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Az év fája

A bibircses nyír kultúrtörténeti, 
kertészeti és táji vonatkozásai
A nyírfa az észak hideg tájainak fája,
ahol a korai ôszön a vöröslô tôzegmo-
halápok és sötét fenyvesek között tün-
döklik aranysárga lombja és fehér tör-
zse. Közép-Európa vidékén pionír fafaj-
ként jelenik meg a tájban irtásokon, er-
dei tisztásokon vagy nyírjes fenyérek-
ben. Hazánkban elsôsorban a hûvö-
sebb, csapadékosabb országrészeken
fordul elô. Rokona a molyhos nyír,
amely savanyú talajú nyirkos, lápos vi-
dékeken él, északkeleti sík homokvidé-
künk, a Nyírség névadó fája. A bibircses
nyírt a díszkertekben, a nagyobb par-
kokban, az extenzív fásításokban leg-
gyakrabban színesítô, díszítô elemként
találjuk mint szoliter fát, de gyakrabban
csoportokban és ligetes telepítésben.

Nyír az északi és keleti
népek mítoszaiban, 

a magyar ôsvallásban
A finnugor nyelvcsalád ôsvallásának és
mítoszainak legendáit elbeszélô epo-
szokban a különleges szerepû, megsze-
mélyesített, illetve szent fák között sze-
repel a nyírfa. A Kalevalában az erdô is-
tennôjének feladata lenne a fák díszíté-
se. Errôl olvashatjuk:

„Borítsd be az erdôt gyolccsal,
posztóval a rengeteget,
keríts nyárfára köntöst
ékes ruhát égerfára!
Vond be a fenyôt ezüstbe,
Húzd a lucfenyôt aranyba,
Vén fára rézövet rakjál,
Ezüstövet más fenyôre,
Nyírfára arany virágot,
Törzsére aranyos csengôt”

A nyír – világfa
A világfa szimbólum a középpont, a

kiindulópont megjelölésére szolgál, va-
lamint a Föld és Ég közötti összekötte-
tést jelenti. A mitikus világkép közép-
pontja a tér és az idô kezdete. A Föld
központú világképekben a világfa a Föld
közepén ver gyökeret. „Az abakáni tatá-
rok ‘Vashegynek’ nevezik a helyet, ahol
a 7-ágú fehér nyírfa nôtt”. Az arany-,
ezüst- és rézgyümölcsöt termô
aranylevelû nyír pedig a szibériai tatárok
világfája (Jankovics, 1991). Az égben
gyökerezô, Föld felé növô, fordított vi-

lágfa képzete is megjelenik több népnél,
így az oroszoknál is. „A tengeren, az
óceánon, egy szigeten, egy kurgánon áll
egy fehér nyírfa, ágaival földre, gyökeré-
vel fölfele; azon a szentséges istenanya
selyemfonalat gombolyít, véres sebeket
varr be” (Maszlova, 1980).

A „kapuisten”
A világfa összeköti a való világot a

túlvilággal, s mint ilyen, a nyírfa fôsze-
repet játszott a szibériai sámánizmus-
ban is. A sámánavató szertartás idején
abból az erdôbôl vágnak ki, illetve ás-
nak ki gyökerestül nyírfákat, ahová a
falu népe temetkezik. Az ünnep regge-
lén egy nyírfát az avatójurtában állí-
tanak fel úgy, hogy tövét a tûzhely ha-
mujába ássák és tetejét a jurta füstnyílá-
sán az ég felé vezetik ki. Ez a nyírfa a
„kapuisten”, ô nyitja meg az ég kapuját
a sámán elôtt. További 12 nyírfát a jur-
tától távol, tövestül ültetnek el. Ezekre
kerül az áldozati állatok lenyúzott bôre
és más ajándékok, majd színes szala-
gokkal kötik össze a „kapu ôrével”, jel-
képezve a leendô sámán útját a szelle-
mek birodalmába (Jankovics, 1991 –
Eliade, 1974 nyomán).

Az ôsi fa kultusz, a magyarok ôsval-
lásából eredeztethetôen sokáig tovább
élt a kereszténység felvétele után is. A
kiválasztott kutak, források, kövek és
fák elôtt végezték az áldozati szertartá-
sokat. Még a kora Árpád-korban is
olyan erôs volt a hagyományos vallás
iránti tisztelet a nép körében, hogy I.
László király a szabolcsi zsinaton külön
rendeletet hozott a hagyásfák, a pogány
„szent fák” imádása ellen (Surányi,
1985).

