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Mocsáry Sándor.
1841-4915.

Az li)15. év alkuiiyán, dcczemljer hó 26-án uieglialt a magyar
J^•aszászok nesztora, Mocsáry Sándor. Hosszabb ideig tartó gyen-

géllccdés, majd néhány heti szenvedés ntán váratlanul hunyta le

szemét íirökre. A magyar cntomologiát újabb gyász érte, nemcsak
az entomolognsok nesztorát, hanem earvik lelkes munkását veszítette

el benne.

Mocsáry Sándor érdemeit, munkálkodásának eredményeit

negyvenéves szolo^ilati jubileuma alkalmából ismertettük e folvóirat-

ban.^ azért e helven ottol eltekinthetünk. De beszámolt rovartani

mködésérl maga is-, azért kiegészítlég még csak a követke-

7.kre akarunk rámutatni

:

Mocsáry 1841. évi szeptember 27-én született Nagj'váradon, a

hol úgy elemi mint -gimnáziumi tanulmányait is elvégezte. Majd a

premontrei rend jászói intézetébe léjjett be, de betegeskedése miatt,

még mieltt felszentelték volna, kilépett és hosszabb pihenés után

jogi tanulmányokat folytatott, melyeknek elvégzése után 1870-ben a

Mao'var Nemzeti í^Iúzeumhoz rsegeddé nevezték ki. Eiuiek az iuté-

zetnek kebelében 44 évig fejtett ki szorgalmas munkálkodást, míg
1014. évi június 1-én innigdíjazták, moly alkalomból érdemei újabb

elismeréséül az osztályigazgatói czímet kapta,

Nyugalomba vonulásával megszakadt tudományos mködése.
Az els teljes jíihenést csak rövid ideig élvezhette, régi gyomorbaja
újból elvette, mely azután a sírba is vitte.

Mocsáry szolgálata utolsó négv évében még na^'v nnuikát véó--

zett el, nagy szorgalommal folytatta a nuizeum Ilymenoptera-gyüj-

teményének felállítását., különösen ' kedvenczeit, a fémdarazsakat

sietett teljesen rendbe hozni. Iilz alkalommal azután az idk folyamán

felhalmozódott sok új faj leírásába is fogott és azok leírását, n miut

az alábl)i irodalmi íisszeállításból látható, közre is adta.

Mocsáry Sándor 1911— 1914. évi irodalm'i mködése:
]í»4.3 Lisectorum messis in insula Creta a Lud. líiró congregata. II.

llymenoptera : (Jhrysididae. (Ann. Mus. Nat. lluug. IX. 1911,

p. 316—317).

y Rovartani Lapok. XVI[, 1910, p, 1(51—175.
- Lásd: „Hogyan leltem entomoloe-us ?* (Uovartaui Lapok. XIX,

1912, p. 81 113) és „Bogarászati élményeim" (U. o. XX, 1913, p. 147—156)
fzím czikkeit.

'A „Rovartani Lapok" 1910. évi XVII. kötetének 165—175. lapjain
közölt irodalmi jegyzék folytatásaként számoztuk meg azóta megjelent
xnunkáit.



105. Species Chrysididanini novae. T. (1- c. IX, 1911, p. 44l

100. ( 'Inysididas iu diversis insectis vitám agentes parasitic;

c. X. 1912, p. 269-276).

107. Déeouvert de FOryssus unicolor Latr. eii Hong'ric. (1. c.

1912, p. 300).

lOS. Species Clirysididarum nuvae. II. (1. c. X, 1912, p. 375—414^

169. Species Chrysididarum novae. III. (1. c. X, 1912, p. 549—592).

170. Az (3ryssus nnicolor Latr. a magj^ar faunában. (Rovartani La-

pok. XIX, 1912, p. 49-50).

