
Mindemellett megjegyzendõ, hogy a
vénic-szil faanyaga könnyebb, puhább,
és kevésbé tartós a mezei és a hegyi szi-
lénél. Sajnos a hazai szilfajok közül –
fogékonysága miatt – a mezei szilt je-
lentõsen megtizedelte az elmúlt évtize-
dekben a szilfavész nevû betegség, így
került elõtérbe a betegségekre, illetve a
szárazságra kevésbé érzékeny turkesz-
táni szil (Ulmus pumila). A szilfavész
pusztítása miatt azonban az õshonos
szilek szerepe mindemellett némileg

csökkent, felhasználásuk háttérbe szo-
rult. Fontosságuk azonban megkérdõje-
lezhetetlen a faiparban, kiváló mûszaki
jellemzõik és esztétikus faanyaguk ré-
vén. Ez utóbbi tények külön-külön is
alátámasztják az év fájának választását.
Jellemzõit több hazai és külföldi iroda-
lom ismerteti, írásunkat ezek alapján
közöljük (Molnár és Bariska, 2002;
Wagenführ, 1996).

A fatest mikroszkópos jellemzõi
Gyûrûslikacsú fa, edényei a keresztmet-
szeten a korai pásztában jóval nagyob-
bak (150 μm átmérõ), mint a kései pász-
tában (35 μm átmérõ), az évgyûrûhatár
mentén 1-3 sorban helyezkednek el, sza-
bad szemmel is jól láthatók és a gesztben
gyakran tartalmaznak tilliszeket. 

Mennyiségi részarányuk 25-30%. A
kései pászta edényei többnyire hosszú,
tangenciális vagy ferde, 2-4 sejtsor szé-
les sávokba rendezõdnek a vaszkuláris
tracheidákkal és faparenchimákkal
együtt. Ez az elrendezõdés összességé-
ben hullámos alakzatként figyelhetõ
meg a kései pásztában. 

A vékony falú hosszparenchimák
leginkább az edények körül és az év-
gyûrûhatáron helyezkednek el,
mennyiségük ~6%. Az edényáttörés
teljes, valamint spirális vastagodás lát-
ható az edények belsõ falán. Az alap-
szövetet vastag falú farostok alkotják,
1,2 mm átlagos hosszal és ~51% résza-
ránnyal. A bélsugarak homogének, rit-
kán lehetnek heterogén összetételûek.
Szélességük 3-6 sejtsor, magasságuk

15-50 sejtsor (~0,5 mm). Mennyiségi
arányuk ~14%. Az egyes szilfajok elkü-
lönítése faanyaguk mikroszkópos met-
szetei alapján nem lehetséges teljes
biztonsággal.

Makroszkópos jellemzõi
Faanyagának makroszkópos elkülöní-
tése az egyéb szilektõl nehézkes, de fel-
fedezhetõk eltérések. Legszembetû-
nõbb eltérés az egyes szilek faanyaga
közt a szijács szélessége (me-
zei<hegyi<vénic), de kissé különböz-
hetnek színben is, valamint a kérgeik
megjelenésében. Leginkább a vénic-szil
különíthetõ el a másik kettõtõl. 

Kérge rövid, mély barázdákkal repe-
dezett, a szürke, parás héjkéreg idõ-
sebb korban könnyen lehámló. A kes-
keny szijács és a geszt élesen elkülönül.
A szijács sárgásfehér, a geszt vöröses-
barna. Gyûrûslikacsú fafaj, melynél a
korai pászta vékony falú, sorban elhe-
lyezkedõ nagy edényei (likacsai) sza-
bad szemmel is jól láthatók. A késõi
pásztákban az edények többsoros hul-
lámvonalakba rendezettek. Ezen edé-
nyek a húrmetszeten zegzugos rajzola-
tot (vonalkákat) eredményeznek (ez a
szilek egyik ismertetõjele). A finom bél-
sugarak a sugármetszeten szabad szem-
mel jól látszanak (rövid szalagok, foltok
formájában). Húrmetszeten finom, rö-
vid, sötét vonalak, szabad szemmel alig
láthatók. A bélsugarak az alapszövetnél
sötétebb színûek.

Összefoglalóan megállapítható, hogy
a kései pászta hullámvonalakba rende-
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A szilek nemzetségének mintegy 40
faja ismert. Hazánkban elsõsorban
a mezei szilnek van faipari jelen-
tõsége, de õshonos még a hegyi szil
(Ulmus glabra) és a vénic-szil
(Ulmus laevis) is. Utóbbi kettõ
fizikai-mechanikai jellemzõi több-
nyire azonosak, ezért a fakeres-
kedelemben és a feldolgozás során
nem szokás elkülönítve kezelni a
fájukat. 
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zõdött edényei, az elkülönülõ pászták, a
kisméretû, de színbeli eltérésük miatt jól
látható bélsugarak, a kellemes közép-
barna színárnyalat rusztikus hatású, sa-
játos szépségû rajzolatot, megjelenést
adnak a mezei szilnek.

Fahibák, károsodások, tartósság
A szilre különösen jellemzõ a göcsös-
ség, és gyakori a csavarodott rostlefu-
tás. Az inhomogén szöveti szerkezet-
nek és a kisebb göcsöknek köszönhe-
tõen a szilnél sûrûn elõfordul különle-
ges rajzos textúra (csomorosság), ami
esztétikailag elõnyös. Az élõfánál a
fagylécesség is megjelenhet.

