
Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 1. szám (2012. január) 7

Az éppen száz éve elhunyt
botanikus, Simonkai Lajos
számos cikket jelentetett
meg az Erdészeti Lapokban, s
szoros kapcsolatban állt a
selmeci akadémia tanáraival
is. A Kárpát-medencében
elõforduló fásszárú növénye-
ket bemutató kötet megírásá-
ra készült, de e munkája so-
ha nem látott napvilágot.
Hátrahagyott kéziratából
most az év fája, a tiszafa leí-
rását adjuk közre.

Taxus baccata L. – Ternyõfa, 
Ternyõ, Tiszafa, Tiszafenyõ

Lassan növekedõ, de állítólag 2000 esz-
tendõs kort is elérõ örökzöld fa. Idõs
korában koronája szélesen szétterjedt,
szélesebb a magasságánál, derekának
átmérõje több méter vastagságú, sudara
20-25 méter magasságra emelkedõ. Na-
gyobb fa alakjában manap csak egyes
kertjeinkben láthatjuk. Körmöczbá-
nyán, a Zechenter-féle kertben, ma is
díszlik 2 ternyõfa példány, amelyek
mindketteje hímivarú, s amelyek széles-
ségüknél magasabbak, kúpos koroná-
juk körülbelül 14-15 m magas, törzsük
pedig a talaj felett 40 cm magasságban
mérve 167-177 cm kerületû. Bartholo-
maeides szerint (1808) Dobsina és Re-
dova vidékén egykor oly vastag törzsû
példányai termettek, hogy 2 lábnyi szé-
les, sõt két lábnál szélesebb deszkákat
is fûrészelhettek belõle. Hogy hajdan
tekintélyes törzsû fák voltak hazánkban
találhatók, arról tanúságot tesznek né-
mely régi építményeink is, így pl. a
bártfaiak. A budapesti 1885. évi orszá-
gos kiállításon egy ezredéves, 120 cm
átmérõjû tuskója volt látható (!), amely
Máramaros megyébõl származott.

Kemény, nehéz, vereses-barna fates-
tét jellemzik egyrészt az annak fõtöme-
gét alkotó vermesen és csavarosan is
megvastagodott edényszerû farostok;
jellemzi másrészt az, hogy nincsenek
benne gyantajáratok, s ezért szurkot
sem tartalmaz. Derekának kérge verhe-
nyes-barna s idõszakonként nagy ho-
porjokban szakadozik le; évenkénti
hajtásainak kérge zöld, a levelek zöldjé-
hez hasonló.

Levelei laposak, csúcson röviden és
hirtelen kihegyezettek, szálas-lándzsá-

sak, vagy szálasak, hosszuk 10-36 mm,
szélességük 1,5-3 mm közt váltakozó;
örökzöldek. Vadon termõ õshonos ti-
szafáink levelei színükön télen-nyáron
fényeszöldek és sötétzöldek, fonáku-
kon sápadtabban zöldek vagy sárgásan
zöldek, csavarmentes eredésûek, de
mintegy kétfele levén fésülve egy sík-
ban terülnek ki. Ágai terpedten szétál-
lók, koronája széles. Érett húsos mag-
köpenye skarlátpiros és peremével a
benne rejlõ mag csúcsa fölé emelkedik;
porzós virágának tengelye a körülötte
levõ s a kocsánt zsendelyezõ pikkelyek
csúcsait túl nem haladja, vagy csak je-
lentéktelenebbül hosszabb azoknál.

…
Hazánkban a típusos Taxus baccata

L. honos, s manapság vadon csak cser-
je vagy cserjefa termetben található.
Szálanként, többnyire hozzáférhetetlen
helyeken, Kárpátainkban Szepes, Liptó,
Turócz, Zólyom, Gömör, Abauj-Torna
megyékben még sok helyt díszlik;
Trencsén megyében a „Nagy-Manitz”
hegyen, jegenyefenyvesben bõven;
Borsod megyébõl kipusztult; a Bihar
hegységen is alig van nyoma; a Keleti-
Kárpátokban ritka; elõfordul a Délnyu-
gati-Kárpátokban is szálanként a Her-
kulesfürdõnél és a Kazán-szorosban.

Néhány év elõtt még egész cso-
portokban díszlett a Bakonyban
Herend, Bánd és Szentgál mellett;
közölve van a Dráván túli Kalnik,
Ivanscsica és Szleme hegycsopor-
tokról; terem az ogulini Klek-he-
gyen s a magyar-horvát karszton
több helyt, így a Fiume pataka
(Recsina) forrásvidékén.

Bükköseink és fenyveseink
növényzeti tájának flóráját jellem-
zi. Az egykor bükkös Bakony
dombvidékén Bándnál már mint-
egy 400 m t. f. magasságban te-
nyészik; még alacsonyabb szint-

tájon fordul elõ Herkulesfürdõnél (240
m) valamint az aldunai Kazán-völgy
szorosának szikláin (200 m); ellenben a
Keleti-Kárpátok fenyveseiben 1580 m
magasságban is tenyészik.

Virít áprilisban, májusban; terméseit
ugyanazon év õszén érleli, szeptember-
ben, októberben. Piros terméseitõl a
madarak csakhamar megfosztják, és
magvait a legmeredekebb szirtek fokai-
ra, lépcsõzeteire és szakadékaira is
széthordják.

Az árnyékot valamennyi õshonos fá-
ink közül ez tûri el a legjobban; rovarok
nem bántják; igen becses fateste csak-
nem elpusztíthatatlan, kitûnõen farag-
ható, pácolható és fényezhetõ; ezért
nemcsak kertjeinkben, hanem mint
évezredeken át elélõ, sérüléseit köny-
nyen kiheverõ és örökzöld fa, erdeink
egyes, különösen határt jelzõ helyein,
nagyon megérdemelné a figyelmes
gondozást. Kertjeinkben díszgyepûnek
és díszbokornak is felette ajánlatos,
mégpedig azért, mert a nyírást és ido-
mítást minden baj nélkül eltûri, tehát
tetszõleges idomúvá alakítható. Hogy
nagy fává legyen fejleszthetõ, ahhoz
emberöltõkön át terjedõ, évszázados
gondos emberi védelem szükséges.

Dr. Bartha Dénes

A tiszafa Simonkai Lajos hátrahagyott
kéziratában

Év fája 2012-ben a zselnice
meggy (Prunus padus)
Népies nevei még: csórmány, gerézdes-, kutya-,
madár-, vad- vagy zsidócseresznye, gyöngyvirág-
fa, májusfa, tyúkszemfa, zelnicze, koczérka.

(Wikipedia)