171. Hogyan lettem entomologiis ? (1. c. XIX, 1912, p. 81—113).

172. Magyarország fémdarázsai. (1. c. XIX, 1912, p. 129— 131).

173. Két új Hymenoptera-faj. (1. c. XIX, 1912, p. 131- 132),

174. Species Cbr^'sididarum novae. lY. (Ann. Mus. Hung. XI. 1913.

p. 1-45).

1(5. Chrysididae in insula Formosa a Joanne Sauter coUectae. (1. c.

XI, 1913, p. 013-619).

170. Bogarászati élménj^eim. (Rovart. Lap)ok. XX, 1913, p. 147— 156).

177. A British Mnseum fémdarázsai. (1. c. XX, 1913. p. 169 — 170).

175. ( 'Inysididae plernmqne exoticae novae. (Ann. Mus. Hang. XII.

1914, p. 1—72).

MocsÁuY Sáxdoií temetése 1915. évi deczember 28-án volt a

budapesti kerepesi temetben, mely alkalommal rokonsága, szak-

társai, barátai nagy számban jelentek meg, bogy a derék, jó, szelid-

lelkí'i tudóst utolsó útján elkísérjék. Az egybázi beszentelés után Dr.

HoiívÁTH (iKZA a }íla2:var Nemzeti Múzeum és a Magvar Tudomá-
nyos Akadémia és Jabloxowski József a Magyar Entomologiai Tár-

saság nevében mondtak búcsúzót.

Dr. Hor\'átíi Géza múzeumi osztályigazgató a következ bú-

csúztatót mondta :

(Tyászoló gyülekezet ! Megilletdött szívvel állunk e ravatal

eltt, bogy utolsó 1:)úcsút mondjunk érdemes társunknak, a ki közel

félszázados fáradbatatlan és eredménves munkállíodás után immár
véglegesen elköltözött sorainkból.

MocsÁRY Sáxjíor, a kinek végtisztességére itt megjelentünk,

egy bosszú életen át szerénj^en bár. de mindig bíven és becsülettel

szolgálta a magyar tudományosságot. Különleges szakmájában, a

rovartan egyik ágában kifejtett tudománvos mködésével pedig az

illetékes szakkörökben messze földön, bazánk batárain túl is elisme-

rést és megbecsülést szerzett a magvar né\T.iek.

A Magyar Nemzeti Múzeum és a rovartan : ez volt az a ketts
miuilvakör, a mehmek már korán lelkes munkásává szegdött s a

melynek aztán élte fog'vtáig' állbatatos híve maradt.



Midn ez eltt 45 évvel, mint 30 éves fiatal ember a Magyar
Nemzeti ^Múzeumhoz került, akkor bizonyára még maga sem gon-

dolta volna, hogy nemzeti intézetünk rovargyüjteményeinek az a cso-

portja, melynek gondozását reá bízták, mostani magas színvona-

lára fog valaha emelkedni. Az példás hangyaszorgalmával, az

lankadatlan buzgalmával azonban sikerült elérnie, hogy a Magyar
Nemzeti Múzeum darázs-, méh- és hangyagyüjteménye most már a

világ legnag3^obb természetrajzi múzeumainak hasonnem gyjtemé-

nyeivel úgy gazdagságra, mint tudományos értékre nézve bátran ve-

tekedhetik, st egyes részeiben azokat jóval felül is múlja. Ennek a

gyüjteménjaiek, e gyjtemény szeretetteljes gondozásának, rendsze-

res fejlesztésének és tudományos feldolgozásának szentelte tudá-

sának és tehetségének legjavát.

Szakirodalmi munkássága eleinte csak a hazai fauna körére

szorítkozott, de utóbb kiterjedt mind az öt világrész faunájára és

nevét, klasszikus latinsága révén, a külföldi szakkörökben is mind-

inkább ismeretessé és becsültté tette. Szakmájában egyik leg-els és

általánosan ehsmert tekintélylj^'é azonban tulajdonkópen az a nagy

mve avatta t, a metylyel 1889-ben a Magyar Tudományos Akadé-

miában leveleztagsági székét elfoglalta és mely az egész földkerek-

ség fémdarazsait tárg3^alja. Ez volt az fmve, a melyrl, ha sze-

rénysége engedi, méltán elmondhatta volna, hogy „non omnis moriar",

mert az valóban az állattani világirodalomnak mindenha örökbecs
és nélkülözhetetlen forrásmunkája fog maradni.

