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Jankó Sándor ny. erdész felvette a kap-
csolatot régi barátjával, Farkas Pál
szobrászmûvésszel, Szálka község veze-
tõivel, Pálfi János polgármester úrral, a
lakossággal. Elhatározták, hogy szobrot
állítanak a világhírû szarvasbika emlé-
kére, melyet 1891-ben ejtett el
Reinspach János helyi lakos. A trófea
súlya 15 kg volt, nemzetközi pontozás-
sal 243,89 pontot ért el, 60 évig tartotta
elsõ helyét. A Természettudományi Mú-
zeum másolatot adott a trófeáról, ennek
alapján, valamint alapos környezetta-
nulmány után kezdte el a szobor elké-
szítését több társával a mûvész. A cso-
dálatos szobor felavatására aug. 27-én
került sor Szálka község fõterén. A szo-
bor bronzból készült.

Minden ember hálás és gratulál,
Köszöni a nehéz fáradtságos munkát.
Isten áldja mûvész urat és a Hazát.
Soká éljen, sokat tudjon alkotni Far-

kas Pál.
Vadászkürtök hangjára hozták a lo-

bogó zászlót. Elhangzott nemzeti
imánk, a Himnusz. Ünnepi feszültséget
hordozott a levegõ. Decsi Kiss János
mûvész úr beszédére feszülten figyel-
tek az ünneplõk. Pálfi János polgár-
mester úr beszédét ünnepi csend fo-
gadta. Mindenki szívében hála érzése
dobogott. A virágos Szálka milliónyi vi-
rága most neki nyíladozott. A megyei
vendég szavai is elismerõen hangzot-
tak. Janovicz István erdésznek a szar-
vasbika történetérõl szóló elõadása
megható. Szavait a múltról a szarvasbi-
ka kortársai, Mayer Károly

erdõmérnök, Montenuovo herceg, a pa-
rasztság, kik terményeikkel segítették
felnõni a bikát, az elejtõje, Reinspach
János, a volt sokat szenvedett szálkaiak
az égbõl hallgatták. Azért ragyogott
ránk oly gyönyörûen a napsugár. Min-
denki szívét ünnepi varázslat fogta el,
mikor – a kicsiny falu papja – Prettl
Ádám kanonok úr megáldotta a szobrot
és a vadászokat. A lakosság példát mu-
tatott a politikusoknak, hogy veszeke-
dés, széthúzás helyett összefogással al-
kotni lehet. Az ünneplõk között volt
Nagy Ferenc nyugalmazott polgármes-
ter úr, ki sok éven át vezette a falut. Ott
volt Molnár János nyugalmazott iskola-
igazgató úr, ki 1945 óta tanította a szál-
kai gyerekeket. Neki köszönhetõ, hogy
saját nevelésû, helybeli, lokálpatrióta
nagyszerû vezetõi vannak a falunak.
Idén köszöntöttük 80. születésnapján.

Befejezésül elhangzott a Vadászhim-
nusz, melyet dr. Kõhalmy Tamás pro-
fesszor írt, soproni Egyesületünk vadá-
szati tanszékvezetõje. Sajnos Jankó Sán-
dorral együtt õ sem élhette meg ezt a
csodálatos szép napot. A Vadászhim-
nuszt Balázs Árpád zenésítette meg.

Aki teheti, látogasson el ebbe a cso-
dálatos festõi szépségû faluba. Az
egész térség nevezetes. Bonyhád be-
fogadta Vass Albert szobrát. Itt volt há-
zitanító Vörösmarty Mihály a Perczel
családnál. Nem messze van Borjád,
ahol Petõfi járt Erzsikével, Rácegres
puszta Illyés Gyula hazája. Szekszár-
don van Babits Mihály szülõháza.
Sióagárd, a Sárköz a Gemenci erdõvel,
mesés szépségeket rejtenek. Könyve-
ket lehetne írni a sok mesés szépséget
rejtõ tájról.

Mesés, csodás a szálkai erdõ
A szarvas szobor õserõt sugároz,

lenyûgözõ.
Csüggedõknek reményt keltõ, élni

akarásra serkentõ.
Összekapcsol múltat, jelent, jövõt.
Avatása óta szívünkben ragyog,

mint drágakõ.
Hõseinkre emlékeztet, kiket betakart

a harcmezõ.
Jelenleg is küzdünk bízva, hogy szép

lesz a jövõ.
Ha óvjuk a természetet, szeretjük az

erdõt, mezõt, Hazát,
a jövõben is megsegít a teremtõ.

Kép és szöveg: Petz Ádám
ny. ker. vez. erdész

(az I. rész lapunk 2004. márciusi
számában jelent meg)

Az elsô világrekorder szarvasbika
nyomában. II. rész.
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2. Majer Antal: Magyarország erdõtársulásai

3. Gyõrfi János: Erdõvédelemtan
4. Fenyõk termesztése

5. Magyar Pál: Alföldfásítás 1–2. kötet
6. Akáctermesztés Magyarországon

7. Erdészeti növénykórtan
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Hág János
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