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fogjuk igazítíini a tudmány azou l'ürumáii, a mely a tudományoh vitatkozás

és eszmecsere helye ; de ha dr. Haynald érsek az ellentétes tanokkal az ille-

tékes forumot elhagyja, s agitátiót kezd a társadalomban : ott is szembe-

szállunk vele. lássa !

Nagyon sajnálom, hogy így kell szólnom epén ahhoz a fpaphoz, a

kivel eleget érintkeztem, hogy megbecsülni tanúihassam ;
— de azon a téren,

a melyre lépett, csak ellenfele tudok lenni.

Hkeman Ottó.

STAL KAROLY.
(1833—1878.)

Junius vége felé egy gyászjelentés indult Stockholmból a szélrózsa

minden irányában, hogy megvigye StxIl Károly halálahírét barátainak,

tisztelinek, kik Óceánon innen és Óceánon túl mindenütt találhatók, a hol

a természetrajz hívei és munkásai számára bármity szerény munkakör, vagy

figyel állomás nyílt meg.

Egy ember, egy tudós veszett el SiÂL-ban, még pedig ember és tudós

a szó legnemesebb értelmében.

Páratlan buzgalom egyesült benne a legnagyobb lelkiismeretességgel,

a legnagyobb világossággal s ezeket tetézte a tárgyilagosság, a józanság, a

kimeríthetetlen szolgálatkészség és valódi szeretetreméltóság.

Typusa volt , annak az iskolának, a melj'^et Linné megalkotott, mely-

nek apostolai odaadással mködtek és mködnek az anya természet megis-

mertetésén s minden lépten nyomon valódi tudást, világosságot terjesztenek.

Hozzánk is eljutott a gyászjelentés; s a mily sokan vagy kevesen

vagyunk itt hívei és munkásai a természetrajznak, mindnyájan elteltünk

bánattal, mert nem volt köztünk egy is, a ki Stal munkáiban hséges
kalauzt ne talált volna ; és vannak köztünk olyanok is, a kik vele szorosabb

viszonyban állottunk, így még közelebbrl ismertük s nemcsak mint tudóst,

hanem mint embert is becsülni tanultuk.

Stal mködése nem keltett zajt. Nem tartozott azok közzé a herosok

közzé, a kik problémáikkal, eszméikkel bemarkolnak a korszakok szellemi

áramlatába. hangyaszorgalommal, türelemmel, pontossággal összehordozta

az anyagot, vizsgálta, elrendezte és ismertette úgy, hogy mások az általa

megfigyelt jelenségek körében eligazodhatnak.

Ez jellemzése e korán elhunyt férfi munkálkodásának s ez biztosítja

neki szaktársainak hálás emlékezetét.

Most pedig lássuk másnem méltatását is, a melyet Dr. Horváth Géza
munkatársunk a következkben állított össze.
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Az lS78-ik (V t\>lyt;ín az iiUiittaiit, nevezetesen pidi^' a rovurtant

súlyos vesztest'<í crtf. A jflcnkov logkitünöl)!) és leíítevekenyel»!) entoniolo-

gusainak egyike, Stál Károly ezen év június r.l-áuFrüsundavikben Stockholm

mellett megsznt élni. A halál férükürának delén és nnmkíísságának tet-

pontján szólitotta. ki az élk soráhól azon fértiút, ki egyaránt kitnt éles

elméje és alapossága, kritikai felfog.ísa és igazsiígossága, világos stylje, sza-

hatos leirásai és szívós kitartó munkássága, valamint ritka eh'izekenysége és

páratlan szeretetreméltósága által. Benne nemcsak hazája, Svédország, egyik

díszét, hanem az egész tudományos világ egy nagy tehetségíí és szorgalmú

munkását vesztette el.

Stal Károly született 1833-han és így még csak 45 éves volt, a midn
a halál munkás életének véget vetett. Els értekezése már 20 éves koráhan

jelent meg a stockholmi akadémia kiadványaihan, melyeket azontúl csak-

nem minden evhen becsesebhnel l)ecsosel)]) közlésekkel gazdagított. A svéd

országos múzeumnál, melynek csakhamar tisztviseljévé lön, tág tér nyilt

fáradhatlan buzgalmának és tevékenységének. Az ott bven kínálkozó alkal-

mat fel is használta derekasan és, mint Linné nemzetének igazi fia, a syste-

matikus entomologia terén klasszikus munkásságot fejtett ki. Rendki\'üli

termékenysége és alapossága a bel- és külföldi szakköröket mindenütt bámu-

latba ejté s t a leghírnevesebb rovartudósok sorába emelé. Érdemeit kis

hazája is kellleg méltányolni igyekezett. A stockholmi és upsalai tud. aka-

démiák tagsági okleveleikkel tisztelték meg ; királya pedig a svéd sarkcsillag-

renddel tüntette ki. A stockholmi országos múzeum entomologiai osztályának

igazgatója Boheman 1867-ben nj^ugdíjáztatván, utódává Stal neveztetett ki.

