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Az oxfordi

II. nemzetközi entomologiai kongresszus.

Irta : De. Horváth Géza.

Az entomologia mveli a iiemzetküzi entomologiai kongresz-

szusok intézményének alajDJait 1910-ben Brüsszelben vetették meg.
C>tt folyt le akkor az I. nemzetközi entomologiai kongresszus/ mely
az angol szakemberek meg'bívása folytán a II. nemzetközi kongresz-

szus helyéül az angolországi Oxfordot jelölte ki.

Az oxfordi kongresszus, mely 1912 augusztus els felében tar-

tatott meg* s a melyen a Magyar Xemzeti Múzeumot kéj)viseliii sze-

rencsém volt, úgy tudományos, mint egyéb tekintetben méltán sora-

kozik eldjéhez. Míg azonban a brüsszeh kongTesszusnak egyik fbb
vonzóereje az akkor tartott ^-ilág'kiállítás volt, addig Oxfordban tisz-

tán csak a szaktudomány érdeke hozta össze a résztvevket. Ennek
volt köszönhet, hogy az oxfordi kongTesszus tagjai csaknem kivétel

néUiül hivatásos entomologusok voltak és hogy a laikus elem, mely
az efféle nemzetközi gyülekezeteknek rendes járuléka szokott lenni,

ez úttal jóformán ehnaradt s legfeljebb az entomologusok ni család-

tagjai által volt kép\'iselve.

Oxford az tudományos gyjteményeivel, köm"^'táraival és

egyéb egyetemi intézményeivel valóban meg is érdemh a tudomány
emberemek érdekldését ; de különös fontosság'gal bír épen az ento-

mologusoki^a nézve, mert itt ebben a hires egyetemi városbán élt és

mködött az entomologiának egnik nagnmiestere, J. C). AVestwood s

itt rzik tudomám'os miuikásságának gyümölcseit, az általa feldol-

gozott nagybecs rovargyüjteménveket.

Az entomologiai kongresszus tagjai, a kiknek száma összesen

163 volt. 19 orszáo-'ból verdtek össze. Leo-szániosabban voltak ter-

1 A brüsszeli kongresszusról annak idején De. Kertész Kájlmán" szá-

molt be olvasóinknak iRor. Lap. XVIII, 191 L p. 22—24, 33—36, 49—53 és

70-74).

Rovartani Lapok. XX. 9—10. (1913. IX. 10").
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mészeteseii az angolok, t. i. 86-an : számuk tehát az összes részt-

vevk felénél többre rúgott. Az európai országok közül Xémetország

13. Bels'ium 9. Francziaország 8. Magyarország. Hollandia és Spanyol-

ország 4—4. Svédország. Svájcz és Törökország 2—2. Ausztria és

Luxemburg pedig 1—1 taggal voltak képviselve. ]Méltán feltnt. liog\^

sem Olaszországból, sem Oroszországból, a hol pedig amiyi jeles

entomologus él. senki sem jelent meg. ^Magyarországból rajtam és

leányomon kívül ott voltak még Jabloxowski József, a m. Mr. állami

rovartani állomás fnöke és Dr. Kertész Kálmáx m. nemz. múzeumi

r. mint a Magyar Entomologiai Társaság kéjí^-iseli. Magam a

Magyar Nemzeti Múzeumon kivül a kir. magy. Természettudományi

Társulatot is képviseltem.

A mi az idegen v-ilágrészeket illeti, aránylag sok. t. i. 19 részt-

vev, még pedig többnyire gazdasági entomologus érkezett az észak-

amerikai EgA'esült-Államokból. Két-két tag jött Kanadából és a

Sandwich-szigetekrl, míg' Egjáptom. Augol-Keletafrika. Borneo és

Chile egy-egy szakemberrel voltak képviselve.

A résztv'evk legnagyobb részét az ódon építkezés, de azért

modem berendezés egyetemi collegekben szállásolták el. Ezekbl,

a még most is érvényes régi szabályok szigorú tilalma nüatt, csak

a kongresszus n tagjait voltak kénytelenek kirekeszteni. Az els

ismerkedési estélyen azonban, mely augusztus 4-én az 1379-ben ala-

pított ]Srev\' College dísztermében tartatott meg. mindamellett részt-

vehettek már nemcsak a kongresszus férfi tagjai, hanem a beiratko-

zott hölgyek is, valamint az oxfordi tudományos körök mindkét nem-

beh elkelségei. Ezen az estélyen osztották ki a kongresszus rész-

letes prograrmnját. továbbá mindenféle nyomtatv'ányokat és a tagsági

jelvényeket, melyek zománczozott lapon az oxfordi egyetem czimerét

ábrázolták. A kiosztott nyomtatványok közt volt Oxford város képes

kalauza, mely fleg' az egyetemi intézetek ismertetését tartalmazza,

de egyik fejezetében Oxford vidékének rovarfaunájára is kiterjesz-

kedik. Ebbl megtudtuk a többi között, hogy az Angolországból is-

mert 3436 bogárfaj közül Oxford környékén eddig 1867 fajt, tehát

az összes angolországi fajoknak több mint felét sikerölt felfedezni.

A kongresszus . érdemleges miuikásságának színhelye az egye-

tem természetrajzi múzeuma volt ; ennek eladási termeiben tartattak

nemcsak az egj'üttes ülések, hanem a szakosztályok ülései is. Ily-

képen meg volt adva a módja, hogy a tagok minden sok idveszte-

ség nélkül résztvehessenek az üléseken. Sajnos azonban, hogy még
így sem lehetett az ember minden ülésen jelen : mert néha megesett,

hogy a gazdag tárgysorozat miatt két szakosztály ugyanabban az

idben volt kén3i;elen ülésezni.

A megnvitó ülés. mehiiek ehiöke a kongresszus ehiöke Poul-
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Tox E. B. egyetemi tanár, alelnöke pedig- e sorok írója volt, augusz-
tus 5-én általános érdekldés között folyt le. Az elnök érdekesen
vázolta azt a szerepet, melyet az oxfordi egyetem és jelesen annak
természetrajzi múzeuma az entomologia tudományos fejlesztésében

több mint egy félszázad óta játszottak s a melj^bl kifolyólag jogos
büszkeséggel fogadhatja most falai között a földkerekség entomolo-
gusait. :Majd áttért a lepkéknél tapasztalható mimikry-jelenségekre és

rendkívül gazdag sorozatok bemutatása kapcsán, tanulságosan fejte-

gette a madagaszkári Papüio Dardanus nstényeinek szín- és rajz-

beli elváltozását az afrikai kontinens különböz \ádékein. Míg a hímek
mindenütt megtartják eredeti színeiket és mustrázatukat, addig a

nstények, melyek Madagaszkárban még a hímekhez hasonlítanak,

a kontinensen már elütnek tlük és vidékenként más-más ott el-
forduló lepkefajoknak, nevezetesen az undorító íz Danaidáknak
mustrázatát veszik fel.

A megnyitó ülésen azonkívül még egy eladást hallottunk

TloTHscfflLD X. KÁROLY-tól, a ki a természeti kincsek megvédésérl
s e czélra szolgáló védterületek létesítésérl értekezett. Fejtegetéseit

általában sokan heteseitek ; de az amerikai gazdasági entomologu-

sok nagytudású vezére, Howard, nem titkolhatta el abbeli aggodal-

mát, hogy vájjon az efféle védterületek, nemzeti jDarkok és rezervá-

cziók, a melyekben a természet egészen szabadjára lesz hagyva s a

hol mindenféle kártékony állat is teljesen háborítatlanul fog szapo-

rodhatni, nem fogják-e majd a szomszédos területek mezgazdaságát
és erdségééit állandóan veszélyeztetni.

A kongresszus második napján tartott összes ülésen J. H.

CoMSTOCK amerikai (ithacai) egyetemi tanár vetített képek kíséreté-

ben a pókselymet s a pókoktól származó különféle selyemfajtákat

ismertette.

Az augusztus T-iki összes ülés származástani kérdéseklíel fog-

lalkozott. Els tárgj-a Dr. J. F. van Bemmelen groningeni tanár el-

íidása volt a lepkeszárny fejldésének származástani jelentségérl.

Az eladó a szárnyak mustrázatát a bábstádiumban is vizsgálván,

reájött és kimutatta, hogy bizonyos egymással különben rokon lepke-

fajoknak, metyek kifejlett állapotukban most egymástól külsleg

nagy mértékben különböznek, ^-alaha hasonló mustrázatuk volt.

Utána J. W. Taylor arról a befolyásról értekezett, a melyet a

környezet, a származás és egyéb ténj^ezk az állatok földrajzi el-

terjedésére gyakorolnak és reámutatott ily irányú vizsgálatok szük-

ségére az entomologia terén is.

Befejezésül L. Doxcaster cambridgei tanár az Ahraxas grossíi-

lariata lepkén és a Drosophila arnpelopliila légyen tett megfigyelései alap-

ján az ivarok jellemz bélyegeinek állandó öröklékenységét fejtegette.
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Az augusztus 8-iki összes ülést Handlirsch Antal bécsi mú-

zeumi r eladása töltötte ki, mely a rovarok földrajzi elterjedését a

származástan és paleontológia tanulságaival igyekezett megvilá-

gítani.

Valamint a megnyitó ülés, úgy az összes ülések is mindig dél-

eltt tartattak ; a délutánokat a szakülések foglalták le, de a bejelen-

tett eladások nagy száma miatt egyik-másik szakosztály déleltt,,

st még az esti órákban is ülésezett. A kongresszus öt szakosztálja^a

oszlott, ú. m. :

I. Rendszertan és állatföldrajz.

II. Morpliologia és anatómia.

III. Származástan, bionomia és mimikry.

IV. Gazdasági és közegészségügyi rovartan.

V. Nomenklatúra.

Az I. szakosztály négy ülésén a következ eladások kerültek

napirendre :

H. J. KoLBE (Berlin) : A kontinensek állatföldrajzi elemeinek

differencziálódása.

C. E. PoRTER (Santiago, Cliile) : A chilei Coccidák jegyzéke és

bibliographiája.

Dr. "W. Horn (Berlin) : A JuNK-ScHENKLiNG-féle új Coleopte-

rorum Catalogus kiadásáról.

J. Waterston (Ollaberry, Angolország) : A viliarmadáron (Pro-

cellaria) talált új parazitáról.

M. Burr (Dover, Angolország) : Az Arixenia nev aberráns

ForflcuHda-genus biológiai, morphologiai és anatómiai viszonyai.

Dr. K. Jordán (Tring, Angolország) : A Polyctenidák eleven-

szülése.

K. von Rosen báró (München) : Fossilis Termitákról.

D. P. Speiser (Labes, Németország) : Észrevételek és jegyzetek

néhány vérszívó rovar földrajzi elterjedésérl.

P. P. Calvert (Philadelphia) : A szitakötkre vonatkozó isme-

retek haladása 1895-tl 1912-ig.

R. S. Bagnall (Penshavv, Angolország) : Közlemények a

Thysanopterák ismeretéhez.

A II. szakosztály^ két ülést tartott a következ tárgysorozattal

:

Dr. F. a. Dixey (Oxford) : A lepkék illatszerveirl.

G. H. Carpenter (Dublin) : Maxillulák jelenléte bogár-álczáknál.

Dr. Horváth Géza (Budapest) : A Cicadidák fels szárnyának
szerkezetérl.

