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Bogarászati kaland Horvátországban.

Ii'ta BiEó Lajos.

Úgy 1893 táján sokat kalandoztam Horvátország- félrees vidé-

kein, odalent Lika-Krbava megyében, abban a zugban, a mi oda van

ékelve a tenger, Dalmáczia és Herczegovina közzé. A szakadékos

Velebit hegyi erdit és barlangjait bújtam. Xem tudta még akkor

senki, mert még nem szóltam róla teremtett léleknek, hogy én csak

testileg járkáltam idehaza, a lelkem, minden gondolatom a Föld túlsó

oldalán járt, az serdkben, más világtájon. Akkor még nem is gon-

doltam Ujguineára, Közép-Amerika volt akkor az ideálom. Mikor

megyek oda, hogj" jutok oda, azt még nem is sejtettem, de hogy
oda eljutok, abban bizton hittem. Készültem is hozzá ersen. Nem
azon aggódtam, ami az én helyzetemben a legnagyobb akadály volt.

hogy pénzem egy csepp sincs, hanem attól féltem, hogy nem lesz

oda elég bátorságom és hogy nem tudom majd eléggé elbírni a nél-

külözéseket. Már meglaktam magánosan jó egy hétre a Tátrában a

bélai Vöröstó és Kéktó szikláit, ahol a pásztorok azt a hírt terjesz-

tették el rólam, hogy ott bujkál egy bolond angol, a ki ott akar ok-

vetlenül pisztrángot fogni. De hát itt még volt magammal ennivalóm,

a próba tehát könnj^ volt. Azután a Retyezát rengetegeibe vontam
meg májamat, ide már ennivalót se vittem, számítottam a borókára,

meg az én extra-vadembereimre, a pásztorokra : de a borókára nagy
konkurrenciát csaptak a rigók, a pásztorok pedig, szeptember lévén,

már levonultak a nyájakkal, így hát a próbahetet a bükkmakkon
húztam ki, az igaz, hogy oh^an eredménynyel, hogy lejövet, Buda
Ádám vendégszeretete mentett meg az éhenhalástól. Azonban az

erdkben nem tudtam félni megtanulni. Úgy voltam, mint az egy-

szeri jogász, aki a világot csak jogalanyoknak és jogtárgj'aknák
tekintette, én pedig a rengetegben nem félelmetest láttam, hanem
csak jó vagy nem jó bogárgyjthel3"eket.

Ha már nincsen semmi ijeszt a föld felett, úgy gondoltam,

majd találok a föld alatt. Odalent a Velebitben sok a karsztlj^uk, a

búvópatak, barlang, majd az lesz a bátorságom próbája ! Aztán meg-
találom ott a vadembereket is, horvát testvéreinket, akik ellenségei

a magyarnak, tán még emberevk is, sülve vagy fzve megesznek
mindennap egy pár mag^^art !

Szegény jó horvát testvéreink I Ö beunök is bizony nagyot
csalódtam ! Hiszen nem mondom én, hogy azok, akik újságot olvas-

nak és politizálnak, nagyon szeretnek bennünket. De a nép, az isten-

adta nép, az bizony nem igen olvas és épen nem gylölködik. Se-

hogy se akartak beválni vadembereknek, ahogy pedig én jobb sze-
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retteni volna, — akkor. Inkább még k nézhettek engem annak,

mikor estenden szívesen hívtak házukba, hogy ott aludjam, ne a

szabadban. De hát k nem állottak a hel3"zet magaslatán, nem tud-

ták, hogy én Amerikát játszottam és nélkülözni tanulok. Megtöltöt-

tem a hálómat illatos zsályával, az volt a vánkosom a Paliurus bok-

rok közt s álmodtam rajta exotikus tájakról és felfedezend új

bogarakról. Olyan illatos ágya csak nagyon nagy úrnak és nagj^on

szegény embernek lehet.

Xem tudom én már, hány napig mentém Carlopágótól Goszpicsig,

olyan távolságra, hogy egy nap alatt kénj^elmesen oda gyalogolhattam

volna. Mert az egy fol^'tonos g3áíjt kirándulás volt. Rostáltam és ott

mindjárt ki is válogattam, azzal pedig jól el lehet tölteni az idt.

