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A t iszafa a Velebitben 
Irta: Kacsanovszky József kir. erdész. 

Nem czélom a tiszafát a Velebitben felfedezni. 
Tudjuk, hogy eme értékes és mindinkább kivesző fafaj 
elszórtan előfordul szárazföldünknek csaknem minden 
részén vagy legalább megállapítható, hogy a régebbi 
időkben előfordult. Hogy a Velebitben egykor szintén 
nagyobb mennyiségben tenyészett a tiszafa, azt még most 
teljes biztossággallehetkonstatálni, hasonlóképen kimutatható 
egykori előfordulása Horvátország belsejében is. (A plitviczei 
tavak környékén egész csoportok láthatók még ma is). 

A gyakran található és sok-sok évnek viszontagságai
val daczoló tuskók, az elszórtan előjövő sarjak mind 
megannyi bizonyítékai ama feltevésnek, hogy a Velebiten 
aránylag még nem rég, a jegenyefenyő uralma idejében 
a tiszafa elég sürün tenyészett. Ma már majdnem teljesen 
kiveszett, mint kiveszőben van egykori szép büszke társa: 
a jegenyefenyő is. Pedig még élnek a szemtanuk, a kik 
élénken emlékeznek arra az időre, a mikor a Velebit 
jegenyefenyő állabokkal volt borítva s a mostani fő fanem y 

a bükk, csak alárendeltebb mennyiségben fordult elő; 
«Legénykoromban messziről nézve fekete volt a «monte 
santo» oldala a jegenyétől scsak ha bementem az erdőbe,, 
akkor láttam, hogy bükk is van a fenyő alatt és most 
mindenütt csak bükk és csakis bükk!» . . . így fejezi 
ki sajnálkozását és egyúttal méltatlankodását a likai öreg 
granicsár, a mikor mintegy még ő tesz szemrehányást 
nekem, hogy a Velebitről kiveszett a jegenyefenyő. 50—60 
év előtt tehát még a jegenyefenyő volt az uralkodó fanem,, 
de hogy a tiszafa még előbb pusztíttatott ki, az természetes! 
Ritkább előfordulása, értékes és keresve-keresett fája előbb 
mondták ki reája a halálos ítéletet. 
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Mig azonban a jegenyefenyő főleg a Dalmáczia és a 
tenger felé irányuló facsempészet, — mondjuk kivitel — 
tárgyát képezte: addig a tiszafa inkább az itthoni szük
ségletek kiegészitésére szolgált. Szinte csodálatos, hogy 
mennyire kedveli a likai a tiszafát és hogy mennyire a 
természetévé vált annak pusztítása! Nem tud elmenni egy 
sarjhajtás mellett anélkül, hogy le ne vágná; sokszor ő 
maga sem tudja, hogy mire fogja felhasználni; olykor 
talán semmire sem alkalmas az a vékony görbe sarj, 
hanem azért csak levágja azon egyszerű, de egyúttal 
érthetetlen okoskodás alapján, hogy: «talállam tiszafát, 
hát haza viszem» . . . Láttam egyes paraszt házaknál a 
szarufa megé dugva 0*3—O'ó m. hoszú, alig 3—4 cm. vastag 
tiszafa-botokat, görbe, hajlott darabokat; tudja Isten mióta 
száradnak a füstön, de azért a gazdájuk egy szóval sem 
tudja megmondani, hogy mi czélból hozta haza. 

Ily körülmények közt bátran lehet ugy irni, hogy a tiszafa 
a, Velebitben «kiveszett». A népnek ilyen észjárása mellett 
csakis azok a példányok és addig fognak élni, a melyekre 
és a mig a granicsár rá nem talál. Különben nincs ke
gyelem! Sajnos, hogy a védelem tekintetében az erdő
őrökre egyáltalában nem lehet számitani; ezek, ha csak 
tehetik, még megelőzik a granicsárt a tiszafa pusztításában. 
Úgyszólván versenyeznek egymással. 

Mikor erdőgondnokságomban több helyen tiszafát talál
tam, tervbe vettem volt, hogy a fiatalabb példányokat össze
gyűjtöm és a Zárába vezető országút és az országhatár 
mellett álló «mali halán»-i kettős erdőöri lak körül 
vigyázva elültetem boldogult Erzsébet királynénk emlékére. 
E czélból megkérdeztem erdőőreimtől, hogy hol lehetne 
találni tiszafát? Csodálkozásomra csaknem mindenik azt 
felelte, hogy akad itt-ott néhány, de nem sokat ér, görbe, 
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vékony mind; és szinte panaszkodva jegyezték meg, hogy 
ők is sokáig voltak kénytelenek keresni, kutatni, mig egy 
olyan példányt találhattak, hogy abból egy «bukarát» 
(vizes kanna) csináltathattak! Nem tudván, hogy mi czélból 
tettem fel a kérdést, azt hitték, hogy nekem is egy tiszafa-
bukarára fáj a fogam. 