L. Navas (Barcelona) : A rovarok szárnyain található né-

hány szerv.

Fred. Lowe (London) : A Blattidák szárnyának szerkezete.
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Dr. T. a. ChapxMan (Reigate, Aiigolország) : A g-yajDJas pille

(Lymantria dispar) lábainak regenerálódása.

A III. szakosztály három ülésének tárgyai voltak

:

E. B, PouLTON (Oxford) : C. A. Wiggins és Dr. G. H. Carpenter
mimikry-tannlmányai az ug'andai erdkben él lepkéken.

Dr. R. C. L. Perkins (Honoluln) : A Sandwich-szigeten honos
darazsak (Oclynerus) csoportosítása szineik szerint.

K. St. a. Rogers (Mombasa, Keletafrika) : Az Alaena picaia

keletafrikai Lycaenida két ivarának mimikryje.

H. St. J. Donisthorpe és W. C. Craavley (London) : A hangya-
bolyok alapítása.

W. M. Wheeler (Cambridge, Mass.) : A középamerikai akáczfa-

jiangyákról.

R. C. PuxxETT (Cambridge, Angolország) : A Papilio Polytes

potymorphismusa.

A. H. Hamm (Oxford) : Xjaigvó rovarok és körnj^ezetük fény-

képeinek bemutatása.

A IV. szakosztály ülései, a melyeknek egyikén Jablonowski

József elnökölt, a gazdasági entomologusok élénk részvéte mellett

folytak le és mind gyakorlati kérdésekkel foglalkoztak, a mint azt a

következ tárgysorozatuk is mutatja :

D. Morris (Boscombe, Angolország) : A czukornádat és gya-

potot károsító rovarok Nyugat-Indiában.

J. Dewitz ( Aletz) : Az élettan szerej^e a kártékony rovarok

tanulmányozásában.

Jabloxowski József (Budapest) : A marokkói sáska irtása

Magj^arországon.

Jabloxowski József (Budapest) : A szlmolyok irtásáról.

A. G. L. Rogers (London) : A növényeket károsító rovarok

és gombák tanulmánj^ozásának szükségérl, mint a törvény-hozás elfel-

tételérl. Ebbl az eladásból kifolyólag a szakosztály a kártékony

rovarok és gombák nemzetközi nyilvántartásáról elfogadott egy javas-

latot, mely aztán jóváhagyás végett a bezáró összes ülés elé került.

F. V. Theobald (Wj^'e, Angolország) : A borsót károsító

levéltetvek.

S. A. FoRBEs (Nebraska) : Simulium és pelagra az észak-

amerikai Illinois-áUamban.

F. A. LowE (London) : A házi lég}^ irtásáról.

Az V. szakosztály két ülést tartott. Az egj^ik ülés alehiöke

Dr. Kertész Kálmán volt. A napirendre került kérdések e szak-

osztályban majdnem mind élénk ^átákra adtak alkahnat ; a "^iták

során ismét csak az derült ki, hogy a nomenklatúra dolgában az

entomologusok sem fognak egyhamar megegyezésre jutni.
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Elsnek Ch. Oberthür (Reimes, Francziaország) fejteg:ette nagy
szónoki készséggel a leírt rovarok ábrázolásának szükségét, de indít-

ványát, metyet e szavakban foglalt össze : „Pas de bomie figure

á Tappui d'mie description, pas de nom valable-', még sem
fogadták el.

Dr. W. Horn (Berlin) a prioritás elvének legszigorúbb alkal-

mazását és e részben minden legcsekélyebb kivétel mellzését sür-

gette, de ily értelm javaslata szintén nem nyert többséget.

Hasonló elutasításban részesült Ch. Kerremans (Brüsszel) abbeK

indítványa, hogy a fajváltozatoknak ne adjanak külön neveket, hanem
csak betkkel vagy folj^'ószámokkal jelöljék ket.

Helyesléssel találkozott azonban E. Olivier (Moiilins, Franczia-

ország óhajtása, hogy a rovarok leírásánál a diagnózisok lehetleg*

latin nyelven közöltessenek.

E szakosztály tárgyalásai között legfontosabb volt az a javas-

lat, melyet a londoni entomologiai társaság nevében G. Wheeler
(London) és G. T. Bethune Baker (Birmingham) terjesztettek el és

melyet a szakosztály el is fogadott, t. i. hogy a nomenklatúra kér-

déseinek tisztázása végett minden országban nemzeti nomenklatura-

bizottság'ök szerveztessenek, melyek aztán egy nemzetközi nomen-
klatúra-bizottságnak legyenek alárendelve.

A szakosztátyok munkálkodásának befejezése után, miközben

egy este még S. A. Neave (Ingatestone, Angolország) vetített

képekkel kísért érdekes eladását Keletafrikában tett entomologiai

utazásairól meghallgattuk, elérkeztünk a kongresszus bezáró-

üléséhez.

Ez a bezáró ülés, augusztus 9-én, két tartalmas eladással

kezddött. Az egyikben A. Seitz darmstadti tanár saját Idsérletei

alapján azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy hogyan látják a rovarok

a külvilágot ? A másik eladó, V. L. Kellog kaliforniai egyetemi

tanár, ismertette a Mallophagák elterjedését országok és gazda-

állataik szermt.

Ez után a szakosztályok javaslatai kerültek napirendre.

A IV. szakosztály indítványa a kártékony rovarok és gombák
nemzetközi nyilvántartására vonatkozott. A kongresszus az indít-

ványt elfogadta és elhatározta, hogy e kérdésnek nemzetközi rende-

zésére a Rómában székel Nemzetközi Mezgazdasági Intézetet

fogja felkérni.

Az V. szakosztály javaslata, hogy nemzetközi, illetleg nemzeti

nomenklatúra-bizottságok szerveztessenek, szintén elfogadtatott. Meg-
választattak országok szermt az egyes megbízottak, a kiknek fel-

adatuk lesz a nemzeti nomenklatúra-bizottságokat szervezni. Magyar-
ország számára Dr, Kertész Kálmán választatott meg.
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Néhány apróbb adminisztrativ ügy elintézése után na]3Írendre

került a jöv kongresszus helyének meg-választása. Két helyrl érke-

zett meghívás, ú. m. Bécsbl és Észak-Amerikából. Az amerikaiak

nj^omatékosan támogatták az amerikai meghívást. A nagy többség

mindamellett úgy vélekedett, hogy most, mikor még az entomologiai

kongresszus még egészen fiatal intézmény, még nem vohia czélszer

a kongresszussal az új-világ^ba menni ; annak elbb itthon, Európá-

ban meg kell ersödnie. A választás emiélfogva Bécsre esett, a hol

a m. nemzetközi entomologiai kongresszus HANDLmscH An'tal, az

udvari természetrajzi múzeum rének ehiöklete alatt 1915-ben fog

összeühii.

Ezzel véget értek a kongresszus tanácskozásai és Poulton

elnök teljes megelégedéssel tekinthetett vissza a kongresszus egész

lefolyására, a mikor azt meleg búcsúszavak kíséretében berekesztette.

A kongresszus tagjai, ámbár idejüket tökbnyire az üléseken

töltötték, mmdameUett találtak alkalmat arra, hogj^ Oxford nevezetes-

ségeit, jelesen a régi egyetemi épületeket, az ódon collegek beren-

dezését s a modern eg;}''etemi intézeteket megteldntsék. Maga az

egyetemi természetrajzi múzeum, a melj^ben az ülések tartattak, sok

érdekes és tanulságos látnivalót nyújtott. Különösen érdekelték az

entomologusokat a múzeum gazdag rovargyüjteménj-ei, valamint a

kongresszus számára készült különleges kiállítások, meljí^ek a múzeum
külön termeiben voltak elhelyezve. így Dr. F. A. Dixey Pierinákat,

H. Eltrixgham afrikai ^craea-fajokat, Poulton tanár és A. H. Hamm
ragadozó rovarokat és zsákmányaikat, Poulton tanár mimetikus

rovarcsoportokat áhítottak ki.

A rendezség azonkívül kellen gondoskodott a kongresszus

tagjainak társas érintkezésérl és szórakozásáról is. Egy délután

kirándulásoknak volt szentelve ; a tagok egy része Harcourt gyar-

matügyi államtitkár Xunebam birtokát, más része pedig az oxfordi

St. John's College „Bagiey AVood-' ne\^ erdejét látogatta meg.

A hivatalos lakoma az 1610-ben alapított Wadham College díszes

refektoriumában tartatott meg.

A kongresszus bezárását követ napon, csaknem valamemijáen

Tringbe utaztunk, a hol mint Rothschild AValtér vendégei amiak

gazdag zoológiai múzeumát tekintettük meg. Ez a múzeum tudva-

levleg a madarakra és lepkékre fekteti a fsútyt s ezekben igazán

gazdag. így pl. a lepkegyüjleménj'-ben csak az egy Orniilwpterar

genus 140 üveges fiókot foglal el.
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Adatok Alvincz és környéke lepkefaunájához.

Irta : Ulbrich Ede.

Korán elhúnj^t neves festmvészünk Pataky László barátom-

mal gyalíran beszélgettünk entomológ'iáról, miközben váltig állí-

totta, hogy az erdélyi rovarfauna teljesen más mint a magyarországi

és hogy ezt nekem bebizonjátsa, nj'^omban vállalkozott is részemre

Alvinczen, akkori lakhelyén, lepkéket gyjteni, metyeket én meg-

határozni és alkalmas helyen közzétenni megígértem. Fel is szerel-

tem t nyomban egy lepkehálóval, méregüveggel, gyüjtdobozzal és

megfelel memiyiség rovartvel.

Mindjárt az els év szén elhozta lei^kegyüjtése eredményét

három dobozban. A második esztendben újból hozott magával ha

jól emlékszem két dobozzal. A reá következ esztendben azonban

beszüntette a gjáijtést, mert akkor már betegeskedni kezdett, beteg-

sége azután hamar a sírba is vitte.

Ha oly korán elhunyt barátom lepidopterologiai tevékenj'ségét

csak néhány évig is folytathatta volna, Alvincz és környékének lepke-

faunáját eléggé megismerhettük volna. Már két évi gjáijtése, pedig

csak kertjében, a kertje eltti réten, valamint azt gyjtötte még ami

este szobájában a lámj^ára repült, mégis elég széji anj^agot hozott

össze daczára annak, hogy a lej^kék életviszonyait és szokásait nem
ismerte.

Kégi barátom emlékének tartozom és kötelességet vélek vele

szemben teljesíteni, ha ígéretemhez képest az általa gyjtött anyagot

ezennel közzéteszem, még ha ezen adatok az említett körülmények-

nél fogva nem is merítik ki az alvinczi lepkefaunát és tisztán csak

azt czélozzák, hogy korán elhúnj^t jeles festmvészünknek ezen a

téren való mködését is megörökítsék.

Ámbár gyjtése korántsem igazolta szegény barátomnak azon

nézetét, hogy Erdétyben egészen más lepkék rejjlnek mint Magyar-

országon : a gyjtött anj^agban mégis — mint az alábbiakból lát-

ható — elég sok az u. n. „érdekes állat".

Papilio Podalirius L., var. Zancleus Z., Machaon L.

