Utivázlatok a Balkánról.
közelmúltban három hetet töltöttem a Balkánon. Jóllehet
rövid volt az idő ahhoz, hogy mélyebb betekintést nyerjek
az ottani erdészeti viszonyokba, még sem lesz egészen
fölösleges legalább az impressziókról számot adni.
Erdész szemmel nézve a Balkánt, rendkívül elszomorító kép
tárul elénk. Már a vasúton való utaztomban is volt alkalmam
fogalmat alkothatni az erdők siralmas állapotáról, de nem tették
kedvezőbbé a képet a később tapasztaltak sem, amidőn egy-egy, a
kultúrától távolabb eső mellékvölgyön „more patrio" váltott lovak
kal kocsin utaztam.
Töméntelen a karszt, az elkopárosodott legelő, a kecske- és
juhlegeltetéssel agyonkinozott fiatalos, helyesebben az örök fiatalos
képét mutató, de valójában már elég koros, agyonrágott bokros
erdő.
Tulajdonképeni utazásom czélja Bulgáriának déli részén, a
török határon elnyúló „Rila" hegycsoport megtekintése volt.
Megelőzőleg azonban néhány szót Bulgáriáról.
Mondhatni rohamos léptekkel halad előre a fejlődés terén,
úgyhogy már manapság is a balkán államok között elsőrangú
szerep illeti meg. A bolgár tulajdonképen ural-altáji rokon nép
faj, de már a IX. században elszlávosodott annyira, hogy manapság
már a szláv elem jutott túlsúlyra; aki tótul tud, egy kis jóakarattal
egészen jól meg tudja értetni magát közöttük. Igen józan, meg
bízható nép, s kivéve az eltörökösödött vidékeket, igen szorgalmas
munkás. Ez utóbbi helyeken ő is hódol a keleti szokásoknak,
amely a munka kerülésével jár. Analfabétája alig van, olyan jó
az elemi oktatás. A müveit Nyugat kipróbált intézményeit egymás
után ülteti át, de persze az óriási nehézségeket — sok évszázad
tétlenségének következményeit — rövid pár évtized alatt áthidalni
lehetetlen.
így áll többek között uj, teljesen modern erdőtörvényével,
amely nemrégiben 1904-ben lett meghozva. A törvény jó, de a
végrehajtása az adott viszonyok között rendkívül nehéz.
Az erdők kiterjedése*) mintegy 3 millió hektár, vagyis az
*) Schwappach adatai nyomán.

