeitschrift mitteilen wollte,

dass meine Antwort in den Rovar-
tani Lapok erscheinen wird und
ich den Literessenten auf Verlan-

gen gerne mit Sej)aratabdrücken

zur Verfügung stehe.

Das Verfahren der „Coleoptero-

logischen Rundschau" veranlasst

mich nun die ganze Angelegenheit

nochmals sachhch zu behandeln,

die Ergebnisse meiner Unter-

suchungen nochmals aufzuführen

und gleichzeitig meinen Gegnern
zu ant^^orten.

Auf meinen in den Rovartani

Lapok erschienenen kurzenArtikeP

reflektierte zuerst der Autor des

Káfers, Herr Obersamtátsrat Dr.

A. Fleischer in Brünn.'^ Fleischer

reg'istriert in seinem Artikel den

Iiúialt meiner Zeilen und hebt her-

vor, dass im übrigen die Skulptar

der Flügeldecken in diesem Falle

von untergeordneter Bedeutung
ist, aber der ganze Habitus, der

sehr breite Halsschild, mit breit

abgehobenen Seitenrándern, mit

breiten nach rückwárts stark vor-

gezogenen, an der Spitze nicht

deflektierten Hinterecken, stellen

den Káfer mit absoluter Sicherheit

zu Parreyssi. Um auch die Ansicht

anderer Entomologen zu erfahren

sandte er das Tier an Reitter und
Ganglbauer, bei letzterem unter-

suchte das Tier auch Holdhaus

und SoKOLÁR ; letzterer untersuchte

1 Csíki, Carabus Parreyssi var. Deubelianus-ról. — Über Carabus Par-

reyssi var. Deubelianus. (Rovartani Lapok. XVIII, 1911, p. 141 & 144).

2 Fleischer, Ad Carabus Pareyssi v. Deubelianus m. (Coleopt, Rundsch.

I, 1912, p. 43- 44).
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emiek alakja a Parreyssi-éval

teljesen azonos. Mindezek az

urak teljes határozottság'g'al

mondották ki, hogy ez az er-

délyi Carabus egy Parreyssi és

nem euchromus ; Sokolár azon-

ki\^ül arról is értesítette, hogy

HoFFMANN bécsi gyüjt szintén

kaj)ott erdélyi euchromus-o'kdut,

a melyek között Parreyssi-

Deubelíamis jjéldányok is voltak.

Végül megjegyzi, hogy miután

magam is találtam három ilyen

eltér enc/irowns-példányt a

Nemzeti Múzeum gyjteményé-

ben, ez csak megersíti állí-,

tását.

Erre az utóbbi megjegj^zésre

már most akarom megjegyezni,

hogy ilyen három példány nin-

csen a Nemzeti Múzeumban,
hanem ilyeneket igenis láttam

DBUBEL-nek egy hozzám meg-

határozásra küldött gyjtemé-
nyében, a mit levélben közöltem

annak idején FLEiscuER-rel, de

hogy honnan vette értesülését

a múzeumi példányokról, az

elttem teljesen érthetetlen.

Fleischer elbbiekben ismer-

tetett czikkére megadtam a vá-

laszomat\ melyet kivonatosan a

következkben ismertetek : Els
sorban is Reitter munkája'^

megfelel pontjainak visszaadá-

sával igyekeztem bebizonyítani,

hogy a Xystrocarabus és Loxo-

auch den Penis des Exemplares und
stellte fest, dass die Form desselben

mit jener des Parreyssi voUkommen
indentisch ist. AUe diese Herren

erklárten diesen siebenbürgischen

Carabus als unzweifelhaft zu Par-

reyssi und nicht zu euchromus gehö-

rend ; ausserdem benachrichtigte

ihn Sokolár, dass der Aviener

SammlerHoFFMANN ebenfalls sieben-

bürgische euchromus erhalten hat,

unter welchen auch Parreyssi-

Deubelianus Exemplare waren. Zu-

letzt erwáhnt noch Fleischer, dass

nachdem ich selbst drei so geformte

Exemplare in der Sammlung des

National-Museums fand, dies seine

Ansicht nur bekráftigt.

Auf diese letztere Bemerkung
will ich schon jetzt bemerken, dass

sich in der Sammlung des Unga-

rischen National-Museums drei

solche Exemplare nicht befinden,

sondern ich sah solche in einer

Determinationssendung des Herrn

Deubel, was ich seinerzeit Flei-

scher brieílich mitteilte, aber von

wo er seine ' Mitteilung bezüglich

der Museal-Exemplare hernahm,

ist mir ganz unerklárlich.