Arrafelé bizon}'- nem igen járt turista, a gyalogoló nadrágos

embert a falukban a házakból sokszor elkiabálják azzal a hívással:

„Csekájte májszter?" Vándorló mesterembernek nézik. Próbáltam én

megmagyarázni az én horvát tudományommal, mely abból az egy

szóból állt : Zbogom. Internaczionális kifejezéssel is igyekeztem fel-

világosítani, hogy holmi professzorféle volnék. Ez volt a vesztem.

Arrafelé professzornak a vándor óráslegények tituláltatják magukat.

Xem is kérdeztek azután, hanem csoportosan hozták ki nekem az

órák fajait, hogy megigazítsam. Megadtam magamat sorsomnak, lettem

órás. Nagyító üvegem és csipeszem volt hozzá. Itt kisrófoltam, ott

besrófoltam s végül jelnyelven tudattam, hogy ol^^an rossz, hogy
nem lehet rajta segíteni. Akadt otyan bolond óra is, hogy járni indult

a piszkálgatásra, azért fizettek is egy pohár bort. Sohse tudtam addig,

hogy olj^an könny az órásmesterség !

Goszpicsban két hivatásos bogarász is lakott akkor, az egyikre

már nem emlékezném, ha nem emlegette volna annjüt a róla elneve-

zett Otiorrliynclms Seqaensiit, az dicsségét. A másik Dóbiás Ferexcz,

azóta is régi jó barátom. Hiszen szívesen fogadtak k, adtak is szí-

vesen mindegyik ottan honos jellemz fajból, amirl mondtam, hogy
nekem még nincsen. El is vezettek az u. n. jó bogarászhelj'ekre, de

tudja isten miért, azok a kirándulások mindig igen szegényesen

ütöttek ki ! Hiában, Goszpics környéke nSigyon szegényes, a jó fajok

távolabbi helyeken élnek

!

Nem ismerném a magam fajtáját, a bogarászokat, ha még ezen

se tudnék segíteni. Egyik reggel hárman együttes kirándulást ter-

veztünk, de az utolsó pillanatban ürügyet kerestem, hogy vissza-

maradjak. Magától értetdik, hogy messzirl utánuk mentem. Oldalt

egy kopár hegyoldalról beláttam a Lika-folyó partján azt a bokros

helyet, a merre eltntek, s láthattam, mikor jöttek haza. Ezután aztán

egyszerre gazdagabb lett Goszpics bogárfaunája, de k se titkolóztak

tovább. Ámbár csak most vallom meg, hogy meglestem ket.
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Goszpicstól befelé a Lika jobb partján lev heg-ységben több

barlang van, a melyeket már átkutattak Dóbiásék. Különösen arra a

barlangra pályáztam, a meljakben a ritka ÁnopMlialmus Eurydice tar-

tózkodik, mert ebbl addig csak két darab került el. Dóbiás meg is

magyarázta, hogy a barlang vége táján, ahol a víz lefolyik, azon a

tájon él. Magyarázata után a barlangot vezet nélkül is megtaláltam.

A barlang nem nagy, egyszer, hosszú pinczeszer folyosó, oldalain

látszik, hogy a küls es mindenütt belefolyik, de akkor épen száraz

volt. A vége felé volt egy méternyi forma mélyedés, a melyben ned-

vesség volt, még gondolkoztam, hogy ne ugorjak-e bele, hogy ott

keressem. De mégse akartam besározni magamat, hát nem ugrottam

bele. Bizony nagy szerencsém volt, hogy nem tettem. Pár hét múlva

a hegyekrl visszajövet, újra idejöttem, akkor már ezen a helyen

mély karsztlyuk tátongott, mert egy zivatar vize lemosta a beduga-

szoló ágakat és a rárakodó iszapot. Meglehet, hogy engem se bírt

volna el és odavesztem volna. Bizony megborzadtam, mert borzasztó

sírból menekültem meg. De azért jó helyre jöttem, a föld alatt meg-
tanultam félni. Többé nem hivalkodom bátorságommal.

Jó, hogy ezt csak visszafelé jövet vettem észre, mert lehet,

hogy elvette volna a kedvemet több más barlang meglátogatásától.

