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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.