A nyírfabáb
László Gyula A honfoglaló magyar

nép élete c. mûvében ír a nyírfa
hitvilágbéli szerepérôl: „Obi ugor roko-
nainknál az özvegy nô nyírfabábot ké-
szít elhunyt férjérôl, hat hónapig a tisz-
telethelyen tartja, étellel vendégeli, s
vele alszik. Nyilván ennek a szokásnak
a maradványa az is, hogy minden nép-
nél a férj halála után egy bizonyos ideig
nem mehet férjhez a nô, s felesége után
nem házasodhat meg a férfi. Ez az az
idô, amelyben az elhunyt lelke még a

földön van vagy máig nem érkezett el a
másvilági nagycsaládba vagy a másik
testbe.”

A faábécé elsô fája az újra-
kezdés, a megtisztulás és a

termékenység jelképe
A krétai hieroglifákból kialakult görög
ábécét megelôzôen olyan ábécét hasz-
náltak, amely szoros összefüggésben
állt a naptárral és betûit nem írásjelek-
kel, hanem az esztendô egyes hónapja-
it jelképezô fákról levágott gallyakkal
ábrázolták. Szintén fákhoz kötôdik az
ôsi kelta és gall ábécé is, amelynek elsô
három mássalhangzójáról Beth-luis-
nion (nyír-berkenye-kôris) volt a neve.
A mássalhangzók a téli napforduló után
két nappal kezdôdô tizenhárom hóna-
pos év egy huszonnyolc napból álló
hónapját jelképezték. A nyírfa hava volt
az elsô az évben, amely december 24-
tôl január 20-ig tartott (Graves, 1970).

Az idôhatárok mellett a földi fizikai
határok is kapcsolódtak a fákhoz. A vi-
zek természetes határt képeztek a né-
pek vándorútjain a háborúk folyamán
birtokok és birodalmak között. Így vál-
tak Jankovics vélekedése szerint sors-
fordulók szimbólumaivá a vízkedvelô
fák is, a nyár, az éger, a nyír és a fûz.

A nyír az faábécé elsô betûjeként kü-
lönleges határjelzô, általában a kezdet-
hez, az újrakezdéshez és a születéshez
kapcsolódott. Az évszakokhoz igazodó
gazdálkodási rendben a tavasz és a tél-
kezdet fontos fordulópontok, így ezek-
hez számos népszokás, hagyomány kö-
tôdik, amelyben szerepet kapott a nyírfa.

A halottak napjától, november 1-tôl
Márton napig tartó 10 napos periódus
az ôszi szürettôl kezdôdô kisfarsang
utolsó szakasza. Dunántúli szokás sze-
rint ekkor frissen vágott nyírfavesszôvel
csapkodták meg az állatokat, ezért a
pásztorok jutalma az újbor volt, akik így
köszöntöttek be a faluba:

„Elhoztam Szent Márton püspök
vesszejét,

A szokást nem mi kezdtük és nem mi
végezzük.

Állatainknak annyi szaporodása le-
gyen,

Ahány ága boga van a vesszônek.”
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A nyírfa a téltemetôk alkalmával
is szerepet kap. Szent György-nap
már az ókorban tavaszünnep, ami-
kor megsuhogtatják a zöld ágakat és
meghintik velük az istállókat. A
pásztorok nálunk ekkor hajtják ki
elôször a legelôre az állatokat, meg-
vesszôzik azokat, sok helyütt a Már-
ton-nap vágott vesszôkkel – nyírfa-,
bodza- vagy rózsaággal, hogy
„zsendüljön a jószág, mint a zöld
ágon a levél”. A nyír vesszôit termé-
kenységfokozó, férfivá, nôvé avató
rituális korbácsolásra is használták
(Jankovics, 1991, Graves nyomán).

A húsvéti ünnepkör kezdete vi-
rágvasárnap, az utolsó téltemetô ün-
nep. Eredetileg ezen a nagyböjt
elôtti vasárnapon Jézust köszöntöt-
ték pálmaágakkal jeruzsálemi bevo-
nulása alkalmával. Innen erednek
Húsvét fás, ágas szokásai. A halál ki-
ûzetésének szimbólumaiként „né-
hány thüringiai faluban nagyböjt ne-
gyedik vasárnapján a gyerekek nyír-
faágakból készített babát vittek vé-
gig a falun, majd egy tavacskába
dobták” (Frazer, 1965).

A svédek a nyír rügyfakadásá-
val egyidejûleg kezdték meg a ke-
nyérgabona vetését. Angliában a
nyár kezdetén, május 1-jén színes
rongyokkal díszített nyírfát tá-
masztottak a lóistálló ajtajának, vé-
delmül a boszorkányok ellen. Tör-
vényes házasoknak tekintették
magukat azok a napszámosok,
akik mátkájukkal együtt ilyenkor
átugrottak egy küszöb fölé tartott
nyírfaseprût.