Midn e szomorú alkalommal a Magyar Nemzeti Múzeum és a

Magyar Tudományos Akadémia szinte gj^ászát tolmácsolom, fájdal-

mas búcsút veszek tle egyszersmind úgy a magam, mint itt meg-
jelent barátai és tiszteli nevében is, a kik benne nemcsak a tudo-

mány érdemes munkását becsülték, hanem az egyeneslelkít^ és rom-
latlan kedély, jó és igaz embert szerették.

MocsÁRY Sándor ! Valamint kedvenczeid, az aranyosan csillogó

i'émdarazsak meleg ragaszkodással fogják a sirhalmodon nyiló virá-

gokat évrl-évre körülröpködni, mi is ép oly híven, ép oly kegye-
lettel fogjuk emlékedet szi\'ünkben megrizni.

Nyugodjál békében ! Isten veled !

Jablonowski József a m. kir. Rovartani Állomás igazgatója a
Magyar Entomologiai Társaság nevében a következképen búcsúz-
tatta MocsÁJíY SÁxDOK-t, a társaság alapító tagját és volt elnökét:

Tisztelt gyászoló Közönség ! Fájdalmas és szomorú megtisztel-

tetés jut osztályrészemül, a nnkor a Magyar Entomologiai Társaság
megbízásából s e társaság nevében utolsó isten hozzád-ot kell

mondíinoin f ko])orsónál, a mely Mocsáry SÁNnoR-nak, a Magyar



Eiitomologiai Társaság" néhai elnökének íükli maradványai

öleli. Örökre elcsendesedett az a szív, a melv a természet

iránt önzetlen szeretettel dobog-ott ; örökre elpihent az a szén,

a természet ig'az szépségeit, rejtett titkait kutatta; örökre moz

lan lesz már az a kéz, a meh^ majdnem félszázadig" szolg"álta u

gyár rovartan ügyét. Igen, elcsendesedett a szív, pihen a beh»

szem, mozdulatlan a kéz : de Mocsáry Sándor szelleme örökké .

élni, mert e koporsó szk arra, hogy magába foglalhassa, magái,

rejthesse azt, a mit ^SIocsáry szelleme alkotott s a miben élni fog

Ha valakirl, akkor a Magyar Entomologiai Társaságnak néhai elnöké-

rl, MocsÁRY-ról méltán is, joggal is és büszkén is idézhetjük azt s a

mit közvetetlen hivatali fnöke is idézett, hog}'' „non omnis moriar!-'

A rovartan, a melynek hséges és önzetlen mívelje a boldo-

gult vala, nem tartozik ama tudományos foglalkozások közé, a me-

lyok ámulatba ejt, a világ gondolkodását felforgató eszmékkel fog-

lalkoznak, a^-agy olyan eredményiekkel lepik meg a nagy világot, a

melyek az . emberiség gondolatvilágát nem várt irányba terehk.

A rovartan, t. gyászoló közönség és t. gyászoló barátim, éi3en úgy
keresi az igazságot, mint a miként keresnie kell azt minden tudo-

mányos foglalkozásnak. A különbség csak az, hogy a rovartan a

nao^v természetnek csak igen kis körében mozog ; csak azzal fog-

lalkozik, a mi valóban a mikrokozmosz-t, a kicsi világot alkotja.

És néhai jSIocsÁRY-nk, e mikrokozmosz-ból, az állatok világából is

csak egy kis, rejtett helyet keresett ki magának, a hol magyar elme

még nem kutatott, a hol MocsÁRY-nk úttör volt. E kis iíely a rova-

rok világa volt ; de JSIocsáry ezt nem fog"lalta le egészen önmagának.

megértette és megérezte, hogy ma az emberi er szerem^ legj^'en,

csak annyit vállaljon magára, a mennyit férfias becsületességgel el

is végezhet. Es Mocsáry meg is felelt magáért

!