Auf Flbischer's vorangehend

besprochenen Artikel habé ich

geantwortet^ und will den Inhalt

meines Artikels auszüglich inFol-

gendem wiedergeben : In erster

Linie versuchte ich durch Wieder-

gabe der betreffenden Gegensátze

aus Reitter's Tabelle^ zu beweisen,

1 Csíki, Ueber Carabus Parreyssi var. Deubelianus Fleiscb. (Coleopt.

Rundschau. II, 1912, p. 116—117).

2 Reitter, Bestimmungs-Tabelle der Carabini. (Verh. Naturf. Ver.

Brann. XXXIV, 1896, p. 154—160).
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<:arábus alnemek csak a szárny-

fedk skulj)turája alapján kü-

lönböztethetk meg, a Fleischer

említette egyedül tekintetbe

jöv többi tulajdonság pedig

csak arra alkalmas, hogy a

Xystrocarahus-t az Eutelocárahiis-

tól, egy ez esetben egyáltalában

figyelembe nem kerül alnem-

tl megkülönböztethessük. így

miután Fleischbr typusán a

harmadrend bordák jellemz

harántrovátkoltsága teljesen hi-

ányzik, Xystrocarabus Parreyssi-

rl szó sem lehet és ha Fleischeb

az állat leírásában mégis egy

ilyenrl beszél, az a valóságnak

nem felel meg, mert a meg-

vizsgált példányon, úgy mint

müidegyik C. obsoletus var.

mchromus-on, csak a barázdák

nagy beszúrt pontjai láthatók,

melyek a köztereket oldalt egy

kissé bemetszik. Ezek alapján

újra kimondottam, hogy a G.

Parreyssi var. Deuhelianus-i csak

C. obsoletus var. euclirornus-níik

tarthatom, mely nézetemet elbb-

utóbb valószínleg más hivatott

oldalról is meg fognak ersíteni.

Egyben megjegyeztem, hogy

azoknak az uraknak a vélemé-

nyére, kiknek E'leisgheb állatját

megmutatta és kik nézetét meg-

ersítették, nem adhatok sokat,

mert a dolognak valószínleg

nem jártak alaposan utána. A
hímvesszt illetleg pedig meg-

áUapítottam, hogy a G. Parreyssi

és G. obsoletus hímvesszeje tel-

jesen egyforma, egyedül elbbi-

nek forceps-csúcsa kissé széle-

sebb és laposabb ; ennélfogva a

dass die Untergattungen Xystro-

carabus und Loxocarahus nur durch

die Flügeldeckenskulptur unter-

schieden werden können, und die

von Fleischer als alléin in Betracht

kommenden übrigen Charaktere

nur zur Abgrenzung der Xystro-

carabus von Eutelocarabus^ einer bei

'dieser Gelegenheit überhaupt nicht

in Betracht kommenden Untergat-

tung, dienen. Nachdem alsó der

Type Fleischer's die charakteris-

tische Querstrichelung der tertiáren

Intervalle gánzlich fehlt, so kami
von Xystrocarabus Parreyssi über-

haupt keine Rede sein, und wemi
Fleischer in der Diagnose trotz-

dem von einer solchen spricht, so

entspricht dies nicht der Wahrheit,

weil das untersuchte Exemplar, so

wie jeder G. obsoletus var. euchromus,

nur die groben Punkte der Streifeu

aufweist, welche die Intervalle

seitlich ein wenig einkerben. Nach
dicsem sprach ich wiederholt die

Meinung aus, dass ich G. Parreyssi

var. Deubelianus nur für einen G.

obsoletus var. euchromus ansehen

kann, welche meine Ansicht wohl

bald auch von anderer authenti-

scher Seite bekráftigt werden wird.

Auch bemerkte ich, dass ich auf

das Urteil jener Herren, denen

Fleischer sein Tier zeigte und die

seine Ansicht bekráftigten, nicht

viel gebe, weil sie der Angelegen-

heit wohl nicht gründlich nach-

gegangen sind. Was nun schliess-

lich die Penisfrage anbelangt,

stellte ich fest, dass der Penis von

G. Parreyssi und G. obsoletus ganz

gleichförmig ist, nur die Forceps-

spitze ist bei ersterem etwas breiter
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hímvessz egyforma volta egy-

általában nem használható fel

az új Parre^/ss^-fajta megersí-

tésére.