összterületnek mintegy 30°/o-át üti meg. Ebből mintegy 900.000 ha
állami, 1,500.000 ha községi erdő, a többi alapitványi, egyházi és
magántulajdon.
Általában jellemző a birtokmegoszlásra, hogy nagy- és közép
birtok, leszámítva az államot és egyes klastromokat, alig van s
úgyszólván az egész ország a kisbirtokosok kezén van. Innen
magyarázható az a demokratikus közszellem, amely ott minden
kit áthat.
Rendkívül nehézkessé teszik az erdőtörvény végrehajtását a
rendezetlen birtokviszonyok, a török uralom idejéből fönmaradt
sajátságos haszonélvezeti jogok, a kataszter hiánya s legfőképen
az, hogy az anyagiakkal is küzdő állam nem rendelkezik elegendő
erdőtiszti és erdőőri személyzettel. Ehhez járulnak még az ország
politikai viszonyai, amelyek igen megnehezítik az állandó tiszti
személyzet alkalmazását, mert a gyakran váltakozó politikai pártok
bukásával a tisztviselők is többnyire állásukat vesztik.
De mindenekfelett a legnagyobb baj abban van, hogy még
manapság is a népnek főjövedelmi, elsőrangú megélhetési forrása
az extenzív állattenyésztés; a sok millió juh és kecske pedig az
amúgy is agyonsanyargatott erdőknek sehogy sem barátja.
En«yi mindenféle nehézség közepette rendet teremteni, az erdőfentartási intézkedéseket az életviszonyoknak megfelelő módon
hol méltányosan, hol szigorral végrehajtani ugyancsak erős munkát
és tapintatot igényel.
Az a néhány százezer hold vágható erdő, amely még a Balkán
északi lejtőin, a Strandzsán, Sredna-Oorán, a Rilán és Rodopén
visszamaradt, vagy olyan hozzáférhetlen szurdokban húzódott meg,
ahová a kapzsi ember keze el nem ér, vagy pedig lassanként
máris áldozatul esik a lehető legprimitívebb parasztfürészek pocsé
koló üzemének.
Az utolsó vasuti állomástól, Radomir-ból két napi kocsizás
után értem el én is egy ilyen „távolságmentette" oázishoz: a
„Rila" hegycsoporthoz.
Az ottani klastromnak mintegy 6000 ha kiterjedésű erdőbirtoka egy bolgár vállalkozónak 20 évre van bérbeadva olykép,
hogy a vállalkozó minden kitermelt 30 cm felüli fenyőrönkő
m -jeért 2 frank 20 centime-t fizet.
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Az egész erdőbirtokon kelet-nyugat, illetve északkelet-észak
nyugati irányban két 1 3 — 1 5 km hosszú fővölgy húzódik végig
mindegyik bővizű, usztatásra alkalmas hegyipatakkal. A két fővölgy
összetorkolásánál már többnyire erdőtlen vagy letarolt meredek
sziklás részletek kisérnek a mintegy 20 km távolságra a török
határon fekvő 11 keretes fürésztelepig.
A jelenlegi kitermelés a lehető legkezdetlegesebb. Már maga
a vágás össze-vissza, rendszertelenül hol egyik, hol másik mellék
völgyben folyik, az usztatás szintén helytelenül van vezetve; mire
a rönkök a fürészhez leérnek, valóban szánalomra méltóan néznek
ki, mert legnagyobb részük huzamos ideig hevert a vízben. A felfürészelés drága munkásokkal maláriás vidéken történik, a fürészáru
kezelése, felrakásolása a lehető leggondatlanabb! Hat-nyolcz méter
magas deszkarakatokban szorosan egymásra fektetve hevernek a
máris kékfoltos deszkák, de ez szerintük mit sem tesz, mert úgyis
j ó áron kel el a nagy kereslet folytán. Ha hozzáveszszük, hogy
fürészárut csekély teherbírású apró ökrökkel még 64 kilométernyi
távolságra kell fuvarozni, hogy a legközelebbi viczinálist elérjük,
tisztában lehetünk azzal, hogy a szerencsés vállalkozó még ilyen
olcsónak látszó üzlettel sem boldogulhat, pedig ott ezt a selejtes
árut 50—70 frankkal fizetik.
Milliók hevernek ebben a gyönyörű két völgyben, de az is
való, hogy minden fejszecsapással legurul egy-két ezüstpénz haszon
talanul a semmiségbe. Fájdalom, 7 0 — 1 0 0 kat. holdas széldöntétéseket is láttam, amelyeket egyáltalában nem termelnek ki. íme
egy kép a már intenzivebb módon kitermeltnek képzelt erdők
használatáról!
Az erdő a már említett két fővölgy összetorkolásánál mintegy
1000 m magasságban gyengébb minőségű bükkössel köszönt be,
amely a völgyek északnyugati hajlásain 1300 m magasságig halad
fel. Itt már a jegenyefenyővel elegyedik s mintegy 100 m széles
elegyes övön tul átadja az uralmat a fenyvesnek, amelynek sötét
zöldjét már csak egy-egy eltévedt nyárfa szakítja meg. Sajátságos,
hogy az erdők zöme a két fővölgynek úgyszólván kizárólag az
északi és északnyugati lejtőin terül el, mig a délkeleti oldalak
közül az egyik fővölgyben levő úgyszólván kopasz, s csak helyen
ként van elterebélyesedett tölgyekkel borítva, a másik fővölgynek

hasonló kitettségü oldalán pedig leginkább gyér záródású erdei
fenyőállomány húzódik meg.
Az állomány zöme fenyő. Es pedig legtöbb a jegenyefenyő,
majd pedig közel egyenlő arányban foglalnak tért: a luczfenyő,
erdei fenyő és a Pinus Peuce. Legalul találjuk a jegenyefenyőt,
ezt követi a lucz- és erdei fenyő öve, legfelül van a Pinus Peuce.
Már itthon figyelmes lettem erre a rendkívül érdekes fanemre.
Kinézése, alakja teljesen azonos sima fenyőnkével. Különösen a
fiatal fácskák hasonlítanak rá ezüstszürke kérgükkel, hasonló
képpen ötösével álló selymes tűikkel. 1500—1700 méter magasságban
még több száz holdra menő összefüggő, helyenként lucz- és erdei
fenyővel elegyes, helyenkint elegyetlen állományokat találtam.
Törzse vaskos, márványoszlopra emlékeztető. Mintegy 1600 m
magasságban döntettem egy próbatörzset, amelynek hossza a
vágáslaptól a csúcsig 27 80 ni volt. Kétméteres szakaszokat képezve
a középátmérő volt:
-

1 m-nél 60
•
54
5
„ 48
7
.
46
9
„ 44
11
„ 39
13
.
37

3

cm (kéreggel)
„
„
„
„
„

i

„

.