A nyári napéjegyenlôségkor,
Szent István napján és éjjelén is
számos szokás, szertartás kötôdik a
nyírfához. Szent Iván-napi „naptûz-
gyújtásról” ír Nyírô a Havasok könyvé-
ben, amire egy vén nyírfa, „az áldott
nap fájának” tövében kerül sor
(Jankovics, 1991).

A nyírfa a fiatalság, a tisz-
taság és a szerelem jelképe
A kecses, karcsú koronaalakok, a vékony
hosszú vesszôk – amelyek a lenge szellô
rezzenésére is meglebbennek – légies, át-
szellemült finomságot kölcsönöznek a
nyírfának. Ezért válhatott a tisztaság, a fi-
atalság és a nôiesség jelképévé, amelyet
oly szépen mutatnak az alábbi verssorok:

„Nyírfa te karcsú, te lenge
Ringat halványzöld pagony
Te bûbájos isten eszme
Teremtés harmadnapon.

.....
Nyírfa te lányos te lenge,
Ringat zöldellô pagony,
Te bûbájos isten eszme
Teremtés-harmadnapon.”
(Börries von Münchausen: Nyírfa le-

gendácska. Majtényi Zoltán fordítása.)
A tisztaság és a nôiesség képzete

avatta a nyírt Közép-Európa számos vi-
dékén Mária szimbólummá. Pünkösd-
kor a csíksomlyói búcsún a lombos
nyírfaág Máriát jelképezi. Ugyanakkor a
nyír a szerelem, a házasélet kezdetének
jelképe is. Közép-Európa számos vidé-
kén a házasulandó ifjak friss nyírfaága-
kat helyeznek el választottjuk ablakába.

A háromszéki székely fiatalság tava-
szi ünnepen énekszóval, tánccal vonul
ki a nyírfákat megcsapolni:

„Édöcs virics foly a fából,
Jere ki rózsám a házból...”

A nyírfa lévén az északi népek ked-
venc fája, az északon élô testvérné-
pünknél, a mordvinoknál is szerepet
kap a jeles alkalmakkor. A leányok ün-
nepén, avatásán nyírfát díszítettek fel az
alkalomnak megfelelôen (Surányi,
1985).

A nyírfa történeti leírásai
A nyírfát a kerttörténetben legkorábban
az ókori függôkertek fái között említik a
rezgônyár, a mogyoró, a rózsa, a ciprus,
a cédrus, az akác és a vörösfenyô társa-
ságában. A görögök és a rómaiak is is-
merték, sôt tisztelték (Surányi, 1985). A
római konzulokat beiktatásukkor 12
liktor kísérte, akik együtt 13-an voltak,
annyian, mint fa-év hónapjai. A liktorok
nyírfavesszônyalábot vittek a vállukon
(Jankovics, 1991).

A nyírfa szerepel a legkorábbi kö-
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zépkori növényjegyzékekben, herbári-
umokban is. Megtaláljuk a „nir fa” emlí-
tését az 1400 körüli idôkre datált
Schlägli szójegyzékben, amelynek 14
lapja a legkorábbi magyar nyelven író-
dott növénynév-jegyzék. Melius Juhász
Péter Herbáriumának 233 leírt növény-
faja között 28 fás növényt említ, ame-
lyek egyike a „Nyírfa”. Matthioli, az
1500-ban, Sienában született orvos-bo-
tanikus növénytani mûvének 1571. évi
kiadásában míves ábrázolással illuszt-
rált nyírfaleírást közöl (ábra).

Nagyváthy János, Zala megye
fôtáblabírája a hazai kertészeti termesz-
tés és növényszaporítás egyik jeles
alakja a „Magyar prakticus termesztô” c.
munkájának 1821. évi kiadásában fog-
lalkozik azokkal a fákkal is, amelyek
makkot nem, de magot teremnek, „s
közönségesen Lágyfáknak neveztet-
nek. A Lágyfák kétfélék, 1. Levélhulla-
tók és 2. Levéltartók”. Szaporításukra a
magvetést javasolja, amelyre általában
az ôszt tartja megfelelônek.

A nyírfavíz és a kéreg
A magyar ôstörténetben a nyír is a fon-
tos gyógyító növények között szerepel.
A megcsapolt nyírfakéreg jótékony ha-
tásai évszázadok óta ismertek. Melius
Herbáriuma a belsô és külsô hasznok
leírásánál említi a következôket: „A
nyírfa vizét, ha tavasszal vészed és
iszod, igen jó kô ellen és sárgaság ellen,
vízben fôzd az levelet, azt idd meg... A
nyírfa succussa és vize a száj rothadását
gyógyítja. Ha az nyírfa succussát és vi-
zét az sajt oltójába tészed, a sajt meg
nem férgesedik.” (Succus=bél)

Surányi közlése szerint a XVIII. szá-
zadban „a pezsgôt nyírfavízbôl és fe-
hércukorból készítették, ehhez élesztôt
adagoltak, majd borral elegyítették és
citromkarikákat helyeztek bele; a lefoj-
tott üvegekben megerjedt a must és a
keletkezô szén-dioxidot az üvegben le-
vô szeszes lé elnyelte...”