Ezt a Fleischer czikkére írt

feleletemet Sokolár gj látszik

magára nézve sértnek találta

és sietett arra válaszolni. ^

Sokolár czikkének tartalmát •

nem akarom még kivonatosan

sem ismertetni, mert abban

semmi tárgyilagos nincs, min-

den mondat csak úgy hemzseg

a személyeskedéstl, — azért

egyenesen reátérek feleletemre,

melybl a czikk tartalma is

eléggé kivilághk.

Sokolár els sorban is saj-

nálatát fejezi ki azon, hogy

helyesnek találtam a kérdéses,

állítólag (!!!) a brassói Czenk-

rl származó állatról, újból írni,

— és így nem tehet róla, de

erre már nem hallgathat.

Nagyon csodálkozom, hogy
Sokolár feleletemet teljesen

magára vette és szándékomat

részben félreértette, mert kü-

lönben nem dobálódzna meg-

határozó kulcsokkal, verébmeg-

határozással, hímvesszkészít-

ményeklíel, stb. — tehát telje-

sen úgy cselekszik, mintha nem
is Fleischer, hanem maga
lett volna ama czikk szerzje.

Feleletemben FnEiscHER-rel

szemben 2 igyekeztem megálla-

nnd fiacher ; der identische Penis

kann alsó in diesem Falle nicht

zur Bekráftigung der neuen Par-

reyssi-RsiSse dienen.

Diese meine auf Fleischer's Ar-

tikel geschriebene Antwort scheint

nun Sokolár für sich beleidigend

gefunden zu habén und beeilte

sich nun darauf zu antworten.^

Den Inhalt von Sokolár's Arti-

kel will ich auch im Auszug nicht

wiedergeben, da in demselben

nichts sachliches ist, jeder Satz

ist von Persönlichkeit durchdrun-

gen, — weshalb ich gleich auf

meine Antwort übergehe, aus wel-

cher der Inhalt des Artikels genug*

hervorleuchtet.

Sokolár spricht in erster Linie

sein Bedauern aus, dass ich es für

zweckmássig befunden habé über

das fragliche, angeblich (!!!) vom
Kapellenberg bei Brassó stam-

mende Tier, nochmals zu schrei-

ben, — alsó komite er nicht weiter

schweigen.

Es wundert mich sehr, dass So-

kolár meine Antwort ganz auf

sich genommen und meine Inten-

tion zum Teil nicht verstanden hat,

sonst hátte er mir nicht Bestim-

mungstabellen, Sperlingsdetermi-

nation, Forcepspráparate, etc. vor-

geworfen, — alsó ganz so macht

als wenn nicht Fleischer, sondern

er selbst Autor jenes Artikels;

gewesen wáre.

In meiner AntN^'^ort^ versucht©

ich Fleischer gegenüber festzu-

1 Sokolár, Kommt Carabus Parreyssi Pali. in Siebenbürgen vor ?

(Coleopt. Rundschau. I, 1912, p. 148—149).
2 Coleopt. Rundschau. I, 1912, p. 116.
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pítaiii. liogy nem a testalak. a

széles eltör stb., hanem a

szárnj^edk skiilpturája szolgál

eg-yedül a két alnem, illetleg

faj megkülönböztetésére és en-

nek megersítésére vettem el
Reitier eredeti munkájának

szavait.

Xem is gondoltam ez ' alka-

lommal arra, hogy Sokolár

szakismeretét még a legcseké-

lyebb mértékben is lebecsüljem,

annál kevésbé, mert magam sem

használok meghatározó kulcsot,

hiszen eléggé ismerem a mi

futrinkáinkat és még egjTiéhány

más nem középeurópai Carabust

is.de álhtásomat kézzehog'hatóan

kellett, hogy bebizomátsam, hi-

szen azt a folyóiratot nemcsak
Sokolár olvassa. De Sokolár

egyáltalában jobban tette volna,

ha ezt a személyesked választ

nem ú^ja meg\ hanem tárgyi-

lagosan bebizom-ítja. hogy miért

Parreyssi és nem eucliromus az

illet példány ; ezzel a tudo-

niánj-nak sokkal több szolgála-

tot tehetett volna.