Thais Polyxena ScmFF.

Parnassius Mnemosyne L.

Aj) rí a crataegi L.

Pieris brassicae L., rapae L., napi L., Daplidice L., var. Bellidice 0.

Euchloé cardamines L.

Lep ti dia sinapis L.

Colias Hyale L., Chrysotheme Esp., Edusa F.

Gonopteryx rhamni L.
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Pyrameis Atalanta L.. cardui L.

Vanessa lo L.. urticae L.. polychloros L., Antiopa L.

Polj'gonia c-album L.

Melitaea Cinxia L., Phoebe Kx.. Trivia Schiff., Athalia Rótt.

Argyniiis Dia L., Lathoiiia L., Xiobe var. Eris Meig.. Adippe var.

Cleodoxa 0.. Agiaja L., Paphia L., Pandora Schiff.

JNIelanargia Galathea L., ab. leucomelas Esp.. var. Procida Hbst.,

var. turcica B.

Satj'rus Semele L.. Arethusa Esp., Dryas Scop.

Pararge Megaera L., Maera L.

Aphantopns Hj^erantlins L.

Epinej)liele Jurtina L., Lycaon Rótt.

Coenonynipha Iphis Schiff., Arcania L., Pampliilns L.

Xenieobius Luciua L.

Chrysophanes Thersanioii Esp., dispar var. rutilus AVerxb.. Phlaeas

L., Dorilis HuFx.

Lycaena Árgus L., Orion Páll., Astrarche Brgstr.. Icarus Rótt.,

Hylas Esp., Bellargus Rótt., Corydou Poda, Cyllarus F., Árion L.

Carcliarodus altheae Hb.

Thanaos Tag^es L.

Protoparce convohiüi L.

Maeroglossa stellatarum L.

Hypogymna morio L.

Euproctis ehrysorrhoea L.

Arctornis iiigrum Mull.

Stilj^notia salicis L.

Lymantria dispar L.

Lasiocampa trifolii Esp.. var. medicaginis Bkh.

Saturnia j)yri Schiff.

Agrotis obscura Brahm.. c-nigriim L., tritici L., segetum Schiff.,

crassa Hb.

Ep ineuró Ili a popularis F.

Mamestra nebulosa Hlfx., brassicae L., sj^lendens Hb., oleraceaL.,

trifolii Rótt.

Dianthoecia irreguláris Hufx.

Bryophila raj)tricula Hb.

Diloba coeruleocepbala L.

Hadena secalis L.

Gortyna ochracea Hb.

Leucania turca L.

Caradriua quadripunctata F., alsines Brahm, ambigua F.

Amphipyra tragopog'Oiiis L., livida F.

Taeniocampa gothica L.
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Scopelosorua satellitia L.

Acontia lucida Hufx., luctuosa Esp.

Rivula sericealis Scop.

Emmelia trabealis Scop.

Plusia chrysitis L., gamma L.

Euclidia mi Cl., var. literata Cyr., glyphica L.

Aedia funesta Esp.

Catocala elocata Esp.

Zanclognatha tarsiplumalis Hb.

Hypaeiia proboscidalis L.

Euchloris smarag-daria F.

Nemoria pulmeutaria Gn.

Thalera lactearia L.

Acidalia trilineata Scop., ochrata Scop., rufaria Hb., herbariata F.,

inornata Hw., aversata L., immorata L., rubiginata Hufx.,

marginepiinctata Goeze, j^uuctata Scop., caricaria Reutti, im-

mutata L., flaccidaria Z., ornata Scop., var. decorata Bkh.

Rliodostrophia \ábicaria Cl.

Lythria purpuraria L., var. rotaria F.

Anaitis praeformata Hb.

Larentia fulvata Forst., ferrugata Cl., verberata Scop., frustata

Tr., galiata Hb., ílavofasciata Thbg., bilineata L., comitata L.

Tephroclj^stia oblongata Thbg.

Abraxas grossulariata L., margiuata L., var. poUutaria Hb., adustata

SCHIFF.

DeiHiiia pusaria L.

S ele ni a bilunaria Esp.

Caustoloma flavicaria Hb.

Semiotliisa notata L.

Boarmia repandata L., selenaria Hb., crepiiscularia Hb., ab. defes—

saria Frr.

Gnoplios dumetata Tr.

Ematurga atomaria L.

Phasiane clathrata L., giarearia Brahm.
EuboHa arenacearia Hb., g. ae. flavidaria Ev., mnrinaria F., ab.

cineraria Dup.

Syntomis Phegea L.

Phragmatobia fuligiiiosa L.

Diacrisia Sannio L.

Callimorpha quadripímctata Poda.
Rebelia Sappho Mill.

MeHssoblaptes bipunctanus Z.

Crambus luteellus ScmFF., perlellus Scop
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Etiella Zinkenella Tr.

Hypsopygia costalis F.

Eurrhypara luiicata L.

Scoparia ambigualis Tr.

Evergestis aenealis Schiff.

Diasemia litterata Scop.

Pyra lista sambucalis Schiff., nubilalis Hb., cespitalis Schiff.

Capua reticulana ELb.

Cacoecia strigana Hb.

Euxaiithis hamana L.

Epiblema foenella L.

Bogarászati élményeim.

Irta : Mocsáey Sándoe.i

Múltkori eladásómban 2 említettem, hogy 1872-tl fogva egész

1888-ig bezárólag" minden évben kaptam a Nemzeti Múzeumtól, több-

ször a Magyar Tudományos Akadémiától is, rovarok gyjtésére és

tanulmán3"ozására utazási segélyt. Hogy e tizenhét év alatt utamban

több furcsaság történhetett velem, azt kömiyen elképzelhetik. Szíves

engedelmökkel tehát ezekbl leszek bátor néhányát elmondani. Hogy
azonban ezeket elmesélliessem, ismét vissza kell térnem rég elmúlt

idki^e.
*

1873-ban vagyunk. Ez évben Csongrád, Békés és Bihar vár-

megyék kutatására kaptam utazási segélj^t. Szegedrl Csabára jutot-

tam. Másnap már kora reggel kimentem a rétekre rovarászul, a hon-

nan csak délután két óra körül, a júliusi hségtl kipirult arczczal

fáradtan tértem vissza a szállodába, a hol szobaleányunk azzal foga-

dott „tudom-e már mi történt nálunk ma reggel?" Mire elmondotta^

hogy a mellettem való szobában, a melytl csak egy az ajtó elé

állított szekrény választott el, kolerában hii^telen elliunyt egy bécsi

jitazó. ]SIa reggel 7 órakor egészen jókedven ment el dolgai után

és 9 óra körül kocsin jött haza, iszonyú görcsöktl kínozva s noha

rögtön orvost Im'tak hozzá, 12 óra eltt nagy kínok között már meg-

halt. „Ha akarom látni, megmutatja, mert nemsokára ehászik a ha-

lottasházba". „Nem kérek belle" — mondám. Hanem vettem vasúti

útmutatómat, megtudandó, mikor is indul a legközelebbi vonat Nagy-

1 Eladta szerz a Magyar Entomologiai Társaság 1912 december hó

21-éii tartott ülésén.

2 Hogyan lettem entomologus ? (Rovartani Lapok. XIX, 1912, p.

81—113).
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Tárad felé, mert ha már kolerában kell elpusztulnom, akkor inkább

csak Nagyváradon haljak meg, rokonaim között. Elmondá azt is,

hogy Békés-Csabán a kolera nagyon dühöng, naponkint 20 ember

is meghal. De cseberbl vederbe estem. Nagyváradon a járván}^

époly nagy mértékben szedte áldozatait, naponkint 30—40 ember is

elhalt, st egy napon 75 halott volt. Soha annyi harangozást és ha-

lálra csengetést nem hallottam a 29 templomos Nagyváradon, mint

ekkor, mert reggeli 8 órától fogva, úgyszólván egészen kés estig

zúgtak a harangok. Rokonaim körében töltött néhány nap után vissza-

tértem Pestre, hol csupán egyes szórványos esetek fordultak el, de

bizon}^ csak kevés rovarral : a gyjtés a kolera miatt ezúttal nagyon

plre esett

!

*

A következ 1874-ik év nj^arán Zemplén- és Ungmeg3"ék terü-

letén gyjtöttem. Fhadiszállásom Fels-Zemplénben, Homonnán volt,

hol csaknem három hétig laktam. Borszeszem elfogyván, a gyógy-
tárba mentem ityet vásárolni. A gyógj'^szertár tulajdonosával meg-

ismerkedve, azt monda nekem : „Mez-Laborcz vidéke igen alkalmas

hely lenne a rovarok gjaijtésére". Menjek tehát oda és szálljak meg
az ©reg szülinél, a kik örülni fognak, ha egy úriember megláto-

gatja ket s bizonj^ára nem is fognak egyhamar elengedni. Szót

iogadva neki, odautaztam ; de valami vasúti akadál}^ miatt bizony

csak kés este jutottam el Mez-Laborczra, az ország határszélére.

Megkértem egy vasúti aUvalmazottat, vezetne el az öreg orosz jjap

lakásához. Ez a rácscsal ersen elkerített verendán fogadott s ma-

gamat neki bemutatva, ama szavaimra, hogy kedves fia ajánlatára

volnék bátor szíves vendégszeretetöket pár napra igénybe venni,

ridegen azt felelte „idegen embert nem fogadok a házamnál" s azzal

megfordult, szobájába ment, engem a faképnél hagyva. Mit csináljak

most idegen helyen, hová menjek ilyen kés este ? „Kisérjen vissza,

líérem, az állomásra" s mert hallottam, hogy ott sincsen hely, a hol

meghálhatnék, megkérem az állomás fnökét, engedje meg, hogy az

éjjelt egy üres vasúti kocsiban tölthessem. Mire azt jegyezte meg

:

-„talán a gróf erdészénél lehetne egy szobát kapni ?" „Jól van, —
mondám — menjünk hát oda". Az erdésznek meglehetsen csinos,

de már régóta eladó három leánya fogadott, a kik a j)esti úr jöve-

telének nagyon megörühii látszottak, mert kis csomagomat rögtön

elvették és szobámba vezettek. Csakhamar jött édes anyjok is, azt

kérdezvén tlem „mit parancsol vacsorára". „Parancsolni, kérem, nem
parancsolok semmit, de ha valamit adhatnak, azt is köszönettel fo-

gadom". „Ha lesz szíves megvárni, míg férjem nemsokára haza jön,

úgy talán együtt vacsorálhatnánk". Bizon}^, jó órába telt, míg a férj

liaza jött s én ezalatt tisztességesen megéheztem. A leánj^ok nem
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mozdultak el melllem, százféle kérdésekkel is ostromoltak : hogy
néz ki Buda s Pest, milyenek ott az emberek, van-e sok szép leány,,

szinház, bál, másféle mulatság s Isten tudja mi ? A^égre megjött a

férj is, vacsorálni mentünk. Eladtak mindent, a mi házuknál volt.

