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Figyelemmel arra, hogy a felhasz-
nált tiszafa többnyire külföldrõl ke-
rül beszerzésre, bemutatjuk elneve-
zéseit a fontosabb nyelveken. Eibe,
Taxus (német), Yew (angol), Tasso
(olasz), If (francia), Ibe, Yali (svájc),
Tissz (orosz). A magyar neve felte-
hetõen szláv eredetû (tehát semmi
köze a Tisza folyóhoz).

A törzs jellemzõi
Törzse korán elágazik, nagy méreteket
csak ritkán ér el. Többnyire harmadren-
dû fa. Igen lassan nõ. Az évgyûrû szé-
lessége 1 mm körüli. Ritkán eléri az 50-
60 cm átmérõt is. A hencsei Márffy-
parkban található egy közel 300 éves,
17 m magas és 1,3 m átmérõjû példány.
Ez hazánk legnagyobb tiszafája. A
szentgáli tiszafásban is csak a tõközel-
ben találkozhatunk 1 m átmérõjû egye-
dekkel, és ritka a 10-12 m magas pél-
dány. A legidõsebb törzsek 600 éves
korúra tehetõk. A tiszafának csak zárt
állásban, ill. törzsneveléssel, ágnyesés-
sel alakul ki elfogadhatóan egyenes tör-
zse, mert különös hajlama van a korai
elágazásra, bokrosodásra. Ezen jellem-
zõk miatt a tiszafából igen ritkán válasz-
tékolhatunk rönkanyagot. A fatest kü-
lönleges szépsége és a következõkben
bemutatott tulajdonságok alapján még-
is a legértékesebb fák közé tartozik.

A fatest szerkezeti jellemzõi
A tiszafa szíjácsa rendkívül keskeny, vi-
lágossárgás. A geszt sötét vörösesbarna.
Az évgyûrûk élesen elhatároltak, keske-
nyek (átl. 1 mm szélesek), hullámosak.
A sötétebb kései pászta jól elválik a ko-
raitól. A keskeny bélsugarak a bütümet-
szeten nem láthatók, de a finom bélsu-
gártükrök a sugárirányú hosszmetsze-
ten jól kivehetõk. A tiszafa nem tartal-
maz gyantajáratokat.

A tracheidák szabályos sugárirányú
sorokba rendezettek, spirális falvasta-
godással rendelkeznek. Mennyiségi rész-
arányuk a bütümetszeten: 86%,
hosszuk: 1,5-2,0-2,3 mm (1,0-1,5 mm-
rel rövidebbek a fenyõkénél).

A bélsugarak homogén szerkezetûek
(csak parenchimasejtekbõl állnak). Egy
sejtsor szélesek és 10-25 sejtsor maga-
sak. Mennyiségi részarányuk: 14 %.

A finom szövetû sûrû, kemény, fény-
lõ fájú tiszafa rendkívül kellemes, eszté-
tikus megjelenésû.

Fahibák, károsodások, tartósság
Korán elágazik és törzskeresztmetszete
szabálytalan, bordás. A különösen esz-
tétikus, nemes szépségû tiszafát azon-
ban nem a közönséges ipari fák mód-
szerével kell értékelni. A faszobrászat-
ban, dísztárgykészítésben szinte a leg-
kisebb farészek is felhasználhatók!

A tiszafát hazánkban az igen tartós fák
közé sorolták, az újabb gombaállósági
vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy
helyesebb a közepesen tartós fafajok közé
sorolni. Az idõsebb élõfáknál gyakoriak a
fehér korhadást kiváltó fenyõtaplók (Phel-
linus pini, Phellinus hartigii) fellépése. A
beépített faanyagot – megfelelõ körülmé-
nyek mellett – megtámadhatja a lemezes
fenyõtapló (Lenzites abietina), a pince-
gomba (Coniophora cerebella), a könnye-
zõ házigomba (Serpula lacrymans) és a
házi kéreggomba (Poria vaporaria).

A tiszafából készült tárgyakat a rova-
rok ritkán károsítják, esetenként a kö-
zönséges kopogó bogár (Anobium
punctatum) és a szíjácsbogár (Lyctus li-
nearis) rágásai figyelhetõk meg.

A tiszafából készült kültéri tárgyak
jól ellenállnak az idõjárási hatásoknak.