Még nyomatékosan akarom

kijelenteni, hog\" feleletem nem
akart egy színlelt visszavonu-

lást jelezni, a hogy ezt Sokolár

feltételezi. Ez teljesen kizárt

dolog, mert a mit megniam,

azt a t}'pus megvizsgálása alap-

ján tettem és annak helyességé-

rl meg vagyok gj'zdve. El-

lenkezleg talán éppen Sokolár

szavai engednek erre következ-

tetni, hiszen már az „álhtólag"

Brassó vidékérl származó ál-

latról ír. holott FLEISCHER-t

stellen, dass nieh „der Habitus,

der sehr breite Halsschild, etc",

sondern die Flügeldeckenskulptur

alléin zur Unterscheidung beider

Untergattungen, respektive Arten,

dient und habé deshalb Reitter's

AVorte zur Bekraftigung he]'ange-

zogen.

Ich dachte bei dieser Gelegenheit

gar ihcht darán Sokolár's Spezial-

keinitnisse auch nur im geringsten

herabzusetzen, umso weniger da ich

selbst keine BestimmungstabeUe

benütze, denn mir sind misere und

auch noch einige andere ausser-

mitteleuropáische Caraben ganz gut

bekannt, ich musste aber meine

Ansicht handgreiflich beweisen, da

ja diese Zeitschrift nicht nur Soko-

lár liest. Sokolár hátte es ^iel

besser gethan, ^veim er diesen

persöiich gehaltenen Artikel nicht

niedergeschrieben hátte. sondern

a-anz sachhch bewiesenhátte.warum

das betreffende Exemplar ein

Parreyssi und nicht ein eucliromus

is ; damit hátte er der AVissen-

schaft einen ^úel grösseren Dienst

geleistet.

Noch ^ívill ich fest bethonen, dass

meine Antvvort keinen maslderten

Rückzug bezeichnen ^ill, vie mir

dieses Sokolár zumuthet. Dies ist

ganz ausgeschlossen, denn vas ich

niederschrieb, das habé ich nach

Untersuchmig der Ta^do gethan und

binvon dessen Richtigkeit festüber-

zeigt. Im Gegenteil eben aus Soko-

lár's TS'orten kaim darauf gefolgert

werden. námhch er spricht jetzt

schon von dem „angebhch" von

Brassó stammenden Carahus. ob-

wohl er seinerzeit Fleischer davon
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annak idején arról értesítette/

hogy HoFFMANN is kapott Er-

délybl ilyen példányokat.

És végül SoKOLÁR azon ki-

jelentésére óhajtanék megfelelni,

mely szerint okosabb lett volna,

ha a Nemzeti Múzeumban lev
három példányt megtekintésre

elküldöttem volna neki és akkor

biztosan megállapíthatta volna,

hogy a G. Parreyssi tényleg el-

fordul-e Erdélyben? — Elte-

kintve attól, hogy Sokolár ezt

ugyan megtehette volna Hopf-

MANN példányai alapján is, — én

levélbeli kérdezsködésére meg-

írtam neki, hogy múzeumunkban
ilyen példányok nincsenek és

hogy Elbischbr ezen állításá-

nak forrása elttem ismeretlen,

a mint ezt ezen cziltkem elején

különben már megírtam. És
daczára ezeknek a felvilágosító

soroknak, Sokolár ezt czikké-

ben újból feltalálta ! Talán ezzel

akarta hitelemet elrontani ? —
ha ezt akarta, azt hiszem na-

gyon tévedett Dr. Fr. Sokolár

udvari és törvényszéki ügyvéd

úr, — ez a fegyver visszafelé

sült el, ilyen ügyvédi fogások-

kal rovartani kérdésekben nem
lehet boldogulni.

Ezekben igyekeztem Sokolár

úr czikkére felelni, de van még
egy megjegyzésem magára a

Deubelianus-k.éváéBVQ vonatkozó-

lag is. Szerettem volna ugyanis

a czikkemben elmondottak meg-
ersítésére a G. Parreyssi és

var. Deubelianus szárnyfed-

benachrichtete,! dass Hoffmann:

aus Siebenbürgen ebenfalls solche

Exemplare erhalten hat.