Rántott csirkét salátával, túrót, vajat, jó bort s bizony már jó éjfél

felé járt az id, midn aludni siettünk. Meglehetsen fáradt és tör-

dött voltam, de még sem birtam elaludni, mert a kiéhezett poloskák

száz helyen is csíptek ; hiába feküdtem a divánra is, ott sem lehe-

tett njaigtom. Felöltöztem tehát s egj széken ülve, szivarozva vártanr

a reggelt. Öt órakor aztán elhagytam a szobát és szétnéztem kissé

a környéken. Hét óra után haza mentem. A család már reggelivel

várt s én nem akarván ket megsérteni, azt mondám nekik „szét-

nézve a körnj^éken, úgy találom, hogy ezek a sr erdk nem alkal-

masak az olyan rovarok gyjtésére, a milyeneket én keresek s mivel

inár csak néhány napom van szabadságomból hátra, még ma reggel

visszamegyek Homonnára s holnapután Pestre". Egyben kérdeztem

„mivel tartozom?" „Semmivel, mondák, mert gróf Andrássy Gyula
vendége volt". Kora távozásomat mindnj'^ájan nagyon sajnálták, de

különösen a leám^ok, mert liiszen én is voltam valaha fiatalember

!

Visszatérve Homonnára, a járási orvos azt az ajánlatot tette,,

menjünk fel a Vihorlátra, Zemplén megye legmagasabb hegyére,

is velem jön. Szekeret fogadva, másnap délután útra keltünlí, hogy^

a hegy lábánál fekv faluban, az orosz papnál meghálva, másnap
korán reggel a hegyre mehessünk. Utuiik egy meredek vízmosáson

vezetett keresztül s nem hogy a szekerén ülhettünk volna, hanem a

sárban még nekünk kellett azt hátulról vagy másfél órán át tarta-

nunk, hogy vissza ne csuszszék és visszajövetkör meg ne szaladjon.

Ily módon a drága szekér csak terhünkre volt.

A fiatal orosz pap szívesen fogadott bennünket és másnap reg-

gel a hegja^e is elkísért, a mely utat most már gyalog kellett meg-
tennünk. Itt aztán egy olyan jelenségnek voltam szemtanuja, a milyet

még elképzelni sem mertem. A hegytetn mintegy 10—12 darab

magasszárú virág díszlett, a melj^en annjd volt a különféle rendd

rovar, hogy két-három csapásra hálóm csaknem tele lett, a mikbl
aztán tetszésem szerint válogathattam. Alig egy jó negyed óra múlva

az említett virágok ismét megteltek rovarokkal s én sok érdekes

állatot hozhattam magammal. Hasonlót beszélt el nekem Dr. Sghmie-

DEKNECHT, midu néhány évvel ezeltt meglátogatott. ilyen jelen-

séget Szyriában, Jericho mellett tapasztalt. Az utak szélén virágzá

egyes növényeken annyi mindenféle rovar volt, hogy egy csapásra,

hálója csaknem tele lett a legérdekesebb, legszebb fajokkal.

1878-ban Temesmegyében, Jaszenova és Grebenácz, most Gere-
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bencz, körül rovarásztam és sok érdekes állatot g-yüjtöttem. Eg-y

alkalommal Grebeiiácz falutól jó messze elmentem, mert egy kis pa-

tak partján egy magas szárú növénj-en. a Kaukázusban és Alg-irban

is él érdekes méhtélét, az Antliidium pubescens-i találtam, mely ott a

Stachys germanica ne^' virág'on meglehets számú jjéldáuyban röp-

ködött, midn egj'^szer csak azt veszem észre, hog}^ körülöttem 4—5
gyerek is hám-^ja a czigánykereket és krajczárokat kéreget. A nálam

lev néhány krajczárt nekik adván, oda jött két marczona kinézés

czigány és egy asszony is, kik tlem szintén pénzt kértek. Midn
mondám, hogy már nincsen több pénzem, mert mind odaadfam a

gyermekeknek, neki estek a zsebeimnek s azt kikutatni kezdették.

A nálam volt mintegy két forintot erszakkal elvették, szivartárezá-

mat kiürítették s kis ezüst órámat is akarták, de a mit j)ersze nem
engedtem, amiyival is inkább, mert nem messze az országúttól szerb

parasztokat láttam közeledni, a mit a czigányok is észrevéve, odébb

állottak s ^dsszamentek a közelben tanj^ázó karavánhoz.

Jaszenöváról Orsovára és imien ]Síehádiára, jobban mondva

Herkulesfürdre utaztam. Itt egy hétig voltam az erdésznél meg-

szállva, benn a fürdben nem kapván szobát. De ez egész id alatt

csaknem folyton esett, a növényzet meg sem száradt, ugy hogy

egyetlenegy rovart sem gyjthettem. Visszatértém tehát Báziásra,

ama szándékkal, hogy majd itt fogok gyjteni. A hajó kés este

érkezett meg. A vendéglsnél lev egyetlen vendégszoba elfoglalva

levén, a korcsmárosnál szálltam meg. Midn vacsoráltam, hozzám

jött a korcsmáros ama kéréssel, engedném meg, hogy egy Belgrádba

utazó, beteges öreg úr is az én szobámban alhassék, mert hiszen a

szobában úgyis két ágy van. Beleegj^ezve, midn aludni tértem, az

én lakótársam hirtelen meggyújtotta gyertyáját s az éjjeli szekrén;\Te

tett vastag aranylánczát és óráját, valamint pénztárczáját sietve a

párnája alá rejtette. Lefeküdve, csakhamar észrevettem, hogy Mez-
Laborczot fogtam, a poloskák itt is, ott is csípnek. A'alahányszor

megmozdultam, az én öreg szerbem nndannyiszor ágyában felült s

meggyújtotta a gj^ertyáját. A szerben kivül más nyelvet nem értvén,

hiába igyekeztem neki kézzel is mutogatni, hogj^ ne féljen tlem!

De hiába I így ment ez egy darabig. Gondolám magamban, ez az

öreg azt hiszi, hogy Szerbiában van, csupa rabló népség között.

Felöltöztem tehát és kimentem az erkélyre, szivarozva várva a reg-

gelt, egyben megköszöntem házigazdánmak a kellemes szobát és a

kedves vendéget. Innen aztán vasúton Temesvárra utaztam s ennek

a kömj^ékén gyjtöttem.

1880-ban ismét Dél-Magyarországon voltam, a honnan Szla-

vóniába mentem. Eszékrl Dáljára jutottam, a hol már a múlt éviben

is sok érdekes rovart gyjtöttem. A Dunapart közelében lev
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korcsmában megszállva, egy vasárnap délután elnéztem a népet,

midn a korcsma tág-as udvarán jóked^áien tánczolt, mulatott. Más-
nap kora regg"el az öreg korcsmáros fiatal leám^kája azzal a kérdés-

sel kopogtatott szobám ajtaján, hogy „az éjszaka nem történt-e

valami bajom?" „Semmi" — mondám. Elbeszélte aztán, hogy ket
az éjjel bekormozott arczú rablók kirabolták, elvitték a papának
47 forintját, a mit vasárnap bevett s ket a lakásba bezárván, meg-
itták a pinczében lev bort és sört s a pálinkát eMtték. az abla-

kon át mászott most ki. s azért jött, togy megtudja, nincsen-e

valami bajom ? A rablók engem nem mertek megtámadni, noha

szobám az udvaron a korcsmától meglehetsen távol volt, attól tartva,

hogy fegyverem van
;
jDedig' egyetlen védeszközöm összes kirándu-

lásaimban és utániban csupán egy vasasnyel és vég bot volt, ez

is inkább a kutj^ák, mint a rossz emberek ellen. Természetes aztán-

hogy tovább itt sem maradtam, s délután a legközelebbi hajóval

Yukovárra mentem.

1881-ben voltam elször Erdélyben s a következ évben is oda

utaztam. Segesvárott a várostól nem messze, az országúttól jobbra,

a dombtetn egy emlék áll, melj^et az osztrák katonatisztek álKtottak

a Segesvár mellett elesett Skariatin orosz tábornoknak, Idt némelyek

szerint Bem ágj^úgolyóval ltt le, midn szekérrel az országúton

közeledett ; újabb vélemény szerint jDedig egy honvéd gotyója terí-

tett le. A dombot körülvev réten, nem messze a honvédsíroktól, a

hol talán PETÖFi-nk is alussza örök álmait, sok wág díszlett, s így
itt számos jó állatot gyjthettem. Az emlék egy nyugvó oroszlán,

talapzata pedig terméskbl lévén, többféle méhfajnak, fleg Osmm-knak
szolgált fészkelési helyül. Ez érdekes kis állatok életmódját figj^elve,

huzamosabb ideig idztem az emlék körül. E körülmény figyelmessé

tette a nem messze épített kis házban lakó s az emlék rizetére oda

rendelt béna katonát.

^íásnap reggel ismét oda mentem gyjteni, midn egyszer

csak azt veszem észre, hogy mellettem két csendr áll, kik azt kér-

dezték tlem „mit keresek az emlék körül, már tegnap is itt volt s

mit akar az emlékkel?'' „Senunit, mondám, rovarokat gyjtök a

Magj^ar Nemzeti Múzeum részére s azt nézem, hogyan fészkehiek a

talapzatban e kedves kis állatok-', megmutat\-a nekik a már gj'üjtöt-

teket. „Jól van, jól, monda az rmester, de hát kicsoda Ön s álh-

tását mivel tudja igazohii ?" Más igazolványom nem lévén, meg-
mutattam nekik vasúti szabadj egj^emet. Nézték, nézték, de nem értet-

ték, mert szászok lévén, a magyar nj'-elvet nem bírták. „Menjünk a

csendrségre" — monda. S azzal szépen körülfogva, kisértek mint-

egy jó 200 lépésnjáre, le egész az országútig. Ezalatt is igyekeztem
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ket kapaczitáliii. liogy nekem az emlék iránt rossz szándékom nin-

csen, s ha nem hisznek nekem, hát kutassák ki a zsebeimet. Az r-
mester ersen reám nézve, gondola, hogy talán még-is csak becsü-

letes emberrel van dolguk, s monda ^nem viszem be Önt, de meg-

tiltom, hogy még egyszer az emlék közelébe jöjjön".

1884-ben jártam elször a ]\íagas-Tátra vidékein Dr. Karl Já-

xos koUégám tanácsára Poprádon a Husz-]3arkban szálltam meg,

mert kés este érkezvén meg a vasúton. 0-Táti'afüredre kimemii már
nem lehetett. Velem együtt jött három berlini orvos is. A Husz-

parkban ekkor még csak egy svájczi stilben épült egj^emeletes ház,

a túiüsta-lak állott, meh^iek alsó része fürdszobáknak volt beren-

dezve s csak az emeleten volt néhány vendégszoba. Ezek egy részét

is a pesti evangehkus iskolák, többnj-ire szepességi születés ntlen

tanárai foglalták el, kik rendesen itt nyaraltak. Üres szoba nem le-

vén, szmtén a Húsz DÁvro tulajdonát képez sörfzdében szállásol-

tak el tehát bennünket, hol szintén volt az emeleten néhány vendég-

szoba. Alvásról azonban szó sem lehetett, mert a juhusi iszomní h-
séget és a malátaszagot kiálhn nem birtuk s igy le sem feküdtünk,,

hanem az erkélyen beszélgetnie vártuk a reggelt. Alig- múlt el hat

óra, már ott állott a parkban két bérkocsi, melyeket felfogadva, az

ekkor még' egyedül álló -Tátrafüredre hajtottunk. A jó lovakkal

ahg hároDinegyed óra múlva már fenn voltunk a fürdben. A ki-

alkudott 5 forintot kocsinként a porosz orvosok megfizeüii nem akar-

ták s ezt az összeget ilyen rövid útért zsarolásnak minsítették

akkor, midn náluk tiz márkáért kocsit egész najjra lehet kapni.