.

15 /w-nél 35 cm (kéreggel)
17
• 31
19
.
28 „
21
„ 23 „
23
„ 19 „
25
» 14 „
27
»
8 tt
n

A kéreg vastagsága a törzs vágáslapján 3 cm, a törzs közepén
1*5 cm; kora 200 év.
Fája kitűnő, jóságra nézve körülbelül a luczfenyő és havasi
fenyő között állhat. Évgyűrűi igen finomak, egyenletesek, átlagban
1'5 mm szélesek. Gyantatartalma csekély, gyalulni igen könnyen
lehet s éppen ezen sajátságáért s illatos fájáért az asztalosok
(„mura" néven) rendkívül kedvelik.
Mondhatni rendkívül szép, hasznos, igénytelen fanem (mert
bizony helyenként sziklás oldalon is vidoran tenyészik), amely
bizonyára a mi délvidéki magashegységi érdelükben Is erdőgazda
sági jelentőséggel biró jontos szerepet tölthet be.
ígéretét bírom az ottani erdésznek, nemkülönben az erdészeti
osztály vezetőjének, hogy tobozéréskor néhány kiló magvat kísér
leti czélra mi is kapunk.
Azt mondanom sem kell, hogy a többi fanemekből is gyö-

nyörü állományokat láttam. A 4 0 — 4 3 méteres törzsek nem mentek
ritkaságszámba, ilyen óriási magassági növekedés mellett pedig
természetesen impozáns tömeget képviselnek. Meglepő volt az a
tény, hogy a törzsek magassági növekedését tekintve, a különbség
nem volt szembeötlő a magas régiókban 1 7 0 0 — 1 8 0 0 m magas
ban s az 1300—1400 m magasban előforduló törzsek között.
*
A török határon lévén, rövid kirándulást terveztünk a leg
közelebbi török városkába, remélvén, hogy a Vodinica planina,
az Arisvanic és Perin hegycsoportok aljában elterülő, hasonló
terepviszonyok között lévő fenyőerdőségekből is látunk valamit.
Sajnos, a látszat csalt, mert azok megközelítése — eltekintve egyéb
nehézségektől — néhány napig tartott volna.
Hallomás szerint a kép ugyanaz; rombolás, pusztítás, a viszo
nyok rendezetlensége ellenben fokozottabb. Különösen az elmúlt
napokban nem igen mutatkozott tanácsosnak a török erdők meg
tekintése, mert könnyen kémnek nézhetik az érdeklődőt, különösen
ha fényképezőgéppel indul körútra.*)
Visszatérve Bulgáriába, a Dupniczától Küsztendil felé vezető
fővölgyön utaztunk végig, amelyen az eléggé kultivált szántó
földeken kivül már gonddal ápolt gyümölcsösöket is láttunk.
Bármilyen jó hire is van a bolgár kertésznek minálunk, azt tapasz
taltam, hogy odahaza nem elsőrangú gazda. Hogy egyebet ne
mondjak, egyszarvú faekével úgyszólván csak kaparja a földet,
amely egyébként olyan jóminőségü, hogy igy is terem „neki" eleget.
Kelet-Rumélia már ismét más képet mutat; ez már valódi
Kánaán lehet; ameddig a szem ellát, mindenfelé jól művelt mező
gazdasági (helyenként rizs-) földeket láthatni.
Ha jobban belepillantunk a keleti ember életmódjába, élet
szükségleteibe, első tekintetre meggyőződhetünk róla, hogy a fa
fontos szerepet játszik életében.
Építkezésre úgyszólván kizárólag fát használ; különösen nagy
keleté van a vékony méretű épületi fának és szelvényárunak.
•) Egy évvel ezelőtt egy német erdőfelügyelőt fogott igy el a török csend
őrség, akit kénytelen-kelletlen Salonikibe kisértek le s aki csak Izmail pasa
jóindulata folytán rázta le kellemetlen útitársait.

