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TÁRCZA. 

Babona az erdőben. 
Irta: Kacsanovszky József. 

babona, az emberiségnek ez a kiirthatatlan betegsége, mely 
annak minden rétegében, hol nyíltan a felszínen ütve fel 
fejét, hol lent a rejtelmes homályban titkon lappangva, 

de mindenütt el van terjedve: nem hagyja érintetlenül az erdő 
szűzi költészetét sem. 

Az erdő suttogó csöndje, titokzatos félhomálya, a feltörő 
szirtek és szédítő szakadékok néma meséje, a madárdal zűrzavaros 
összhangja, a faóriások tövében meghúzódó gyönge virág, a 
felettök elrohanó viharok rémes játéka, a pusztulás és megúj
hodásnak szemünk előtti örök munkája megragad minket is, kik 
az erdőt naponkint látjuk, megszoktuk, benne és vele élünk. De 
mig a mi lelkünkben az árnyas rengeteg sejtelmes suttogása 
legfeljebb a csodálat, az áhítat érzelmeit kelti fel és benépesíti 
emlékezésünket a gyermekkor tündérmeséivel, addig a szűkebb 
látókörű és gyöngébb erkölcsi erővel felruházott egyszerű ember 
lelki világát megtölti a hiányos tudás és Ítélőképesség, valamint 
az ezeken alapuló beteges képzelődés korcsszülötteivel. A termé
szeti erők s azoknak az ő felfogása szerint megfejthetetlen meg
nyilatkozásai aztán vagy az oktalan védekezés, vagy az azok 
kihasználását czélzó furfangos mesterkedés terére ragadják az erdős 
vidék lakóját. És megszületik a különleges erdei babonák egész 
raja, mint a hogy babonássá teszi a tengerészt a tenger végtelen
sége, a bányászt az örök sötétség világa s a reájok leselkedő ezer 
veszély . . . 

Régóta gyűjtögetem az erdővel kapcsolatos babonákat a 
horvátországi Kapella és Velebit vidékein. És hogy az alábbi 
eredmény még aránylag csekély, oka annak a nép gyanakvó 
zárkózottságában keresendő, melylyel az apáról fiúra szálló babo
nákat hagyományos titokként megőrizni igyekszik. 

A többnyire ártatlan és szinte gyerekes babonák között akadtam 
olyanokra is. melyek mellett nem mehetünk el közömbösen s 
melyek megérdemlik, hogy gondolkozzunk felettök. Mielőtt azonban 
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ezeket leirnám, nem lesz érdektelen néhányat felemlítenem a veszély
telenek közül is. 

A dabari fatolvaj például, — akiben még van némi « becsület",— 
menten visszatér gyanús szándékú erdei kirándulásából, ha kutyája, 
melyet mindig magával visz, a félutról haza szökik. Ezt biztos 
jelnek veszi, hogy aznap az erdőőr tetten érné. 

A villámsújtotta fa körül egész határ babona kering. Igy az 
ilyen fadarab elűzi a házból a poloskát, ha a tehénnek meggyullad 
a tőgye, ilyen fa forgácsán lyukat kell fúrni, a tejet azon keresztül 
fejni s a tehén meggyógyul; minden valamire való legény a 
tüszőjébe villámhasitotta szilánkot tesz, amikor a fonóba megy, 
mert igy biztos a sikerben, hogy a legrátartósabb leány is meg
hallgatja szerelmi vallomását, stb . . . 

A gondos anya, mielőtt először küldené felserdült leányát a 
kólótánczhoz, az erdőben egészen frissen vágott és még nem 
használt favillával megüti és hasonló gereblyével végig gereblyézi 
őt, mondván: 

, J a te vilam, da te vide, 
Ja te grabam, da te grabe!" 
(Hogy lássanak, megvillázlak téged, 
Hogy kapós légy, meggereblyézlek!) 

Ha a birkák között járványos betegség üt ki, az állatorvosi 
intézményt teljesen feleslegessé teszi az az eljárás, hogy a birka
nyáj at áthajtják az erdőben két olyan fatörzs között, amely fent, 
bizonyos magasságban összenőtt s igy mintegy kaput képez, 
amikor is a betegség ezen a kapun innen marad, a nyáj pedig 
már baczillusmentesen sétál át a kapun túlra ! . . 