Xem is fizettek többet három forintnál.

Ó-Tátrafüred eklí:or még nagyon nyomorúságos áUaj)0tban volt.

Csupa régi, rosszul épített épületekbl állott, de azért a szobák már

mind elfoglalva voltak s így mi tisztességes lakás nélkül maradtunk.

A poroszok még aznap el is utaztak Kézsmárkra, mert a három hét

eltt megrendelt s nekik fentartott szoba olyan fekvés volt, hogy a

beime való lakáshoz, mint a poroszok haragosan megjegj'ezték, igazi

doktororr kellett. Ezt az igazgatónak meg is mondották. Xem jobb,

st talán még rosszabb volt a nekem kinált lakás is, melyet midn
látni akartam s az ig'azgató iámdtotta a régi, rozzant s nedves fürd-

házban lev szobát, benne egy pár lengyel hazafit i^iUantottam meg
néhány gyermekkel, hol a szülk, teljes jDongyolában, a gyermek-

fejek mezején éppen rovarászattal. hemipterologiával foglalkoztak.

^Xem kérek a szobából" — mondám, hanem ebéd után visszamen-

tem a kocsimhoz, hogy Poprádra visszatérjek, ama szándékkal, ha

a parkban még most sem lemie szoba, akkor a városban fogok ke-

resni ilvent. Erre sarkalt ama körülménv is. hoo'v a ]\íaffas-Táti'a
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fölött félelmetes felhket láttam gyülekezni, a melyek kocsisom sze-

rint is nagy s valószínleg több napig- tartó eszéseknek a hírnökei.

Alig" is értem be Poprádra, már javában szakadt az es s aztán

csaknem egy egész álló hétig többnyire esett.

Visszatértem után este a parkban lev kis vendéglbe vacso-

rálni menve, itt találtam a budapesti evangehkus iskolák két tanárát,

kiket már ismertem : Lux EoÉ-t és Scholz Lajos-í. Asztalukhoz ülve

a pesti dolgokról beszélgettihik, midn bejött az öreg Husz-házaspár,

engedelmet kérve, hogy k is mellénk telepedhessenek. Beszélgeté-

sünlt további folyamán a kedélyes Lux Ede azt találta mondani az

öreg úrnak „miért mindig s most is olyan szomorú ; azzal a nagy

csapással meg kell békülniök, mert hiszen azon segíteni úgysem
lehet már s a folytonos bánkódás csak egészségidet ássa alá." ]\Iire

az öreg Húsz azt felelte : „Ön mint ntlen ember nem tudja és nem
is tudhatja, min érzés az, ha a szül gyermekét elveszti. Nem tud-

hatja tehát, hogy milj^en nagy lehet a mi fájdalmunk is, kik annyi

kedves gyermeket temettünk el. Egész életünkben fáradtunk, taka-

rékoskodtunk, szép vagyont szereztünlí s most voltaképen az sincsen,

kire vagyonunkat hagyhatnók. Ezért az én öregemmel elhatároztuk,

hogy ha már gyermekeink nincsenek, gyermekeinkül fogadjuk az

egész emberiséget : legközelebb már a parkban házakat építünk,

hogy a pesti tanárok és tisztviselk nálunk olcsó pénzen kellemesen

nyaralhassanak.-' Mire mi az öreggel és nejével egjet kocczintva,

rámondottuk az „amen"-t, a mi tudvalevleg zsidó szó s annyit tesz

„úgy legyen".

Ezek bvebb megértésére szolgáljanak a következ sorok : Az
öreg Husz-házaspárnak összesen nyolcz gj^ermeke volt. Ezek közül

hetet még egészen kis korukban vesztettek el s csupán egy leány-

kájuk, SziDi, érte el életének 17-ik évét. E kedves és szép leány

volt tehát minden örömük, reményük, öreg najDJaikban majdan

ápolójuk, vigaszuk. Az 1873-ild bécsi világkiállításra felvitték, hogy

lássa Budapestet, Bécset. A honnan hazatérve, a kedves gyermek

magával hozta a kolerát, hazaérkezésük napjának éjjelén iszonyú

kínok között megbetegedett. s reggeli három órára már halott volt.

Ez utolsó gyermekülviiek a halála a szülket is nagybeteggé tette,

de a meljdíl lassankint kilábalván, még tizenegy év után sem tud-

ták ehelejteni ez ket olyan váratlanul ért iszonjai csapást.

Az öreg házaspár elttünlv tett igéretét derekasan beváltotta,

mert midn a következ évben, 1885-ben, juhus havában ismét a

Tátra vidékén gjáijtöttem, a Husz-parkban a megnagyobbított Turista-

lakon kívül már két teljesen berendezett nagy új épület állott. Meg-

nagyobbodott az étterem is. A jó koszt és az olcsó árak a Husz-

I^arkot csakhamar híressé, keresetté tették, mit a tulajdonosok lát-
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váll. folytatták az építkezést, úgy liog-}^ midn a következ évben,

tehát 1886-ban Alsó-Tátrafiiredre menet Poprádon megszálltam, már

hat nagy épület állott a parkban s volt kávéház és czukrászda is.

E kedves hely akkor már amiyira látogatott volt, hogy számos csalá-

don kívül, Idk ott nyaraltak, megszálló helye lett a tátrai turisták-

nak, kik a park eltt álló kocsikon innen tették meg kirándulásaikat

a vidékre s estére visszatérve, 400—^^500 vendéget is lehetett látni a

vendéglben, Mk mindnyájan ott háltak. Hogy olcsó árai mellett is

a parkban mennyi utas fordulhatott meg ez évben, mutatja az, hogj"

a két hónap tiszta jövedelme már 17 ezer formt volt. mint ezt én

hiteles hehi'l megtudtam.

A Magas-Tátra rovarfaunájának a meggyüjtése lévén feladatom,

huzamos ideig laktam Alsó-Táti\afiireden, honnan hazatérben, juhus

vég'e felé, pár najDig ismét a poprádi Husz-parknak' a vendége vol-

tam. Megérkezésem után másnap reg'gel rovarászul kimentem a

közel fekv Gánócz-fürdbe, a hol érdekes növénjd és állati kö-^üle-

teket lehetett találni s e végbl akkor ott tartózkodtak Dr. Staub

Mór tanár és Dr. Szoxtagh Tamás, jelenleg a Földtani Litézet aligaz-

gatója, a palaeontologia jeles mveli. Estefelé Poprádra visszatérend,

a nevezett urak ajánlkoztak, hogy haza kisérnek. Megérkezve a

parkba, meghívtam ket vendégeimül. ]Midn az étterembe bemeniii

akartunk, szembe jött velem a ház úrnje, az öreg Husz-né, a ki

engem meglátva, örömét fejezte ki a felett, hogy ismét eljöttem,

egj^ben kérdezé ..tanár úr, szereti-e még a pisztrángot". „Óhl igen"

— mondám". „Legyenek tehát ma este az én vendégeim". A már
zsúfolásig megtelt vendéglben csak nagynehezen kaptunk helyet,

nemsokára jött a felszolgáló leány, egy nagy tál pisztránggal, egy

másik tálban pedig rákot s italul egy nagy üveg finom szekszárdi

vörösbort hozott, azzal az izenettel, hogy a háziasszony jó étvágyat

Mván s a bort igj'uk meg az egészségükre.

A háziaknak ii^ányomban e nem várt szives figyelme, asztalunk

környékén valóságos lázadást, forrongást idézett el. A felszolgáló

leányt s az egyetlen férfi fizetpinczért szemrehányással ülették,

hogy k már elbb kértek pisztrángot s nem kaphattak, mert
— múlt mondák — inncsen. S ime ezek az urak, kik sokkal késbb
jöttek, egy egész tállal kaptak és hozzá még rákot is ! „Kedves
barátaim — mondám — itt már teimi kell valamit, hog\" a lázongó

kedélyeket lecsillai3Íthassuk". Ezzel székemre felállva, ers hangon
csendet kértem s kivágtam egy meglehetsen csüios dikcziót, a

melyhez segítségemül jött a finom szekszárdi is ! Elmondám, hogy a

vendégek egy része zokon vette, hogy mi a háziasszony különös
szívességébl pisztránghoz és rákhoz jutottunk. Ezeket nekünk elbb,
még akkor felajánlotta, midn miket vendégeiül meghívott. Egvben
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elmeséltem e ked\-es park alapításának a történetét, éltetve azok
lelkes megalapítóit. Lett erre éljenzés ! Ekkor jött be a terembe az

öreg Húsz bácsi s egyenesen hozzánlr jve, megköszöntül^ neki s

kedves nejének e nem várt szíves figyelmet. Staub és Szontagh az

öreg urat erre vállaikra emelték, végig vitték a termen sznni nem
akaró éljenzés között, mit az ünnepelt könnj'-es szemekkel, hálásan

köszönt meg.

E fényes és lelkes ováczió után az öreg úr már nem sokáig

élt, mert a következ évben, 1887-ben, is szeretett gyermekeihez
tért. Az asszon}" is betegeskedni kezdett s e miatt eladta a parkot

jMate.Hva Vilmos vendéglsnek, mintha érezte vohia, hogy férjét a

sírba nemsokára is követi, a mi egy év multán, 1888-ban be -is

következett.

A j)arkon kívül a házaspár emlékét több nemes alapítvány rzi.

k adtak egy meglehetsen nagy telket a Kárpáti Múzeumnak s az

épület felépítésére eg3^szersmindenkorra 5000 forintot, a park jöve-

delmének egy részét szmtén e czéka ajánlván fel. A poprádi

evangehkus egyháznak is 30.000 forint hagj^ományt juttattak, míg a

vagyon többi részét a rokonok örökölték.

Az új tulajdonos, a hirtelen való meggazdagodásnak a vágyá-

tól ösztönözve, azzal kezdette, hogy az eddigi csaknem mesésen

olcsó árakat magasra emelte, alvkor, midn már a Tátra Tádékén az

eddigi lakáshiányról többé szó sem lehetett, miáltal a park rohamos

hanyatlását idézte el. Az inkább csak szanatórium jelleg Új-Tátra-

füreden Mvül már kiépült Alsó-Tátrafüred is. 0-Tátrafüred is kezdé

levetni régi, elavult köntösét, a régi rozzant épületek hetyett újak,

nagy szállodák emelkedtek. Keresett hel}^ lett a Csórható, Barlang-

hget és Lucsivna-fürd is. Felépültek : Matlárháza, Tátraháza, Feny-
háza, a Weszter-szálló, Tátra-Széplak, Tátra-Lonmicz, Iglófüred, st
magánál a vasútnál a Tátra- és Nemzeti-szálló is. Ezek lettek aztán

& pár év eltt hires és keresett Husz-parknak csakhamar a megöli,

annjára, hogy midn 1904-ben hitvesemmel a Tátrán megfordultunk

s a Tátra-szállóban lala^a, egy délután megmutattam neki a vasúttól

iiem messze fekv Husz-parkot, azt csaknem üresen találtuk, alig

ii^^aralván abban néhánj^ család s a megszálló turistáknak a nj^oma

sem volt. Igaz ugyan, hogy a kiáradt Poprád folyó vize a parkot

néhány nappal elbb elöntötte, nagy kárt téve abban s a növény-

zetben s talán ez is egyik oka lehetett annak, h.ogy azt annyira

lakatlamiak, néptelemiek találtuk.