Pedig némelyik körülményesen ment. Egyikbe a falu elöljárója nem
akarta megengedni a bemenést, mert abba veszélyes fojtó gáz van,

nem is mer bemenni senki. Hiába bizonyítgattam, hogy mészkbar-
langokban nem lehet fojtó gáz, de meg boton letartott gyertyával

meg is lehet errl bizonyosodni, de hát még sem engedett. Annyit

megengedett, hogy a nyílását megnézzem. Az ellenkez végén hagy-

tam el a falut, azután megkerültem, estére mégis odajutottam s benne

meg is háltam. Szép és nagy barlang, volt is benne vak bogár, de

csak olyan, mint többi másban.

Innen a Velebit legmagasabb hegyeire, a Monté Santora és

Vaganski Vrhre mentem fel, melyeknek gerincze képezi Dalmáczia

fell az ország határát. Azalatt a 8—10 nap alatt, míg ott idztem,

bizony sok zápor áztatott, de jó meleg ágyat vetettem a lehullott

lombokból, melyek a takarót is szolgáltatták. Eleinte rosszul esett a

nedves ágy, de késbb hozzászoktam, még az alám folyó esvíz se

rontotta el az álmomat.

Visszajövet, Goszpicsban útitársamul szegdött Dóbiás Ferencz

barátom is, hogy együtt járjuk be a Perusicz falu határában lev
barlangokat, hármat vagy négyet. Természetesen gyalogszerrel róttuk

az odáig vezet utat. Most aztán nekem volt alkalmam mulatni Dó-
BiÁsoN, visszaadni neki azt a kölcsönt, hogy sokszor kinevetett engem
az én órásmesterségemmel. Minden szembejöv paraszt azzal a kér-

déssel szólított meg : Csekájte májszter ? Még nagyobb volt az elég-
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tételem, hogy haragudott érte, hogj'- nem látják meg benne az

urat és összeveszett velük, lévén neki a horvát második anyanyelve.

A szegény paraszt pedig nézett, mint aki nem érti, hogy miért lehet

ezért neheztelni. Elttem meg azzal mentegette magát, hogy fenn

kell tartani a paraszt eltt a respektust. Én meg még jobban izgat-

tam avval, hogy ha jött egy horvát, elre kiáltottam, hogy vigyázzon

a respektusra

!

Perusicz tipikus balkáni építés falu, néhány kilométernyi

hosszú, egymástól messze es házakkal, mint az alföldi tanyákon.

Útitársamat is megvigasztalta a vendégls, hogy délre nj^árson sült

malaczpecsenj^e lesz. Ez sokat ígér annak, a ki kóstolta már, hogy

milyen pompásan esik a nyárson egészben sült bárányhús, a hogy

arrafelé készítik. Délig meg is jártunk egy barlangot, melyben ros-

táltunk is, mert abban valimi barlanglakó Homaloia nagy számban

él. Jó távol a vendégltl állott egy árnyas csr, a hol a rostált

anyagot szemelgettük. Látunk egy úrformát a vendéglhöz jönni,

kevés id múlva a vendégl eltt állani. Majd jön a vendégls alá-

zatosan, be-szél valamit horvátul, mire Ferexcz barátom boszúsan

pattogva felel, a vendégls újra lemegy és visszajön, mire még mér-

gesebb válaszszal tér vissza üzenetküldjéhez. Talán megint a res-

pektus forog veszedelemben ? Xem, hanem a jegyz jött ide hús-

^dzsgálatra és azt üzente fel, hogy menjünk le hozzá, meg akarja

kérdezni, hogy kik vagyunk és mit csinálunk itt ? Hát azt a választ

kapta kétszer is, hogy onnan ép annyi az út, mint innen oda ! Szó-

val a respektus megmaradt.

A barlang sötétjében észre se vettük délután, hog}^ már estefelé

jár az id, minket is a szorgalmas keresésbl csak a malaczpecsenye

második felvonása bíztatott arra, hogy már hazamenni tanácsos. Jó

magam még egy kicsit visszamaradtam, mikor egyszerre barátom

aggódó kiabálása hívja többszörösen nevemet. Xagy igyekezetemben

egy mellékkijáróba tévedtem, ahonnan alig tudtam kibontakozni a

hokisok közül, a folyton hangzó hívószó után. Megnyugvással látom

barátomat egy pár békességesen áUó emberrel izgatottan beszélni.