A méhek, a darazsak kicsi, de kimeríthetetlen életvilága volt

az. a hol MocsÁRY-nk otthon volt, a hol — ország-világ eltt és tar-

tózkodás nélkül vallhatjuk — nagyot és örökké maradandót alkotott,

a mire büszke és önérzetes lehet minden magyar, mert bizonnyal

mondom, hogy JMocsáry szelleme alkotásával többel járult a magyar
név, a magyarság hírnevének a nag\^ világban való öregbítéséhez,

mint rajta kívül kevés magyar. Mocsáry nem volt hango^ ember

;

hangját vájjon itten bérezés hazánk szk határai között ki hallotta ?

Mi kevesen, a kik szk baráti köréhez tartoztunk, ismertük nagy
alkotásait és mindenha büszkék is voltunk rá : de rajtunk kívül váj-

jon hány magyar van széles e hazában, a ki tudná, hogy Mocsáry
mije volt és örökké is mije lesz a magyarnak ? C) a magyar közm-
veldésnek olyan munkása volt, a ki a magyar névnek tiszteletet,

becsületet szerzett a nagy viláo'ban.



G

Ma — ^'alóball — háburú van a nagy világban. Mi, a kik a

iiiagyav ^o^•a^tant míveljük és a kik baráti viszonyában voltnnk azok-

kal, a kik most talán legádázabb ellenségeink sorába tartoznak, mi

inagyai' entomolognsok, meg vagyunk gyzdve, hogy ha ellenfeleink

entomologusai Inrét veszik ama gyászunknak, a mely a magyar ha-

zát érte, azok még ma, a gylölséggel, haragg'al, rossz indulattal

(>ltelt idk napjaiban is, elismer tisztelettel, feltétlen hálával, de egy-

úttal bizonyára szinte rokonérzéssel fogják emlegetni Mocsáry-I, a

Monographia Clirysididarum orbis terrarnm universi hal-

liatatlan szerzjét. MocsÁiiY-nak eme s a többi munkájára., a mely a

nag'3^ világ minden sarkába, a hol rovartant, állattant csak mívclnek,

eljut, büszke lehet minden magj'ar, mert a magyar földbl fakadt,

mert a magyar közmíveldés terméke és mert a magvar név dics-

ségét terjeszti. Az angol, a franczia és az orosz entomolognsok so-

rában — hogy barátainkról hallgassaJv !
— háu^" barátja, hány tisz-

telje A'olt MocsÁRY-nknak, a ki hosszú éveken át baráti összekötte-

tésben volt a néhai boldogultunkkal s a ki külföldi létére épen az

neve és munkálkodása folytán nemcsak tudta, hogv van mag'var.

hanem hogy van magyar tudománj-os világ is, mert a hol olyan

szellemi termékek teremnek, mint MocsÁRV-nak néhány akár össze-

foglaló monografikus nnmkája, akár csak részletekre terjeszked

adalék-kíizlcményei, ott a tudomány talaja nem heverhet már par-

lagon.

De hát, tisztelt gyászoló közönség, kedves gyászoló Ijarátaini,

a perez nem ídkalmas arra, hogy most, a mikor nekünk el kell Ijú-

csúznunk egy igaz magyartól, egy kartárstól, egy baráttók dicsít-

sem az elhun,ytat, magasztaljam munkálkodásának elért eredményeit.

vázoljam küzdelennnel teljes életét. Neküidí — elköltözött barátunk
— el kell válnunk tled most, hog}'' földi maradván3"od utolsó útjára

indidjon !

A halál napjainkban bven arat; arató munkájában már hosszú-

hosszú hónapok óta nem fárad el karja, nem vágyódik pihen után.