Így tartott a hanyatlás éveken át, míg most két éve a tulaja

donos elhalálozván, özvegj^e eladta a i^arkot a Poprádi Részvény-

társaságnak, melj" megfeszített ervel és tetemes anyagi áldozattal

arra törekszik, hogy a j)ark régi hírnevét és látogatottságát lehet-
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leg olcsó áraival visszaállítsa. Új épületeket is emeltek, úgy hogy ez

évben már 65 teljesen berendezett szoba állott a vendégek befoga-

dására készen, a metyek, daczára a rendkívül hideg nyárnak, jobbára

már elfoglaltak is voltak, részint az ott nj^araló családok, részint a

turisták által. Ezek után tehát nem lehetetlen többé, hogy az egykor

hírneves Husz-park elbbi fénj^ét és látogatottságát csakhamar \-issza-

nyeri és ismét kellemes és olcsón nj-araló helye lesz, alajíítóinak

óhaja szerint, a pesti tanároknak és tisztviselloiek, amiál is inlvább,

mert a vasutak Idépültével ersen megnagyobbodott a forgalom is s

a Husz-park mint központ a turistáknak mindig igen alkalmas meg-

szálló helynek kínálkozik.

Azok közül, kik e park alapításának tanúi voltak, már egj^edül

csak én vagyok életben. Régebben elhalt Lux Ede s két év eltt

ScHOLz Lajos is s így reám maradt a kedves kötelezettség amiak

történetét megírni, a jövnek megörökíteni.

A Kárpáti ]SIúzeum eltt nemsokára egy obehszket fognak föl-

álhtani alapítójának, a nemes emberbarátnak, Húsz DÁvio-nak relief-

arczképével, melynek a talapzatára leteend babérkoszorúkhoz jelen

emléksorainnnal én is kívántam egy szerény levélkét elkészíteni.

Magyarország Buprestidái.

Irta : Csíki Eexö.

18. neQi: Coraebus Castelnau & Gory,

A fej domborá, a szemek nagyok, az eltört érintik, a tapoga-

tók rövidek és szélesek, a csápok a negyedik vagy ötödik íztl

kezdve fürészesek. Az eltör háta harántos, oldalszegélj'-e egyszer,.

tövén kétoldalt öblös, a paizsocska felé karéjszeren kiálló. A pai-

zsocska harántos és rö^dd. csúcsa hirtelen hegyesed, felülete sima,

harántborda vsugy barázda nélküh. A szárnyfedk hosszúkás tojás-

formák, kissé hasasán domborúak, közej)ük mögött többnyire Idszé-

lesedettek, szegétyük a cs ácson finoman fogacskázott vagy s.'ma..

A mellt egyes fajokon áhadzóval ellátott, másoknál egyenesen le-

metszett, gyengén öblös vagy méhben kimetszett. A hátsó lábfej els

íze rövid, ritkán oh^an hosszú mint a következ két íz együttvéve.

A has els két lemeze • összentt, az utolsó hátul kerekített.

Ebbl a nembl, meh^ Európán Idvül Ázsiában és Afrikában

iLásd: Rovartani Lapok. XVI, 1909, p. 161—184; XVII, 1910, p.

17—22; XVIII, 1911, p. 161—171; XIX, 1912, p. 135—137.
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honos, eddig mintegy 160 fajt ismerünk, melyek leginkább a forró

földöv lakói. Faunánkban a nemet 10 faj képviseli.

A fajok eg^áke, a Goroebus fnsciatus Vill. {bifasciatus Oliv.),

mint a tölgyesek kártevje, pusztításai révén liazánlüból is eléggé

ismeretes.

1

1. Az eltör hátának oldalszegélye finoman csipkézett, töve a

szárnyfedk közepe eltt mélyen öblös. — 1. alnem

:

Coroehus s. str 2

— Az eltör hátának oldalszegélj^e sírna, nem csipkézett, töve

közvetlenül a paizsocska mellett mélyen öblös és a paizsocska

eltt többnyire négyszögletes karéj alakjában kihúzott. —
2. alnem : 3Ieliboeus Deyr 5

2. Az eltör hátának töve eltt nincsen bemélj^edés, oldalt

pedig nincsen hajlott redcske. Aranyos-zöld, kékes-zöld

vagy kék, a szárnj^fedk utolsó harmada sötétkék, ezt két

zegzugos világos-zöld harántcsík járja keresztül, egy harma-

dik ilyen világos-zöld harántcsík pedig a sötétkék mezt
elül a szárnyfedk közepe felé határolja. A világos-zöld csí-

kok helyén a szárnyfedk ersebben pontozottak és szürkés

szrökkel fedettek. Hossza 12-5—16 mm. — Elfordul Európa

déli felében és Tuniszban, nálunk a tölgyesek ellensége.

Termhelyei : Budapest, Péczel, Isaszeg, Bogács, Veresmart,

Bakta, Markaz, Fels-Tárkány, Felnémet, Gyöngyös, Do-

moszló, Verpelét, Szomolya, Bükkhegység, Mátra, {bifasciaíus

Oliv., fiorentimis Hbst.) 1. fnsciatus Villers.

— Az eltör hátának töve eltt kétoldalt bemélj^edés és az

oldalszél meUett elrefelé elenyész hajlott redcske van . 3

3. A szánwfedket harántos szrcsíkok díszítik, csúcsuk fino-

man fogacskázott 4

— A szárnyfedk egyszín, többnyire sötétebb érczfény réz-

színek vagy zöldesek, szrcsíkok nélkül, csúcsuk szegélye

sima, nem fogacskázott. Hossza 3-6—7 mm. — Elfordul

Európa déh felében, Algírban, Kis-Ázsiában, a Kaukázusban

és Ázsia nyugati részében ; nálunk elterjedt és helyenként

közönséges, {lampaanae Bon., melallicus Cast. & Gory, se-

pulchralis F., aenujiaosas Latr., pruitiosus Ktisr., subfasciahis

KüST., elalus auct.) 4. sinuatns Creutz.

1 Lásd : Rovartani Lapok. 11, 188."), p. 23-2 - 2.'53 ; Erdészeti Lapok.

1885, p. 1188—1197 és 1888, p. 568; Természettudományi KüzlönJ^ 1886;

p, 263 ; A m. kir. Rovartani Állomás Közleményei. I, 5, 1891, p. 23—21 és

I, 12, 1896, p. 5.:— 57.
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4. A paizsocska sima és fényl. Az eltör hátának hátsó szög-

letei mellett lév Idemelked redcske elre és hátrafelé el-

enj'ész. A szárnyfedk varratja elrefelé a közepük elttig-

kiemeUíed. Erczfémái rézszm vagy zöldes, a szárnyfedk

érczfény feketések, hátul kékes-feketék, közepük eltt né-

hány fehéres szrfolttal, közepük mögött három keskeny

ersen zegzugos fehér szrcsíkkal. Hossza 11— 14 mm. —
Elfordul Európa déh felében, nálunk ritka : Péczel, Isaszeg^

Debreczen, Pécs, K.-Kálna, Carlopago. {pruni Paxz., qiiadri-

fasciaius Rossi). 2. undatus Fabr.

— A jDaizsocska srn pontozott és fénytelen. Az eltör hátá-

nak kiemelked redcskéje csak elrefelé elenj^ész, hátul

majdnem a hátsó szögletekig terjed. A szárnyfedk varratja

hátul g3^engén kiemelked. Fekete, többé-kevésbé érczfénj^,

a szárn3"fedk sokszor kékesen fénylk, utóbbiak pikkely-

szerén ránczoltak és rövid fehér szrözetbl álló zegzugos

harántcslkokkal díszítettek. Hossza 7— 10"5 mm. — Elfordul

Algírban, Európa déli felében, Kis-Azsiában, a Kaukázus-

ban ; nálunk elterjedt és nem ritka, {nehulosus Scop.)

3. riibi Lixx.

5. A mellt elül méhben kimetszett .......... 6

— A mellt elül egyenesen lemetszett, alig ölilös 9

6. A homlokon többé-kevésbé jól kifejldött barázda van ... 7

— A homlok sima, barázda nélküU. A domború fej és a pú-

posán kiemelked eltör vörös- vagy zöldes bronzszín, a

szárnyfedk érczfény feketék. Az eltör hátának töve eltt

kétoldalt bemélj^edéssel. Hossza 3—4"5 mm. — Elfordul

Algírban, Európa déli felében, Kis-Azsíában és a S^'rdarja

\ddékén ; hazánkban a következ helyeken gyjtötték : Pé-

czel, Isaszeg, Kalocsa, Hajós, Pécs, Putnok, Szent-Erzsébet,

Báziás, Jeselnicza, Bogsánbánya, A'rdnik. (fulgidicollis Luc.)

8. aeneicollis YmLERS.

7. Az eltör háta szemcsézett, a szemcsék között ránczoltan

reczézett 8
— Az eltör háta nem szemcsézett, hanem a középvonal mind-

két oldalán függleges és meg nem szakított, oldalt rézsútos

és elül ^ázszintes ránczok futják át. Bronzszín, kevéssé ,

fényl, teste rövid, zömök és ersen domború. Hossza 5 mm.
— Elfordul Herczegovinában (Stolac). 7. sculpticolUs Ab.

8. Az eltör h'átának oldalszegélye (oldalról nézve) kétszeresen

hullámos, mert nemcsak a hátsó szögletek eltt az utolsó

negj^edben ersen öblös, hanem az elüls szögletek eltt is

gj^engén öblös. Az utolsó haslemezt a csúcson sr szr-
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koszorú szegélyezi. Bibor-, réz- vagy aranyos-vörös, ritkáb-

ban zöldes szín. Hossza 6-5— 7 mm. — Elfordul a Balkán-

félszigeten és Kis-Ázsiában, nálunk Budapesten és Dalmá-
cziában. {purpureus Cast. & Gory). 5. episcopalis Mannh.

— Az eltör hátának oldalszegélye (oldalról nézve) az elüls
szögletektl egyenes vonalban halad hátrafelé és csak az

utolsó negyedben, a hátsó szögletek eltt képez egy ers
görbületet. Az utolsó haslemez csúcsán szrkoszorú nélkül.

Erczfény zöld, ritkábban kissé rézfény, a finom fehér sz-
rözettl ólomszer fénynj^el. Hossza 4 — 5"5 mm. — Elfordul
Európa déli felében és a Kaukázusban ; Magyarországon
(Nagyvárad) ritka, a Tengermelléken (Növi, Zengg) közön-

séges. .(Coí;ío//ü Villa, cylindraceiis Cast. & Gory).

6. graniinis Panz.