A faanyag tulajdonságai
– Sûrûsége (kg/m3)

– abszolút szárazon: 610…640…740
– légszárazon (u=12%): 640…670…810
– élõnedvesen: 1160

– Pórustérfogata: 58%
– Zsugorodási értékei (%)

– sugár: 3,7
– húr: 5,3
– térfogat: 8,4…9,2

– Szilárdsági-rugalmassági értékei, a
rostokkal párhuzamosan (MPa)

– bütünyomás: 58
– hajlítószilárdság: 92
– hajlító rugalmassági modulusz: 12 000

– Keménysége (N/mm2)
– bütü 65
– oldal 31

Összefoglalóan megállapítható,
hogy a tiszafa közepes sûrûségû és szi-
lárdságú, de igen kemény és rugalmas.
Rendkívül kedvezõek a zsugorodási jel-
lemzõi, tehát kiválóan alaktartó. A fa-
anyag kellemes illatú, nem tartalmaz
mérgezõ anyagokat.

Megmunkálási jellemzõk
A tiszafa könnyen és jól szárítható, nem
hajlamos repedésre, vetemedésre. A ra-
gasztása is problémamentes. Jól pácolha-
tó (sötét pácok esetén az ébenfára emlé-

Az év fája

A tiszafa (Taxus baccata L.) faanyagának
tulajdonságai és felhasználása

Bal oldalon tiszafaévgyûrû, finom tracheidaállománnyal és keskeny bélsugarakkal.
Jobb oldalon a nagyméretû tracheida pásztázó elektronmikroszkópos felvételén kivehe-
tõk a spirális sejtfalvastagodások. (Fotó: Bariska M.)
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keztet). Felületkezelésénél fényes és
matt felületek egyaránt jól kialakíthatók.

Nagy keménysége és szabálytalan szö-
veti szerkezete miatt megmunkálása ener-
giaigényes. Nehezen hasad, de gyalulás-
nál szép felületet ad. Jól esztergályozható,
faragható. Elõzetes gõzölés után fájából
esetenként furnért is hasítanak.

Felhasználása
Rajzolata, színe, tartóssága és rugalmas-
sága alapján a tiszafa a világ legértéke-
sebb fái közé tartozik. Komolyabb ke-
reskedelmi mennyiség (más tiszafa-fa-
jokból) az USA-ból és a Távol-Keletrõl
(India, Kína) származik. Ez összefügg
lassú növekedésével. Ahhoz, hogy ipa-

ri feldolgozásra alkalmas méreteket ér-
jen el min. 150 évre van szükség. Mind-
emellett Európában is nagyobb figyel-
met érdemelne az új telepítéseknél.

A tiszafából készített tárgyak közül az
egyik legrégibb lelet az i. e. 1400-ból szár-
mazó szobrocska Teje egyiptomi királynõ
arcmásával (berlini múzeum). Tiszafából
készített íjakat – az i. e. 3000–1800 évek-
bõl – õriznek a zürichi múzeumban.

Az ókorból sok tiszafából készült há-
zieszközt is felleltek: kanalakat, fésûket,
vödröket, hordókat stb. Az építészetben
küszöbök és oszlopok készültek tiszafá-
ból. A lõpor elterjedéséig (XVII. század)
a tiszafa volt az íjkészítés legfontosabb
anyaga (különösen a közép- és nyugat-
európaiak kedvelték, a magyar íjak
többnyire kõrisbõl készültek).

A míves bútorok gyártására a XVIII.
századtól kezdik a tiszafát felhasználni
nemcsak tömörfaként, hanem furnérként
is (pl. intarziás bútorok). A nagytétényi
kastélymúzeumban különösen szép ti-
szafa-berakásos bútorokat találhatunk.

Ma az igen szerény mennyiségben
rendelkezésre álló tiszafát elsõsorban a
faszobrászatban és dísztárgyak készíté-
sére használják (faragott vagy esztergá-
lyozott kivitelben).

Molnár Sándor, Börcsök Zoltán

A: A keresztmetszeten keskeny, sötét, késõi pásztával és szélesebb, világos, korai pásztá-
val jól láthatók az évgyûrûk. 
B: A radiális hosszmetszeten a keresztezõdési mezõben jól láthatók a cupresszoid gö-
dörkék. A bélsugár alatt és fölött a tracheidák falán elkülönülnek a spirális sejtfalvas-
tagodások.
C: A tangenciális fénymikroszkópos metszeten feltûnik a gyantajáratok hiánya, és fel-
fedezhetõk az egy sejtsor szélességû bélsugarak függõleges oszlopai.
Fotók: www.woodanatomy.ch

A B C