A fatörzseknek itten nagyon is elterjedt körülgyürüzésénél 
nem minden ember egyenlően szerencsés. Némelyik körülvághatja, 
körülhánthatja a törzset, még sem szárad el ; a másik azonban, 
ha csak megsebzi, vagy csak egy ágát vágja le, a fa okvetlenül 
kiszárad. 

A görögkeleti vallású szerbek között általános a tévhit, hogy 
aki pelét eszik: elkárhozik. 

Azt, hogyha a mogyoró dúsan terem, jó termő esztendő lesz 
némileg megtudom magamnak magyarázni; hanem hogy miért 
kell sok fiúgyermeknek születni az olyan esztendőben, amikor 
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a dió jól terem, avagy ha dus a mogyorótermés, miért kell abban 
az évben sok olyan ifjú honpolgárnak születnie, aki — hogy is 
mondjam csak, — no igen, aki majd csak a mamáját fogja ismer
hetni, hát azt igazán nem tudom megérteni! 

* 

Az E. L. egyik 1900. évi füzetében megjelent „Tiszafa a 
Velebitben" czimü közleményemben rámutattam volt arra az ért
hetetlen szívtelenségre, melylyel az itteni lakosság ezt az értékes 
fanemet lépten-nyomon pusztítja, amelynek pedig kellő kímélet 
mellett jövője is lehetne itten. Akkor még nem tudtam érthető 
és elfogadható okát adni ennek a kíméletlenségnek, mert láttam, 
hogy levagdalnak olyan vékony sarjakat is, amelyek még egyál
talában semmi czélra sem használhatók fel. Csak későbben 
tudtam meg, hogy a tiszafa itt egyedül a babonának az áldozata 
és az is lesz mindaddig, mig a lakosságot nem sikerülend felvi
lágosítani és őt tévhitének képtelenségéről meggyőzni. 

Népünk ismerve a tiszafának rendkívüli keménységét és külö
nösen annak csodás ellenálló képességét — látván, hogy tuskója 
évtizedeken át épen marad és dacol a korhadással, földöntúli 
tulajdonságokkal és bűvös erővel ruházza fel ezt a fanemet. Ezért 
ha útjába kerül, okvetlenül levágja, haza viszi, hogy annak képzelt 
bűvös erejével vértezze és felfegyverezze magát az élet küzdel
meihez. Ezért nincs a tiszafának jövője a Kapellában és Velebit
ben, s csakis ott maradhat meg ideig-óráig, ahol észre nem veszik. 

A sok babona és tévhit közül, mely a tiszafa körül kering, 
legelterjedtebb és legáltalánosabb az a képzelt bűvös tulajdonsága, 
hogy megvéd az igézet ellen. Aki tiszafát hord magánál, azt nem 
verheti meg senki a szemével. De e tekintetben nemcsak az 
embernek használ, hanem az állatnak is. Azért minden jóravaló 
gazda, ha ökreit veszedelemnek kitenni nem akarja, kifúrja a 
szarvuk hegyét, a lyukba egy mindig kéznél levő tiszafaéket 
illeszt be és aztán a lyukat ismét eltünteti. Hasonlóképpen tiszafa 
kerül a borjazás előtt álló fiatal tehén szarvába is, hogy azon 
szerencsésen túleshessen, no meg, hogy a boszorkány a tejét el 
ne vehesse. 

Érdekes mese forog az itteni nép száján. Volt t. i. egy hatal
mas, de nagyon rossz ember, aki mindent megtehetett, amit csak 
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akart. Egyszer kiment a mezőre, amikor a nép szántott és be
szúrta botját a földbe. Abban a pillanatban megállott minden 
igavonó állat és minden eke, s nem tudtak helyükből többé elmoz
dulni ! Csupán csak egy gazda szántott nyugodtan tovább. És a 
rossz látva ezt, igy szólt a köréje sereglett, megrémült emberekhez: 
„Lássátok, ennek az egynek nem árthatok, mert az ökrei szarvában 
tiszafa van"! . . 

És ez a mese nekünk, erdészeknek olyan bajt jelent, amely 
ellen aligha védekezhetünk! 

A Kis-Kapella alatti falvakban általános az a szokás, hogy 
az ekének legalább egy része tiszafából készül. Az ilyen ekével 
szántott földre bőven száll le az istenáldás, a gonosz ember nem 
ronthatja meg a vetést, a jég nem verheti le stb. 