9. Az eltör hátának hátsó szögletei derékszögek, oldalszéle

ezek eltt egyenes. A homlok széles, a homlokbarázda mé-
lyebb és szélesebb. Aranyos-zöld, zöldes-kék vagy sötétebb

kék, gyakran ibolj^'ás fénynyel. Hossza 4—8 mm. — El-
fordul Dél-Európában, Algírban, Kis-Ázsiában, a Kaukázus-
ban és a Syrdarja vidékén különféle bogáncson. Magyar-
országi termhelyei : Mezkovácsháza, Jeselnicza, Herkules-

fürd. i (coeruleus Hbst., granulaíus Cast. & Gory, chahjbaeus

KüST.) 9. amethystinus Oliv.

— Az eltör hátának hátsó szögletei oldalt hegyesen kiállók,

oldalszéle ezek eltt öblös. A homlok keskeny, a homlok-

barázda sekély és keskeny. Zöldes-kék vagy kék, alul több-

nyire sötétebb szín. Hossza 4—6 mm. — Elfordul Dél-

EurójDában, Algírban, Kis-Ázsiában, Szíriában, a Kaukázus-

ban, Transzkáspiában és a Syrdarja vidékén, nálunk Her-

kulesfürdn. 10. violaceus Kiesw.

Adatok Magyarország bogárfaunájához.

Irta : Csíki Ern.

I.

A magyar bogárfauna az utolsó pótlékok megjelenése, tehát

mintegy egy év leforgása óta tetemesen gyarapodott. Az irodalomban

szerte megjelent adatokon kívül, különösen Petri erdélyi bogár-

katalogusa tartalmazott sok új adatot. Az adatok közül ugyan nem

1 Valószínleg ezek az adatok is a C. violaceiis-ra vonatkoznak ; a

Nemzeti Múzeumban ezen helyekrl való példányok nincsenek és így a

meghatározás helyességét nem ellenrizhettem.
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eoy nem fog hel^^esnek bizonyulni, a mi kLÜönösen a Carabus can-

cellatus újabban leírt számtalan változatára vonatkozik, itt sokat vét-

keztek a külföldi szerzk, a kik egyes jDélclánj^okra alapítják fajtái-

kat. Ennek a kérdésnek a tisztázása csak a t3'-pusok megvizsgálása

és gazdag anyag tanulmányozása alapján lesz lehetséges.

Faunánkat a következ fajok és változatok gyarapítják

:

Oicindelidae.

CicÁndela süvicola Latr. & De.j. ab. inirica Schulz — Tátra-Lomnicz.

— caiiipestris L. ab. Beuiiiun Öchulz — Magyarország.

— — ab. iirolensis Schulz — Magyarország.

— — ab. jjseudopalastris Schulz — Nyitra vm.

— Innulaia F. ab. dalmalhia Schulz — Fert-tó.

Carahidae.

Carabus violacens L. var. macihntus PLxm — Segesvár, Bisztra.

— — ab. pygmaeiis Petri — Segesvár.

— Creiilzeri F. var. humilís Bernau — A'elebit, Tuhovic.

— — var. longelUpiicus Berxau — Velebit.

— — var. Depolianus Bernau — Risnjak, Medvedove vrate.

— cancellatns III.^ var. incepius Kolbe "— Magyarország észak-

- nyugati része és Erdeije.

— — var. ialricus Kolbe — Tátra.

— — var. electus Kolbe — Tátra.

— — var. adeptus Kolbe — Nagy-Alföld : Budapest, Temesvár.

— —

•

var. Naítereri (Dahl i. 1.) Kolbe — Temesvár.

— — var. infernalis Kolbe — Magyarország.

— — var. cnrpathicus Kolbe — Szinevér.

— — var. fraternus Kolbe — Mag3''arország.

— — var. assidiius Kolbe — Kerczesora.

— — var. strictus Kolbe — Magyarország észak-keleti része.

— — var. mwius Kolbe — Sátoristye, Baranya vm., Bisovac

(Szlavónia).

— — var. disseptus Kolbe — Moldova.

— — var. iranssylvanicus Petri — Kereszténj^havas, Csukás,

Segesvár.

— — var. vorax Bernau — Brassó.

— — var. rbányensis^ (recte: resiczabányensis) Bernau — Ré-

si czabánya.

1 Bernau az összes Magyarország északi felében elforduló változato-

kat a sarmaticiis, a délieket az oítsíraZis-fajtához sorolja.

2 Ez a név mint rosszul képzett név kijavítandó, mert szerz a
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Carabus cancellatus var. karsiiamis Berxau — Fiume.

— ohsoleius St. var. TJhligi Lapouge. Holdh. — Xagy-Hagymás,
Kelemen-havas, Tusnád.

— scabriusculus Oliv. var. costulatus Petri — Retyezát.

— lioriensis L. var. starigradensis Borx — Yelebit : Ostaria.

— — var. ostariensis Born — Yelebit : Ostaria.

— Linnéi Paxz. var. o-costafns Petri — Segesvár, Brassó.

— — var. quadratocollis Petri — Segesvár.

— glahraius Payk. var. angiistntus Petri — Borszék, Segesvár,

Verestorony.

Bemhidion ruficoUe Gyllh. — ? Mag-yarország (Xetolitzky).

— MilleH Duv. ab. hrunneum Petri — Segesvár.

— minimum F. var. rivulare Dej. — Kolozsvár.

— ' assimile Gyllh. var. fasciatuni Petri — Alsó-Kercz, Kolozsvár.

Tachys scutellaris Steph. var. laticollis Petri — Déva, Torda.

— parvulus Dej. var. curvinianus AVoll. —• Segesvár, Nagyenyed.
— sexiriaius Duft. var. poliius Petri — Yerestorony, Bázna,

Segesvár.

TrecJms hiharicus Meixx. — Rézbánya, Kukurbeta.

— limacodes Dej. var. juciindus Csíki — Alancic-liegj''.

Anoplitliahnus Bielzi Seidl. var. Méliki Csíki — Gj^ergyó-Remete

:

Batrina.

— Bokori Csíki var. gelidus Csíki — Szilicze.

— Inmgaricus Csíki var. sziliczensis Csíki — Szilicze.

— gracilis Petri — Kerczi hegység : Butján, Lakucz.

— Breiiianus Knírsch — Bihar-hegj^ség.

— Mocsáryi Csíki — Remecz (Izvor-barlang).

— Csikii ]\liHÓK — Ponor-völgy (Csrei ERx-baiiang').

— Szalayi Csíki — EszMmo-barlang környéke.

— Horváthi Csíki — Bogavár.

— Meziádis Csíki •— ]\Ieziádi barlang.

— Csatéi Csmi — Remetei barlang.

— Hickeri Knirsch — Szkerisora.

— infermis Kx'irsch — Szkerisora.

—

szkerisorae (non sclerisorai:) Kxirsch — Szkerisora.

— Stilleri Reitt. — Herkulesfürdö (Zoltán-barlang).

— Langliofferi Csíki — Josipdol.

— Scopolii Sturm var. Bartkói Csíki — Risnjak.

—
• — var. Szilágyü Csíki — Bitoraj.

— — var. Weingartneri "Winkl. — Sljeme-hegység\

termhely után nevezte el állatját ; R b á n v a pedig Resiczabánya rövidítése,

ennélfogva az állat neve resiczahányensis-re javítandó.
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AnopMTiahnus Schmidti Sturíi var. Soósi Csíki — Risnjak.

— Mrhis St. var. Kertészi Csíki — Loln^ei barlang.

— Schaunii Schmidt var. Hochetlingeri Winkl. — Ozalj.

Baclister hipustulaius F. ab. binotatus Fisch. — Gyulafehérvár.

Harpalus aeneus F. var. interstitialis Gtredl. — Déva.

Amara ovaia F. ab. adamantina Kolex. — Segesvár.

Pterostichus foveolatus Duft. var. calvitarsis Breit. — Bihar hegység.^

Agonum Mülleri Hbst. ab. amethystimtm Petri — Páring.

— viduum Panz. var. emarginaium Gyllh. — Kolozsvár.

Microlestes Scliröderi Holdh. — Fert-tó.

Dromius angustaius Brull. — Péhó (Branxsik).

Dytiscidae.

Hydroporus ellipticus Petri — Verestorony : Lotriora-völgy.

— nivalis Heer — Feleld hegység : Serbota.

StapTiylinidae.

PJiyllodrepa vilis Er. — Kis-Kriván.

— lineáris Zett. — Bisztra.

— disiinciicornis Baudi — Segesvár.

Plüoeonomus minimus Er. — Segesvár.

Geodromicus suturalis Lac. ab. concolor Luze — Segesvár.

Antliopliagiis alpestris Heer ab. transversus Aíotsch. —- Kis-Kriván.

— abhreviaius F. ab. fascifer Reitt. — Segesvár.

Ancyropliorus omalinus Er. — Csukás.

ThinoMus lineáris Kr. — Szászhermány.

Trogoplíloeus liiriicollis Rey —
• Péhó, Szászhermáii}^, Alsó-Rákos^

Verestorony.

— politus Kiesw. — Grjailafehérvár, Alsó-Kercz.

Oxytelus Satdcyi Pand. — Esztergom.

Flaiysletlms laevis Kies-^'. — Radnai havasok.

Bledius procerulus Er. — Hátszeg, Brassó.

Oxyporus maxillosus F. var. angidaris Gebl. — Csukás.

— — var. Sr.hönherri AIanxh. — Xagysziklás, Csukás.

Stenus longipes Heer var. carinifrons Petri — Segesvár.

— laiiplaga Pex. — Horvátország.

— moniivagus Heer. — Déh- és Keleti-Kárpátok.

— exiguus Er. — NagvsziMás.

1 Pterostichus hiharicus Breit = Sacheri Feiv. és Pt. fossulatus Qcexs,

var. marginatus Petri = var. Welensi Deap. nagyobb példányai.
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Különfélék.

Melanotikus Argynnis Lathonia L. — 1912. évi augusztus hó

28-án Isaszegen, az új fenyves eltti mezségen, az Argynnis Laihonia

L. hímjének egy érdekes változatát fogtam egy fehénárágií Scabio-

sán, metyet alábbiakban ismertetek meg az érdekldkkel. Az illet

példány elüls szárnya bársonyszer feketés-barna, csak a szárny-

csúcs szegélyeltti fekete foltjait veszi körül sárga gyr és a szárnyt

felé a sejtben lev els és második fekete folt közötti tér tartotta

meg világos alapszínét. A hátsó szárny rendes kinézés, semmi el-

térést nem mutat, úgy mint a szárnyak alsó oldala sem. A lej^ke azt

a benj'omást teszi mintha testének elüls része egy A. Laihonia ab.

valdensis Esp.-é, hátsó része pedig egy rendes A. LaÜionia-é lemie.

Spüler (Die Schmetterhnge Europas. I, p. 39, 1901) az A. LaiJionia

ab. valdensis azon változatát, melynél a szárnyak felül elsötétedést

mutatnak, alul pedig rendesek ab. melaena névvel jelölte ; ugyanezt

az eltérést késbb Aigner (Ami. Mus. Nat. Hung. IV, 1906, p. 504,

fig. 17 és Rov. Lap. XR", 1907, p. 125, fig. 17) ab. hungarica néven

ismertette. Példányom nyilván ug^^anezen csoporthoz tartozik.

Ulbrich Ede.

Almamoly és varjuköröm. — A tavasz folyamán behoztam

egy kitelelt alma-múmiát és üvegharanggal letakarva, félretettem,

hogy a Scleroiinia termés-serlegeinek a megjelenését megfigyelhes-

sem. Az alma-múmia kemény volt és száraz és fáról szakítottam.

