M-re megy fel. Farostauyag gyártás czéljából 114 ipartelep 128.710 m"
lúcz- és jegenyefenyő fát dolgozott fel.
Azonfelől a legkülönbözőbb faipar ágak virágzanak Csehországbau,
de erre vonatkozólag nem állunk megfelelő adatok rendelkezésére.
Az e r d é s z e t i i g a z g a t á s és k e z e l é s r ő l meglehetős
szűk körben mozgó adatok vannak közölve; ezekből kitűnik, hogy
Csehország erdőtisztikara az 1875-ki létszám szerint 3892 embert
számlál, a kik közül igazgató tiszt (leitender Forstwirth) 459, erdő
hivatali tiszt (Forstbeamte) 529, erdőgondnok (Revierbeamte) 1954,
erdészsegéd (Forstadjunkt) 950.
Az erdővédelemmel 5915 erdőőr (Waldheger) van megbízva.
9807 főnyi összes személyzeti létszám mellett a felsőbb erdé
szeti államvizsgát letette 253, az erdővédelmi és műszaki személyzet
számára előirt alsóbb rendű vizsgát 3181.
Egy gondnoksági tisztre (Revierbeamte) esik átlag 455 ha
(1322 hold), egy erdötisztre (Forstbeamte) 379 ha (659 hold), egy
erdóőrre (Heger) 249 ha (422 hold), egy alsóbbrendű erdőőrre (Schutzorgan) pedig átlag 150 ha (264 hold erdő.
A n a p i m u n k a b é r e k 30—100 krajczárig mennek. Döntési,
vizlevezetési és útépítési munkálatoknál az alku szerinti napi keres
mény 40 krtól 2 frtig terjed. Ezekben vannak röviden ismertetve
Csehország erdőstatistikai adatai.

Vadászati
Vaddisznó vadászat

tárcza.
Temesmegyében.

Irta : V a d a s

Jenő.

„Czigány és L a n k a " ! !
Van-e
és

a számottevő

vaddisznóvadász

Krassó-Szörénymegyékben,

ki

e

két

Temes-,
nevet

ne

Torontálismerné?

Alig hiszem. De ha mégis akadna, kerítse sorát, hogy részt
vehessen olyan vaddisznó vadászaton, melyen e két név vise
lője működik.
És ha a vadász szivében a vadászati izgalmakszülte láng
már kialvófélben

volna,

edzett lelkületén

már

kigyullad

szivében

ha

a felhevülés,

vadászatokon meg-

nem vesz erőt, ily vadászatokon újból

a láng, idegeit újra

egész hatalmába ejti

az a megmagyarázhatatlan édes érzés, melynek neve : v a d á s z 
szenvedély.
Virad. A kocsi előáll. Puskámat, tölténytáskámat s harapnivalóval

kibélelt

háti

zsákomat

a

pinczetok

barátságos

társaságában kocsim saraglyájába rakja a „fiu" s megindulunk.
A lovak vigan haladnak az erdőn keresztül vonuló „nyi
ladék"

uton, meg-megijedve a bokrokból nagy robajjal felreb

benő fekete rigótól.
A tavaszi levegő balzsama felfrissitőleg hat s érzékeinket
a

megfigyelésekre

lépés, melynél

oly

élessé, fogékonnyá

teszi, hogy

nincs

a természet e szép templomában, az erdőben,

ujat ne látnánk, hallanánk.
A természet

is most

ébred. A fák rügyei dagadni kez

denek, sőt a fekete gyűrűéi már ki is fakadtak. Kocsim kike
rül egy pocsolyát s beljebb szorul az erdő bokros szegélyébe,
honnan egy ág kocsimba ér. Feltűnik, mert ez is már kileve
lezett

s erősen bizonyitá,

hogy

a kecskerágón nem tesz túl

még a fekete bodza sem, mert tavaszi élénk világoszöld kön
tösével

ő

sem

akar

hátramaradni

kedves diszitési munkájában.
rigó, mert
társait

a

magas

erdő alapjának

Meg is hálálta, ezt a szép szavú

épen

az ő bokrán kezd oly kedvesen csevegni s

ébredésre

serkenteni, hogy rövid idő múlva az egész

erdő szárnyas világa rázendité a reggeli hymnust.
Ekkor

azonban

már

kiértünk

a

Vadászerdőn

átvonuló

lippai útra. Ez volt a találkozó.
Két kocsi már itt várt. Az egyiken ült M o k r y ,
a

délmagyarországi

vadászok

pedig a fáradhatatlan

e

typikus

s vadászatra

alakja,

a

István
másikon

minden pillanatban

kész

J a n k o v i c h Miklós a két Cerberussal: Czigánnyal és Lankával.
Kölcsönös barátságos „jó reggelt" köszöntések után megindul
tunk Bruckenau felé.
Az ut mindkét oldalán nagyobbára még erdő áll.