Tán megint a respektus ? Persze, hogy az, de most már igazán ve-

szedelemben, mert két csendr állott feltzött szuronynj^al, hogy
minket azonnal a községházához kísérjen.

DóBiÁs barátom dühös volt, én meg örültem, mert képzeletem-

ben már láttam a nevemet a fvárosi lapok hasábjain, mint a hazafiság

mártírját, a kit a vad horvátok magyar voltáért megkínoztak, vagy

„hivatalos hatalommal való visszaélés" útján bántottak. íme, itt a

dicsség útja, néhány nap múlva a két magyar hazában hangoztatják

nevemet ! Tudom én, láttam én, hogy így szerzik a hírnevet

!

Hát mentünk, mert menni kellett. Útközben azonban arra igye-
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keztem rábeszélni barátomat, hogy most már a jeg3'^zvel engem
hagyjon beszélni, mert , amilyen „temperamentumos", még bajba

kever bennünket.

Aztán jött a hivatalos kihallgatás. Kik vagyunk ? Csak boga-

rakat fogunk és nem tördeljük a cseppköveket ? Nem keresünk el-

rejtett kincseket s nem forgatjuk fel a barlangokat ? Tudományos
czélból kutatnak ? Akkor legyen szerencsém egy kis vacsorára, ha

már nem akartak hozzám jönni másképen !

Kinyílt a szomszéd ajtó, látszott a terített asztal s mellette a

mosolygó háziasszony.

És most mindenki azt gondolja, hogy ez a kaland mulatságo-

san végzdött és nincs benne tragikum. Dehogy nincs. Oda lett az

én hazafiúi mártíromságom és vele kiérdemelt dicsséges hírnevem !

Nincs a teremtésben vesztes, csak én !

Különfélék.

3Iennyi bogarat írnak le éveiiként ? — Érdekes tudni, hogy
az egész földkerekségen milyen munkát végeznek a bogarászok, a

mirl az újabb évi jelentésekbl, az angol „Zoological Record" és a

német „Archív für Naturgeschichte"-bl elég tiszta képet nyerhe-

tünk. A német jelentésben, melybl legutoljára az 1909-rl szóló

jelent meg, Seidlitz egy kis statisztikával is szolgál. Ebbl a sta-

tisztikából megtudjuk, hogy 1909-ben 37 önállóan megjelent munká-
ban és 176 folyóiratban (ezekbl 42 rovartani és 4 tisztán bogará-

szati folyóirat) 516 szerztl 1106 dolgozat jelent meg, melyekben

173 új nemet, 74 új alnémet, 2716 új fajt és 474 új fajváltozatot

írtak le. A legtöbb új fajt az ormányos bogarak szolgáltatták,

ugyanis 542 fajt, utánuk következnek a Scarabaeidák 344, a Cantha-

ridák 270, a Chrysomelidák 256, a Buprestidák 174, a Staphylini-

dák 148, a Coccinellidák 107 és a Tenebrionidák 104 új fajjal, míg
a többi családok mind száz fajon alul maradtak. Csíki.

mövénygazdasági Lapok. — Ezzel a czímmel új szaklap in-

dult meg Liptai Albert, a „Borászati Lapok" és a „Gazdasági

Tanácsadó" társszerkesztjének vezetésével. Ez a lap, a mely

munkatársai közé az ország els mezgazdasági tudományos inté-

zeteit és szaktekintélyeit számítja, fként a növényvédelmet
és a növénykísérleteket öleli fel. Tartalmas és megbízható

voltának legfbb garancziája az, hogy csak szaktudósok és gyakor-

lati szakemberek közleményeit adja, laikus e lapban szóhoz nem
juthat, így a gazdák mindenképen megállapodott, bátran követhet
tanácsokat kapnak a szlészet, gyümölcsészet, mez- és erdgazda-
ság, konyha- és díszkertészet kérdéseiben. A lap egész évi elfize-