A fa vízhatlan papírszerû kérgét csó-
nakborításra, edény és ruha készítésére
is használták, de feljegyzéseket is írtak
nyírfakéregre. A hetvenes években
nagy feltûnést keltett a nyírfakéregre
írott ôsi szövegek megtalálása. Janyin
Nyírfakéreg-levelek üzenete c. régésze-
ti kalauza 1980-ban jelent meg könyv
alakban.

A nyírfa ágaiból seprôt készítenek –
erre utal a finnugor eredetû megneve-
zése, a „vesszô, sarj”. Fehér kérgû fáját
sok helyen dísztárgyak készítésére is
használják. Levele és a fából készült
kátrány, valamint a megcsapolt fából le-

csurgó nyírfavíz gyógyszer (Kárpá-
ti–Terpó, 1968).

Díszkertészeti-tájalakítási
szerep

A bibircses nyír fényigényes, gyorsan
növô pionír fafaj, amely a talajra nem ér-
zékeny, közepes vízellátottságot igé-
nyel, de meggyökeresedés után némi
szárazságot is elvisel. Parkokba, városi
belterületekre, ipartelepekre is ültethetô,
a légszennyezést jól tûri. Útfásításoknál
is jól alkalmazható. A 15–20 méteresre
megnövô fa díszértékét karcsú, laza ko-
ronaalakja, szép aranysárga ôszi lomb-
színe és fehér kérge adja. A nyírfa telepí-
tésével északias karaktert adhatunk a te-
rületnek. Igen szép együttes alakítható
ki a sötét lombú örökzöldek, fôként elte-
rülô borókák és a fehér kérgû nyír tele-
pítésével. Több változatát alkalmazhat-
juk a növénykiültetésekben. A ‘Youngii’
csüngô, alacsonyra növô, bókoló
vesszejû szomorú alak; a ‘Fastigiata’ osz-
lopos növekedésû; a ‘Purpurea’, a sötét-
vörös levelû vérnyír igen dekoratív fa, a
Betula pendula f. dalecarlica pedig mé-
lyen szeldelt levelû változat.

Idôs nyírpéldányokat találhatunk
Keszthelyen, Sellyén és Alcsúton. A vér-
nyír nagyobb példányai lelhetôk fel Bu-
dapesten a Margitszigeten, Szarvason,
Szabadkígyóson, Fertôdön és Balaton-
füreden.

A nyír a különleges 
védett élôhelyeken

Az Istvánkúti nyíres a Zempléni-hegy-
ség szívében, Háromhuta település ha-
tárában, Kôkapu közelében található. A
8 ha kiterjedésû terület 60–80 éves korú
fákból áll, 1953-ban helyezték termé-
szetvédelmi oltalom alá. A nyírest a
hegység ôsbükköseinek karéja oltal-
mazza, lágy szárú aljnövényzete a ma-
gashegységi nyíresekre jellemzô, több
ritka növényfaj ôrzôje. Több mohafaj él
itt és a kerti kardvirág ôsének tekintett,
nagyon ritka réti kardvirág is. A nyíres-
áfonyás növénytársulás lepkefaunája
hazánkban ritka északi és kárpáti fajok-
ból áll, különlegesen gazdag. A terület
élôhelye a szintén védett fekete keresz-
tes viperának is.

A nyírnemzetség hazánkban elôfor-
duló másik faja a molyhos nyír – a
Betula pubescens – nedves élôhelye-
ken, vizenyôs területeken, lápokban
fordul elô. Tudott, hogy hazánkban
igen kevés természetes vizes élôhely
maradt fenn a múlt századi vízrendezé-

sek után, így különösen értékes és ritka
területek a tôzegmohalápok, ahol a
Sphagnum fajokkal a molyhos nyír állo-
mányait találjuk. Északkelet-Magyaror-
szágon Kelemér település határában
1951-ben nyilvánították védetté a suva-
dás folytán keletkezett Mohos-tavakat,
amelyek tôzegrétegei ôrzik a jégkorsza-
ki és a késôbbi korok fás vegetációjá-
nak pollenmaradványait. A virágporma-
radványok bizonyították, hogy a lápok
keletkezésének idején, a jégkor végén
csak fenyô és nyír tenyészett ezen a te-
rületen (Kopasz, 1978). Az ingatag
úszólápot – melyhez a néphagyomány
számos legendát fûzött – jelenleg nyír-
fák és tôzegmoha fajok borítják.

Konkolyné dr. Gyuró Éva
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