Minél tovább nézem, annál jobban elkomorodom, mert ez
erdőkre is ki van már mondva a halálos Ítélet.
„Irtás"

a csábító jelszó. Hódol is e jelszónak vidékünk

megannyi svábja s derüre-borura veszi bérbe az irtandó terü
leteket
ként

6 évre s az első (!!) esztendőtől kezdve fizet holdan
15—33

minden

frtot.

Szereti

a

sváb

a humust,

abban

van

reménye. Ki is szija 6 év alatt minden zsírját annak

az áldott szűz földnek. É s 6 év múlva?
Jön a „telepes" s vele a nyomorúság.
Rövid a történet, de igaz.
Az ut baloldalán, hol a legszebb 4 0 — 6 0 éves tölgyerdők
gyönyörködtették a szemet, már nagy réseket vágott a favágó
fejszéje.

A

a

nap

kelő

„méter"-ékbe
aranyos

magas karók

közé

rakott friss fa „bütü"-jén megtörik

sugara

szorított

s megfényesíti
rakásokat,

a kiemelkedő s

Elmélkedem

s olylyá

tűnik fel előttem az egész, mint egy temető, melyben sírhantok
emelkednek a maguk keresztjeivel és síremlékeivel. Temető is
ez,

olyan, melynek lakói mind idő előtt, még egészen

fiatalon

„természetellenes" halállal haltak meg. Még szomorúbbá

teszi

e temetőt az, hogy áldozatai a „feltámadás" magasztos tudata
nélkül,

sőt

annak

teljes

kizárásával multak ki. Requiescant

in pace.
Szinte jól esett e szomorú kép s elmélkedés után a gyar
matba!

tubák

szinü

utolsó

garashoz"

gőzmalmot,

czimzett

az előtérben

korcsmájával

ékeskedő

„Az

megpillantanom.

A

malom ugy tetszik már reggelizett, mert nagy kürtője ugyan
csak vigan
Mokry
sem

eregette

bátyánkkal,

hagyta

magát

a füstgomolyokat,
ki

erős

„fél kilós tömésü"

sarokba

szorítani.

versenyre

Zakatolt

is a malom

keményen, s mikor mellette elhaladtunk, gőzsípjával
akkorát füttyentett,
a

lovakat

kelve

pipájával sehogy
bosszúból

hogy a Jóska kocsisnak elég dolga akadt

megnyugtatni. Ennek

köszönhettük,

hogy

a gyar-

mathai kapaszkodóra hamar felértünk s alig vettük észre ama
nagy

eseményt,

vezető

utat

is

hogy

immár

kavicsozzák.

a

Gyarmatha

nagy

községbe

Ezentúl a gyarmathai bor bizo

nyosan még olcsóbb lenne, ha nem fészkelte volna be magát
szőlőjébe a phylloxera, mely a szomszédos bruckenaui szőlőket
már tönkre tette.
Szomorú látványt is nyújt
ladtunk

az a domb, mely alatt elha

s melyen még a mult évben ez időtájt szorgalmasan

takargatta ki szőlőjét

a sváb, most pedig a maga kietlensé-

gével oly lehangolólag hat kedélyünkre.
No de itt az erdő. Félre minden búval, gonddal s elmél
kedéssel, mert Diana istenasszonya kegyes jóvoltából ma talán
tettre kerül a dolog.
Nem tudnám

hirtelen megmondani, hányszor tettük meg

már ezt az utat a „Samu" kedveért, annyi azonban bizonyos,
hogy

nagyon

meg

lehet

elégedve

tisztelgésünk

ily

gyakori

ismétlésével. Mert hát tudni való dolog, hogy a „Samu" az
agyarosoknak

egy nagyság s furfangban

példánya. M o k a y
Másodmagammal
növésű

zabbal

még eddig páratlan

bátyánk tenyere épen belefér
láttam,

midőn

egy

teljesen

ékeskedő

táblán

végig száguldva,

„csapájába".

érett

s magas
olyan utat

hagyott maga után, minha szekérrel gázolták volna arra. A zabból
a vadkan jól kimagaslott. Szóval, óriási példány. Ma itt van,
holnap ott. Három év óta ismerjük, hajszoljuk s lövésre soha
sem került. Ez

okozza aztán, hogy a mint „Samu" itt vagy

ott tartózkodását jelentik, lázat kapnak a vadászok s nyomban
kezdődik a hajsza.
Csak egy vadász van,
ez a mi vadász vezérünk
De

azért

ki higgadtságát el nem vesziti s

Jankovich.