A halál arat nemcsak ott, a hol a világ remeg, reszket s a hol a

jövnek virága pótolhatatlanul elvérzik, hanem arat ott is, a h(^l a.

természet törvénye szerint uralkodhatik is felettünk !

V Magyar P^ntomologiai Társaságnak néhai elnöke elérte ama
kort, a mikor a teljesített derék munka után méltán kijárt neki a

Ijilienés ideje : de a vérözön mezején i)usztító, gyilkoló halál karja

ucin kímélte a ])ihenre vágvót sem.

Irigy volt hozzád a halál, megirigyelte tled azt a földi kis

piliendet, a mely neked osztályrészedül méltán kijárt: de a nút a

halál megirigyelt és megtagadott tled, azt — a végleges piheiit —
megadja nelícd az a fíild, a melybe mulandó maradványod visszatér.



Ti'sted (irökrü ulpihen, de szellemed örökké l'og" köztünk éluí . . .

Hidd meg', hog-y a meddig a gyöu3'örüséges, virágíjs magyar mOzt
valóban az arany és a g3'émántok ragyogásával, pompájával vetekecV^

Clnysisek. Pcpsisek és más jnozgó-szálló szárnyas tündérek — mind-

]nind a te kedvelt állatjaid — pompájukkal ékesíteni, díszítem fog-

ják, a míg a nagy vdágban lesz ember, a kit szíve-lelko emez álla-

tokhoz köt, a te szellemed mindaddig élni fog I

Mi pedig, kartársaid, barátaid, az elválás o szomorú, bánatos

perczében nem fogadkozunk, hogy emlékedet kegj^elettel rizzük

meg és mindenha tiszteletben is tartjuk. Hiszen te mindig' a mienk,

a rovartan magvar mívelié voltál s az maradsz szívihikben-lelkünk-

ben (irökké.

Bánatos és fájdalmas szívvel köszöntüidí utols(3 utadon: sit

terra tibi levis! Mocsáky Sándor, Isten veled!

Egy régi rovartani munkáról.

Irta : Csíki Er>-0.

A le<i'töl)b rovarász nem naan* örömére gvakran kell búcsúz-

kodnunk valamely általánosan használt tudományos rovarnévtol, meg'

Íveli tanulnunk az újat és fleg megszoknunk azt. lízért sokan szi-

dalmazzák azt, a ki il3"en névcserét ajánlatba hoz, de a pokolba kí-

vánják a régi salabakter könyveket is, a melyeidbl ilyen ne\'eket

ki böngésznek.

Innen van. liog}' újabban oh^an né\'jegyzék összeállításán fá-

radoznak, a mel}' nevek örökre meg volnának tartandók, a melyeket

a prioritás elve alajíján sem lenne szabad megváltoztatni. Ez min-

denesetre szép törekvés, azonban nem hiszem, hogy olyan könnj^en

elfogadná mindenki, vagy hogj'ha el is határoznák annak kötelez

elismerését, idvel ne tennének kivételt egyik-másik „megóvandó''

név megváltoztatásával.

Csak gondoljunk pl. Lixxk lepkéire. Ezeket az angolok anu\'ira

zár alatt tartották, hogy nem igen akadt senkisem, a ki azok meg-
tekintésébe, megvizsgálására gondolt volna. Végre másfél száz esz-

tendre vállalkozott erre A^ERrry és mindenkinek elcsodálkozására

kisütötte, hogy Linné „Systema Xaturae-' czínui munkájában egész

más lepkefajokat vagy fajtákat írt le, mint a hogyan ezekiK^'k a ne-

veit napjainkig értelmeztük.

És íg-y van ez sok más munkával is. Ott ^•an pl. Scoí-oli J. A.

..Entomologia Carniolica exhibens insecta Carnioliae indigena. Vindo-

bonae, 17G3" ezím munkája, melyben a selmeczi fiskola egykori

tanára Krajna rovarvilágát ismerteti. Az ebljen a munkában leírt