A szilfa repedékeny: megfigyelhetõk
gyûrûs repedések és bélsugár menti re-
pedések is. A szil faanyag a laskape-
reszke (Hypsizygus ulmarius) károsítá-
sának hatására az évgyûrûk mentén le-
mezesen szétválik. Megemlítjük még,
hogy a szileknél is gyakori hiba a geszt
színbéli tarkasága (sötét gyûrûk formá-
jában). Az esetenként megfigyelhetõ
zöldes színárnyalat termõhelyi hatások
eredménye. A rovarok közül különösen
kedveli a beépített szil fáját a szijácsbo-
gár (Lyctus linearis) és a szarvas szúk
(Xileborus-fajok). Az épületek faanya-
gát károsítják a könnyezõ házigomba
(Serpula lacrimans) és a pincegomba
(Coniophora puteana). A vonatkozó
EN 350-2 szabvány szerint (a farontó
gombákkal szembeni ellenálló képes-
ségre vonatkozik, 1 – legtartósabb, 5 –
legkevésbé tartós) a 4. rezisztenciaosz-
tályba tartozik, vagyis kevésbé tartós.
Ez persze csak a gesztre vonatkozik, a
szijács tartóssága ettõl elmarad (5. rezisz-
tencia osztály).

Fizikai és mechanikai 
tulajdonságok

A hibamentes szilfa mûszaki tulajdon-
ságai (fizikai, mechanikai, kémiai jel-
lemzõi) megközelítik a nemes tölgye-

kéit. A hegyi, vénic- és mezei szil kö-
zött gyakorlati szempontból nincs kü-
lönbség. A következõ mûszaki jellem-
zõk középértékeket adnak meg. Az ér-
tékek szórása (szélsõértékek) számos
tényezõtõl függhet, mint a törzsön be-
lüli pozíció, növekedés során fennálló
környezeti hatások, esetleges kezelé-
sek stb.
Sûrûség (kg/m3):

abszolút szárazon: 440-640-820
légszárazon (u=12%): 480-680-860
frissen döntve: 750-850-1050

Pórustérfogat (%): 58
Zsugorodás (max. %):

sugárirányú:  4,6-4.8
húrirányú: 6,9-8,3
rostirányú: 0,3
térfogati: 11,8-13,8

Szilárdsági értékek (rostokkal 
párhuzamosan, MPa, u=12%):

nyomó: 33-46-56
hajlító: 65-72-111
húzó: 65-80-210
nyíró: 6,9-11,0

Ütõ-hajlítószilárdság
(J/cm2, u=12%): 2,0-6,0-10,0
Hasító szilárdság
(J/cm2, u=12%): 0,6-0,7

Keménység (Brinell, MPa, u=12%)
oldal: 30
bütü: 48-64

Kopásállóság: bükk; szil = 0,67: 1,00
Statikus hajlító rugalmassági modulus 
(MPa, u=12%): 5900-11000-16000

Megmunkálási sajátosságok
Hazánkban ma gyakorlatilag nem ké-
szül szil furnér. (Elõfordul azonban
Észak-Amerikából származó rajzos
szilfurnér.) A szil fûrészárut gyakran gõ-
zölik a szín kiegyenlítésére. A fûrész-
áru rendkívül nedves (90-100% nettó).
Régebben a természetes elõszárítás 2-
3 évig tartott. Ma nagy teres szárítók-
ban az anyagot elõszárítják, majd kon-
vekciós vagy vákuumszárítókban

csökkentik nedvességét 8-10%-ra
(végszárítás).

A szil a tölgyekhez hasonló, óvatos,
kíméletes szárítási menetrendet igé-
nyel, bár valamivel kevésbé reped, ve-
temedik. A mechanikai megmunkálás-
nál gyakoriak a szálkiszakadások. Jól
esztergálható. Parketta és bútorléc gyár-
tásánál célszerû az elemeket szín és raj-
zolat szerint válogatni (mint az akác-
nál). A szil jól ragasztható. Felületke-
zelése hasonló a tölgyekéhez. Nehezen
szegezhetõ és csavarozható. A tölgynél
könnyebben megmunkálható.

Felhasználási területek
A szilt kedvelik tömörfa formában kis-
bútorként (de furnérozott bútor céljára
is). A szép rajzolatú szilparketta igen ke-
resett, bár egyesek kifogásolják a nem
megfelelõ keménységét. Jól hasznosít-
ható lépcsõként, falburkolatként és igé-
nyes belsõépítészeti célokra egyaránt. 

A szil hagyományos felhasználási te-
rülete a kocsigyártás (alvázak, kerék-
agy, küllõ), hajótõke és -borda. A sport-
szergyártásban hokiütõket készítenek
belõle. A szilbõl elõnyösen gyárthatók
faragott és esztergályozott dísztárgyak,
fajátékok és fatömegcikkek egyaránt. 

A szil jobban telíthetõ a tölgyeknél,
és így szívesen alkalmazzák kerti be-
rendezésekhez, bútorokhoz. Gõzölve
jól hajítható. Az alacsonyabb értékû szil
hengeresfát a forgácslapgyártásban
hasznosítják.

A hazai szil elõfordulások általában
csak szerény mértékben biztosítanak
fûrészipari rönköt. Itt fel kell hívni a fi-
gyelmet arra, hogy a szép rajzolatú, ne-
mes szépségû rövid hengeresfa anyag-
ból is értékes faragott kisbútorok, dísz-
tárgyak, fapipák stb. készíthetõk. Te -
hát a választékolásnál csak a beteg,
igen alacsony minõségû anyagot
tegyük a tûzifába. A felsorolt széles kö-
rû felhasználhatóság is jól érzékelteti,
hogy a mezei szil – a többi szilfajjal
egyetemben – fokozott figyelemre ér-
demes mind az erdõgazdálkodás, mind
a fafeldolgozás részérõl.
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2. ábra A mezei szil fájának húr- (bal) és sugármetszete (közép), valamint kérge (jobb)






