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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.