Ezeknek a bukaráknak esett áldozatul a Velebit 
tiszafája. Zömök, felfelé kissé keskenyedő és füllel ellátott, 
1—4 literes edény a bukara; egyetlen valamire való likai 
granicsár-háznál sem hiányzik; ebben adják az asztalra 
az ivóvizet. Keskeny, sokszor csak 2—4 cm. széles don
gákból készíti az illető «mester», aztán ékes sárgaréz 
abroncsokkal szorítja össze. Egy ilyen bukara ára 3—-6, 
sőt 8 frt. Láttam különben ezüst abroncscsal és czimerrel 
díszített bukarát is. Készítenek továbbá tiszafából apró 
1—5 literes hordócskákat, melyekben főleg pálinka
féléket tartanak, vagy pedig ugyancsak tiszafából készült 
tetszetős állványon ilyen kis hordókban adják az asztalra 
a pálinkát. 

El kell ismernem, hogy a bukara-készitők jobb ügyre 
méltó ügyességet és izlést árulnak el. 

Miután a Velebitben már igazán alig lehet találni oly 
tiszafát, a melyből a fentebb leirt keskeny donga is kikerül
hetne, kíváncsi voltam, hogy mégis honnan szerzik be a 
«mesterek» a szükséges anyagot a még mindig élénk 
keresletnek örvendő edények készítéséhez? 

Igen sok esetben Bosznia őserdeiből hozzák át a 
tiszafát, a hol még meglehetős mennyiségben található. A 
kik azonban messzebb laknak Bosznia határától, vagy 
pedig nem folytatják a «mesterséget» nagyban, azok bizony 
csak a Velebit régi tiszafa-tuskóin élősködnek! A bukara-
készitő a szó szoros értelmében monopolizál néhány tiszafa-
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tuskót, melyeknek hollétéről csak neki van tudomása. 
Elrejti kő, moha, falomb közé; titokban, lopva megy 
hozzájuk, nehogy féltett kincsét mások is ellessék; azután 
lehasít egy bukarára valót s ismét elrejti a tuskót. Bámula
tosak a régi időnek eme, maradványai; a geszt oly 
szép, oly egészséges, mintha a fa még néhány nap előtt 
élt volna! Egyik erdőőröm vezetett rá egy ilyen tuskóra. 
A kő és moha-halmaz alatt senki sem sejtette volna a 
tiszafát. Lehetett a tuskó átmérője valamikor 70—80 cm.; 
most már alig van meg a fele a többi részét lassankint 
haza hordták. Látható azonban, hogy a mester a gyökér 
hullámos fáját is feldolgozza; ebből készülnek az apróbb 
dísztárgyak, inkább csecsebecsék. 

Es a Velebitben számos ilyen tiszafa-tuskó rejlik és 
csaknem mindeniknek megvan a maga gazdája. A sarj-
hajtásokat, nehogy azok a tuskók helyét messziről elárulják, 
rendesen le szokták vagdalni, miáltal a fanem további 
tenyésztése és fenmaradása úgyszólván teljesen lehetetlenné 
van téve. • 

Fogynak azonban lassan a régi tuskók is. A mesterek 
kénytelenek fiatal jegenyefenyőkből másféle edényeket 
készíteni, hogy az üzletben pangás ne álljon be. Tiszafa-
bukarára és hordócskára manapság már csak «uri meg
rendelő« számithat, aki jól megfizetheti az árát, mert 
fogytán van a nyers anyag. Ha azonban egyszerű granicsár 
kívánna meg esetleg egy ilyen fényűzési tárgyat — a mester, 
különösen ha nem ad valami sokat a «szenytelen üzleti 
hirnévre» ez esetben sem jön zavarba — készit pompás 
tiszafa-bukarát öreg szilvafa-gesztből, melylyel a vevő 
teljesen megvan elégedve, csak azután az itala vörösödik 
meg benne! . . . Nem tehet a mester arról, hogy a tiszafa 
elfogyott, a megrendelő pedig még nem. 