A lovak szerszámjába hasonlóképpen kerül mindig egy darabka 
abból a szegény csodafából. 

Okvetlenül szükséges azonban, hogy a házban is legyen 
mindig tiszafa. Mert ez épp úgy, mint a villámsújtotta fa, elűzi a 
poloskát és a ruha közé téve, megvédi azt a moly ellen. (Ámbár 
ez utóbbinak még lehet valami alapja.) Égi háború esetén meg 
főképpen kell, hogy kéznél legyen, mert szilánkját, ha ilyenkor 
meggyújtjuk, a villámcsapás meg a jégverés messze elkerüli még 
a házunk tájékát is. 

Feltűnő, hogy csaknem minden egyes fiatal tiszafának le van 
törve a csúcshajtása. Ennek oka bűnös és erkölcstelen mesterke
désekre vezethető vissza. A fiatal hajtások főztjét ugyanis magzat
elhajtásra és a magtalanság előidézésére használják. Ezért aztán 
nő és férfi versenyezve rongálja a fiatal sarjakat; előbbi azért, 
hogy megszerezze magának azt az „orvosságot", utóbbi meg 
azért, hogy a nő ne juthasson hozzá; ahol tehát rátalál, letöri a 
csúcshajtást. 

Tudom, hogy a tiszafa pusztításának még sok hasonló oka 
és célja van, de már az elmondottak is meggyőzhetnek minket 
arról, hogy e csodás fanem jövője iránt ezen a vidéken, ily szo
kások és babonák mellett valami vérmes reményeket nem táplál
hatunk, pedig — mint emlitém, — elég sürün jelentkezik a sziklás 
Kapella és Velebit oldalain. 

Meg kell, hogy említsek még egy szomorú és veszedelmes 
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tévhitet, mely népünk között erősen tartja magát. Ha ugyanis be
következik az itteni nagy és hosszantartó nyári szárazság, — mely 
sokszor csapásként sújtja a földmívelő lakosságot, — csak azt lesi a 
nép, hogy hol és mikor gyullad ki az erdő, mert azt tartja, hogy 
ha az erdő ég, nemsokára leesik a várva-várt eső, vagyis hogy 
addig nem lesz vége a szárazságnak, mig nem kezd az erdő 
valahol égn i ! . . 

Tekintve a vidékünkön oly gyakori erdei tüzesetek oly nagy 
számát, megdöbbenünk, ha ezek és a fenti balhiedelem közt össze
függést keresünk ! . . Mily közel áll itt az a szörnyű gondolat, 
hogy a nép, képtelen hite által vezetve, nagy szárazság esetén 
maga gyújtja fel az erdőt, igy akarván az esőt kierőszakolni. 

Nagyon rossznak, és elmaradottnak kellene tartanom a likai 
népet, ha a fentiekről lelkemben tényleg és teljesen meg volnék 
győződve, de másrészt — nem tagadhatom, — ez a sötét gondolat 
gyakran kisért és megvallom, hogy erős és nagyon meggyőző 
érvelésre és bizonyságra volna szükségem, hogy az önkénytelen 
gyanútól teljesen megszabaduljak. 

Közleményemnek végére érve, tollamnak hegyére jön a kér
dés, hogy a felsorolt bajok ellen, melyek első pillanatra talán 
csekélységnek látszanak, hogyan védekezhetünk? 

A dolog természetéből következik, hogy mi erdészek itt vajmi 
keveset tehetünk. Érveléseink, tanításaink mindig az önzés látsza
tával fognak birni a nép előtt s hitében aligha fogjuk azt meg
ingathatni. Bele kell nyugodnunk tehát abba, hogy ebből a ho
mályból csak a szélesebb látókörű felvilágosodás szövétneke 
vezethet ki, amire különben sok más tekintetben is oly nagy 
szüksége volna ennek az egyébként derék, életrevaló népnek. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
93190./I /A—3. 1906. földm. min. —sz. A főméltóságu herczeg 

Eszterházy Miklós ur által, a selmeczbányai m. kir. bányászati és 
erdészeti főiskola erdészeti szakosztályánál létesített két (2) egyen
ként és évenként 600 koronával dotált ösztöndíj alapítványra 
pályázat hirdettetik. 