Und zuletzt will ich noch auf

jené Angabe Sokolár's reflektieren,,

nach welcher es viel richtiger ge-

wesen wáre wenn ich ihm die

3 Exemplare des National-Museums

zur Ansioht gesendet hátte, denn

damit hátte konstatiert werden
können ob G. Parreyssi wirklich in

Siebenbürgen vorkommt ? — Abge-
sehen davon, dass Sokolár dies'

auch an den Exemplaren von

Hoffmann erledigen hátte können,

— ich meinerseits benachrichtete-

ihn auf seine Anfrage, dass solche

Exemplare in unserem Museum
nicht vorhanden sind und dass mir

Flbischer's diesbezügliche Quelle,

wie ich dies eingehends schon be-

merkte, unbekannt ist. Und trotz

dieses Aufschlusses deckte Sokolár

die Sache in seinem Artikel wieder

auf ! WoUte er vielleicht auf diese

Weise meine Grlaubwürdigkeit dis-

kreditieren ? — wenn ja, so hat

sich der Herr Hof- und Gerichts-

Advokat Dr. Fr. Sokolár wie ich

denke sehr geirrt, denn mit sol-

chen Fángen kann man in ento-

mologischen Fragen nicht Erfolg

haben.

Dies wáre alsó die Antwort auf

den Artikel des Herrn Sokolár,

ich hátte aber noch eine Bemer-

kung auf die Deubelianus-Friige

selbst. Ich hátte námlich zur

Bekráftigung der Angaben dieses

Artikels gerne eine mikrophoto-

graphische Abbildung der Flügel-

Coleopt. Rundschau, I, 1912, p. 44
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skiilptúráját miki^ofotogTafiai fel-

vételek alapláii képben is be-

mutatni. Sajnos ezt nem tehet-

tem meg", mert Fleischer úr. a

kitl e czéka a t\^pust újból el-

kértem, még ajánlott levelemre

sem válaszolt. így kéuj'telen

vagyok feltenni, — ezt Sokolár

határozott állítása is, hogy a

kérdéses állat egy Parreijssi. is

megersíteni látszik — hog,y

Fleischer talán Bécsbe egy va-

lódi Parreyssi-t küldött, miután

levélbeli értesítésemre meggy-
zdött arról, hogy brassói j)él-

dánya tényleg egy abnormáhs

alakú eucliromus.

deckenskulptur von. C. Farreyssi

und var. Deuhelianiis pubhziert.

Leider kami ieh dies aber iiicht

tliun, da Herr Fleischer, von dem
icli zu diesem Zwecke die Tj'pe

nochmals verlang-te, auch auf mei-

nen eingeschriebenen Brief nicht

reagierte. Alsó muss ich annehmen,
— und dies scheint Sgkolár's kei-

nen Disput zulassende Behauptung
nur zu bekráftigen, dass das frag-

hche Tier ein Parreyssi ist, — dass

Fleischer nach Wien tatsáchhch

einen echten Parreyssi sendete,

nachdem er sich auf meine brief-

liche ^ílitteilung darüber überzeigte,

dass sein brassóer Exemplar tat-

sáchhch ein abnorm geförmter

euchromus ist.

Különfélék.

f Ehmann Ferencz. — Másfélévi betegség és szenvedés után

1913 januárius hó 25-én elhunyt Ehmaítn Ferexcz székesfvárosi

elemi iskolai cz. igazgató, a ^Magyar Entomologiai Társaság választ-

mányi tagja, bogarásztársmik. Benne buzgó bogarászt, faunánk lelkes

kutatóját veszítettük el. Ehmann 1851 november 20-án született a fehér-

megyei Szaár községben, a hol elemi iskoláit is végezte, iinien tanul-

mányai foh'tatására Budapestibe került, a hol elemi iskolai tanítói

és középiskolai tornatanítói oklevelet szerzett. Tanítói mködését
1870-ben kezdte meg' szülfalujában, a hoinian 18Tl-ben Promontorra,

1873-ban Tatára, 1874-ben Székesfehérvárra és 1880-ban Budapestibe

került. ^lint buzgó turista, csakhamar érdelddni kezdett a természet

iránt ; régi tanáram kívül, fleg Kohaut Rezs volt az, a ki a rovarok

gyjtésére serkentette és azok tanulmám-ozásába bevezette. 1893-ban e

sorok írójának buzdítására tisztán a bogarak gyjtésére és tanulmányo-

zására adta magát és azóta szép nagy gyjteményre tett szert, niely-

ben ahg van mások gyjtötte anyag, minden saját keze munkájának
eredménye. Ha jelzett id óta ugyan saját részére csak bogarakat

is gyjtött, kirándulásai alkalmával a memiyire ideje engedte a

többi rovarokra is figyelemmel volt. ellátta rovarásztársait megfelel
anyaggal. Irodahnilao' nem io-en mködött, azonban tanulmánvozásra