Késbb a határban járván, néhány rozskalászt gyjtöttem, amelyeken

varjukörmök (Claviceps) voltak s minthogy emiek a kihajlását is meg
akartam íigyelni, hazavittem ket ; hirtelenében nem lévén más al-

kalmas hely, az alma-múmia mellé raktam ket az üvegharang alá.

Néhány nap múlva a varjukörmöket földbe akartam temii, azonban

nem tehettem, mert a sclerotiumokat valami összevissza rágta. Ugyan-

ekkor feltnt, hogy az almán egy kis lyuk van, amelynek a szélén

az almamoljTa jellemz hulladék látható. Valóban, az alma-múmiá-

ban egy almamoly hernyója fészkelt, amely az egész múmiát tönkre

tette. Vájjon mi bánthatta azonban a varjukörmöt ? Legközelebb

néhányszor kés este mentem megnézni az ahnamolyt és tényleg

sikerit is meglepném, amint a varjukörmöt lakmározta.

Dr. Rapaics Raymund.

A drezdai múzeum lepkegyüjteményének gyarapodása. —
Általánosan ismert ténj'-, hogy egyes múzeumoknak akadnak mecze-

násai, a kiknek azután a gyjtemények rohamos növekedése köszön-

het. Nem akarunk ez alkalommal az amerikai múzeumok vetélked

milhomosaira emlékeztetni, hanem csak az európai fehér holló tár-

saikra. A legtöbb múzeum anj^agi körülményei nem engedik meg a.
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nagyolab bevásárlásokat, még kevésbé egész gyjtemények, megvé-

telét, azért nem eg}' gj^üjtemény gondozója a szerzés más módjához

fordul, különösen akkor, ha a gyüjteménj^ tulajdonosa vagy örökösei

azt anj^agi körülménj'^eiknél fogva nem ajándékozhatják oda. így

szerezte meg a bécsi múzeum a PLÁsoN-féle, majd késbb a Hauser-

féle bogárgj'üjteményt, akadt meczenás, a ki azokat megvette és a

múzeumnak ajándékozta. Így járt legújabban a drezdai múzeum is,

a mennjáben egy jóakarója megvásárolta RmBE ismert utazó és gyjt
nagy Lycaenida-gyüjteménj^ét és azt odaajándékozta a múzeumnak.

Ez a gyüjteménj'^ 2300 faj, 9300 példány, kéklepkét tartalmaz, közte

135 typust. A drezdai múzeum Lycaenida-gyüjteménye ezáltal a leg-

gazdagabb és legnagyobb európai kéldepke-gyüjtemény lett. Csíki.

Faunánie legnagyobb vak bogaiba. — Barlangjaink kutatása az

utolsó években nagy lendületet vett, minden év egész sor új állatot

eredményez. Az ezidei gyjtések kimagasló eseménye faunánk leg-

nagyobb Anophthalmusának felfedezése a Duvalius ahiembl. Stiller

Gyz buzgalmának köszönlietjük az AnopMlialmus (Diivalm^) Lmig-

liofferi Csíki [Ami. Mus. Xat. Hung. XI, 1913, p. 386] felfedezését

egy Józsefváros (Josipdol) környéki barlangban. Ez az új faj, meh'

az A. Euxydice Sghauf. legközelebbi rokona, 9 mm. hosszú. Nevét

Dr. Langhofper Ágost zágrábi egyetemi tanár tiszteletére kapta.

Csíki.

Bo :árgyüjtöinU figyelmébe! — Újabban Kolbe és Berxau

nagjí'obb tanulmám'okat írtak a Carahus ranceUaius Illig. magyar-

országi fajváltozatairól, mely alkalommal számtalan új nevet is ve-

zettek be az irodalomba. Fenti szerzk czikkei kéiwszerítenek, hogy

a kérdéssel újból foglalkozzak, azért arra kérem gyjtinket, hog}'"

felesleges vagy nélkülözhet anyagukból néhány példányt a ]\Iagyar

Xemzeti ^Slúzeumnak juttassanak. Esetleg megvásárolom vagy be-

cserélem az anyagot szép külföldi bogarakkal. A bogarak lehetnek

borszeszben is, azonban termhelyk pontos megjelölése okvetetlenül

szükséges. Ez alkalomból szívesen vállaUvOzom gyjtink enem
anyagának revideálására is. — Csíki Ern — Budapest, YIII. jSIagyar

Xemzeti Múzeum.

Irodalom.

Seidlits, Dr. Georg : Bericht ber die wissenschafthchen Leistungen

im Gebiete der Entomologie wáhrend des Jahres 1911.

Insecta : Allgemeines und Coleoptera. Berlin

(XicoLAi'sche Yerlags-Buchhandlung R. Strickeh ) 1913
;

p. 1-328. — Ára 48 márka.

Szerz mint eddis: is a meQ:határozott idre elkészült az 1911.
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évi rovartani irodalom ismertetését tartalmazó kötettel. Az általános-

rovartani irodalom ebben az évben, az 1910-ikivel szemben, sokkal

kevesebbnek bizonyult, mert míg- a múlt é^d összeállítás 368 munlía

és közleményrl tudott beszámolni, addig az 1911. évben csak 196

közlemén}' jelent meg, melyek közül 14 önállóan, 182 pedig külön-

féle foh'óiratokban látott napvilágot. Az általános rovartani irodalom

közleménj^eit a folyóiratok és tartabuuk szerint csoportosítja szerz,,

miáltal könnjm áttekintést nyerhetünk arról. A kötet legnagyobb

részét most is a bogártani irodalom ismertetése foglalja el. 1911-ben

841 bogártani munka látott napvilágot, ezek közöl 25 önállóan és

816 különböz folyóiratokban jelent meg. A folyóiratok közül tisztán

bogarászati tárgyú négy van. Az 1911-ild összeállítás szerint, mely
szerz szerint nem egészen teljes, mert sok közleménj^t idre még-

nem tudott megszerezni, összesen 190 új nemet, 70 új alnémet, 3075

új fajt és számos új fajváltozatot írtak le. Az anyag' mint eddig is

a következ csoportosításban tárgyaltatott : a A közlemények jegy-

zéke szerzk szerint, b folyóiratok és c tartalmuk szerint, d a boga-

rak családok szerint. A kötetet az új nemek és alnemek tárgymuta-

tója fejezi be. Ez a kötet is méltán sorakozik az elbbiekhez, az

néllvülözhetetlen kézikönj^ve lesz minden komotyan dolgozó boga-

rásznak. Csíki.

W. Junk: Bibliographia Lepidopterologica. Berlin, 1913. (p.

XXVI et 142, tab.j. — Ára kötve 1*30 márka díjmentes

megküldéssel.

A Rovartani Lapok múlt évi kötetében (XIX, 1912, p. 32) is-

mertettük azt a hasznos kézikönjn'et, mely a bogarászati irodalom

összeállítását tartalmazza. Nemrégiben megjelent ennek párja a lep-

készeti irodalomról. A szürke vászoiiötésü kötetben 3989 lepkészeti

munlva, különlenyomat és folyóirat czímét, bibliográfiai jegyzetekkel

és árával kiegészítve, találunk felsorolva. A bevezet részben fel-

világosítást találunk a legfontosabb tudnivalókról, tanácsadója a lep-

késznek az t érdekl irodalomról, a mi eléggé kiviláglik, ha egyes

fejezeteire utalunk : Tankönyvek kezdk részére ; Tudományos iro-

dalom ; Lepke-katalogusok ; Nomenklatúra-mozgalmak ; Történeti

becs és bibliográfiai irodalom ; Fosszilis roA^arok ; Élettani mvek

;

Hernyók ; Képeskönyvek ; Külföldi lepkékre vonatkozó munkák

;

A faunisztikai irodalom (országok szerint) ; Egj'es családok és ne-

mek irodalma ; Folyóiratok. Egy valamire való lepkészeti könyvtár

összeállítása szerz szerint 50 ezer márkát, az évi elfizetések pedig*

600 márkát igényehiek. A kötetet a „LeiDÍdopterorum Catalogus"

szerzinek arczképe díszíti. A Bibliographia Lepidopterologica, épúgy
mint eldje a Bibliographia Coleopterologica, a rovarászok, fleg"
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azonban a lepkészek jó tanácsadója lesz, melyet dolgozóasztalukon

nem fognak nélkülözhetni, mert hamarosan minden irodalmi kérdés-

ben felvilágosítást adhat. Ezt a kötetet is csak melegen ajánlhatjuk

az érdekldknek. Megrendelhet a Idadónál : AV. Junk, Berlin W.
15, Sachsische Strasse 68. Csíki.

Lundström, C. : Xeue oder wenig bekannte europaische
Mvcetophiliden. II. (Aiuial. Mus. Xat. Huug\ X. 1912.

p.' 514 -522, Tab. Y.)

Ebben a czikkben szerz leír néhány magyarországi fajt is a

iSI. Xemzeti Múzeum gjáijteményébl. Az új fajok a következk

:

Platyura forcipula (Budapest, Aasegrád, Brassó, Krösmez), Loewi-

ella hungarica (Krösmez), AnacUnia minor (Mehádia), MycetopMla

puldira (Tisza-Borkút). M. calva (Bucsecs), M. triangularis (Krös-

mez) és M. X'osücalis (Terestorony). Dr. Kertész Kálmán.

Tiltseher, Paul : Arg. Amathusia var. transsylvanica subsp.

nov. (Entomolog. Zeitschrift. Frankfurt a. ^l. XXVI,
. 1913. p. 210-211).

Szerz Gj^ergyószentmiklós-on (Csík vm.) az Erdélybl eddig

ismeretlen Argynnis Amathusia Esp. néhány j^éldányát gyjtötte és

ezeket Rebel tanácsára mint a törzsfajtól eltérket var. transsylvanica

né^^'el jelölte. Az uj fajváltozat kisei)b mint a törzsfaj, kifeszítve

37—38 mm., felülete világosabb, a fekete mustrázat gyengébb : alul

halványabb, a hátsó szárnyak sárga csíkja teljesebb és el nem
homályosított, a szegélyjDontok kisebbek és a szegélyháromszögek

rÖAidebbek. Csíki.

Jtoihschild, N. Charles: Some notes on Platyptilia mianto-

•dactyla. (The Entomologisfs Monthly Magazme. [2]

XXIV, 1913, p. 159-^160).

Szerz ezt az érdekes aprólejDkét Pusztapeszéren gyjtötte né-

liknj példányban, melyek közül egy hímet CnAPMAN-nak adott át

jiiegnizsgálásra. Chapman megállapította, hogy ez a faj nem tartozik

a StenojJtilia-nembe (Staudinger és Rebel is idesorolják lejjkekata-

logusukban), hanem egy Platyptilia^ mely közel áll az angolországi

2)allidaclyla-hoz. A miantodactyla megegj^ezik a többi Platypiilia-x?i\

inicusa azonban hegyes, keskenyebb és hosszabb mint o. pallidaciyla-é.

A Pl. miantodactyla az Achillea ocliroleuca-ról gyjthet és valószmü-

leg ez a tájDnövénye is, leg'alább a lej^ke és a nstény elterjedési

-köre összeesik. Ebben a növényben kell hernyóját is keresni. Csíki.