Egyebet ne mondjak, hát járja be valaki Stambul (Konstantinápoly
ó-török része) utczáit s meggyőződhetik arról, hogy mit fogyaszt
hat Kelet építkezésekre. Egy pillantás a forgalmas utcza képére
és nincs rá eset, hogy ne látnánk valamerre deszkákkal, geren
dákkal, tűzifával megrakott öszvéreket baktatni. Itt kuriozumképen
meg kell említenem, hogy bolyongásaim közepette egy alkalommal
egy faraktárra bukkantam. Az egyik oldalon óriási rakás vékonyméretű, IV2 m. h. széles, 5—10 cm vastag bükk-, gyertyán-, karó
hevert, a másikon pedig rendetlen halmazban inkább talpfának,
mint épületanyagnak kinéző nagyolt gerenda tölgy-, bükk-, kőris-,
ákáczfából. A térnek közepén 4 m magas háromláb állott, amelyen
a famérleg volt elhelyezve; egyik oldalon a kalitka, másik oldalon
pedig egy majdnem egy méter magas, csonka kúpalakú vassulymérték; leghátul álldogáltak a jó szerencsére várakozó teherhordó
öszvérek hajcsáraikkal egyetemben.
A fogyasztás már manapság is olyan mérvű, hogy tán BoszniaHerczegovina kivételével lassanként valamennyi Balkán állam
bevitelre szorul, amely bevitel a még meglévő erdőrészek rohamos
kihasználása után tetemesen emelkedni fog. Ha mindezeket össze
vetjük s iigyelembe veszszük, hogy hazánknak természetes viziutja
van a Balkánra, nyilvánvaló az a fontos szerep, amelyre a magyar
erdőgazdaság és fakereskedelem hivatva van. Mi megszoktuk már
Keletet nem becsülni, vele nem törődni, pedig nekünk volna első
sorban érdekünk ott piaczot teremteni, a természet nyújtotta előnyös
helyzetet kihasználni.
A látottakat átgondolva, bizonyos jóleső érzés vett erőt rajtam,
amidőn önkéntelenül is összehasonlítást tettem az otthoni és a
balkán államok erdészeti viszonyai között s az összehasonlítás
ugyancsak hazánk javára esett. (Ezzel ugyan nincs sok mondva,
mert a kulturátlanság kifejezésére közkeletű jelző a „balkáni" szó,
de én az összehasonlítást nem annyira a kezelésre, mint a még
meglevő állományok terjedelmére, használhatóságára értem.)
Nyilvánvaló továbbá, hogy a balkáni államok fejlődése az
utóbbi időben rendkívüli lendületet vett s erre való tekintettel
ugyancsak résen kell lennünk, hogy a természetszerűleg a mi
ölünkbe hulló gyümölcsöt: ottani gazdasági
érdekeinket más

élelmesebb s a világpiaczon jártasabb nemzetek előlünk el ne
kaparitsák. Exportképes fakereskedelmünk előtt itt a tervszerű
munkálkodás óriási tere nyilik.

Az erdei gyógynövények és azok értékesítése.
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r

Rajmund.

rZ

' nr

utóbbi években — elsősorban is dr. Páter Béla gazd.
akad. h. igazgató, egyetemi m. tanár kezdeményezésére —
a gyógynövények gyűjtésének és termelésének ügye iránt
egyre szélesebb és szélesebb körökben indult meg az érdeklődés,
úgyhogy ma már a gazdák, főként a kisgazdák és a kertészek
között többen foglalkoznak gyógynövényekkel és pedig elsősor
ban azok termelésével. A vadontermő gyógynövények gyűjtésére
főként a tanítók és a lelkészek körében indult meg mozgalom,
akik ezeknek az ismereteknek a terjesztésével nemcsak társadalmi
missziójuknak tesznek eleget, hanem elég szép mellékjövedelemre
is tesznek szert vele.
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Ugy gondolom, hogy az erdészeti körök érdeklődése is jöve
delmet fog hozni, ha figyelmüket az erdőben vadontermő gyógy
növények gyűjtésére sikerül felhívni. Az erdő sok igen értékes
és mindig könnyen értékesíthető iratos füvet rejt lombjai alatt
s ezek között nem egy olyan is van, amely nem is termelhető,
vagy legalább is a vadontermő értékesebb, mert méregben vagy
írben gazdagabb.
Bizony kár ezek mellett az officzinális növények mellett min
den figyelem nélkül elmenni, mert ha összegyűjtjük őket s aztán
értékesítjük, tisztességes mellékjövedelemre tehetünk szert. Termé
szetesen nem a java erejében levő férfinép való erre, hanem első
sorban is a fiatalság, amelynek még egyéb dolga nincs s az
erősebb dolgot nem is birja, azután pedig az öregek, akik külö
nösen a pepecselő munkával szívesen elszórakoznak.
Nincsen olyan erdő, amelyben egyik vagy másik gyógyító
fű található ne lenne nagyobb mennyiségben, nincsen tehát egyet-