ő is mindig jön,

erősen kételkedik.

habár

„Tengeri kigyó"

ez,

„Samu"
„mesebeli

létezésében
sárkány",

szokja mosolyogva mondani, de azért jön. Nemcsak jön,

de a

mint Drillingje
kodása

felszereléséből

következtetjük,

daczára komoly ismerkedésre

van

minden Tamás-

elkészülve.

Ma

is

mosolyogva fogadta az öreg „ Gyuri" főerdőőr abbeli jelentését,
hogy

a

„Samu"

itt van s csak azt jegyezte meg erre,

hogy

„Czigány" és „Lanka" is itt vannak.
De hát kik vagy mik ezek?
Csörög

a láncz

dászkocsijából
kuvasznak
látnád,

s Jankovich

kivaczkalódik

vélnéd,

ha

ur téglavörös szinü va

két

kutya.

Közönséges

az ország-uton farkát behúzva ballagni

vadul támadó párducznak, mikor a vadkant vaczkából

felriasztva, űzőbe veszi s feltétlen megállásra kényszeríti.
Középnagyságú

komondor

fajból

való

mindkettő.

Fejők

kicsiny, hosszúkás orral s felálló denevér fülekkel. A fülhegyek
eléhajló

s könnyen

menés,

de

mozgó lebentyükben végződnek, ugy hogy

különösen

szaladás

közben

a

fülvégek

folytonos

libegése komikus hatást idéz elő. Mindkét kutya szine fekete,
csupán

torkuk

alja

s

hasuk

sárgás-fehér.

Szemök

villogó,

barátságosnak épen nem mondható.
Gazdájukon kivül senki mást nem ismernek s idegen által
magukat vezettetni csakis akkor engedik, ha gazdájuk folytonos
simogatással
czot. Ezen

s hízelgő

szavak kíséretében adja kezébe a lán-

viselkedésük egyébiránt könnyen érthető, ha meg

gondoljuk, hogy otthon egész nap lánczon vannak s csak későn
este, midőn

czerberusi nehéz feladatuk kezdődik, bocsáttatnak

szabadon.
Nem csuda tehát,
mint minden
„csapára"
ves —

alkalommal,

e két

az öreg Gyuri főerdőőr most is,

kellő respektussal veszi át s vezeti

— nekünk vadászoknak különben igen ked

tigrist.

Alig haladunk
nyen,

ha

a

kutyák

a vágás sűrűjén keresztül kigyódzó ösvé
nyugtalankodni

kezdenek.

Szimatolnak.

szimat helyes, mert ime a puha talajon mindnyájan

A

észrevesz-

szük

a

„csapást",

de azt is, hogy gazdája nem a keresve-

keresett „Samu". Szótlanul egymásra nézünk s én megértettem
J a n k o v i c h ur

.

.

.

.

mosolyát.

Az öreg Gyuri egyre biztatott, hogy egy nagyobb is van,
mely a szántóföldek felől a vágás másik részén hatolt a sűrűbe
s minthogy a
szik. Talán

„csapa" nem vezet ki, biztosit, hogy benn fek

ez lesz a „Samu"!? A haditervvel rögtön készen

voltunk. J a n k o v i c h

s Gyuri a kutyákkal a szántóföldek felé

kerülnek, mi ketten M o k r y v a l s egy erdőőr a vágáson végig
vonuló ösvény ismert váltóin helyezkedünk el.
Én

egy

tőkére

telepedtem

le

s

örömmel

figyeltem

a

körülöttem élénken nyilvánuló madárélet kedves jelenségeire.
A vágás közelében kanyargó Beregszó patak sással benőtt
medréből nagy
hogy

sápogással kél ki két „tőke rucza", jelezvén,

nyugalmukat

a

közelükben j á r t

„csapázó"

vadászok

zavarták meg. Nagy kört irnak le fejünk felett s miután igazi
„madártávlatból"

meggyőződnek,

nem lehet, légi utjokból

hogy

veszedelemtől

ismét aláereszkednek

tartani

tulajdonképeni

elemükre : a vizre.
A körülöttem

élénken felhangzó madár dal, különösen a

megérkezett fülemilék

érzésteli,

a fakadó szerelemtől áthatott

éneke már-már melancholikus hangulatba ejt, midőn megszólal :
„Czigány".
Villanyszikrától

váratlanul

érve, nem ugrottam volna fel

oly hirtelen, mint e hang hallatára. Pedig csak két „hau-han"ként hangzó egyszerű ugatást hallottam. Pár pillanatnyi csend
után

az ugatás ismétlődött

s belevegyült egy vékonyabb, de

szintén ugatásszerű hang, a „Lankáé".
Tudtam,
kerül elibük,
legföljebb

hogy a disznót verték
rendesen

egy-két

ignorálják

perezre

fel. Mert ha más vad

s csak ritkán, de akkor is

iramodnak

utána.