Ezt a hivatalt aztán korai haláláig híven és méltóan töltötte be.

Stal irodalmi tevékenysége sokkal nagyobb terjedelm volt, hogy

sem itt munkáit egyenként felsorolhatnám s bemutathatnám. Elég legj'en

azért szakirodalmi mködését e helyen csak fbb körvonalaiban vázolnom.

Tanulmányainak ftárgyát egy addig jóformán elhanyagolt rovarrend,

a hemipterák képezték. Haliár azeltt is voltak már e rovarrendnek egyes

kitn miveli, eltte mégis alig akadt valaki, a ki ne csak amúgy mellé-

kesen, hanem kiválólag ezen rovarokkal foglalkozott volna. Stal volt vala-

mennyi entomologus között a legels, a ki ffigyelmét els sorban a

hemipterák tanulmányozására fordítá ; és valóban elmondhatjuk, hogy

negyedszázados irodalmi mködése a hemipterák systematikájiira nézve

körszakot alkotó volt. Tartalmas értekezéseiben, melyek többnyire latin

nyelven fleg a stockholmi akadémia évkönyveiben láttak napvilágot, nem-

csak számtalan uj faj és nem mintaszer leírásaival tnik ki, hanem azon-

kívül minden lépten-nyomon szerencsés és mesteri kezet árul el az egyes

alakok és alaksorozatok természetes csoportosításában s osztályozásában.

Számos kisebb-nagyobb dolgozatának mellzésével különösen kiemelendök-

nek tartom «Hemiptera Africana» czim négykötetes munkáját, noiiiklön-
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beu a Pliilippini szigeteknek és Kio Janeiro vidékének félszárnyú rovar-

faunáit tárgyazó monographiáit. Legfbb és legnevezetesebb munkáját

azonban kétségkivííl azon nagyszabású müve képezi, melyben a létez összes

irodalonn-a és rojjpant gazdag anyagkészletre támaszkodva, az egész föld-

gömb valamennyi eddig ismert hemipteráinak rendszeres összeállítását adja.

Ez a rendkivûli szorgalommal és tudomán3H')s készültséggel írt munka,

melybl «Enumeratio Hemipterorum» czím alatt öt nagy negyedrétíí kötet

jelent meg, sokkal többet nyújt, mint a mennyit szerény czíme sejtetni

enged. Nem egyszeri! eatalogus ez, hanem úgyszólván monographiák hosszú

sorozata. Mert nem csupán csak a nevek száraz lajstromából áll, de e

mellett a gyakran igen bonyodalmas synonymián kívül még számos új vagy

kevéssé ismert faj és nem leírásait, analytikus táblázatokat, fontos észrevé-

teleket, jegyzeteket stb. tartalmaz. Fájdalom, hogy ez a nélkülözhetlen

forrás- és alapmunka szerzjének közbejött halála miatt befejezetlen maradt.

Jóllehet Stal fényes tehetségeit fleg az exoticus alakok tanulmányo-

zásának szentelé, mindamellett nem feledkezett meg az európai faunáról

sem. Több európai hemiptera-családról kitn genericus táblázatokat szer-

kesztett ; néhány családnak Svédországban tenyész fajait pedig jeles sjTiop-

sisokban ismertette.

Nem kis mértékben szolgálta meg a tudományt még az által is, hogy

a régi Fabricius-féle hemipterákat, melyeket Fabeicius hiányos leíi'ásai nyo-

mán mai nap már nem lehetett teljes bizonyossággal felismerni, kritikailag

megvizsgálta s a jelenleg Kopenhágában és Kiéiben rzött typikus példányok

tüzetes összehasonlítása után a tudomány számára, mondhatjuk, újra visz-

szahódította.

Daczára annak, hogy a hemipterologia terén ily nagyszer tevékeny-

séget fejtett ki, Stal lankadatlan buzgalma és munkakedve idt talált még
ezenkívül az orthopterák és coleopterák tanulmányozására is. Az orthopterák

systematikájában több fontos dolgozattal, mink a Mantidák, Blattídák és

Phasmidák rendszereinek kritikai feldolgozása, örökíté meg nevét. Nagy
értékkel bír «Eecensio Orthopterorum» czím müve is, melyben a Linné,

De Gebr és Thunberg által leírt egyenes szárnyú rovarfajokat interpretálja

s a jelenleg dívó rendszer keretébe illeszti. A coleopterologia terén legneve-

zetesebb munkája gyanánt említhet az amerikai Chrysomelidák mono-
graphiája.

StIl munkáinak fontossága és tudományos értéke által maradandó
nevet biztosított magának az entomologiai szakirodalom mezején ; de sokáig

felejthetlen lesz rendkívüli elzékenységével és lekötelez szívélyes modo-
rával mindazoknak szívében és emlékében is, a kik — mint e sorok írója—
szerencsések lehettek vele tudományos vagy irodalmi összeköttetésben állani.

Dr. HortvÁTH Gkza.