Ilyenkor

ugatnak, hanem „csaholnak" mint a vadat üző kopó.

nem

Most mind a kettő ugatott. Ugatott ugy, mint talán soha.
Meg

voltam

győződve,

hogy

a

„Samura"

akadtak, mert ily

zenére csakis ő lehet érdemes.
A vadászszenvedélyen kivül erőt vett rajtam, ekkor a kíván
csiság láza s feltámadt bennem a vágy „Samuval" találkozni.
A kutyák

alig dolgoztak

egy-két perczig, eldördült egy

lövés. Agyamon e pillanatban még nem futott végig a gondolat:
„hogy

immár másnak kedvezett a szerencse", midőn eldördül

a második

lövés, mely

következett

be. Meg voltam

tékre"

került.

És

után

néhány másodperczig siri csend
győződve,

ime egyszerre

hogy a disznó

hallom, hogy

„teri

a kutyák a

legnagyobb erélylyel folytatják a hajtást.
Kezdtem
hogy

nem

a disznót

érteni

a

Jankovich

dolgot,

mert

azt feltételeznem,

vagy az öreg Gyuri elhibázták,

nem lehetett.
A hajsza

mindinkább

a mi oldalunk felé tartott s nem

sokára a csörtetést is hallottam a sűrűben.
Vérem
rajtam,

pezsgett.

A

vadászszenvedély

annyira

erőt

vett

hogy nem törődve semmivel és senkivel, mindenképen

a harcztérre
könnyebb

igyekeztem jutni. Ez most már annyival inkább

is volt,

mert

a kutyák határozottan jelezték, hogy

a disznót megállították. (Standlaut).
Egy

keskeny

vadcsapáson

már

oly

közel .jutottam

az

élet-halál harcz színhelyéhez, hogy képzeletemben szinte láttam
már

a

„Samu"

körvonalait.

Hallottam

mindent,

de

a

nagy

sűrűben nem láttam semmit.
Egyik

fél

sem tágított.

tették lehetetlenné
csak

A kutyák bámulatos kitartással

a disznó menekülését, ugy hogy most már

egy kis körben

folyt

a harcz. É p e körbe igyekeztem

bejutni, midőn a kis ösvényen feltűnik

előttem M o k r y

mar-

cziális alakja arczhoz emelt fegyverrel. E pillanatban eldördül
egy lövés

s látom, hogy M o k r y

még mindig arczhoz emelt

fegyverrel áll. É s nem hiába, mert a disznó egyenesen n e k i t ö r .
Két

lövés,

egy

„megvan"

kiáltás

s a disznó

sűrűben, most már nem törődve azzal, hogy a
Lanka

ott feküdt a
Czigány

és

fülénél tartották fogva.

Mi sem természetesebb, mint az, hogy M o k r y h o z
zett első kérdésem volt : „a Samut lőtte l e ? "
egykedvű
magam

felelet.
is

Megkönnyebbültem,

pályázom

a

„Samu"

mert

mi

leteritésére

örömmel fogadnám a „vadászdicsőség"

inté

„Nem" volt az
türés-tagadás,
s mint

vadász

pályadiját.

Ki tudja ki lesz a boldog pályadíj nyertes?
A mozdulatlanul elterült disznóhoz csak közeledni is Isten
kísértés lett volna, mert a két derék kutya mint két sárkány
őrizte

prédáját,

mely

2

év alatt

a huszonketedik.

Mig

végre a sok jeladás után megérkezett kedves gazdájuk s tisz
tességes

távolságra

vezette

a mai nap

eredményének

e

fő-

tényezőit.
Erre
volt

megvizsgáltuk

(kisigerelve

a

disznót

s lövéseket.

Erős

kocza

1 0 1 kilót nyomott) 5 golyólövéstől vérezve.

Táhát mind az 5 lövés talált, melyek közül az utolsó 3 : egy
„tüdő", „vállap" és „fej" lövés egyenként is feltétlenül halálos
volt.

Az

nélkül,

első

hogy

két
a

lövés közül

zsigert

az

megsértette

egyik
volna,

„béllövés" volt, a
(az

öreg

Gyuri

lövése) a másik pedig „haránt-lövés" ( J a n k o v i c h ur golyója.)
Ennek

következtében

a disznó

„teritékre" hozatalát

Mokry

golyóinak ítéltük oda.
És

„Samu"??
Csörög a láncz s a csörgés hangjába bele

vegyül

előttünk

világosan

haladó

kihallik

e

vadászvezérünk
pár

sárkány".
Meglátjuk igaza volt-e?

szó :

mormogása,

„tengeri

kigyó",

melyből
mesebeli

